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يهنىء بأرقى العبارات وأجمل باقات الورد 
 المكللة بعطر الفل والياسمين  

 تهنئه قلبية  
طاقم محمص منذر خضر بفروعه  مطلوب 

للعمل في مطعم ابو الزاكي 

للمعنيين االتصال  
04-9862792

عامالت نظافة 
عامالت صندوق(קופאיות) 

نادالت(מלצריות) 

ب���ل���دي���ة ش���ف���اع���م���رو ت����واص����ل ت���ط���وي���ر ال��ب��ن��ى 
عفن اب����و  وادي  م���ج���رى  م���ش���روع  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

استطالع السالم يجزم : منافسة شعبية حادة بني عرسان ياسني وأمني 
القادمة لالنتخابات  ترقبًا  كل صوت  على  شوارع«  و«حرب  عنبتاوي 

االعتداءات  يف  املنظم  اإلج��رام  عمليات  على  ع��ارم  شعبي  غضب 
) الجمال  دار  )ارض  املطلة  وأراضي حي  أمالك  على  املتكررة  اآلثمة 
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افرز ا�ستطالع راأي �سعبي قامت به جمموعة ال�سالم 
واعتماد  واملهنيني  املخت�سني  بع�ض  مع  بالتعاون 
عنبتاوي  امييني  البلدية  رئي�ض  ,ان  الييعييام  اليييراأي 
بعد  ال�سيا�سية  عافيته  الأخييرة  الأ�سهر  يف  ا�ستعاد 
ال�سنوات  خالل  خطًرا  تراجًعا  تراجع  قد  كان  ان 
البلدي  ائييتييالفييه  وتفكك  حتطم  ب�سبب  املا�سية 
وتراجع عدد كبر من موؤيديه عن اللتزام بدعمه .
هذا ويعول الكثرون على الجنازات الخرة التي 
املدينة  يف  الفردي  العمل  معتمدا  العنبتاوي  حققها 
خا�سة ال�سوارع والبنى التحتية والنظافة العامة .

يبذل جهوًدا جبارة  العنبتاوي  ان  فيه  �سك  ومما ل 
مقولة  على  التاأكيد  خالل  من  العام  الييراأي  ك�سب  يف 
مع  �سراعه  يف  امل�سالح"  كل  فوق  البلد  "م�سلحة 
كبًرا  �سعبًيا  ت�سكل ً  والتي  ال�سر�سة  املعار�سة 
ان  ,حيث  العنبتاوي  يعتمده  الييذي  احليز  يفوق 
كتلة املعار�سة ت�سكل اليوم ثالثة ارباع احليز العام  
القوة  هذه  حتدي  يف  العنبتاوي  ا�سرتاتيجية  وان 
انه  العام  الييراأي  على  التاأثر  على  تعتمد  اجلارفة 
على �سواب وان املعار�سة هدفها التعطيل ل اكرث .

الهدوء  �سيا�سة  يعتمد  يا�سني  عر�سان  ناحيته  من 

ب�سعبية  يتمتع  انييه  حيث  احلا�سمة  املعركة  قبل 
وان  الخيييرة,  النتخابات  خ�سارته  منذ  جارفة 
وا�سًحا  تفوًقا  يا�سني  عر�سان  مينح  العام  الييراأي 
التعاطي  او  التحرك  حاليا  يرف�ض  عر�سان  وان 
وعدم  �سعبيته  على  يحافظ  لكي  النتخابات  يف 
. م�ستقباًل  بيياآمييالييه  ت�سر  قييد  نقطه  اييية  خيي�ييسييارة 
انه  يعلم  وهو  اجلبهة  حترك  ينتظر  خييازم  ناه�ض 
باإعادة  اآمييالييه  وان  �سعبيته  ميين  جييدا  الكثر  فقد 
قرار  ,وان  لآخيير  يييوم  من  تتال�سى  املا�سي  اأجميياد 
يليق  كما  بيتي  رئا�سة  مر�سح  باعتماد  اجلبهة 
نع�ض  يف  الأخييير  امل�سمار  تكون  قييد  جييبييار   بحزب 
لكي  بالرت�سيح  قييراره  عن  يرتاجع  ,ورمبييا  احالمه  
واخذ  العام  احليز  يف  التو�سع  اجلبهة  ملر�سح  يتيح 
وامني(  )عر�سان  ال�سادمني  املر�سحني  بني  مكانه 
اخلارطة  بتغير  �سفاعمرو  اأهييايل  اأحييالم  ان  يبدو 
ال�سخ�سيات  تلكوؤ  ب�سبب  يتال�سى  قد  النتخابية 
احداث  اجييل  من  التحرك  من  والكادميية  املهنية 
�سعبيه  ومنها  مالية  ,منها  ا�سباب  لعدة  التغير 
�سرف  ان  من  بالرغم  الف�سل  من  البع�ض  وتخوف 
التجربة يكفي يف مثل هذه احلالت ’وان م�سلحة البلد 

حتتم على الع�سرات  البدء بالزحف وو�سع اللم�سات 
. اليييييوم  حتى  جييدوى  دون  ولكن  للتغير   الوىل 

ب�سبب  تييفييوقييهييا  ميين  الييكييثيير  تخ�سر  قييد  اجلييبييهيية 
بنف�سها  ثييقييتييهييا  وعييييدم  الييرئييا�ييسيية  مييين  مييوقييفييهييا 
بييالييرغييم ميين كييونييهييا الييقييائييميية النييتييخييابيييييه الأكييير 
. كييبييرة  اآميييال  املجتمع  عليها  ويييعييول  البلد  يف 

هذا ويبدو ان املجتمع ال�سفاعمري اليوم جاهز اكرث من 
اي وقت ملحا�سبة اجلبهة واتهامها با�ستمرار الأو�ساع 
الرئا�سية كما هي على مدار اكرث من 15 عاًما وذلك 
ب�سبب تقاع�سها وتخاذلها مع نف�ض املر�سحني الذين 
خ�سروا مرتني واأكرث خالل الفرتات الثالث املا�سيةو 
بالرغم  لئييق  رئا�سي  مر�سح  طييرح  ميين  وتخوفها 
غرها. عن  اجلبهة  مييز  الذي  الرائع  التنظيم  من 

قوتها,  على  �سفاعمرو  وحييدة  كتلة  وحتافظ  هييذا 
جهوًدا  الكتلة  رئي�ض  يوظف  حيث  اكرث,  ورمبا  بل 
جبارة يف خدمة النا�ض واملجتمع ول يزال على هذا 
النهج بالرغم من خ�سارته من�سب القائم بالأعمال .

كما ويحافظ زياد احلاج مع حلفائه على موقعه ال�سلب 
ككتله قوية, وقد ي�ساعف قوته البلدية مدعًما بع�سو 
اآخر, ويعيد اأجماد املا�سي وحتافظ كذلك كتلة الفجر 

على موقعها كقائمه ا�سالميه �سبابية بنهجها احلايل
هذا ويتابع جميل �سواعد تفوقه يف الأحياء البدوية 
بغياب مناف�ض جدي كما وحتافظ القوائم املعروفيه 
على "ال�ستاتو�ض كفو " التاريخي والنهج القائم ,ومن 
غر املتوقع اقتحام القائمة الثالثه عر�ض املعروفيني 
. ا�سرتاتيجي  حتالف  او   " "خارجي  دعييم  بييدون 

وج�ض  �سرية  حتركات  هناك  امل�سيحية  الأحياء  ويف 
اآمال  ت�ساوؤل  من  املجتمع  اقتناع  بعد  جدي  نب�ض 
باتت  التي  لقائمته  كامل  وتفكك  بالعودة  جرو�ض 
العمل  يف  ف�سلها  ب�سبب  حتييرك  اي  عيين  عيياجييزة 
ال�سارع  وت�سود  منها,  النا�ض  امل  وخيبة  البلدي 
ورئي�سها  القائمة  على  غ�سًبا  الغليان  ميين  حالة 
ال�ساحة  واخييالء  الفورية  بال�ستقالة  اياه  مطالبني 
حاجة  ول  كافية  البلدية  يف  قرن  ربع  وان  لغره, 
ال�سا�ض  هيييذا  وعييلييى  ذليييك,  ميين  اأكيييرث  للمغامرة 
. اجلييدي  للتغير  املييعييادلت  وتبنى  الآميييال  تعقد 
هذا هو احلال وغر ذلك حمال ...مكانك عد ...ال�سيا�سة 
الوجوه  عييامييا,   25 منذ  خطر  ركييود  يف  املحلية 
يغني  وكل  ميلون  ول  يكلون  ل  واملر�سحون  ذاتها 
تاأتي  ...�ساأغني...والبقيه  ليلي  وانا على  لياله  على 

االن����ت����خ����اب����ات امل��ح��ل��ي��ه 
وأم��ني  ي��اس��ني  ع��رس��ان  ب��ني  ح���ادة  شعبية  منافسة   : ي��ج��زم  ال��س��الم  استطالع 
القادمة ل��الن��ت��خ��اب��ات  ع��ن��ب��ت��اوي و"ح����رب ش����وارع" ع��ل��ى ك��ل ص���وت ت��رق��بً��ا 
القوائم الكربى : وحدة شفاعمرو، الفجر ،زياد الحاج وجميل سواعد تحافظ على تفوقها
الجبهة قد تخسر تفوقها وشعبيتها اذا تخاذلت بعدم طرح مرشح رئاسي جبهوي جدي واعتمدت املاضي املشني
التجمع يرتقب الرد الشعبي) ايجابي ام سلبي(  بأعقاب العواصف التي هزّت أركان الحزب يف السنوات املاضية
املسيحية االح��ي��اء  يف  ج��دي��دة  ق��وائ��م  وت��أس��ي��س  ال��ق��وائ��م  ب��ع��ض  وت��ف��ك��ك  تحطم 

التاريخي   ك��ف��و"  "ال��س��ت��ات��وس  ع��ل��ى  ت��ح��اف��ظ  امل��ع��روف��ي��ه  ال��ط��ائ��ف��ة 
مماثلة  سلبية  نتائج  ي��ف��رز  ق��د  مقيت  شبابي  رك���ود 
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بلدية شفاعمرو تصادق على ميزانية العام 2017 بقيمة 187 مليون شاقل
وفوق  االعلى  السقف  هي  العامة  واملصلحة  "البلد  البلدية:  رئيس  عنبتاوي  •أمني 
ان يصب  أمانة  الجميع على كل عضو منتخب  جمهور بصفته صاحب مسؤولية وحامل 
اخر" اعتبار  أي  وقبل  معارضة  او  ائتالف  أي  عن  النظر  بغض  البلد  مصلحة  يف  تصويته 

رئي�ساً  هيئتها  بكامل  �سفاعمرو  بلدية  عقدت 
الربعاء  يوم  م�ساء  املهنيني  وطاقم  واع�ساء 
 2017 عام  ميزانية  اقرار  جل�سة    15.3.17
والتي بلغت 187 مليون �ساقل بارتفاع مقداره 
11 مليون �سيقل عن ميزانية ال�سنة املا�سية. 
رئي�ض البلدية امني عنبتاوي قال يف افتتاحية 
عمل  اداة  هي  �سفاعمرو  "ميزانية  اجلل�سة: 
امل�ستق واملنبثق من  العمل  وترجمة لرنامج 
امليزانية  هذه  على   . امل�ستقبلية  البلدية  روؤيا 
يف  يتقرر  وما  واداوؤها  البلدية  عمل  يتوقف 
اجلل�سة له ابعاد على  م�سلحة البلد واملواطنني. 

للميزانية  �سرحاً  قدم  البلدية  حما�سب 
وقدمت  املناق�سة  متت  عري�سة,  بخطوط 
بالذكر  اجلدير  من  الع�ساء.  من  التو�سيات 
وم�ساريع  خطط  حتوي   2017 ميزانية  ان 
متعددة ت�سب يف تطوير اخلدمات يف جمالت 
الجتماعية,  اخلدمات  والتعليم,  الرتبية 
والبنى  الطرق  �سيانة  والريا�سة,  الثقافة 
من  الدخل  جممل  املثال  �سبيل  على  التحتية. 
مليون   57.3 يبلغ  والتعليم  الرتبية  وزارة 
عن  �سيكل  مليون   3.7 مقدارها  بزيادة  �سيكل 
ال�سنة املا�سية . كما ويبلغ الدخل من وزارة 

مليون    18.9 نحو   الجتماعية  اخلدمات 
عن  �سيكل  مليون   1.1 مقدارها  بزيادة  �سيكل 
حما�سب  وا�سار  هذا   .  2016 �سنة  ميزانية 
من  والتعليم  الرتبية  \دعم  ان  الة  البلدية 
حيث  ملحوظ  ب�سكل  ازداد  البلدية  قبل 
�سيقل  مليون   4.5 اىل   2013 العام  يف  و�سلت 
فقط وارتفعت يف عام 2016 اىل 10.6 مليون 
لت�سل اىل 13.7 مليون �سيقل يف العامل احلايل. 
 31 هي   2017 ل�سنة  املتوقعة  املوازنة  هبة 
عما  �سيكل  مليون   5.5 بارتفاع  �سيكل  مليون 
كانت عليه يف ال�سنة املا�سية وهي ت�سمل الهبة 

لظاول  حت�سل   2016 ب�سنة  اذ   , امل�سروطة 
الهبة امل�سروطة بقيمة 3.6  البلدية على  مرة 
بف�سل  اجلباية  ن�سبة  وارتفاع  �سيقل  مليون 
من  القرو�ض  ن�سبة  اما  ال�سليمة.  الدارة 
يف  الن�سب  اأقل  من  وهي   %5 فتعادل  امليزانية 
.%35 هو  القطري  املتو�سط  ان  حيث  البالد 
الرتبية  ميزانية  تعزيز  مت  ال�سنة  هذه 
الالمنهجية يف اطار �سبكة املراكز اجلماهرية 
م�سروع  �سمن  �سيكل  مليون   2 يعادل  مبا 
قبل  من  املمول  )حتديات(   "אתגרים" 
وزارة املعارف بناء على قرار احلكومة 922 .

 :هكذا صوتت المعارضة 

 الرئيس واالدارة البند
امين عنبتاوي، نسيم 

جروس، فرج خنيفس، 
 مراد حداد، نزار بشناق  

 )11مجموعة ال (المعارضة 
رائف صديق، زياد الحاج، زهير كركبي، 

مهنا ابو شاح، مصطفى خطيب، وسام 
، حالحلة، جميل سواعد، ذياب حجيرات

 جريس حنا، كميل عزام
لمهرجانات  الف شيقل 200تخصيص 

 واحتفاالت على مستوى البلد
 ضد مع

 ضد مع تعديل راتب المدير العام
مليون شيقل لصيانة  1.5تخصيص 

 الشوارع
 ضد مع

الف شيقل لصيانة  200تخصيص 
 شبكة الكهرباء 

 ضد مع

الف شيقل لتطوير  100تخصيص 
 السياحة

 ضد مع

الف شيقل لفعاليات قسم  140تخصيص 
 شؤون المرأة 

 ضد مع

الف شيقل على الميزانية  120اضافة 
 جودة في بند المراكز الجماهيرية المو

 ضد مع

 ضد مع اضافة وظيفة لقسم القوى البشرية 
تخصيص ميزانية التمام خطة تحسين 
 عمل االقسام وتقديم الخدمات للمواطن

 ضد مع

 ضد مع لقسم الهندسة  اضافة وظيفة مهندس
 ضد مع الهندسة  لقسماضافة وظيفة محاسب 

المنظر  وتجميل تحسينلاضافة وظيفة 
 للمدينةالعام 

 ضد مع

الف شيقل لقسم االعالم  220تخصيص 
 في البلدية والعالقات العامة

 ضد مع

 

 

�سحيحة  تو�سية  اي  نتبنى  اننا  •نوؤكد 
من  وتزيد  العامة  امل�سلحة  وتخدم 
وتعزز  وترفع  البلدية  يف  العمل  جناعة 
املواطنني.  اراحة  اخلدمات  م�ستوى 
هدفها  تو�سية  اأي  نرف�ض  باملقابل  
الدارة  وا�سعاف  العمل  حركة  �سل  الوحيد 
وتعجيزهم البلدية  يف  واملوظفني  والق�سام 

و�ساغطة  امليزانية  يف  هامة  موا�سيع  •يف 
تو�سية,  اأي  املالية  جلنة  تقدم  مل  جدًا 

وجودة  النظافة  املثال   �سبيل  على 
بال�سبيبة. النهو�ض  وحدة  البيئة, 

تناق�ض  املقرتحة  التو�سيات  من  •يظهر 
اللجنة  �سادقت  فمثال  له,  تف�سر  ل  وا�سح 
على ا�سافة 75% من الوظيفة لق�سم الرواتب 
اي  ا�سافة  على  ت�سادق  مل  الوقت  نف�ض  ويف 
الب�سرية. القوى  لق�سم  الوظيفة  من  جزء 

ال  هي  ما  املقرتحة  التو�سيات  •بع�ض 
وتعديالت  تو�سيات  عن  من�سوخة  بنود 

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

التو�سية  فان  لذلك  وقيمتها.  املنح  عدد 
بها  معمول  املالية  جلنة  عنها  حتدثت  التي 
البلدية. ادارة  مببادرة  زمن  منذ  ومنفذه 
البلدية  ادارة  اأعدتها  التي  امليزانية   •
تو�سيات  القل.  على  بندًا   2200 ت�سمل 
فقط  بنود   10 اىل  تطرقت  املعار�سة 
– عرقلة  جدًا  وا�سحاً  كان  ذلك  من  والهدف 
الثمن  كان  لو  حتى  والدارة  الرئي�ض  عمل 
واملواطنني البلد  م�سلحة  ح�ساب  على 

من مداخلة رئيس البلدية تعقيبًا على توصيات لجنة املالية )املكونة من رائف صديق، زهري كركبي، مهنا ابو شاح، مراد حداد، زياد الحاج( واملعارضة:
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تطوير  يف  اأعمالها  �سفاعمرو  بلدية  توا�سل 
ال�سابيع  يف  مت  حيث  املدينة,  يف  التحتية  البنية 
اأجزاء كبرة من م�سروع جمرى  اإنهاء  الخرة 
العني, ح�سب املوا�سفات  ابو عفن يف حي  وادي 
املييهيينييييية املييطييلييوبيية واليييتيييي اأعيييطيييت احلييلييول 
المطار. مياه  لت�سريف  مرة  ولأول  اجلذرية 

رئييييي�ييض الييبييلييدييية ركيييز عييلييى اأهييمييييية اأعييمييال 
�ييسييفيياعييمييرو من  الييتييحييتييييية يف  الييبيينييى  تييطييوييير 
بناء  كييذلييك  جييديييدة,  �ييسييوارع  و�ييسييق  تعبيد 
اأن  ,على  املييييياه  ت�سريف  اأزميية  حلييّل  عييبييارات 
مييوؤكييدًا  املهنية,  املييوا�ييسييفييات  جميعها  تييالئييم 
باأكمله.   امل�سروع  اجناز  حتى  العمل  موا�سلة 

عنبتاوي  اأمييني  �سفاعمرو  بلدية  رئي�ض  ح�سر 
�ستة  عن  وممثلون  الطاقة  وزارة  يف  ق�سم  ومدير 
وتون�ض  وم�سر  املييغييرب  وهييم  متو�سطية  دول 
مدينة  اإىل  الفل�سطينية  وال�سلطة  ولبنان  والأردن 
اأكادير للم�ساركة يف اأ�سغال املوؤمتر ال�سابع للجنة 
ت�سير م�سروع CES MED. ا�ستمر املوؤمتر يف 
اكادير يف جنوب املغرب مدة اربعة ايام و�سارك 
الوروبييي  الحتيياد  من  طواقم  املوؤمتر  يف  اي�ساً 
معدي  اىل  ا�سافة  والييدعييم,  التمويل  جمييال  يف 
وامل�ست�سارين.  واملهند�سني   , والرامج  اخلطط 
البحر  مليييدن  نظيفة  طيياقيية  "توفر  ميي�ييسييروع 
مييبييادرة  هييو   )CES-MED( املتو�سط" 
التدريب  لتوفر  الأوربيييي  الإحتييياد  ميين  ممولة 
املحلية   ال�سلطات  مل�ساندة  التقنية  وامل�ساعدة 
للجوار  الأوروبية  الآلية  من  امل�ستفيدة  الدول  يف 
مل�ساعدة  �ساملة  روؤية  اإطار  يف  وذلك  وال�سراكة, 
رفع  اأي�سا  امل�سروع  وي�سمل  الييدول.كييمييا  هييذه 
وكذلك  واخلرات  املعرفة  وتبادل  ال�سكان  وعي 
يف  املحلية  ال�سلطات  بني  ما  دائمة  �سراكات  بناء 
املتو�سط.  دول  يف  ونظراتها  الأوروبييي  الحتاد 
تدريبية  دورات   CES-MED م�سروع  يقدم 
مكونة  خمييتييارة  ملجموعة  تقنية  م�ساعدة  و 
م�سارك  بلد  كل  يف  حملية  �سلطات   3 اىل   2 من 
املبا�سرة  التقنية  امل�ساعدة  يقدم  بامل�سروع. 

اأف�سل  تبادل  و  املحلية  لل�سلطات  التدريب  و 
امل�ساكل  حلل  �ساملة  خطط  لإعييداد  املمار�سات 
تدبر  و  الطاقة  كفاءة  و  املتجددة  للطاقة  امللحة 
التنقل. و  العمومي  النقل  و  النفايات  و  املياه 
يف  �سفاعمرو  بلدية  لرئي�ض  مداخله  خييالل  ميين 
نفذت  التي  اخلطوات  خاللها  من  �سرح  املوؤمتر 
والن�سمام  التفاقية  على  والتوقيع  التعاقد  منذ 
للم�سروع. وقال :"مت اعداد م�سح ودرا�سة معمقة 
حول مو�سوع ا�ستهالك الطاقة يف مدينة �سفاعمرو 
ا�ساءة  تغر  ومت  كما  للم�سروع.  اويل  كجزء 
تقليدية  انارة  من  �سفاعمرو  يف  الرئي�سي  ال�سارع 
اىل انارة ليد يف �سارع توفيق زياد, ومن املخطط 
بعد  البلد  �ييسييوارع  يف  النيييارة  كييافيية  ا�ستبدال 
لهذه  الرئي�سي  الهدف  احل�سول على ميزانية. ان 
امل�ساريع هو خف�ض انبعاث ثاين اوك�سيد الكربون 
حتدث  كما   ".2020 �سنة  حتى   20% بن�سبة 
الرئي�ض من خالل مداخلته على الدعم الذي يقدمه 
با�ستمرار  والرغبة  والتجاوب  الوروبي  الحتاد 
واكد  اوىل  عربية  كمدينة  �سفاعمرو  مع  التعاون 
بكل  ترحيبهم  الوروبيييي  الحتيياد  عن  املمثلون 
طرح  مت  املوؤمتر  يف  مداخلته  خالل  من  مبادرة. 
لتجميع  ميي�ييسييروع خييا�ييض  لإقيياميية  اولييييية  فييكييرة 
امليتان  غيياز  ل�ستخراج  وا�ستغاللها  النفايات 
واي�سا  البيئة  على  يحافظ  ان  املمكن  من  الذي 
امل�سوؤولون  واكييد  للبلدية.  ربييح  م�سدر  ي�سكل 
الفكرة  وتطوير  للتوا�سل  ا�ستعداد  على  انهم 
امل�سروع. انطالق  اجل  من  فعالة  �سراكة  واخذ 

كما و�سينطلق برنامج توعية خا�ض للمواطنني يف 
�سفاعمرو حول ا�ستهالك الطاقة و�سيتم و�سع خطة 
�ساملة حول تغر الجهزة الكهربائية التي ت�ستهلك 
التابعة  املوؤ�س�سات  جميع  يف  الطاقة  من  الكثر 
جماهرية. ومراكز  ومدار�ض  مباين  من  للبلدية 

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

بلدية شفاعمرو تواصل تطوير البنى 
التحتية يف مشروع مجرى وادي ابو عفن
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غ���ض���ب ش��ع��ب��ي ع������ارم ع���ل���ى ع���م���ل���ي���ات اإلج���������رام امل���ن���ظ���م يف االع�����ت�����داءات 
) ال���ج���م���ال  دار  )ارض  امل��ط��ل��ة  ح���ي  وأراض�������ي  أم�����الك  ع��ل��ى  امل���ت���ك���ررة  اآلث���م���ة 

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

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

)دار  املطلة  حي  وممتلكات  اأرا�سي  اأ�سحاب  ت�سود 
ب�سبب  العارم,  الغليان والغ�سب  اجلمال( حالة من 
جمرمني  قبل  من  اأمالكهم  على  املتكررة  العتداءات 
حتى  و�سرقوا  والياب�ض  الأخ�سر  ,حرقوا  عابثني 
ال�سي�سان من مزرعة اأحد اأ�سحاب الأرا�سي هناك .

هذا ويقوم املجرمون منذ مدة بغزو ليلي على ارا�سي 
املالكني يف هذا احلي ,ينهبون املمتلكات من مولدات 
وع�سرات  ال�سم�سية  بالطاقة  اللكرتونية  الكهرباء 
الأغرا�ض واحلاجيات املختلفة, ويحطمون العرائ�ض 
احليوانات  وينهبون  وامل�سايف,  الثمينة   اخل�سبية 
بالأرا�سي  ويعبثون  ودجيياج,  كييالب  من  والطيور 
واملزروعات .ويف ال�سبوع الخر قام املجرمون برفع 
من�سوب اجرامهم م�سرين اىل نواياهم احلقيقية من 
وراء اأعمالهم بحرق م�سيف وخمزن )عزبة( ار�ض والد 
املحامي ابراهيم بحوث الذي عّر عن ذهوله من هول 
وب�ساعة هذا العمل الجرامي و�سرح "لل�سالم" ما يلي :
"نحن هنا منذ اأكرث من ع�سر �سنوات نعمل ونكّد من 
اجل حت�سني الأرا�سي, وبناء م�سيف وعزبة تريحنا 
افراد  مع  بها  ومنييرح  نلهو  النهار  وتعب  عناء  من 
عائالتنا , وهناك الع�سرات من اأ�سحاب الأرا�سي يف 
و�سائل هذه املنطقة الذين بادروا اىل اإقامة عرائ�ض كم�سايف  مع  ال�سواقل  اآلف  ع�سرات  بتكلفة  هذه وخمازن  لإ�ييسيياءة  الكهرباء  لإنييتيياج  حديثة  الكرتونية 

ال�سروح ال�سيفية , وقد كانت هناك جمموعة �سباب 
الذين  البلد  هذا  يف  املعروفني  الزعران  من  واحييداث 
و�سلوا اىل هذه املنطقة من اجل الختالء وا�ستعمال 
املخدرات و�سرب الكحول, وقد حذرناهم عدة مرات 
فتال�ست  املنطقة,  هذه  اىل  الدخول  بعدم  وطالبناهم 
هذه الظاهرة حًقا ,وعندما قمنا باإقامة �سريط واأ�سالك 
الظاهرة  هذه  جماح  كبح  اجل  من  اأرا�سينا  حميط 
تتفاقم,  والزعران  املجرمني  حتركات  بييداأت  نهائيا  
و�سرعوا بالعتداءات الآثمة والدخول اإىل الأرا�سي, 
حيث �سرقوا كل ما �سّولت لهم نف�سهم من معدات وكالب 
الخ�سر  بحرق  وقاموا  الكهرباء  والييواح  ودجيياج 
. للتقرير("  املرفقة  بال�سور  يظهر  )كما  والياب�ض 
وا�ساف بحوث :"هذا وو�سلت ال�سرطة اأكرث من مرة اىل 
املكان ووعدت بالإم�ساك بالفاعلني ولكنها مل تفعل �سيئا 
حتى اليوم, وان المر بات غر حمتمل اأبًدا, واأنا احّمل 
الإجرامية  الأعمال  لهذه  الكاملة  امل�سوؤولية  ال�سرطة 
الفاعلني" على  بالقب�ض  الكاملة  امل�سوؤولية  وعليها 
هذا وطالب ابو ابراهيم بحوث رئي�ض البلدية التحرك 
فوًرا والتدخل لدى ال�سرطة من اجل و�سع حدٍّ لهذه 
املنطقة  لزيارة  كذلك  ودعاه  الإجرامية,  العتداءات 
من اجل الطييالع على المييور والحييداث عن كثب .
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ال�سبوع  هييذا  الكنائ�ض  تزيني  جمعية  احتفلت 

بعيدها ال�سنوي يف كني�سة القدي�سني بطر�ض وبول�ض 
للروم الكاثوليك بركة الأب اندراو�ض بحوث راعي 
. بقعوين  املطران جورج  املحلية ورعاية  الكني�سة 
غذاء  حفل  اإىل  ع�سواتها  اجلمعية  ودعييت  هييذا 
�سفاعمرو  منتزه  يف  املنا�سبة  هييذه  �سرف  على 
منر  اأم  الفا�سلة   , اجلمعية  رئي�سة  اأكييدت  وقييد 

باحلفاظ  اجلمعية  التزام  على  كلمتها  يف  نخله 
عييلييى اأنييياقييية وجييمييال الييكيينييييي�ييسيية وتييزيييييينييهييا يف 
على  بحوث  الأب  و�سكرت  والأعياد,  املنا�سبات 

املطران  �سيادة  �سكرت  وكذلك  الييدائييم,  تعاونه 
اأثنى  حيث  للجمعية  ومباركته  ح�سوره  على 
للكني�سة الدائمة  وخدمتها  الييدءوب  عملها  على 

جمعية تزيني الكنائس تحتفل بعيدها السنوي بربكة األب بحوث ورعاية املطران بقعوني 

ايليا  الذكر وليد  الدكتور طيب  بفقدان  ال�سبوع  �سفاعمرو منت�سف  فجعت 
. والعطاء  والعمل  الدرا�سة  يف  ق�ساها  عاما   55 يناهز  عمر  عن  مباريكي 
,وكان  اأ�سهر   7 منذ  ع�سال  مر�ض  من  وليد  الدكتور  عانى  وقد  هذا 
عليه  تغلب  املر�ض  اأن  ال  جديًدا  عالًجا  تلقى  ان  بعد  بال�سفاء  ياأمل 
. املر�ض  توفاه  اأن  اإىل  الأخرة  الأيام  يف  ال�سحية  حالته  و�ساءت 

هذه  اأبناء  من  الآلف  بح�سور  الطاهر  جثمانه  �سيع  وقد  هذا 
ال�سعب  ابناء  من  ومعارفه  �سعبنا  وابناء  املوقرة  املدينة 
. احلميدة  واخالقه  ع�سرته  ح�سن  على  اأثنوا  الذين  اليهودي 
وال�سلوان ال�سر  ولذويه  الرحمة  للفقيد 

بوفاة  تفجع  شفاعمرو 
الدكتور وليد ايليا مباريكي 
وعطائه شبابه  عز  يف 
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التنكيل  ملف  يف  ال�سرطة  لتحقيقات  ا�ستمراًرا 
امل�سنني,  دار  يف  م�سنني  بحق  والتعذيب 
,الق�سية  حيفا  يف  هزهاڤ,  كيبات  نئوت 
,وتخللها  ا�سابيع  قبل  عنها  الك�سف  مت  التي 
هناك,  العاملني  امل�ستبهني  من  عدد  اعتقال 
وكذلك  امل�سنني  دار  مدير  اعتقال  موؤخًرا  مت 
ال�سلوع  ب�سبهات  وذلك  واآخر  الدار  مالك 
للتحقيقات  حتويلهما  مت  حيث  جاء,  فيما 

يوم   , مّت  فانه  ال�سرطة  عن  �سادر  بيان  ووفق 
فرتة  متديد  بحيفا  ال�سلح  حمكمة  عر  الثالثاء, 
متام  حّتى  الأخرين  امل�ستبهني  الثالثة  اعتقال 
ثم  ,ومن  نف�سه  اليوم  من   20:00 ال�ساعة 
احلب�ض  ت�سمل  مقيدة  ب�سروط  �سراحهم  اإطالق 
املنزيل حتى يوم 16.03 اجلاري وكذلك �سروط 
من  اي  عن  والبتعاد  مالية  �سمان  كفالة  دفع 
ال�سالعني بالق�سية وغرها والتحقيقات جارية.

اعتقال مدير دار املسنني يف حيفا وآخرين على خلفية 
قضية التنكيل بمسنني وتحويلهم للحبس املنزلي

اتهام  لئحة  حيفا  يف  املركزية  املحكمة  يف  قدمت 
�سد �ساب  )21 عاما ( من �سفاعمرو بتهمة اطالق 
ال�سكان يف حمطة وقود  النار �سوب �ساب اخر من 
يف   " جاء:  ال�سرطة  عن  �سادر  بيان  ووفق 
اإىل  الرامية  بن�ساطاتها  ال�سرطة  موا�سلة  �سياق 
القانوين  غر  والت�سلح  وال�سالح  العنف  مناه�سة 
يف  موؤخرا  مت   , العربي  املجتمع  على  تركيزا   ,
اتهام  لئحة  يف  التقدم  حيفا  يف  املركزية  املحكمة 
بتهمة  �سفاعمرو  من   ) عاما   21( �ساب   �سد 
هناك  ال�سكان  من  اآخر  �ساب  نحو  النار  اإطالق 
."  18.2.2017 املوافق  ال�سبت  يوم  فجر   ,

خلفية  على  وقعت  احلادثة  اإن   " اأي�ًسا:  وجاء 

وقريب  ال�سحية  الخر  بني  ما  تو�سعت  خ�سومة 
للقائه  بالأول  الأخر  ات�سل  حيث   , املتهم  اأ�سرة 
املكان  اىل  قدومه  ومع   , املدينة  يف  وقود  حمطة  يف 
اأوعز له طالبا القرتاب من �سيارته , وبالتايل اأ�سرع 
ق�سرة  م�سافة  من  جتاهه  النار  واأطلق  نحوه 
ب�سببها  احتاج  بجراح  فاأ�سابه   , م�سد�ض  بوا�سطة 
." امل�ست�سفى  يف  ايام   3 ملدة  العالج  رهينة  للبقاء 

يوم  املتهم  لعتقال  تو�سلت  ال�سرطة   "  : ختاًما 
20.2.2017 , حيث متكنت من جمع قاعدة اأدلة 
را�سخة �سده مهدت الطريق للتقدم بالئحة التهام 
بحقه , وكذلك طلب متديد فرتة اعتقاله , حتى النتهاء 
. " الق�سائية �سده  القانونية  الإجراءات  كافة  من 

تقديم الئحة اتهام ضد شفاعمري بقضية 
الوقود محطة  يف  آخر  على  نار  اطالق 

اأ�سدرت ال�سرطة , هذا ال�سبوع, بياًنا  ك�سفت 
 21 الربعاء,  ,�سباح  اعتقالها  عن  خالله  من 
من  واليهودي   العربي  الو�سطني  من  م�ستبًها 
�سكان حيفا والكريوت ومنطقة عكا وميا ,حتوي 
11 م�ستبًها عربًيا من �سكان كفر يا�سيف وحيفا 
لطالب  وبالذات  باملخدرات  بالتجارة   , وعكا 
الذين  اأعمارهم  من  الع�سرينات  يف  جامعيني 
مبنطقة  عليا  اأكادميية  موؤ�س�سات  يف  يدر�سون 
. هناك  الطلبة  م�ساكن  يف  والقاطنني  حيفا  

عميل  بزرع  قامت  قد  ال�سرطة  وكانت  هذا 
مدار  على  امل�ستبهني  قرب  �سري  �سرطي 
من  متكن  وقد   , ما�سية  �سهور  عدة  فرتة 
�سد  را�سخة  واأدلة  وقرائن  بّينات  جمع 
منازلهم  ال�سرطة  داهمت  الذين  امل�ستبهني 
مت  منازلهم  تفتي�ض  ومع   , اياهم  معتقلة 
ت�سمنت  خمدرات  ومواد  اأ�سلحة  قطع  �سبط 
التحرز  ومّت   ,كما  واملريخوانا  احل�سي�ض 

ي�ستبه  ثقيلة  نارية  ودراجة  �سيارات   3 على 
تنفيذهم  خالل  امل�ستبهني  قبل  من  با�ستخدامها 
. باملخدرات  بتجارة  اإليهم  املن�سوبة  ال�سبهات 
اللواء  ال�ساحلية  املنطقة  قائد  وبح�سور 
عامو�ض يعقوب ونخبة من ال�سباط الكبار  مّت 
الر�سمية  ال�سرطة  �سارة  ال�سري  العميل  تقليد 
اإىل  بذلك  من�سما   , اخلا�ض  امل�سد�ض  ومنحة 
اللواء  اإعراب  و�سط  ر�سمًيا  ال�سرطة  �سفوف 
التي  ومهنيته  ل�سجاعته  تقديره  عن  عامو�ض 
العامة  وال�سالمة  العام  لل�سالح  خدمة  اأبداها 
ال�سري  العميل  ن�ساط  فرتة  خالل  مت   , كذلك  
تنمية  معمل  احتوت  �سكنية  �سقة  عن  الك�سف 
هناك  �سبطت  وكذلك  املريخوانا  خمدر  نباتات 
مواد خمدرات من الك�ستزي واحل�سي�ض وغرها
هذا وللعلم , مت فر�ض اأمر حظر ن�سر حول اي من 
بينات هوية العميل ال�سرطي ال�سري ال�سخ�سية 
�ساري املفعول حتى نهار يوم 21.03 اجلاري

اعتقال 11 عربيًا بشبهة تجارة املخدرات 
الجامعيني الطالب  بني  وترويجها 

اعتقال  ملف  يف  التحقيق  ال�سرطة  توا�سل 
وكذلك  عاما(,   48 و-  عاما,   21( م�ستبهني 
بيتح  من  عاما(,  و21  عاما,   24( م�ستبهتني 
تهديد  يف  الأخرة  الفرتة  خالل  بال�سلوع  تكفا, 
اإخالء  على  واإجبارهما  وابنتها,  عربية  �سيدة 
املدينة. وت�سكنان  ال�سمال  من  اأنهما  علما  ال�سكن 

ال�سبوع,  ,خالل  العربية  ال�سيدة  وعرثت  هذا 

غ�سيلها  �سرفة  نحو  األقيت  هلع  قنبلة  بقايا  على 
عاينت  التي  بال�سرطة  بالت�سال  قامت  وقد   ,
احلا�سل. يف  بال�سلوع  امل�ستبهني  واعتقلت  املكان 
هذا وي�سار اىل ان احد امل�ستبهني املعتقلني كان قد مت 
ت�سكيل خطر  بال�سلوع يف  الفائت  ال�سبوع  اعتقالة 
على �سالمة حياة ال�سيدة العربية مع عبوره م�سرًعا 
النارية  دراجتة  منت  على  ال�سارع  يف  منها  بالقرب 

اعتقال 4 مشتبهني بتهديد سيدة عربية 
إلجبارها على مغادرة منزلها يف بيتح تكفا

الطروة  داود  الفل�سطيني  الفلكي  املوقع  مدير  قال 
رم�سان  �سهر  اأن  اىل  ت�سر  الفلكية  احل�سابات  اأن 
القادم.  ايار   27 ال�سبت  يوم  �سيبداأ  العام  لهذا 
للعام  رم�سان  �سهر  هالل  اأن  اإىل  الطروة  واأ�ساف 
1438 هجرية �سيولد م�ساء يوم اخلمي�ض املوافق 
وذلك  القادم,  ايار  �سهر  من  والع�سرين  اخلام�ض 
لن  وبهذا  م�ساًء,  دقيقة   10:44 ال�ساعة  عند 
الكرة  اأي منطقة من  ي�ساهد هالل �سهر رم�سان يف 
الأر�سية, وذلك ب�سبب ولدته بعد غروب ال�سم�ض. 
اأو  املجردة  بالعني  �سي�ساهد  الهالل  اأن  حني  يف 

بالتل�سكوبات من معظم املناطق يف الكرة الأر�سية 
ايار, وعليه   26 مبا يف ذلك فل�سطني يوم اجلمعة 
من املتوقع اأن يكون يوم ال�سبت 27 ايار القادم هو 
العام.  لهذا  املبارك  رم�سان  �سهر  من  الأول  اليوم 
�سهر  خالل  فل�سطني  يف  ال�سوم  فرتة  و�سترتاوح 
15:45 دقيقة يف اليوم الأول  رم�سان القادم بني 
دقيقة   15:58 منت�سفه  يف  دقيقة   15:56 منه, 
يف نهايته, وذلك ب�سبب تزامن حلول �سهر رم�سان 
املبارك هذا العام مع النقالب ال�سيفي وهي الفرتة 
العام. خالل  ليل  واق�سر  نهار  اأطول  ت�سهد  التي 

فلكيًا –27 أيار هو اليوم األول من 
العام  لهذا  املبارك  رمضان  شهر 
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امل�سرتكة  القائمة  رئي�ض  عودة  اأمين  النائب  عّقب 
ليرمان  اإفيغدور  اخلارجية  وزير  بيان  على 
ومن  املثلث  عرب  من  التخّل�ض  اإىل  الداعي 
زعبي. حنني  عودة,  اأمين  �سالح,  رائد  ال�سيخ 
�سيا�سات  ورغم  النكبة  رغم  وطننا  يف  بقينا  فقال: 
التهجر, ونا�سلنا من اإجل تعزيز النتماء الوطني 
و�سعي  الكاملة.  باملواطنة  حقنا  انتزاع  اأجل  ومن 
حماولة  هو  املثلث  عرب  من  للتخل�ض  ليرمان 
فهو  الفكر  هذا  يتبنى  ومن  املواطنة,  من  لطردهم 

معاٍد لكل املواطنني العرب يف املثلث وينتظر لتحني 
اأجل خمطط جديد �سد عرب اجلليل,  من  الفر�سة 
ال�ساحل والنقب, لأنه يريد اأكرث ما ميكن من الأر�ض 
اليمني  باأن  عودة  وقال  العرب.  من  ميكن  ما  واأقل 
ال�سيا�سية  القوة  تعاظم  من  جًدا  قلق  الإ�سرائيلي 
منهم  للتخّل�ض  في�سعون  ولهذا  العرب,  للمواطنني 
بُطرق �ستى. وجوابنا هو املزيد من التم�ِسك بالوطن, 
واملزيد من الن�سال من اأجل املواطنة امل�ستقة اأ�سا�سا 
من انتمائنا لوطننا, واملزيد من التاأثر ال�سيا�سي.

عودة: الذي يحرّض ضد أهل املثلث يحرّض 
والنقب! والساحل  الجليل  أهل  ضد  أيضًا 

�سفاعمرو  يف  "ب"  البلدية  الثانوية  املدر�سة  احتفت 
حممد  الروفي�سور  بتكرمي  املا�سي  الثالثاء  يييوم   ,
ح�سني حجرات تقديًرا منهم على ح�سوله على درجة  
بروف�سورة وعلى اإجنازاته العظيمة يف املجال العلمي 
البالد. يف  العلم  م�ستوى  ورفع  والتعليمي  والإن�ساين 

عنبتاوي,  امييني  ال�سيد  البلدية  رئي�ض  احلفل  ح�سر 
ال�سيدة  حجازي,  خالد  د.  �سفاعمرو  مدار�ض  مفت�ض 
الأ�ستاذ  املدر�سة  مدير  املعارف  ق�سم  مديرة  رنا �سبح 
املتقاعد  واملييربييي  التدري�سية  والهيئة  مقبل  علي 
به. واملحتفى  املدار�ض  مديري  بع�ض  �سلمان  عكرمة 

الأ�ستاذ  املدر�سة  ملدير  ترحيبية  بكلمة  احلفل  افتتح 
لهم  كقدوة  بالروفي�سور  فخره  عن  عر  مقبل  علي 
التعليمية  الو�سائل  اأحدث  اإدخييال  على  نهار  ليل  يعمل 
العلمي  البحث  على  العربي  املجتمع  اأبناء  وت�سجيع 
الإن�سان  احييرتام  ثقافة  زرع  على  و�سكره  والبتكار  
وبقدراتهم  باأنف�سهم  يثقون  جعلهم  وعلى  لالإن�سان 
لأي  ي�سمحون  ول  حييدود  بييال  يبدعون  يجعلهم  ممييا 
متحدًيا  وطموحاتهم,  تطلعاتهم  من  حتد  اأن  ظييروف 
كل الظروف بالو�سول لهذه الدرجة, يذكر اأن املحتفى 
به هو تلميذ الأ�ستاذ علي مقبل يف املرحلة البتدائية".

رئي�ض البلدية ال�سيد امني عنبتاوي قال: ي�سرفني ان نحتفي 

بالروفي�سور حممد حجرات واأعتز انه احد تالميذي 
اأن اللقب ينطبق  وترك ب�سمة واثر يف نف�سي, ول �سك 
عليه املثل العربي "اعِط القو�ض باريها" واأثنى على لفتة 
املدر�سة بتكرمي الروفي�سور ومتنى له من اإجناز لإجناز.
تاله الدكتور خالد حجازي مفت�ض مدار�ض �سفاعمرو والذي 
اأ�ساد بالدور الريادي والهام  للروفي�سور يف عطاءه ال 
حمدود للمجتمع العربي ومدى تاأثره على رفع امل�ستوى 
اأينما كان. الأكادميي ومتنى له ي�ستمر يف غر�ض العلم 
الهيئة  امليييييدراء واأعييي�يييسييياء  كييمييا حتيييدث عيييدد مييين 
التدري�سية وال�ستاذ املتقاعد زميل املحتفى به عكرمة 
معه. احلميمة  واليي�ييسييداقيية  ذكييرييياتييهييم  عيين  �سلمان 

للروفي�سور  قيمة  وحما�سرة  بكلمة  اللقاء  واختتم 
حممد حجرات الذي ثمن هذا الحتفال موؤكًدا ان هذا 
املوقف م�سرف وموؤثر خا�سًة انه تتلمذ على يد بع�ض 
الزمالء املوجودين يف احلفل واأن �سفاعمرو تعتر بيته 
والعاملية. املحلية  النجومية  نحو  لالنطالق  وبوابته 

لبناء  مًعا  نعمل  اأن  يجب  الروفي�سور  واأ�ييسيياف   
جمتمع مثقف ومتعلم علينا ت�سجيع الكفاءات العلمية 
احلياتية  لل�سرة  احليي�ييسييور  وا�ستمتع  ودعييمييهييا, 
التحدي  ان  موؤكًدا  للروفي�سور  املفتخرة  والعلمية 
الثمار. يجني  اأن  بد  ل  الهدف  حتقيق  نحو  والنظر 

ويف نهاية احلفل مت تكرمي الروفي�سور من قبل مدير والهيئة 
التدري�سية متمنني له مزيًدا من التقدم وال�سحة والعافية.

ومن اجلدير ذكره ان الروفي�سور تقلد عدة منا�سب منها 
م�ست�سار علمي لوزير الطاقة, واليوم نائب مدير الكلية 
الأكادميية العربية ورئي�ض ق�سم ال�ستكمال وحما�سر يف 
مو�سوع الكيمياء وتدر�ض العلوم, ا�سرتك يف العديد من 
املوؤمترات املحلية والعاملية ون�سر العديد من الأبحاث 
الأوىل. الييدرجيية  من  حمكمة  عاملية  علمية  جمييالت  يف 

املدرسة الثانوية البلدية "ب" يف شفاعمرو تحتفي 
بتكريم الربوفيسور محمد حجريات خريج املدرسة
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فرع  اوبتيناي�ض  �سبكة  طاقم  عييارة  يف  امل�سنني  نييادي  ا�ستقبل 
العالقات  تعزيز  اإىل  ن�ساط م�سرتك هادف  قرع, وذلك �سمن  كفر 
مدير  قام  حيث  وامل�سنني,  والنادي  ال�سبكة  بني  ما  الجتماعية 
فرع كفر قرع بالل م�ساروة بعر�ض وتقدمي حما�سرة خ�س�ست 
للم�سنني, وخاللها قّدم باأ�سلوب �سائق وممتع ن�سائح واإر�سادات 
والأخييذ  الفحو�سات  اإجيييراء  يجب  ومتى  العني  �سّحة  حييول 
باأ�سباب الوقاية من اأجل احلفاظ على �سالمة العني, كما واأ�سهب 
يف حديثه حول اأنواع امرا�ض العيون, والفروق بني ق�سر وطول 
النظر والنظارات والعد�سات املنا�سبة عند احلاجة, وتطّرق اإىل 
عيادة Medical Center  التابعة ل�سبكة اوبتيناي�ض والتي 
والذي  الكثرين  لدى  ال�سائع  كراتوكونو�ض  الي  باأمرا�ض  تهتم 

يحدث يف بع�ض الحيان ت�سّو�ض كبر يف الروؤية وحتى 
اوبتيناي�ض  �سبكة  خ�س�ست  فقد  ولذلك  الب�سر,  فقدان 
عاملياً  الأحدث  معدّات  مع  ة  خا�سّ عيادة  املر�ض  لهذا 
املجال. يف  عريقة  خييرة  ذو  بروفي�سور  ويييديييرهييا 

عثامنة  حيينييان  الب�سر  اأخ�سائية  قييامييت  ذلييك  بعد 
ومّت  امليييركيييز,  يف  للم�سنني  الييفييحييو�ييسييات  بييياإجيييراء 
فحو�سات  لإجييييراء  يية  خييا�ييسّ ق�سيمة  مييع  توجيهم 
نظارات  على  وللح�سول  جمييانيياً  الييفييروع  يف  كاملة 
اوبتيناي�ض  �سبكة  خ�س�ستها  كمنحة  رمييزي  ب�سعر 
كل  اوبتيناي�ض  طيياقييم  ميين  اأييي�ييسيياً  وكيييان  للم�سنني, 
الييلييواتييي رافقن  ميين حيينييني مييرعييي واآيييية ميي�ييسيياروة 
بالبهجة. وم�سّعة  جميلة  بحّلة  اليوم  اإخييراج  على  و�ساعن 

وكان  امل�سنني,  ا�ستح�سان  نييال  اليوم  ان  اإىل  بالذكر  ويجدر 
املو�سوع,  حييول  تيي�ييسيياوؤلتييهييم  لييطييرح  الييفيير�ييسيية  مبييثييابيية  لييهييم 
وامل�سنني. امل�سنات  وجوه  على  ارت�سمت  قد  الب�سمات  وكانت 

املمثلة  عييارة  يف  امل�سنني  نييادي  اأ�سرة  اأّن  اإىل  نذكر  اأن  لنا  بقي 
ومرّكزة  يون�ض  بثينة  ال�سيدة  يون�ض,  ه�سام  الدكتور  ميين 
التنظيم,  الفّعال  الييدور  لهم  كييان  يون�ض  �سباح  الن�ساطات 
ال�سكر  جييزيييل  فلهم  اليييييوم,  لإجنيييياح  والتن�سيق  الييرتتيييييب 
امل�سنني  �ساأن  من  الرفع  اإىل  الهادف  التعاون  هذا  على  والعرفان 
وال�سّحة. الوعي  م�ستوى  من  ويرفع  يفيد  ملا  الأف�سل  وتقدمي 

اوبتينايس ونادي املسنني يف عارة بنشاط خارج عن الروتني

املذكورة  الخت�سا�ض  جمييالت  يف  الت�سجيل  على  للمقبلني 
التميز  الأكادميي؛  التفوق  بني  بالدمج  يرغبون  والذين  اعاله  
الجتماعي؛ القيادية والرغبة يف التاأثر فاإن برنامج "متدربون 
فرتة  يف  لال�سرتاك  ذهبية  فر�سة  مينحكم  املحلي"  للحكم 
حيث  املحلي",  للحكم  "متدربون  برنامج  يف  والتاأهيل  الدرا�سة 
يعمل من اأجل حت�سني احلكم املحلي يف اإ�سرائيل من خالل العمل 
العمل  املهنية يف جمال  لالإدارة  �سابة  قيادية  تاأهيل كوادر  على 
الفجوات الجتماعية والقت�سادية بني  تقلي�ض  البلدي, بهدف 
ال�سواحي ومركز البالد, وبني املجموعات املختلفة يف املجتمع.

كل  رعاية  حتت  البالد  يف  نوعه  من  الفريد  الرنامج  هذا  يتم 
ومفعال  املحلي  احلكم  مركز  واملالية؛  الداخلية  وزاَرتييي  من 
ال�ستثمار  اأهمية  اأعينهم  ُن�سب  و�سعوا  حيث  هباي�ض, 
ال�سلطات  يف  للعمل  وواعييييية   مثقفة  �سابة؛  قيييييادات  بناء  يف 
البالد. ال�سلطات املحلية يف �سواحي  الت�سديد على  املحلية مع 

يف كل �سنة ي�ستقطب الرنامج  ما بني 30-25 متدرباً يف كل من 
م�ساقات الرنامج, معظمهم من �سكان ال�سواحي يف البالد, �سريطة 
املذكورة.  الدرا�سة  موا�سيع  يف  القبول  �سروط  ي�ستوفوا  ان 
درا�سية  منحة  على  الييرنييامييج  يف  مييتييدرب/ة   كييل  يح�سل 
للتاأهيل  وبرنامج  �سهرية  معي�سية  منحة  اىل  بالإ�سافة  كاملة؛ 
يف  حمييورييية,  بوظيفة  التعيني  له/لها  وي�سمن  كما  النوعي 
حملية! �سلطة  يف  �سنوات  اربييع  ملييدة  التاأهيل  عملية  نهاية 

للقلب  �سنتني  اأو  الأول  للقب  �سنوات  ثييالث  الرنامج  مييدة 
الييذي  الأكيييادمييييي  للقب  امليييتيييدرب/ة  خاللها  يييدر�ييض  الييثيياين 
بجودة  تاأهيل  برنامج  اإىل  بالإ�سافة  اخييتيياره/اخييتييارتييه؛ 
�سخ�سيات  مييع  وليييقييياءات  اإثيييييراء  ور�يييسيييات  ي�سمل  عييالييييية 
دورات  واأي�ساً  العام,  القطاع  ويف  املحلي  احلكم  يف  قيادية 

داخييل  عييمييلييي  تطبيق  اليييبيييالد,  خييييارج  درا�ييسييييية  وجييييولت 
حكومية. ووزارات  موؤ�س�سات  يف  واأي�ساً  املحلية  ال�سلطات 

بالعمل  اخليييرييييجيييون  يييلييتييزم  الييتيياأهيييييل  فييييرتة  خيييتيييام  يف   
ال�سلطات  يف  ريييياديييية  وظيييائيييف  يف  �ييسيينييوات,  اأربيييييع  مليييدة 
للبالد.  اجلييغييرافييييية  اليي�ييسييواحييي  يف  املييتييواجييدة  املييحييلييييية 
فييير�يييض اليييقيييبيييول لييلييرنييامييج مييفييتييوحيية اأمييييييام املييقييبييلييني 
عييلييى اليييدرا�يييسييية يف املييوا�ييسيييييع الأكيييادميييييييية الييتييالييييية:
جميييالت  يف  غييييوريييييون:  بييين  جييياميييعييية  يف  اول  **ليييقيييب 
واليي�ييسيييييا�ييسيية,  احلييكييم  اليييرتبييييييية,  الإدارة,  القييتيي�ييسيياد, 
الييي�يييسيييرق الأو�يييييسيييييط, اليييتيييارييييخ ودولييييييية اإ�يييسيييرائيييييييل.
اقيييتييي�يييسييياد  حييييييييياي:  تيييييل  كيييلييييييية  يف  اأول  **ليييييقيييييب 
املييييييجييييييالت ميييييتيييييعيييييددة  درا�ييييييييسيييييييية  واإدارة/ 
اإدارة  حيييييييييييفيييييا:  جييييياميييييعييييية  يف  ثييييييييان  **ليييييييقيييييييب 
حمييلييي حيييكيييم  اإدارة  مييي�يييسييياق  عيييييامييييية,  و�يييسيييييييا�يييسييية 

تيييخيييطيييييييط  اليييييتيييييخييييينيييييييييييون:   يف  ثيييييييييان  ليييييقيييييب   **
ا�يييسيييرتاتيييييييجيييي ُعييييمييييراين )تييخييطيييييط ميييييدن ومييينييياطيييق(
�ييييييييييييييييييييييييسييييييييييييييييييييييييروط اليييييييييييييييييقيييييييييييييييييبيييييييييييييييييول:
باملو�سوع يتعلق  ثييان  اأو  اأول  للقب  اأكادميية  مقبولية   -

اخيييتيييبيييار  تيي�ييسييجيييييل حمييييو�ييييسييييب,  تييعييبييئيية منيييييييوذج   -
حمييييو�ييييسييييب, مييييركييييز تيييقيييييييييييم, ميييقيييابيييلييية �ييسييخيي�ييسييييية
وكل مرحلة من املراحل املذكورة ُتعتَر مرحلة ت�سنيف, بحيث يتم 
اإبالغ املر�سح/ة عن النتقال اأو عدم النتقال اإىل املرحلة املقبلة.
عيييليييى املييعيينيييييني املييي�يييسيييارعييية بييالييتيي�ييسييجيييييل لييلييرنييامييج, 
مييوؤ�ييسيي�ييسيية  يف  ليييليييقيييبيييول  الييي�يييسيييعيييي  الييييوقييييت  نييفيي�ييض  ويف 
الييعييالقيية. ذات  اليييدرا�يييسييييييية  املييوا�ييسيييييع  يف  اأكيييادميييييييية 

مليييوؤ�يييسييي�يييسييية  الييييقييييبييييول  ان   ذكيييييييييره  اجلييييييدييييييير  ميييييين 
اأكيييادميييييييية هيييو �يييسيييرط �ييييسييييروري لييلييقييبييول لييلييرنييامييج
اإطار الرنامج:- التي يح�سل عليها املتدرب/ة يف  المتيازات 
الييتييعييليييييمييي اليييقييي�يييسيييط  متيييييوييييييل  يف  ميييي�ييييسيييياعييييدة   -
عيييالييييييية بييييييجييييييودة  مميييييييييز  تييييياأهيييييييييييل  بيييييرنييييياميييييج   -
)يييتييم  الييتييعييليييييم  نييهيياييية  يف  بيييليييدي  ميينيي�ييسييب  يف  اليييدميييج   -
منا�سب  يف  وتييوظيييييفييهييم  الييرنييامييج  خييريييجييي  اإ�ييسييتيييييعيياب 
اأعيييييييوام(  4 ليييفيييرتة  املييحييلييييية  بيياليي�ييسييلييطييات  ميييركيييزيييية 
واأهييمييييية تييياأثييير  ذات  اليييزميييالء  مييين  �ييسييبييكيية  يف  �ييسييراكيية   -

؟؟؟ املحلي  الحكم  أو  الساسية  اإلدارة؛  الرتبية؛  االقتصاد؛  مجاالت  يف  للدراسة  تخّططون 
ي��ري��دك��م!!! امل��ح��ل��ي  للحكم  "م��ت��درب��ون  ب��رن��ام��ج 

تقارير خاصة

بنك  افتتح  املا�سي,  الأ�سبوع  جرى  وحا�سد  بهيج  حفل  يف 
مركز  يف  مييوؤخييًرا  ترميمه  مت  الييذي  اجلديد  فرعه  مركنتيل 
املاروين  املطران  من  كل  احلفل  ح�سر  وقد  الن�سنا�ض.  وادي 
�سوكي  بقعوين,  جورج  الكاثوليكي  املطران  احلاج,  مو�سى 
 . البنك  زبائن  وطبًعا  للبنك,  العام  املدير  بور�سطاين, 
ورحبوا  الييفييرع  افتتاح  بيياركييوا  املييوقييرون  الييدييين  رجيييال 
والإزدهييييار,  اليينييجيياح  لهم  متمنني  واملييوظييفييني  بييالييزبييائيين 
الأن�ساد".  "ن�سيد  �سفر  ميين  بيياآيييات  كلماتهم  واختتموا 
بور�سطاين,  �سوكي  ال�سيد  للبنك,  العام  املدير  ا�ستهل  وقد 
الكلمات  و  التمنيات  على  الييدييين  رجييال  �ييسيياكييًرا  حديثه 
نقوم  نحن  جتارية  وموؤ�س�سة  كبنك   " وقييال:  الرتحيبية 

من  ن�ساطنا  عن  نتنازل  ل  ولكن  التجاري  عملنا  بتطوير 
مكانه  الفرع يف  ُنبقي  اأن  قررنا  به.  نعمل  الذي  املجتمع  اأجل 
ينته  مل  الييذي  اجلميل  املقّر  اآخيير.  مكان  عن  نبحث  ل  واأن 
املركز  هذا  بقيام  نوليها  التي  الأهمية  على  ي�سهد  ترميمه, 
حيفا.  يف  الييوادي  منطقة  يف  مركنتيل  لبنك  واملهم  القوي 
واولئك  احلاليني  لزبائننا  نقدم  واأن  ن�ستمر  اأن  ُي�سعدنا  
لزبائننا  الطريق,  خييالل  اإلينا  �سين�سمون  الذين  اجلييدد 
ولطيفة.  مهنية  خدمة  اأف�سل  والتجاريني,  اخل�سو�سيني 
يوجد يف الفرع طاقم مهني دافىء وعائلي يعمل دائًما لتقدمي 
املعروفة.  مركنتيل  ابت�سامة  مع  ومهنية  �سريعة  خدمة 
 . الكرام"  ولزبائننا  الفرع  لطاقم  الكبر  النجاح  اأمتنى 
ت�سوريف,  اڤيتار  ال�سيد  اأي�ًسا,  احل�سور  �سكر  وقد  هذا 
الييذي  مركنتيل,  بنك  يف  واليي�ييسييارون  حيفا  منطقة  مييدييير 
ال�سيوف  �ييسييكيير  تيي�ييسييوريييف  ميييوؤخيييًرا.  من�سبه  ا�ييسييتييلييم 
بح�سورهم.  الييفييرع  �سرفوا  الييذييين  ميين  العديد  والييزبييائيين 
بال�سيوف  اأي�ًسا  تاأّثرت  الفرع  مديرة  اأ�سقر,  حياة  ال�سيدة 
املوظفني  طاقم  ومع  معها  �سوًيا  ليحتفلوا  ح�سروا  الذين 
الربيع  مو�سم  ذكيييرت  حديثها  وخيييالل  الييفييرع.  بافتتاح 
الييو�ييسيييييك والييفييرع اجلييديييد ميييوؤكيييدًة بييياأن الييربيييييع يجلب 
جلميع  متنت  وهييكييذا  والإزدهييييار,  واليينييمييّو  الإزهيييار  معه 
الثمار. ويقطفوا  النجاح  يحققوا  باأن  وللفرع  احلا�سرين 

بنك مركنتيل يفتتح فرعه الجديد يف وادي النسناس – حيفا 

اأن  كرلين  �سركة  ي�سّر 
هيدرا  اأپ  ميك  تعر�ض, 
ميك  اجليييدييييد  بييو�ييسييت 
حييريييرّي,  مبلم�ض  اأپ 
مرّطبة  مبيييواد  ُمييعييّزز 
متنح  ناعمة  واأ�سباغ 
واإح�سا�ًسا  كاملة  تغطية 
معّزز  للب�سرة.  مريًحا 
خا�سة  بتكنولوجية 
اأوزان  ثييالثيية  تييدمييج 
حام�ض  ميين  جييزيييئييييية 
التي  الييهيييييالييورونيييييك 
وكذلك  كبر,  وحجم  مرتفعة  رطوبة  ن�سبة  على  احل�سول  من  متّكن 
قدرة  من  وتزيد  اجلفاف  متنع  للب�سرة,  واملييرونيية  الليونة  توفّر 
اأ�سباغ  للجفاف.  يوؤّدي  اأن  بدون  لفرتة طويلة  ال�سمود  املكياج على 
اأ�سعة  وتن�سر  متجان�سة  تغطية  وت�سكل  بالب�سرة  تلت�سق  ناعمة 
طبيعي. ب�سكل  م�سرق  مظهر  على  للح�سول  درجة   360 ب  ال�سوء 
الييييييييييهيييييييييييييييييييييالييييييييييورونيييييييييييييييييييييك حيييييييييييامييييييييييي�يييييييييييض   

يتم اإنتاج هذا احلام�ض يف غ�ساء اخللية ب�سكل طبيعي. ف�سال عن كونه 
مركًبا يحافظ على م�ستوى الرطوبة بالب�سرة, فاأن هذا احلام�ض ي�سكل 
لالإ�سارات  وكمو�سل  اخلاليا,  بني  تربط  التي  الطبقة  من  مهما  جزًءا 

عند انق�سام وجتّدد اخلاليا. وظيفة حام�ض الهيالورونيك كمرّكب من 
مرّكبات التجميل هي تزويد الرطوبة املتاحة, حيث ت�ساهم يف اإدخال 
عملية  يف  املركب  هذا  ي�سارك  املاء.  تخزين  وكذلك  للب�سرة  الرطوبة 
جتّدد الأن�سجة ويعمل كمو�سل فّعال للمواد الأخرى يف الكوميپليك�ض.

ميييلييك حيياميي�ييض الييهيييييالييورونيييييك قييييدرة عييلييى امييتيي�ييسييا�ييض املييياء 
ولذلك  امليييياء,  ميين  وزنيييه  �سعف   1000 لييغيياييية  ميت�ض  بحيث 
وتنعيم  اجلييفيياف  جتيياعيييييد  متلي�ض  عملية  ميين  مييهييم  جيييزء  فييهييو 
بالرطوبة  الييتييجيياعيييييد  تعبئة  بييوا�ييسييطيية  الييعييميييييقيية,  الييتييجيياعيييييد 
العليا. الطبقة  اإىل  و�ييسييوًل  الييدنيييييا  الطبقة  جييهيية  ميين  اإبيييتيييداًء 

املييييركييييب اليييهييييييياليييورونيييييييك مييييتييياز بيييرتكيييييييبييية اجليييزييييئيييييييات 
التغلغل  عييلييى  اليييقيييدرة  الييبيي�ييسييرة.  اإىل  تتغلغل  الييتييي  اخلييفيييييفيية 
ييييتيييم احلييي�يييسيييول عييليييييهييا بيييوا�يييسيييطييية �ييسيييييغيية حيي�ييسييرييية عن
متغّرة  جييزيييئييات  وبيياأحييجييام  خمتلفة  ميييواد  اإ�ييسييتييخييدام  طييريييق 
اإىل  الييرطييوبيية  تغلغل  يف  وتيي�ييسيياعييد  وا�ييسييعيية  تغطية  متيينييح  الييتييي 
اعييميياق طييبييقييات الييبيي�ييسييرة وتييوفيير فيياعييلييييية بييعيييييدة املييييدى ملييدة 
.KDa(دلتون و50   100  ,300( واأكيييييرث  �ييسيياعيية   24
بييي�يييسيييرة. ليييييون  ليييكيييل  امليييتيييكييياميييلييية  ليييليييميييالءمييية  الييييييييوان   6•
وفيييييييييييييياخييييييييييييييرة. عيييييييي�ييييييييسييييييييرييييييييية  •قنينة 
اليييييييييبييييييييي�يييييييييسيييييييييرة. اأنييييييييييييييييييييييييييييييييييييواع  •ليييييييييييييكيييييييييييييل 
لييييييييلييييييييحيييييييي�ييييييييسييييييييا�ييييييييسييييييييييييييييية. •ميييييييييييييي�ييييييييييييييسيييييييييييييياد 
حيييييييييييافيييييييييييظييييييييييية. ميييييييييييييييييييييييييييييييواد  •بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييدون 

 hydra boostsميك أب هيدرا بوست
HA3 مع  تكنولوجيا   foundation

"Spring Icons selected by The weeknd" , هي ت�سكيلة ت�سمل قطًعا اأ�سا�سية 
 . The Weeknd للرجال ملو�سم الربيع القريب والتي مت اختيارها على يد فنان الپوپ
احليييميييلييية, تييعيير�ييض قييطييًعييا اأ�ييسييا�ييسييييية اأيييقييونييييية يف خيييزانييية الييييرجييييال واليييتيييي مت 
اإلييهييامييه  مييي�يييسيييادر  مييين  وامليي�ييسييتييوحيياة   The weeknd ييييد  عييلييى  اخيييتيييييييارهيييا 
كيييفييينيييان وميييديييينييية ليييو�يييض اجنيييليييو�يييض كييعيينيي�ييسيير مييييركييييزي يف مييي�يييسيييرة اإبييييداعييييه. 
اخلطوط  ذات  "ال�سارع"  اأزييياء  جانب  اإىل  الأ�سا�سية  اليومية  القطع  بني  تدمج  الت�سكيلة 
امل�سّممة ب�سكل منا�سب التي تاأتي بطابع ع�سري خلزانة املالب�ض الرجالية للمو�سم القريب . 
اليييتيييي     H&M حييييوانيييييييييت  جيييميييييييع  يف  ميييتييياحييية  �يييسيييتيييكيييون  اليييتييي�يييسيييكيييييييلييية 
 .2017 اآذار   2 ميييييين  ابييييييييتييييييييداًء   – ليييييليييييرجيييييال  قيييي�ييييسييييًمييييا  تييي�يييسيييميييم 
فييكييرت  الييتيي�ييسييكيييييليية  قيييطيييع  اخييييييييرتُت  "عندما   :  The weeknd يييييقييييول 
بييالييطييريييقيية الييتييي ييييرتيييدي بييهييا اليييرجيييال املييالبيي�ييض اليييييييوم. مييهييم اأن جنيييد اليييتيييوازن 
اليي�ييسييحيييييح بييني املييالبيي�ييض الأنيييييقيية واملييالبيي�ييض الييكيياجييوال يف كييل الييقييطييع املييهييميية " . 
https://youtu.be/HybDsmYLB3k  : احلييمييليية  لييڤيييييديييو  رابييييط 

 "Spring Icons Selected by The Weeknd"  من   H&M  تشكيلة

البفال   – املحبوبة  "الأفيفيوت" 
تعود   – چلوتني  بييدون  اله�ّسة, 
كي  املييييرة  وهييييذه  اليييرفيييوف  اإىل 
اإنتاج   خييط  بف�سل  وهييذا  تبقى. 
ال�سنة  يف  بييينييياوؤه  مّت  خيييا�يييض 
يف  احللويات  م�سنع  يف  الأخييرة 
نت�سرت عليت, لإنتاج "اأفيفيوت" 
. ال�سنة  طيلة  چييلييوتييني  بيييدون 

املحبوبة,  البفال  "اأفيفيوت", 
ُتييطييلييق �ييسيينييوًيييا قييبييل عيد  الييتييي 
الييفيي�ييسييح, ومبيييجيييّرد ظييهييورهييا 
"ُتخطف"  اليييييرفيييييوف  عيييليييى 
بييدون  امليينييتييجييات  م�ستهلكو  الييعيييييد.  انييتييهيياء  قييبييل  حييتييى  وتيينييفييذ 
�ييسييرتاو�ييض  اإىل  الأخيييييرة  اليي�ييسيينييوات  تييوّجييهييوا خيييالل  چييلييوتييني, 
ال�سنة.  طيلة  ومتوفر  دائييم  ملنتج  "اأفيفيوت"  الييي  حتويل  وطلبوا 
ونييييييزوًل عيينييد رغييبيية امليي�ييسييتييهييلييكييني ا�ييسييتييجييابييت �يييسيييرتاو�يييض ويف 

طييوال  اأفيييييفيييييوت  لإنييتيياج  ييا  خييا�ييسً خييًطييا  اأقييامييت  الأخييييرة  ال�سنة 
اليي�ييسيينيية, حيييييث بييييداأ الييعييمييل بييه قييبييل عيييدة اأ�ييسييهيير بييهييدف اإنييتيياج 
 . ال�سنة  طيييوال  مييتييوا�ييسييل  ب�سكل  وللبيع  للعيد  كييافييييية  كييميييييات 
" نحن  �ييسييرتاو�ييض:  يف  احلييلييويييات  لفئة  الييعييام  املييدييير  درور,  اأييييال 
عدة  منذ  ُن�سيف  اإطييياره  ويف  عامني,  قبل  بييداأنيياه  م�سار  يف  ن�ستمّر 
چلوتني.  بييدون  للمنتجات  الثابتة  لل�سلة  اإ�سافية  منتجات  اأ�سهر 
اأي�ًسا, يف العيد �سنو�ّسع ت�سكيلة منتجاتنا التي ل حتتوي  هذه ال�سنة 
ال�سنة  هذه  يف  اأعيياله  ذكييرت  وكما  املنتجة,  والكميات  چلوتني  على 
 – "اأفيفيوت"  الي   – چلوتني  بييدون  للبفال  ا  خا�سً خًطا  اأقمنا  اأي�ًسا 
ال�سنة" .  العيد وطوال  بعد  اأي�ًسا  ن�ستمّر ونبيعها  اأن  ن�ستطيع  وهكذا 
ا�سرتاتيجي  قيييرار  اإىل  ين�سم  ال�سنة,  طيييوال  "اأفيفيوت"  م�سار 
متوفًرا  يكون  كي  منا�سب  منتج  كل  تعّلم  بيياأن  �سرتاو�ض,  اتخذته 
هذه  بييني  ميين  لييلييچييلييوتييني.  ح�سا�سية  لييديييهييم  الييذييين  لييالأ�ييسييخييا�ييض 
امل�سليات  مييردخيياي,  يييد  منتجات  املحلبة,  منتجات  املنتجات: 
الوردة  رمز  حتمل  املنتجات  كل  اأحلى.  �سلطات  وت�سكيلة  املاحلة 
. PPMچلوتني"   20 حييتييى  عييلييى  "يحتوي  عليها  ُكييتييب  اأو 

بُشرى من شرتاوس: "أفيفيوت" تعود إىل الرّفوف  - إىل األبد





يتقدمون بأحر التعازي لعائلة الدكتور  
وليد ايليا مباريكي 

على المصاب الجلل وعلى فقدان خيرة أبناء هذا البلد الطيب 
حيث وقع خبر وفاته كالصاعقة علينا وأصابنا في الصميم 

 تارًكا آثًرا بالًغا وجرًحا عميًقا لن تشفيه السنين   
اهللا اعطى واهللا أخذ وليكن ذكره مؤبدًا
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املعروف اأن مواقع التوا�سل الجتماعي )"في�سبوك, تويرت, 
ماي �سبي�ض, اإن�ستغرام(, هي للحوار ولتبادل املعلومات يف 
كل الأمور احلياتية ولنقا�سات يف جمالت ال�سيا�سة والثقافة 
والريا�سة. وياأتي"في�سبوك" على راأ�ض هذه املواقفع والذي 
والوطن  العامل  يف  الأكيير  هي  م�ستخدمني  بقاعدة  يحظى 
املواقع  هييذه  م�ستخدمي  من  الأكيير  اجلييزء  لكن  العربي, 
املواقع وكاأنها  اأ�سبحت هذه  ذلك, حيث  اأبعد من  اإىل  ذهب 
ال�ستخدام.  �سوء  ب�سب  للب�سر  اجتماعي  دمييار  و�سيلة 
يعود  بوك  الفي�ض  تاأ�سي�ض  ان  املتوفرة  املعلومات  تقول 
جامعة  يف  طالباً  كان  عندما  زوكربرغ,  مارك  ال�ّساب  اإىل 
يف  للطلبة  فقط  خم�س�سا  البداية  يف  املوقع  وكان  هارفارد 
لطلبة  لي�سمح  لحقا  تو�سيعه  مت  لكن  املذكورة,  اجلامعة 
�سخ�ض  واأي  املوقع  يف  بالإ�سرتاك  عام  ب�سكل  اجلامعات 
يجعل  اأن  مييارك  ا�ستطاع  وقييد  �سنة.   13 عمره  يتعدى 
العامل. كل  يف  الجتماعي  للّتوا�سل  موقعاً  بييوك  الفي�ض 
وبح�سب اإح�سائيات حديثة, بلغت ن�سبة م�ستخدمي في�سبوك 
حني  يف  م�ستخدم,   مليون   90 حييوايل  عربية  دوليية   22 يف 
الجتماعي  التوا�سل  ملواقع  امل�ستخدمني  الذكور  عدد  بلغ 
35 باملئة, وتت�سدر فئة  65 باملئة, بينما بلغ عدد الإناث 
ال�سباب التي ترتاوح اأعمارهم بني 15 و35 عاما م�ستخدمي 
تلك ال�سبكات يف املنطقة, لت�ستحوذ على 70 باملئة من عدد 
العربي. العامل  يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  م�ستخدمي 
اأعيييداد  حيييييث  ميين  الييعييربييييية  الييييدول  يف  الأوىل  هييي  م�سر 
امل�ستخدمني للفي�سبوك يف العامل العربي, حيث بلغ عددهم 
 24 بلغت  ن�سبة  �سّكلوا  م�ستخدم,  مليون   20 من  اأكييرث 
العرب,  الفي�سبوك  م�ستخدمي  اأعييداد  اإجمايل  من  باملئة 
اجلزائر  تاأتي  ثم  لتويرت,  م�ستخدم  مليون   10 وحييوايل 
بينما  الفي�سبوك,  ا�ستخدام  يف  ولبنان  واملغرب  والأردن 
اململكة  تويرت  ا�ستخدام  حيث  من  الثاين  املركز  يف  تاأتي 
والكويت. وقطر  والإمارات  والبحرين  ال�سعودية  العربية 
الباحث يف علم الجتماع الدكتور اأحمد البحري يقول: اإن 
تلك املواقع اأّثرت �سلباً على العالقات الأ�سرية, و�ساعدت يف 

الأ�سرة  اأفراد  بني  الفجوة  ات�ساع 
اأفيييادت  وقييد  الأ�ييسييري.  والتفكك 
درا�سة اأمريكية �سملت  م�ستخدمي 
تيييرتاوح  الييذييين  بوك"  "في�ض 
باأن  18 و82 �سنة,  اأعمارهم بني 
ا�ستخدام في�ض بوك, �ساهم ب�سكل 
الطالق  حيييالت  ارتييفيياع  يف  كبر 

الدرا�سة  واأظهرت  والعائلية.  الزوجية  امل�ساكل  تفاقم   ويف 
بني  ما  الفرتة  يف  دولة   45 يف  تزايدت  الطالق  معدلت  اأن 
الجتماعي. التوا�سل  مواقع  ب�سبب  و2014,   2010
هناك الكثر جدا من حكايات ماآ�سي الفي�سبوك, وهي حكايات 
جمرمني.  فخ  يف  وقعن  ون�ساء  فتيات  �سحايا  عن  تتحدث 
عما  امل�سوؤولية  اأي�سا  يتحملوا  ال�سحايا  هوؤلء  اأن  �سحيح 
جرى لهم, لكنهم بالتايل �سحايا ذئاب مفرت�سة يف الفي�سبوك.  
يقول عامل اإ�سالمي اأن فتاة جاءته ترجوه م�ساعدتها يف حل 
تعرفت  فقد  الفي�سبوك.  على  لها  ح�سلت  �سخ�سية  م�سكلة 
هذه الفتاة على �ساب م�سري عن طريق الفي�سبوك وتطورت 
العالقة بينهما اإىل اأكرث من التوا�سل عر الكتابة, حيث �سجل 
لها كل ما جرى بينهما عر الفيديو من �سور عارية . وذات 
يوم تلقت الفتاة من امل�سري ر�سالة ابتزاز يطلب منها اإر�سال 
األف دولر وهددها باأن يقوم ببث اال�سور وت�سجيالت الفيديو 
على الفي�سبوك ومواقع اإباحية, اإذا مل تر�سل املبلغ املطلوب. 
ن�ساء  لها  تتعر�ض  التي  الق�س�ض  مئات  ميين  ق�سة  هييذه 
ملا  الإدراك  وعدم  الغباء  ب�سبب  العربي  العامل  يف  وفتيات 
يفعلن. ولذلك ل بد  من الوعي خلطورة ا�ستخدام الفي�سبوك  
والفتيات.  الن�ساء  قبل  من  وخ�سو�سا  �سلبية  لأهيييداف 
ويف النهاية ل بد من القول ان هناك دائماً ثمن يدفعه النا�ض 
نتيجة التطور املت�سارع للتكنولوجيا ب�سكل عام, وتكنولوجيا 
العامل الفرتا�سي لالإنرتنت ب�سكل خا�ض, من خالل مواقع 
التوا�سل الجتماعي وعلى راأ�سها ”في�سبوك” حيث اأ�سبح 
العربية  الأ�ييسييرة  على  خطورة  ميّثل  اإدمييانييا  الفي�سبوك  
العربية املجتمعات  بها  تتمّيز  التي  والتقارب,  والعالقات 

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

مقاالت

زه���������������ي���������������ر دع���������ي���������م

العربي  العالم  يف  ي���زداد  األس���ري  التفكك 
ب��س��ب��ب ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي

الّرائعني  الأطّباء   اأ�سدقائي  اأحد  اأيييام  قبل  �سادفني 
كما  بيياليية  الييزِّ ثييقييافيية  عيين  اأكييتييَب  اأن  مييّنييي  , وطييلييب 
اأتذّكر  فيياأنييا  اأكييتييب  ا�ييسييتيياذي,  اأكييتييب   : قييائيياًل  �سّماها 
كّل  كما   – كانتا  كيف  فالنة  وجارتنا   اأّمييي  املرحومة 
امام  يكن�سن  ال�سنني  ع�سرات  قبل  القرية-  ن�ساء 
الوىل. الفجر  �ساعات  منذ  ال�سوارع  حّتى  بيوتهن 

يطلب  التي  الأوىل  املييّرة  لي�ست  اأّنها  اأقييول  وللحقيقة   
نقد  يف  قلمي  ييل  اأ�ييسييغِّ اأن  اجلميل  الطبيب  هييذا  مييّنييي 
منذ  وتربية  اأخييالقيييييات  ق�سّية  فالق�سّية  املجتمع, 
. واجلماليات  باأهمّيةالنظافة  تاّمة  وقناعة  غر,  ال�سّ

الكبر  الفرق   ايطاليا وراأيييت  مّرٍة يف  اكرث من  كنُت     
يف الهدوء والنظافة واجلمال والثقافة و �سحر الطبيعة 
جميلة  نييابييويل  ان  رغييم   ( واجليينييوب  ال�ّسمال  بييني  مييا 
 ,) �سماء  من  قطعة  لها  املحاذية  الكابري  وجييزيييرة 
فال�ّسمال هادىء, �ساحر , خاّلب , يفي�ض نظافة ونقاًء 
 " ال�سوارع  نابويل فتجد  الأمر يختلف كثًرا يف  , ولكّن 
وهناك. هنا  والقمامة  القاذوارات  من  بالكثر  تغ�ّض" 

�َسر بني ال�سمال واجلنوب ,مع اأّنهم يف نظري  قد يختلف البَّ
كّلهم ب�سر مت�ساوون امامنا وامام اهلل بالكرامة والن�سانّية  
والقيمة , ولكّن الختالف هو يف الرتبية والخالقيات.

احييدى  او  عييّمييان  او  الييقيياهييرة  يف  حملت  مييا  كييثييًرا 
م�سافة  بيدي  كييول   الكوكا  علبة  الوروبييّييية   املييدن 
جتد  ل  وقييد   , بها  اأ�سعها  حيياوييية  اأجيييد  حتى   , مييا 
�سكان  تقّلد  فييرتوح  العربّية  عوا�سمنا  يف  ة  وخا�سّ
لهم. حييال  اييينييمييا  بقذفها  يييتييبييارون  الييذييين  املييدييينيية 

�سغارنا  نفو�ض  يف  نزرعها  اأن  حتتاج  فعال  ثقافة  انها 

هذا  ي�سّبواعلى  حييّتييى   ,
فحفيدي   , اجلميل  النهج 
زهيييير اأبييييين اليي�ييسيينييوات 
عندما  ونيييّييييف  الربييييييع 
�ُسّكرّية  �سّيارتي  يف  ياأكل 
حامال  يظّل   , ملفوفة  مييا 

�سّل  يف  لرميها  اليي�ييسييّيييارة  ميين  نيينييزل  اأن  اىل  اللفافة 
بها. لييالأحييتييفيياظ  اإّييياهييا  يناولني  ان  اأو   , القمامة 

اىل  حتتاج  ولكنها   , وف�سيلة  تربية  فعال  الق�سّية 
ما  املانية  مدينة  يف  مثاًل  �سْرَت  اأنييت  فيياإن   , ما  حتفيز 
يف  واملنتور  والييّزهييور  واجلماليات  النظافة  ومل�سَت 
هذا  �سفو  ُيعّكر  ما  ترمَي  اأن  " تبخُل" على  زاوية  كّل 
اجلمال  حتى واإن اأنت تربيت على ثقافة " ارِم حتتك".

العربّية  بلداتنا  ولكننا يف كثر من   , اأعّمم  اأن  اريد  ل   
اجلميلة  الثقافة  وهذه   , اجلميل  احِل�ّض  هذا  اىل  نفتقد 
الميان. القدمون من  قال  كما  فالنظافة  واحل�سارّية, 

يف  وليلة"   بيييييوم   " الثقافة  هييذه  ُنيييذّوت  ان  �سعب 
 , لنا  لي�ض  ال�سارع  اأّن  على  ترّبى  َمن  وعقول  نفو�ض 
واحلديقة العاّمة عاّمة ولي�ست لنا , فهّيا اذن نغر�سها 
اأجمل  " �سنخ�سر" – وهذه  يف نفو�ض ال�سغار وعندها 
اخلفيفة  امل�سروبات  علب  م�سهد  �سنخ�سر  خ�سارة-  
نوافذ  ميين  تتطاير  ال�سجائر  واأعييقيياب  والييزجيياجييات 
تخطئنا  وقييد  ت�سيبنا  وقييد   , ت�سر  وهييي  ال�سيارات 
وقبيح. مييزعييج   , ميييوؤٍذ  املنظر  احلالتني  كلتا  ويف   ,

نيييظيييافييية  حيييقيييييييقييية   : الييييييغييييييايل  دكيييييتيييييورنيييييا    
بييييلييييداتيييينييييا جيييييييزء ميييييين نييييظييييافيييية نيييفيييو�يييسييينيييا. 

ال����زِّب����ال����ة" ث���ق���اف���ة   "

والعظماء,  الفال�سفة,  احلكماء,  ال�سعراء,  بها  تغّنى 
"ل  قييال:  عندما  جييران  كبرهم  قول  نن�سى  وكيف 
الأمان  اأعطيتها  فاإن  املراأة,  من  اأكرم  تكون  اأن  ميكن 
كانت لك وطًنا" . كذلك دعت جميع الديانات ال�سماوية 
امليييراأة. وميي�ييسيياواة  م�ساندة,  تييكييرمي,  احيييرتام,  اإىل 
اخت�ساًرا وملنع التكرار والروتني, لن اأدخل يف �سرح 
املنا�سبة  بهذه  الحتفال  ودوافع  اأ�سباب  عن  ل  مف�سّ
حيث   والتجدد,  ,العطاء  املحبة  بف�سل  وحلولها 
اجلديد  ثوبها  بارتداء  اخلالبة  الطبيعة  فيه  تتجدد 
األوانه الزاهية , وهذه حمطة مغايرة ل�سائر املحطات 
الأخرى, علينا اأن نقف عليها مطول, نحا�سب �سمرنا 
اأفراًدا, موؤ�س�ساٍت, قادًة, وجمتمًعا باأكمله, اإذ ل يعقل 
اأن يكون كلنا حمامي دفاع عن املراأة والم, احرتامها 
واملطالبة لتح�سني اأو�ساعها, بينما احلقيقة والواقع 
اأن هذا امل�سلك والهتمام منقطع النظر فقط مرة او 
من  والع�سرين  والواحد  الثامن,  يف  ال�ّسنة  يف  مرتني 
و�سدارة  عناوين  املنا�سبة  هذه  حتتل  ففيه  اآذار, 
الأقييالم  وتتطرق  وال�سحف,  الجتماعية  املييواقييع 
ن�سف  كونها  املجتمع,  يف  ودورهييا  مكانتها  األم  اإىل 
املجتمع واأن�سودة مطربة من ال�سماء ,النبع الفيا�ض 
الإن�سانية  وكائن مميز ي�ستطيع اجناز  ,نب�ض وقلب 
عدة مهمات يف اآٍن واحد,  ول نن�سى اأي ميزة و�سفة 
باحليوية  مليئة  وكييم  فيها  وتييوفييرت  ال  ايجابية 
الرياحني  عبق  تن�سر  والعطاء,  ,الت�سحية  ,الن�ساط 
ل  بدونها  اذ  والأميين,  والرجاء  الطمياأنينة  ,تبعث 
تتوقف  احلياة  قطار  عجالت  وتكاد  املجتمع  يكتمل 

ولييييهييييا فييي�يييسيييل يف 
املييجييال  يف  تييقييدمييه 
الثقايف  الجتماعي 
رغم  والقت�سادي 
التي  ال�سغوطات 
وموجه  تييواجييهييهييا 
العيييييييييتيييييييييداءات 
عليها  امليييتيييكيييررة 
وا�ستغاللها  اإهانتها 
احللقة  باعتبارها 
الأ�يييييييسيييييييعيييييييف.

كعادتها  زاويييتييي, 
املنا�سبة  هيييذه  يف 

احل�سا�سة واملمزوجة باحلزن والفرحة تذكر وتتذكر 
اأنها  موؤكدة  احلياة,  هذه  يف  �سيء  اأغلى  فقد  من  كل 
اآلم,  داخلهم  ويعتمل  يجول  مبا  وت�سعر  علم  على 
املجتمع  على  اأن  اليمة,وتوؤكد  ات  وغ�سّ ح�سرات 
الو�سائل  مبختلف  العمل  م�سوؤولية  ملقاة  الييدويل 
تهجرها,  ا�ستغاللها  ت�سريدها,  لظاهرة  حد  لو�سع 
ومالحقة  وكييرامييتييهييا  حركتها  انييتييهيياك  اختطافها 
املنظمات  تلك  كانت,  اأينما  لها  الإرهابية  املنظمات 
وخمافة  والييراأفيية  الإن�سانية  معنى  تعرف  ل  التي 
نبذ  علينا  كبر  دور  وموؤ�س�سات  كاأفراد  ولنا  اهلل. 
ال�سنة  اأيام  كل  بلطف  ومعاملتها  املظاهر  هذه  كافة 
فقط  ولي�ض  وفعال  قييول  العر�ض  على  ملكة  لتبقى 
وعيدها.  يومها  يف  الهدايا  وتقدمي  بالت�سريحات 

الحياة قطار  عجالت  تتوقف  بدونها 
ع��ب��ي��د اب������و  م���ع���ني   – ي���ص���وب���ه���ا  رم��������اح 

عَ��اصِ��َف��ُة ٌال��حِ��ْق��د – عَ���امَ���انِ عَ��َل��ى ٌال���عُ���دوَان       
ٌاليييَعيييْبيييُد؟ َييييْعيييِرُفيييَهيييا  َليييْيييي�يييَض  َدْرٌب  اأَِليييليييَميييْجيييِد 
َيييِعيي�ييْض َومَلْ  َهييييِزمًيييييا  َيييييْبييييُدو  َحييياِكيييًميييا  اأََرى 
ييييييييييًدا َلييييييييْن َييييييِتيييييمَّ ُبييييُلييييوُغييييُه ُيييييييييَحيييييييياِوُل جَمْ
ُروا يييييييييرَّ يييى َزَمييييييييٌن ِمييييْنييييُه ٌاليييَعيييِبيييييييُد حَتَ َمييي�يييسَ
َفييييياَل ُيييييْعييييَرَفيييينَّ ٌالييييَعييييْبييييُد ِميييييْن َليييييييْوِن ِجييييْلييييِدِه
َوَليييييييِكيييييييْن ِلأَْفيييييييييَعييييييييياِل ٌالييييَعييييِبيييييييييِد َدَلَلييييييييييٌة
َعيييِبيييييييٌد ِلأَْميييييِرييييييَكيييييا ُميييييُليييييوٌك َعييييَلييييى ٌالييييييييَوَرى
يييوُعيييُهيييْم َد ٌالأَْقييييييييييييَزاُم َليييييييْوَل ُخييي�يييسُ ييييوِّ َوَمييييييا �ييييسُ
َييييِليييييييُق ِبييييِهييييْم َرْعييييييييُي ٌاجِلييييييَميييييياِل َوَحيييْليييُبيييَهيييا
يييييَروا َطييييييياِئيييييييَراٍت َيييييْجييييَهييييُلييييوَن ُعيييُليييوَميييَهيييا �يييييسَ
ييييْوُت َهيييِدييييِرَهيييا يييقُّ ُهييييييييُدوَء اليييلَّيييْييييِل �ييييسَ َيييي�يييسُ
َعيييَليييى ٌاليييَييييَميييِن ٌامَلييييْكييييُلييييوِم َتييييْرِمييييي ِبيييِحيييْقيييِدِهيييْم
َكييييييياِم َجيييييَراِئيييييٌم يييييييَت ٌاليييييييرُّ َتييييييييييييَراَءْت َلييييَنييييا حَتْ
ٌاليييييِذي ٌاليييَييييَميييِن  يِف  ٌامَلييييييييْوِت  ِرَيييييييياَح  اأََثيييييييييياُروا 
يييياَلييييُفييييوا يييييُليييييو َغيييييييييييَداَة حَتَ َهيييييِزمَييييييُتيييييُهيييييْم حَتْ
َعييييييييْوا ٌادَّ َكيييَميييا  ِقييييَتيييياٍل  َل  َقييييْتييييٍل  ْهييييييييُل  اأَ َفييييُهييييْم 
ِبييِهييْم َتيييْبيييَحيييُثيييوا  اإِْن  ييييَييييياِد  ٌالأَ�ييييسْ يييَييييِم  �يييسِ َوَعييييييْن 
يييَتيييِبيييييييُحيييوَن َميييْوِطيييًنيييا يييوا ُغييييييييَزاًة َيييي�يييسْ َوَليييْيييي�يييسُ
ييُهييْم َوَجييْييي�ييسُ وا  َفييييييرُّ ٌاحَلييييييييْرِب  ِجييييدُّ  َجييييدَّ  َواإِْن 
ييييييْواأًَة َعيييَليييْت يييَهيييا َحيييييييْرٌب َوَيييييييا �ييييييسَ َفيييَييييا ِبيييْئييي�يييسَ
ييياِحيييَهيييا َوَميييييييا ُهييييييْم ِبيييييياأَْهييييييٍل ِلييييلييييُحييييُروِب َو�يييسَ
َعييييييامِلٍ َقييييييييْوُل  ِتيييييييَجييياِنيييِهيييْم  يِف  ِقيييييييييَل  َوَقييييييييْد 
يييْليييَم ِميييْنيييُكيييُم( ْنيييييَزُعيييييوا ٌاليييظُّ يييُعيييوٍد اإِ )َفيييييييَييييا َلييي�يييسُ
ييييِمييييْعييييُت ِبييييييُجييييييْرٍم َفيييييييياَق ُكيييييييلَّ َجييييييَراِئييييييٍم �ييييسَ
ييٌر َنيييييَطيييييْقيييييُت ِبيييييَحيييييقٍّ َغييييييياَب َعيييييْنيييييُه ُميييييَنيييييا�ييسِ

ٌاحِلييييْقييييُد؟ يييلَّيييَليييُه  َفييي�يييسَ اأَْعييييَيييييْتييييُه,  ْرُب  ٌالييييييييييدَّ اأَِم 
يييييُه ٌالييييَعييييْبييييُد يييييًرا َوَليييييِكييييينَّ يييييًة َقييييي�يييييسْ ُعيييييييييييُبيييييوِديَّ
ٌامَلييييْجييييُد َيييييياأَْنيييييُفيييييُه  ييييْفيييي�ييييضِ  ٌاليييينَّ يييِغيييَر  �يييسَ ِلأَنَّ 
يييْهيييُد ْت ُعيييييُييييييوٌن َكييييييياَن اأَْرَهيييييَقيييييَهيييييا ٌالييي�يييسُّ َوَقييييييييييرَّ
ٌاجَلييييييدُّ اأَْوَرَثيييييييييييييُه  ٌاجِليييييْليييييِد  يييييَواَد  �يييييسَ َميييييا  اإَِذا 
ييييدُّ ٌاليييينِّ يييُحيييَهيييا  َييييْفييي�يييسَ  " دِّ "ٌالنِّ ِليييييَقييييياِء  َوِعيييييْنيييييَد 
يييُد ٌاليييييِقيييييْرُد يييَتييياأْ�يييسِ َفيييييَهيييييَذا َزَمييييييييياٌن ِفيييييييييِه َيييي�يييسْ
ييييَتييييْعييييِمييييٍر َمييييييا ِميييييييْن اإَِطييييياَعيييييييييييِتيييييِه ُبيييييدُّ مِلُيييي�ييييسْ
وا َجيييييدُّ َجيييْهيييِليييِهيييم  َويِف  ِعيييْليييًميييا  َواَكيييييُبيييييوا  َفيييَميييا 
يييَيييياَنيييُتيييَهيييا ُليييييْغيييييٌز ِبيييييييِه اأُْعيييييييِجيييييييَز ٌاجُليييييْنيييييُد �يييسِ
َعييييَلييييى َميييْتيييِنيييَهيييا َحييييْمييييَقييييى َوَقيييييياَدُتييييييُهييييييْم ُوْلييييييُد
َتييييييييييُدكُّ ٌاليييييُبيييييُييييييوَت ٌالآِهييييييييييييييياَلِت َوَتيييييْرَتيييييييييييّد
يييْميييٌت ِليييييُعيييييْدَواِنيييييِهيييييْم رْفيييييُد َوَقييييييييْد َهيييياَلييييَنييييا �يييسَ
يييِرُ َعييييييْن َهيييييييَذا َوَييييييْهيييييِزُميييييُهيييييْم َبيييْعيييُد يييَيييي�يييسْ �يييسَ
دُّ وا َمييييَتييييى َوَجييييييييَب ٌاليييييييرَّ َفييييَيييييا اأَْهيييييَليييييَنيييييا �ييييسييييدُّ
ييُد َحيي�ييسْ يييُدُهيييْم  َحييي�يييسْ َوَل  َحييييييْزٌم  ييُفييُهييْم  َعيي�ييسْ َفييييياَل 
ييييُتييييْنييييِفييييَد ٌاجُلييييْهييييُد َلأَْعيييييَجيييييَزُكيييييْم َبييييْحييييٌث َوَلٌ�ييييسْ
ييييُد �ييييسْ ٌالأُ َغيييياَبييييِت  اإِْذ  يييْبيييَل  ٌالييي�يييسِّ َتييييَطيييياُل  ِنييييَعيييياٌج 
وا يييدُّ يييييَت اأَْقييييييييَداِم َمييييْن �يييسَ يييياُهييييْم حَتْ يييْت حِلَ َوِديييي�يييسَ
ييييُد ُمييييُلييييوًكييييا ِلييييَئيييياًمييييا َعيييييياَزُهييييييْم ليييليييُعيييَليييى ُر�ييييسْ
َوِفيييييييِهيييْم ِلييييَنيييياِر ٌاخَلييييييييْوِن َييييييييْوَم ٌاليييُعيييَليييى َوْقيييييُد
َفييييييْرُد َوِتيييييييييَجيييياُنييييُهييييْم  َثيييييييييوِريٍّ  َنييييْعييييُل   : ِبييييِهييييْم 
َوُتيييييوُبيييييوا, َفيييَعيييْنيييَهيييا َليييْيييي�يييَض ُيييْغييِنيييييُكييُم ٌاحَليييْميييُد
ٌاليييُبيييْعيييُد ُدوَنيييييييُه  َيييييُحييييْل  مَلْ  ُظيييْليييًميييا  َوَعييياَييييييييْنيييُت 
يييْدِري َعييَلييى ٌاليييَييييَميييِن ٌاليييَوْجيييُد َوَقيييييْد َجيييا�يييَض يِف �يييسَ

��ول َج����واد ِف����راس َم��خُّ
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لي�ست باملرة الأوىل التي ل يحرك اأع�ساء البلدية 
�سفاعمرو  اأهييايل  بتنبيه  يقومون  ول  �ساكنا 
الفادح. بال�سرر  الأهايل  على  تعود  اأمور  عن 

بلدية  اىل  بر�سالة  املوا�سالت  وزارة  بعثت  فقد 
 300 �ست�سادر  بانها  فيها  تعلمها  �سفاعمرو 
ل�سالح  �سفاعمرو  �سهل  اأرا�ييسييي  ميين  دومن 
ال�سريع, وذلك بهدف تقدمي اعرتا�سات  القطار 
املخت�سة,  اجلييهييات  اىل  املت�سررين  قبل  ميين 
م�ساجع  الر�سالة  هييذه  تق�ض  ان  ميين  وبييدل 
لتقف  الأهييايل  ت�ستنفر  ان  من  وبييدل  البلدية, 
هذه  اأ�سحاب  خا�سة  وجهها,  يف  واحدا  �سفا 
ت�سعها يف جواريرها  �ست�سادر,  التي  الأرا�سي 
الييعييتيييييقيية دومنيييا اعييرتا�ييض ودومنييييا اعيييالم.

لأنهم  الرا�سي,  اأ�سحاب  هم  من  مهما  لي�ض 
ُي�سادر  ار�ييض  دومن  وكييل  �سفاعمرو  اأبيينيياء 
عليها,  وي�سيق  املدينة  م�سطح  ميين  يقل�ض 
على  يكونوا  مل  الأرا�ييسييي  اأ�سحاب  ان  املهم 
اأحييد,  اليييييه  ينبههم  ومل  املييخييطييط  بييهييذا  عييلييم 
املفرو�ض  ميين  الييذييين  البلدية  اأعيي�ييسيياء  فيياأييين 
واحليييار�يييض  اليي�ييسيياهييرة  الييعييني  يييكييونييوا  ان 
لييهييذه الأرا�يييسيييي! وال�ييسييواأ ميين ذلك  الأميييني 
العرتا�سات  مييدة  ان  بله  الييطييني  يييزيييد  ومييا 
انتهت. قييد  امليي�ييسييروع  هييذا  عييلييى  الييقييانييونييييية 

التق�سر يف الفرتة   لالأ�سف, فقد حدث مثل هذا 
حيث  �سفدعادي  ار�ييض  بخ�سو�ض  ال�سابقة 
لهذا  املخت�سة  اللجان  اىل  اخلرائط  تقدم  مل 
التي  الر�سالة  رغم  املنا�سب,  الوقت  يف  احلي 
الفرتة  ما جهز يف  كل  ليلغى  البلدية  اىل  و�سلت 
نييفييق يييربييط احلي  اإقيياميية  اليي�ييسييابييقيية, خييا�ييسيية 
جديد.  من  احلكاية  ولتبداأ  امللعب,  بطريق 
 300 الي  م�سادرة  بخ�سو�ض  حدث  ما  وهذا 
على  �سدفة,  املو�سوع  ك�سف  مت  فقد  دومن, 
رجا  ال�سيد  الييزراعييييية,  اللجنة  رئييييي�ييض  يييد 
لعقد  طلب  بتقدمي  الييفييور  على  فييقييام  ن�سر, 
يح�سرها  الييبييلييدي  للمجل�ض  طييارئيية  جل�سة 
هذا  من  املت�سررين  الأرا�سي  اأ�سحاب  كافة 
املربي  البلدية,  رئي�ض  وبح�سور  امل�سروع 
لدعم  ا�ستعداده  ابدى  والذي  عنبتاوي,  امني 
اخل�سو�ض. بهذا  البلدية  من  يتطلب  ما  وكل 

ال�سيد  بيت  يف   1.2.17 بتاريخ  اجتماع  عقد 
الكني�ست  ع�سو  ومب�ساركة  نعوم  ابراهيم 
اليي�ييسييابييق املييهيينييد�ييض حيينييا �ييسييويييد وا�ييسييحيياب 
اهمها  قيييييرارات  عيييدة  واتيييخيييذت  الرا�يييسيييي 
الهامة  الق�سية  هييذه  متابعة  جلنة  ت�سكيل 
تييتيياألييف ميين اليي�ييسييادة وامليي�ييسييايييخ: ابييراهيييييم 
�سليمان  املييحييامييي  خيينيييييفيي�ييض,  مييزيييد  نييعييوم, 
وهاين  عبيد  ابو  �سليمان  ن�سر,  رجا  �سالمة, 

نيي�ييسييراهلل, لييتييبييا�ييسيير الييعييمييل عييلييى الييفييور من 
واملنا�سبة. الييبييديييليية  احلييلييول  ايييجيياد  اجيييل 

مع  جل�سة   11.3.17 بتاريخ  اللجنة  وعقدت 
الت�ساور  بهدف  عمار  حمد  الكني�ست  ع�سو 
املجال  هذا  يف  ال�سابقة  خرته  من  وال�ستفادة 
حيث  العامة,  ال�سغال  دائييرة  يف  عمل  كونه 
�سريكا  نف�سه  يعتر  انه  م�سكورا  عمار  اأعلن 
لقد  الييهيياميية.  الق�سية  هييذه  حلييل  اللجنة  مييع 
البداية  منذ  الق�سية  مبتابعة  �سخ�سيا  قمت 
وتواجدت يف اجتماعات اللجنة التي تبذل جهدا 
جبارا با�ست�سارة املحامي �سليمان �سالمة الذي 
ذات  املوؤ�س�سات  مع  الالزمة  الت�سالت  يجري 
للمحكمة. اداريييا  اعرتا�سا  قدم  كما  العالقة 

طوله  يبلغ  الذي  ال�سريع,  القطار  م�سار  يبداأ 
حيفا  خليج  يف  املوا�سالت  مركز  من  كم,   36
حتى  للكريوت  اللتفايف   22 ل�سارع  حماذيا 
 781 �سارع  بطول  وي�ستمر  اآتا  كريات  مفرق 
�سارع  يف  مييير  ثييم  وميين  جييلييعييام  مييفييرق  حييتييى 
الرينة  مييفييرق  حييتييى  املييوفيييييل  ومييفييرق   79
يونا  جييبييل  حييتييى   6400 وطييريييق  امليي�ييسييهييد 
امل�سادقة  متييت  وقييد  الييعييليييييا.  اليينييا�ييسييرة  يف 
القطرية  اللجنة  يف  امليي�ييسييروع  خييارطيية  على 
 21/2/2017 بييتيياريييخ  الييبيينيياء  لييتيينييظيييييم 
عليها. لييلييميي�ييسييادقيية  لييلييحييكييوميية  وُحيييوليييت 
قيمة   2025 �سنة  يف  ت�سغيله  خمطط  اخلط 
الذي  البلوك  �سيكل.  مليار   6.4 فيه  ال�ستثمار 
�سيت�سرر من هذا امل�سروع 10232,10231 
 ,10250  ,10249  ,10248  ,10247  ,
   ,10259  ,  10255  ,  10254  ,  10252
 10285,  10283  ,  10282  ,10261
 ,10297  ,10296  ,10294  ,10286,
.  10324  ,10323  ,10319  ,10300
املييي�يييسيييروع ونييريييد  هييييذا  نييعييار�ييض  نييحيين ل 
مييييوا�ييييسييييالت �يييسيييرييييعييية, ليييكييينييينيييا نيييرغيييب 
بيياإيييجيياد ميي�ييسييار بييديييل لييتييخييفيييييف اليي�ييسييرر.

اإن �سعار "الإعالم الجتماعي اجلديد", الذي يقوده 
�سواء  بيننا,  ي�سُكن  اليوم  بات  الفي�سبوك,  بقّوة 
كتطبيق  اأو  ال�ّسخ�سي,  الكومبيوتر  جهاز  على 
الذي  العامل  نظام  غييّر  الذكية,  بهواتفنا  ُمدَمج 
الأحداث  قَلَب  لقد  الّزمن,  من  عقد  قبل  �سائًدا  كان 
اإىل  وال�سخ�سّية,  املحلية  وحّتى  والعربية  العاملية 
املتنّوعة.  لالأحداث  �سخًما  خاّلًطا  العامل  جعله  اأن 
الوراء,  اإىل  العودة  علينا  يتعّذر  ال�سديد  لالأ�سف 
موقع  عن  ال�ستغناء  ي�سعب  ذلييك,  من  اأكييرث  بل 
الفي�سبوك, الذي احتفل موؤّخًرا مبرور ع�سر �سنوات 
على خروجه من حرٍم جامعي يف اأمريكا اإىل العاملّية, 
اأ�سبح اأداة تفاعلية, حُتّرك الّراأي العام يف اأي بقعٍة 
من  كثر  يف  موؤّثرة  تعليقات  اآلّية  لديه  الكون,  من 
�ساخًنا.  اأحياًنا  "راقًيا",  نقا�ًسا  ويخلق  الأحيان, 
هام,  غر  اأو  هام  خر  لأي  م�سدًرا  الفي�ض  اأ�سبح 
انتباه  للفت  �ييسيييء,  اأي  الّنا�ض  ين�ُسر  اأن  املهم 
ثمن...  باأي  اجلديد  الإعالم  جنوم  ليغدو  اجلميع, 
اأن يجعلوا من اأنف�سهم �سخ�سّيات اعتبارّية موؤّثرة 
تف�ّسى  هكذا  املييوقييع!  على  �سفحاتهم  خييالل  ميين 
كل  يف  "في�سبوك"  املدعو  التكنولوجي  الوباء  هذا 
منه.  ال�ّسفاء  للّنا�ض  ميكن  ل  جمتمعنا,  طبقات 
مب�سامني  يييهييلييو�ييسييون  وبيييييداأوا  عييليييييه,  اأدمييينيييوا 
يرتك  عندما  بييالأخيي�ييض  اليييييومييّييية,  من�سوراتهم 
"اإعجابهم"  ب�سمات  اآثييار  املنت�سبني  من  العديد 
ا�ستح�سانهم,  نال  موته  وكيياأّن  ما,  �سخ�ٍض  بوفاة 
قيا�سّية  زمنية  فييرتة  خييالل  �سّنه  ل  و�سَ اأن  بعد 
تقديرهم,  ا�ستحّق  لذلك  ُعييمييره,  نهاية  خييط  اإىل 
يييا!! لييكيين يف كييثيير من  األييييي�ييض هيييذا مييوؤ�ييسييف حيييقًّ
يرحمه".  "اهلل  يكتب  الييذي  العاقل  جند  الأحيان 
اأدَخلوا  اأن  بعد  احلياء,  الّنا�ض  من  العديد  َفَقَد 
التي  الجتماعية  خ�سو�سّياتهم  اإىل  الفي�سبوك 
املجتمع,  حديث  باتت  ثييواٍن,  يف  علنّية  اأ�سبحت 
�سدى  يلقى  ُمده�ض,  حدٍث  �سناعة  يحّبون  لأنهم 
اأو  التذكارّية,  ور  ال�سّ بالتقاط  فيقومون  وا�سًعا, 
عائلي  حييدث  لأي  ق�سرة  فيديو  لقطات  ت�سوير 
خا�ض, الذي اأخرجوه بتلقائية ل مثيل لها ومنتجوه 
الذين  ُهييم  من  تييرى  يا  ال�ّسوؤال  ويبقى  بعفوّية! 
الّت�سوير؟!...  موقع  يف  الّرئي�سّية  الأدوار  لعبوا 
اأهاليهم واأ�سدقائهم ومعارفهم,  ... الإجابة �سهلة, 
با�ستعرا�ض  "ومتّيزوا"  الّرق�ض,  يف  ملعوا  الذين 
ال�ستطالع  حُمّبي  ُتده�ض  الأمييور  فهذه  اأزيائهم, 
فتنهال  جمتمعنا,  ميييّثييل  اليييذي  الفي�سبوك,  يف 
والكلمات  ال�سخيفة,  التعليقات  احليييدث  على 
عامل  يف  ا�ستعماًل  الأكرث  الت�سجيعّية  التعبرّية, 
"مّيا  "منّورين",  مثل  الفورّية,  الفي�سبوك  �سحافة 
حمالكو"... "مروك" وغرها, يبدون اأن الفي�سبوك 
الّنهار  فخالل  حياته,  يف  بانف�سام  الإن�سان,  اأ�ساب 
حياته  يعي�ض  الليل  ويف  العاّمة,  بحياته  يظهر 
الفي�سبوك. دولة  ل�ساكني  �سها  خ�سّ التي  ة  اخلا�سّ
الفي�سبوك,  خالط  يف  جندها  جديدة  خلطة  هناك 
ا�سمها اخللطة ال�سفائّية, اأ�ساهد اأحياًنا مري�ًسا يقوم 
ليبداأ  امل�ست�سفى,  يف  العالج  يتلقى  �سورته,  بن�َسر 
بحقن  الفي�سبوك",  م�ست�سفى  وممّر�سات  "اأطباء 
وريده بجهاز املعنوّيات, يتمّنون له اخلروج ب�سرعة 
ا  خا�سًّ ق�سًما  اأن�ساأوا  هكذا  حّية,  ال�سّ �سائقته  من 

ليييييليييييطيييييوارئ, 
واحليييييييييييييالت 
ييييّييييية  امَلييييَر�ييييسِ
 . مل�ستع�سّية ا
اليييفييييييي�يييسيييبيييوك 
اليوم  يييحييتييوي 
عيييليييى ميييليييييييار 
ميييينييييتيييي�ييييسييييب, 

لغاية  ُعظمى,  التكنولوجّية  القوة  اإ�سرائيل  ويف 
الإ�سرائيليني  عييدد  بييَلييغ   ,2016 اأيييلييول  �سهر 
منت�سب.  ميييالييييني   4 الييفييييي�ييسييبييوك  ميينييتييدى  يف 
اإن هذا "الإعالم الجتماعي احل�ساري", اأحاط حياة 
الب�سر باأ�سوار وهمّية من احلياة الفرتا�سّية التي 
بنوها على بنية الفي�سبوك, فاإذا اخرتقوها, �سرون 
يكون  اإليه  ُينَقل  ما  كل  ولي�ض  احلقيقي,  وجههم 
كاذبة,  واأخباًرا  ُمفركة  اأحداًثا  تكون  قد  واقعيًّا, 
الّنا�ض,  يعي�سه  الذي  احلقيقي  الواقع  تعك�ض  ل 
فقط...  املجتمع  يراه  اأن  يريدون  ما  يعك�سون  فُهم 
جعلهم  الفي�سبوك  مييوقييع  اأن  يييعييلييمييون  ل   ...
اأيقوناته  على  تركيزهم  بييوؤرة  رّكييز  عنده,  عبيًدا 
خاليا  تييكيياثيير  ع�سر  يف  ييهييرة.  اليي�ييسّ ييعييورّييية  اليي�ييسّ
وجميع  الفي�سبوك  ُيطلقها  التي  الكاذبة  الأخبار 
احلديثة,  عييفييًوا  اخلبيثة...  ل  التوا�سُ و�سائل 
جديد  م�سطلٍح  الإنييرتنييت  حميط  وجييه  على  طَفا 
الأخييبييار  يييعيينييي   ,Fake News اليييي  ا�ييسييمييه 
هذه  قرا�سنة  بع�ض  لها  ُييييرّوج  كالتي  الكاذبة, 
الب�سر.  بييني  توا�سلية  بلبلة  خلييلييِق  املييواقييع, 
يف  �ِسِكل  غيير  نكهة  لها  اإبيييهييياًرا,  اخللطات  اأكيييرث 
ما,  لفرتة  ب�سفحاتنا  ملت�سقًة  تبقى  الفي�سبوك, 
اكت�ساف  لرحلة  الأخييرة  ال�ستعدادات  وهي  األ 
الإقييالع  فنقطة  الييبييالد,  خييارج  اإىل  ال�ّسفر  �ِسِحر 
الفي�سبوك,  حمطة  ميين  بييل  املييطييار,  ميين  تييبييداأ  ل 
اأن  العاملني  طيياقييم  امليي�ييسييافييرون  هيييوؤلء  وُيييخييِر 
مثل  تعليقاته  بكتابة  لوداعهم,  ال�ستعداد  عليه 
وكاأنهم  عادًة,  يكتبها  التي  "نّيالكو",  "انب�سطو", 
يهاِجرون وطنهم, مع اأّنهم َهَجروا وطن العقالنّية. 
نعي�ض يف  اأن  ُمكرهني  علينا  َفَر�َض  الفي�سبوك  خاّلط 
املجالت,  كاّفة  يف  بالتناق�سات  يعجُّ  وهمي,  واقع 
البع�ض  اأ�ساف  اأن  بعد  الّدينّية,  امل�ساِعر  فيه  خَلَط 
نفو�سنا!!  فيه  تخ�سع  كي  فيه,  الة"  لل�سّ "ركًنا 
وعندما ُنغلق ديوان الفي�ض ُن�ساب بغيبوبة جديدة, 
اإىل  لنعود  حلظات,  لب�سع  اليقظة,  غيبوبة  اأ�سّميها 
اآخر!! على كوكب حَدِثي  نعي�ض  كّنا  كاأّننا  واقعنا, 

لييالأحييداث,  الع�سري  اخلييياّلط  مليييييزات  ييرد  �ييسَ هييذا 
باأ�سره,  الييعييامل  عليه  يعتمد  الييذي  الفي�سبوك, 
حُتييّدد  م�سرّية,  تاأثرية  و�سيلة  اليييييوم  ُيعتر 
على  تق�سي  اأن  ت�ستطيع  كما  ال�ّسعوب,  م�سر 
لكن  بييه,  الّت�سهر  مبييجييّرد  �سخ�ض  اأي  م�ستقبل 
يجذب  يييُعييد  مل  بحياتنا,  املتحّكم  املييوقييع  هييذا 
ال�ّسن,  يف  بييالييًغييا  ويييعييتييرونييه  يياعييد,  اليي�ييسّ اجليييييل 
مثل  اأكييرث,  وحيوّية  بّراقة  ملواقع  اكت�سافهم  بعد 
ليت  فيا  ت�سات...  �سناب  اأب,  وات�ض  الإن�ستجرام, 
لي�ض  العمالق,  اخليياّلط  هييذا  اأن  يكت�سف  اجلميع 
ا�ستوطنت  مهولة,  اأمريكّية  اإعالمّية  م�ستوطنة  اإّل 
عليها؟.             الق�ساء  يجب  حياتنا,  جييوانييب  جميع 

مقاالت

الفيسبوك خاّلط األحداث العصري!!
ب��ق��ل��م: م����ارون َس��ام��ي َع����ّزام

أي����������ن امل������س������ؤول������ي������ة؟!
مصادرة 300 دونم زراعي من سهل 
شفاعمرو لصالح القطار السريع

ب��ق��ل��م: ش��ف��ي��ق م��زي��د 
خ��ن��ي��ف��س/ش��ف��اع��م��رو
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اليييييييييولدة قييييبييييل  الييييطييييفييييل  طيييييعيييييام  •خزنى 
بييعييد اليييييولدة يييكييون عييليييييِك الييتييعييامييل ميييع �سيف 
وح�سرى  نف�سك  عييلييى  �سهلى  امليينييزل,  فييى  جييديييد 
الو�سع  مييع  تتاأقلمى  حتى  الييييولدة,  قبل  الييطييعييام 
اأف�سل. ب�سكل  وقتك  تنظيم  وت�ستطيعني  اجلييديييد, 
الر�سيع لقيلولة  الأقيي�ييسييى  احليييد  �ييسيياعييات   3•
حتديد الوقت الأق�سى للقيلولة واللتزام بها ي�ساعدك 
على تنظيم �ساعات نوم طفلك اأثناء الليل ب�سكل اأف�سل.
جيييييييييدًا اليييير�ييييسيييييييييع  ليييييف  كيييييييفييييييية  •تعلمى 
ليييف اليير�ييسيييييع بييي�يييسيييورة �ييسييحيييييحيية مييهييم جيييدًا 
له. اأفيي�ييسييل  نيييوم  تييوفيير  وبييالييتيياىل  جيييييدًا,  لتدفئته 
بيييييييعيييييييييييييييدًا امليييييييييييييييييييييييييييزان  •�سعى 
للعودة  اأميييرك  ميين  عجلة  فييى  تكونى  الييييولدة  بعد 
اأول  واتركى  الأمييور  تتعجلى  ل  احلمل,  قبل  لوزنك 
اأ�سلوب حياتك اجلديد. اأ�سبوع على الأقل للتاأقلم على 
للر�سيع مرجيحة  اأو  هييزاز  كر�سى  فى  •ا�ستثمرى 
لطفلك  املف�سل  اللييهيياء  م�سدر  ذلييك  يكون  اأن  ممكن 
اآخيير. �سىء  اأى  ينفع  ل  عندما  البكاء  عيين  لي�سكت 

الييطييبيييييعييييية اليييير�ييييسيييياعيييية  عييييين  تيييتيييخيييليييى  •ل 
اأول  مييع  خ�سو�ساً  �سعبة  تييكييون  اأن  املييمييكيين  ميين 
مناعة  لبناء  مهمة  فهى  الأمييل,  تفقدى  ل  لكن  طفل, 
احلمل. وزن  فقدان  علي  وت�ساعدك  الطبيعية  طفلك 

الييتييجيي�ييسييوؤ  وقيييميييا�يييض  املييي�يييسيييا�يييسيييات  •�سعى 
فيييييييى مييييييكييييييان ييييي�ييييسييييهييييل الييييييو�ييييييسييييييول اإليييييييييييه

ل ت�سعى نف�سك فى موقف ي�سطرك للبحث عنهم واأنِت فى 
اأ�سد احلاجة لهم, �سعيهم فى مكان يكون فى متناول يدك.
الييييولدة حييديييثييي  الأطيييفيييال  حييفييا�ييسييات  •ا�سرتى 
كونى جاهزة بكمية ل باأ�ض بها من احلفا�سات حلديثى 
الولدة, لأنِك حتماً �ستحتاجني لها ب�سدة فى اأول الأمر.
امليييييييييينييييييييييزل مييييييييييييييين  •اخييييييييييييييييييرجييييييييييييييييييى 
البيت  اإىل  وتييعييودييين  ومناظر  جييو  لتغير  اخييرجييى 
الطفل. مع  حتدى  اأى  مواجهة  على  وقييادرة  منتع�سة 
واحيييي�ييييسيييينيييييييييه ر�يييييسيييييييييييعيييييك  •�سمى 
وخ�سو�ساً  اأمييه,  من  بالقرب  بييالأمييان  ي�سعر  الطفل 
اأن  فيييحييياوىل  الييييييييولدة,  مييين  الأوىل  الأييييييييام  فيييى 
تييكييونييى بييالييقييرب ميينييه وقييتييمييا تيي�ييسييتييطيييييعييني ذليييك.

ال����ج����دي����دة ل�������أم  ن����ص����ائ����ح   10

الكون,  يف  الوظائف  واأعييظييم  اأهييم  من  هي  الأمييوميية 
جميع  اإمتيييام  على  قيييادرة  مثالية  اأمييياً  تكوين  ولكي 
بلياقتك  الهييتييمييام  عليك  وجييه  اأكييمييل  على  مهامك 
يف  �سعبة  املييهييميية  لييك  تييبييدو  قييد  ج�سمك.  و�ييسييحيية 
الب�سيطة  اخلييطييوات  اإىل  النييتييبيياه  لكن  الييبييداييية, 
واأ�سلوب  اليومية  عاداتك  على  واإ�سافتها  التالية 
جهد. بدون  لياقتك  على  احلفاظ  يف  ي�ساعدك  حياتك, 
ال�ساوي,  حممود  ر�سا  لك  تقدمها  اخلييطييوات  هييذه 
ميييدييييرة عييمييليييييات الييلييييياقيية يف فيييييتيينيي�ييض فيير�ييسييت, 
بييدبييي. تييييياون,  اأب  ميييييردف  الييي�يييسيييييييدات,  نيييييادي 

التي  والييوزن  الهدف  بتحديد  ابدئي  هدفك:  حييددي 
للو�سول  جدًا  مهم  فالهدف  اإليه,  الو�سول  تريدين 
ا�ستعيني  واليييولدة,  باحلمل  تتذرعي  ل  لغايتك. 
لك. املنا�سب  الييوزن  لتحديد  التغذية  باخت�سا�سية 

وجباتك  وتنظيم  يومك  تنظيم  املهم  من  وقتك:  نظمي 
لي�ض  املهام  من  الكثر  ولديك  اأميياً  كونك  الغذائية. 
وقت  بتخ�سي�ض  ابييدئييي  نييفيي�ييسييك.  لإهييمييال  عييييذرًا 
ال�سحي. الطعام  وتناول  الريا�سة  ملمار�سة  لنف�سك 

ل تفوتي الوجبات: عادة ما نفوت الطعام لن�سغالنا 
تفويت  لكن  الييوزن.  خ�سارة  بهدف  اأو  اليوم  خالل 

ي�سبب  فهو  الييوزن,  لزيادة  رئي�سي  �سبب  الوجبات 
تخزين  من  يزيد  ما  للج�سم  باملجاعة  اأ�سبه  حالة 
تناول  املهم  الأييي�ييض.ميين  عملية  ويخف�ض  الييدهييون 
الإفطارالتي  وجبة  وخا�سة  اأوقاتها  يف  الوجبات 
ال�ستيقاظ. ميين  �ساعتني  خييالل  تييكييون  اأن  يييجييب 
اخل�سار  تكون  اأن  يجب  اخل�سار:  من  املزيد  تناويل 
على  حتتوي  وجبة.فاخل�سار  لكل  الرئي�سي  املكون 
على  ت�ساعد  التي  والألييييياف  املياه  من  عالية  كمية 
باملعادن  غناها  اإىل  بالإ�سافة  بال�سبع,  ال�سعور 
قليلة. والفيتامينات وكل هذا مقابل �سعرات حرارية 

م�سوؤولًة  الأمومة  جتعلك  �سحية:  اختياراتك  لتكن 
اأن تكون  اأن حتر�سي على  عن طعام العائلة. وعليِك 
الأف�سل.  بالطريقة  ومطهوة  �سحية  اختياراتك 
�سواء. حد  على  ولأولدك  لك  مهم  �سحي  فالطعام 
وجبات  لتح�سر  م�سطرة  ل�ست  اأنييك  يعني  وهييذا 
حت�سر  بهم.ميكنِك  خا�سة  واأخيييرى  بييِك  خا�سة 
الوجبات م�سبقاً والذهاب للت�سوق يف نهاية الأ�سبوع.
جدًا  مهمة  الريا�سة  بيياأن  �سك  ل  الريا�سة:  مار�سي 
وقتاً  خ�س�سي  والنف�سية.  اجل�سدية  الناحية  من 
ملمار�سة الريا�سة ثالث مرات يف الأ�سبوع على الأقل.

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

قائمة  و�سع  يف  الأبيينيياء  يييبييداأ  الأم  عيد  اقيييرتاب  مييع 
لخييتيييييار بييعيي�ييض الييهييدايييا امليينييا�ييسييبيية لييتييقييدميييهييا يف 
ما  لتحقيق  �سهرت  طيياملييا  الييتييي  لل�سيدة  الأم  عيد 
خا�سة  الييوقييت  ميين  الكثر  ي�سيع  مييا  هييذا  يطلبون, 
املنا�سبة. الييهييدييية  اخييتيييييار  حييرة  يف  الييوقييوع  بعد 
الهدايا  بع�ض  املقالة  هذه  يف  حياتِك  جملة  ت�ستعر�ض 
لتعري  عيدها  يف  لالأم  وتقدميها  �سرائها  ميكنِك  التي 
عيين مييدى حييبييِك وتييقييديييرِك ملييا تييقييوم بييه ميين اأجلك.
الييييييييييييعييييييييييييامييييييييييييليييييييييييية الأم 

ل حاجة اأن نذكرك باأن الهدايا التي تتعلق باهتمامات 
فترتكز  غرها,  من  اأكرث  ت�سعده  له  املقدمة  ال�سخ�ض 
الأمر  يجعل  ما  هذا  بوظيفتها,  العاملة  الأم  اهتمامت 
اأو  ذكي  هاتف  فتقدمي  ال�سهولة,  يف  غاية  لِك  بالن�سبة 
ميديلية مفاتيح قيمة قد يعك�ض اهتمامِك باهتمام والدتك, 
قهوة. �سنع  ماكينة  اأو  اأنيق  قلم  تقدمي  ميكنِك  كما 
�يييييييييييييييييسيييييييييييييييييييييييييييييييييييدة املييييييييييييييييينيييييييييييييييييزل

الهدية  فاختيار  املنزل  �سيدات  من  والدتك  كانت  اإذا 
املنا�سبة لها يف عيدها لن يخرج عن اإحدى احتياجاتها 

يف املنزل, فتقدمي ع�سارة فواكه من النوع اجليد اأو فرن 
كهربائي اأو عجانة كهربائية قد يدخل على �سيدة املنزل 
البهجة والفرح فهي بحاجة دائًما ل�ستخدام اأدوات غر 
الطعام. حت�سر  عملية  لت�سهيل  مطبخها  يف  موجودة 
بيييييياأنيييييياقييييييتييييييهييييييا امليييييييهيييييييتيييييييمييييييية  الأم 

يييوم  لييقيي�ييسيياء  دعيييوة  لييوالييدتييِك  تييقييدمييي  اأن  ميكنك 
التجميل  مييراكييز  اإحييييدى  يف  اأو  �سحي  منتجع  يف 
امليييعيييروفييية, كييمييا ميييكيين تييقييدمي زجييياجييية مييين عطر 
بالب�سرة. للعناية  كاملة  جمموعة  اأو  الأم  تف�سله 
اليييييييييدوييييية بييييييالأعييييييمييييييال  املييييهييييتييييميييية  الأم 

اإبر  من  جمموعة  اأو  جديدة  خياطة  ماكينة  تقدمي 
دورات  اإحييدى  يف  ال�سرتاك  اأو  والرتيكو  الكرو�سية 
على  البهجة  �سيدخل  اجلييديييدة  امليييهيييارات  تعليم 
اليدوية. الأعييمييال  ملمار�سة  املحبة  ال�سيدة  قلب 
بييييييياليييييييدييييييييكيييييييور امليييييييهيييييييتيييييييمييييييية  الأم 

الغرفة  األييوان  مع  يليق  م�سباح  اأو  فنية  حتفة  تقدمي 
وميكن  رائعة,  هدية  يكون  قد  الأم  فيها  تعي�ض  التي 
التي  الييراويييز  ميين  جموعة  اأو  فنية  لييوحيية  تييقييدمي 
حتتوي على �سور عائلية لتكون هدية فريدة ورائعة.
اأم كييييييييييييل  تييييييينيييييييا�يييييييسيييييييب  هييييييييييييدايييييييييييييا 

من  جميييميييوعييية  لييييوالييييدتييييِك  تيييقيييدميييي  اأن  ميييكيينييك 
الأم,  عيد  هييدايييا  ميين  كنوع  القيمة  الإك�س�سوارات 
بطريقة  والييدتييِك  احتياجات  تعريف  اأن  ميكنك  كما 
للقيام  حتتاجه  ما  مالحظة  طريق  عن  مبا�سرة  غر 
الأم. عن  رائييع  اأثيير  الهدايا  لهذه  و�ستكون  مبهامها 

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

�سنة  كيييل  فيييييه  اليييعيييامل  يييحييتييفييل  يييييوم  الأم  عيييييد 
كل  تييقييدمييه  ملييا  والييتييقييدييير  المييتيينييان  عيين  للتعبر 
لأطييفييالييهييا. ورعييايييتييهييا  عييطييائييهييا  يف  تييفييان  ميين  اأم 
و بهذه املنا�سبة نقدم" بع�ض ن�سائح التجميل العملية 
اأ�سرهن. اأجل  من  حياتهن  يكر�سن  اللواتي  لالأمهات 
�سعرك  طيييول  عييلييى  احلييفيياظ  ميين  تييخييايف  ل   )1
لييفييه: ميييبيييتيييكيييرة يف  اعيييتيييميييدي طييييرقييييا  ولييييكيييين 
اإذا كان لديك �سعر طويل, فمن املهم جدا اأن تتعلمي 
جماله  واإظهار  لفه  طريقة  يف  و�سهلة  ب�سيطة  تقنيات 
باأناقة اأو بطريقة عملية يومية. حترري من الّنمطية 
اجمعيه  اأو  ل�سعرك  جانبية  بييالييتييواءات  وقييومييي 
للتغير.   نف�سها  حييول  ملفوفة  جديلة  �سكل  على 
عيييميييلييييييية:  اأكييييييييييرث  �ييييسييييعيييير  قيييي�ييييسيييية    )2
�سعرك  طبيعة  تنا�سب  �سعر  ق�سة  اختيار  املهم  من 
بذلك  اأعني  ول  بب�ساطة  اليومية  �سراعاتك  لتنهي 
الق�سة الأق�سر لتوفر العناية بال�سعر ولكنني اأرى اأن 
الق�سة املثالية للمراأة الأم هي ق�سة الّطبقات لإ�سافة 

احلجم و اإبراز ال�سكل مع اإمكانية لف ال�سعر يف 
لفة كال�سيكية اأو عملية واأنيقة يف نف�ض الوقت.
: الييييييبييييييوتييييييوكيييييي�ييييييض  عيييييييييييالج   )4

اليييتيييوتييير وتيييياأثيييير جمفف  تييخييليي�ييسييي مييين 
عالج  فمع  �ييسييعييرك.  طبيعة  على  ال�سعر 
و  اأمل�ض  �سعر  على  حت�سلني  البوتوك�ض 
منا�سبة. لأي  دومييا  جاهزة  يجعلك  حيوي 

الييييي�يييييسيييييعييييير:  �ييييييسييييييبييييييغييييييات   )5
اتبعي قاعدة الطبقات الثالث: تلّبي الأمهات 
اأبناءها وم�ساريفهم املتزايدة الأولوية دائما 
م�سوؤوليات,  تتحمله من  ما  اإىل كل  بالإ�سافة 
ثالث  من  باأكرث  �سعرها  �سبغ  بعدم  اأن�سحها  لذلك 
ذلك  من  اأكرث  لأن  الطبيعي  �سعرها  لون  من  درجات 
�سيتطلب الكثر من العناية والرتّدد على ال�سالونات. 
6(  حافظي على القواعد الأ�سا�سية للعناية بالب�سرة:

الأمهات من تردي ن�سارة ب�سرتهن  كثرا ما ت�ستكي 
اأنهن ل ميلكن الوقت الكايف للعناية امل�ستمرة  وكيف 
لذا  بانتظام.  التجميل  مراكز  اإىل  والذهاب  بب�سرتهن 
فاأنني اأطمئنهّن دائما باللتزام فقط باأ�سا�سيات العناية 
اإىل  بالإ�سافة  ترطيب,   – تق�سر  تطهر-  بالب�سرة: 
تن�سي  ول  ال�سم�ض  واقي  ل�ستعمال  البالغة  الأهمية 
اأي�سا. الرقبة وج�سمك  بب�سرة  للعناية  متديد مل�ستك 

خييييييزانيييييية  بيييييتيييييحيييييدييييييث  قيييييييوميييييييي   )7
مييييالبيييي�ييييسييييك بييييياجليييييدييييييد كييييييل حييييييني وحييييييني: 
اأبيييدا  اأًمييييا ل يعني  بييياأن كييونييك  ليييالأم دائييمييا  اأقييييول 
بع�ض  اأ�ييسيييييفييي  وجيييذابييية,  اأنيييييقيية  تييظييهييري  ل  اأن 
الإكييي�يييسييي�يييسيييوارات اجليييدييييدة لييتييجييميييييل مييظييهييرك, 

نصائح تجميلية خاصة ل�"ست الحبايب" 





مطعم شرقي ساحر بنكهاته وسهراته 



عجل صغير 50ش.ج 
عجالت صغيرة 55ش.ج 

1 كلغم خروف بالعضم  60ش.ج   

1 كلغم خروف مجروم 100ش.ج 
لحمة خروف 1 كغم  100ش.ج 

ملحمة السالم-مركز اللحوم 
لحومنا من أفضل المزارع طازجة يوم بيوم 

بإدارة أسد ياسين 

04-98601890526514818
يوجد لدينا دجاج طازج على انواعه كل يوم نقانق , همبورغر,سرسيسو 
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الإجتماعي  الييتييوا�ييسييل  مييواقييع  عيير  انييتيي�ييسييرت 
الفنان  زوجيييه  زيييييدان  نيييدى  لل�سيدة  �ييسييورة 
" التي  " عيون  ابنتها  جانب  اىل   و�سوف  جورج 
وا�سحة. ب�سورة  الأوىل  للمرة  فيها  ظييهييرت 

�سبب طلبها  ك�سفت عن  قد  كانت  زيدان  باأن  يذكر 
"املو�سوع  قييالييت:  حيث  و�ييسييوف  ميين  الييطييالق 
اأطييراف  هناك  بل  فقط,  وجييوج  اأنييا  يخ�سنا  ل 
�سغط  يعمل  كييان  وهييذا  املييو�ييسييوع,  يف  كييثييرة 
الطالق  فكان  الأطيييرف,  جميع  يف  ويوؤثر  علينا 

تركيزنا  اليينييهيياييية  ويف  الأنيي�ييسييب,  الييقييرار  هييو 
باإخت�سار,  "عيون"  ابنتنا  على  �سيكون  املقبل 
تكن  مل  لو  ابنتنا..  مل�سلحة  اتت  الطالق  فكرة 
جانب  اىل  �ساأبقى  كنت  مييوجييودة,  "عيون" 
ت�سطر  ان  ممكن  الظروف  احيانا  امنا  الو�سوف, 
اخر". �سيء  مقابل  ب�سيء  ي�سحي  ان  الواحد 
فكرة  يحبذ  مل  و�ييسييوف  ان  زييييدان  ك�سفت  كما 
و�سرحت  مييعييه  حتييدثييت  عيينييدمييا  "لكن  الييطييالق 
املو�سوع". وا�ستوعب  تفهمني  �سيء  كييل  لييه 

عيون جورج وسوف تغزو مواقع التواصل 
جنت الفنانة �سمية اخل�ساب والفنان بيومي 
مكان  يف  ن�سب  حريق  من  باأعجوبة  فييوؤاد 
ت�سوير م�سل�سلهما اجلديد )احلالل(, والذي 
املقبل. رم�سان  �سهر  يف  عر�سه  املقرر  من 
وقال املخرج »احلمد هلل الذي جنانا من املوت 
التي �سنتكلفها  الرغم من اخل�سارة  , وعلى 
كل  فاأنه  فوؤاد  بيومي  �سقة  حريق  وراء  من 
�سئ من ال�سهل تعوي�سه فيما عدا الروح(.
�سيتم  الت�سوير  اأن  العمل  خمرج  واأ�ساف 
من  احلييالل  م�سل�سل  اأيييام.  بعد  ا�ستئنافه 
اأحمد  واخيييراج  احلييريييري  �سماج  تاأليف 
بيومي   , اخل�ساب  �سمية  وبطولة  �سفيق 
الغني. عبد  وفييادييية  اأحييمييد  مها   , قيييوؤاد 

سمية الخشاب تنجو من املوت

بييييعييييد خييي�يييسيييوعيييه جليييييراحييييية ليييرتكيييييييب 
جيييهييياز لييتيينييظيييييم �يييسيييربيييات اليييقيييليييب, وجييه 
اليييفييينيييان املييي�يييسيييري حمييمييد �يييسيييرف ر�ييسيياليية 
لييه. تيي�ييسييريييح  اأول  يف  جلييمييهييوره  خييا�ييسيية 
 et" برنامج  عر�سها  �سوتية  ر�سالة  يف  وقال 
بالعربي": "اأنا بطمن النا�ض اللي وقفت جانبي 
اأ�سرف زكي وكل اللي وقفوا جنبي واأنا كوي�ض 
اأقولكم ايه". احلمد هلل وب�سكركم وم�ض عارف 

املعالج  الطبيب  �سرف  ه�سام  الطبيب  وك�سف 
�سرف  "حممد  بييقييولييه:  حييالييتييه  عيين  ليي�ييسييرف, 
اأدى  القلب  ع�سلة  يف  �سديد  �سعف  من  يعاين 
ال�سغط". يف  وانخفا�ض  القدم  يف  تييورم  اإىل 

الق�سر  يف  جلييراحيية  خ�سع  قييد  �ييسييرف  وكييان 
لتنظيم  جهاز  لرتكيب  الفرن�ساوي,  العيني 
والتي  ع�سلته  �سعف  بعد  القلب  �سربات 
فقط. املييئيية  يف   26 اإىل  كييفيياءتييهييا  و�ييسييلييت 

محمد شرف يطمئن جمهوره بعد جراحة القلب

ب�سمة  املييعييتييزليية  املييغييربييييية  الييفيينييانيية  اأكيييييدت   
بيييو�يييسيييييييل زوجيييييية اليييفييينيييان املييي�يييسيييري تيياميير 
الييفيين. اىل  بييياليييعيييودة  تييفييكيير   ل  انيييهيييا  حيي�ييسيينييي 

الفنان  زوجييهييا  دفييع  الييذي  ال�سبب  ك�سفت  ب�سمة 
كان  اأنيييه  وهييو  الييغيينيياء,  ميين  ملنعها  ح�سني  تيياميير 
منزله,  يف  كملكة  تعي�ض  اأن  ويريد  عليها,  يخاف 
الزواج. قبل  و�سوح  بكل  بذلك  اأخرها  اأنه  موؤكدة 

اأما عن طباع ح�سني يف املنزل قالت اإنه اإن�سان عادي 
بناته,  اللعب مع  جدا يف املنزل ومتوا�سع, ويحب 
اأولدهما. مع  طبيعية  حياة  يعي�سان  اأنهما  موؤكدة 

تامر  "والدة  بييو�ييسيييييل:  قييالييت  "حماتها"  وعييين 
دائييمييا مييا كييانييت تييقييدم يل اليييدعيييم, عيينييدمييا كنت 
وتختار  الأغيييييياين,  مييعييايييا  تييخييتييار  كييانييت  بييغيينييي 
هي  دائييمييا,  امل�ساعدة  يل  وتييقييدم  مالب�سي,  معي 
التانية". اأمييي  اأعترها  واأنييا  حنونة  اأم  احلقيقة 

بسمة بوسيل: تامر حسني منعني من الغناء

املمثل  زوجها  اأّن  �سابا  نيكول  الفنانة  اأكييدت 
تهتم  ل  اأنييهييا  اإل  و�سيم  رجييل  اخليييال  يو�سف 
ييهييا  اأنَّ مو�سحة  زوجييهييا,  ول  هييي  ل  بال�سكل 

نقمة". "اجلمال  اأّن  بها  ت�سعر  ملرحلة  و�سلت 
"قعدة  برنامج  يف  لقائها  خييالل  نيكول  وقالت 
يح�سر  التمثيل  مهنة  يف  اجلييمييال  اأن  رجالة" 
واأ�يييسيييافيييت  مييعييييينيية,  اأدوار  يف  اليي�ييسييخيي�ييض 
بنخلق  وجييييييوزي  اأنيييييا  "�ساعات  قيييائيييليييًة: 
وح�سة". ول  حييلييوة  دي  بيينييت  عييلييى  جيييدل 

بتتحول  عاطفية  اأنيييا  مييا  كييرت  "من  وتييابييعييت: 
ومبييدح  اجلييمييال,  بييقييّدر  واأنيييا  ل�سعف,  معايا 
اجلميل". اليييرجيييل  قييبييل  اجلييميييييليية  اليي�ييسييت 
من  كل  يقدمه  رجالة"  "قعدة  اأّن  بالذكر  جدير 
ن�سار. واإيييياد  �سالفة  �سريفة  خليل,  مك�سيم 

نيكول سابا: أشعر أّن الجمال نقمة وليس نعمة!

اجلديدة  اأغنيته  عييالميية  راغييب  الفنان  طييرح 
وهي  الألكرتونية,  املتاجر  حلايل" عر  "تركني 

من كلمات ال�ساعر طوين اأبي كرم واأحلان اليوناين 
كرياكو�ض بابادوبولو�ض وتوزيع نا�سر الأ�سعد.
اأغيينيييييتييه حتى  وميييع اإعييييالن راغيييب عيين طيييرح 
�سفحاتهم  عيير  الأغيينييييية  بن�سر  حمييبييوه  بيييداأ 
عيييليييى مييييواقييييع اليييتيييوا�يييسيييل الإجيييتيييمييياعيييي.
جلمهوره  حمبته  عيين  عيييّر  قييد  راغيييب  وكيييان 
مواقع  على  �سفحته  عيير  ن�سرها  بتغريدة 
دائماً  حبيباتي  فانزاتي  "متابعة  فيها:  جيياء 
اأملكه  ملييا  والفخر  بال�سعادة  ا�سعر  جتعلني 
حقيقية  ثييروة  وهييم   , النا�ض  عند  حمبة  ميين 
فردًا". فييييردًا  اأوقييياتيييكيييم  ييي�ييسييعييد  حييييياتييي  يف 

راغب عالمة يطلق أغنيته الجديدة "تركني لحالي"
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جوزاء

ال�ييسييد

الييثييور

ال�سرطان

العذراء

احلمل

لقو�ض ا

ن ا مليز ا

العقرب

اجليييدي

احلييوت

الدلو

الهادئة  امليييراأة  هييي  الييثييور  بييرج  مواليد  ميين  الأم 
تييواجييه  لييلييعييطيياء.  واملييحييبيية  املييثييابييرة  العملية 
مع  �سريع  ب�سكل  وتتاأقلم  وثقة  ب�سفاء  ال�سعوبات 
تع�سق  فيه.  هي  الييذي  املوقع  لتالئم  الظروف  كل 
لها  يييوؤميين  اأن  ميكن  مييا  كييل  فيه  وجتييمييع  منزلها 
والرتتيب,  اجلمال  حتب  منّظمة  والهدوء.  الراحة 
وجييييذّاب. الييقييلييب  ميين  قييريييب   , دافييييىء  مظهرها 
ذات احلركة  املييراأة  اجلييوزاء هي  برج  مواليد  من  الأم 
ب�سهولة,  اآخر  اإىل  اهتمام  من  تنتقل  تهداأ,  ل  الدائمة, 
من  الكثر  لتحل  الكالم  يف  براعتها  على  تعمتد  ذكية 
جتعلها  املزدوجة  طبيعتها  تعرت�سها,  التي  امل�ساكل 
متقلبة املزاج من جهة. وبارعة يف التكيف مع الأحداث 
اأبييدًا  تكون  اأن  ميكن  ل  اأخيييرى.  جهة  ميين  والأجييييواء 
حلت. اأينما  ح�سورها  تفر�ض  فهي  عادية,  اأو  مملة 

وعطفها  بحنانها  مثالية  ال�سرطان  برج  مواليد  من  الأم 
جميع  يف  لأولدهيييا  رعايتها  تظهر  يو�سفان,  ل  اللذين 
راحتهم  على  تيُ�سرف  التي  فهي  والييظييروف,  الأوقيييات 
واأكلهم ولبا�سهم ونزهاتهم . اإذا مر�سوا �سهرت الليايل , 
واإذا احتاجوا اإىل �سيء �سّحت براحتها من اأجل تاأمينه . 
لذلك لي�ض بامل�ستغرب اأن يعترها اأطفالها مالذهم الوحيد 
. والعائلة , ومن اأطرف عاداتها �سهولة ال�سحك والبكاء.

الأم من مواليد برج الأ�سد هي اأم حا�سرة بقوة يف حياة 
اأولدها لكنها ل تعي�ض من خاللهم بل حتافظ على حياتها 
القوة  على  ال�سغر  منذ  تعّلمهم  اخلا�سة,  واإهتماماتها 
واإحتمال ال�سدائد ول تتقّبل ال�سعف واخلنوع  توؤمن لهم 
دائماً الأجود والأعلى م�ستوى. رغم مرحها وا�سطحابها 
الأولد اإىل اأماكن الت�سلية والرتفيه, قد تبدو اأحياناً قليلة 
اإىل التحّكم باأعمالها ون�ساطاتهم. اأو تتوق  ال�سر معهم, 

الأم من مواليد برج العذراء تّود اأن ت�سر جميع الأمور من 
حولها ب�سكل �سحيح. ل تقبل اخلطاأ اأو العمل غر املتقن, 
�سديدة املالحظة, ولديها ح�سن نقدي كبر. دقيقة جدًا يف 
عملها وتنظيم �سوؤون حياتها اإىل حّد الهو�ض وقا�سية على 
التاأقلم  �سريعة  �سيء,  كل  يف  الكمال  تطلب  لأنها  نف�سها 
اأّي ظرف جديد يطراأ على حياتها, و�سرعان ما تنّظم  مع 
اأمورها ب�سكل فاعل وجدير مهوو�سة بالنظافة والرتتيب. 

الأم من مواليد برج العقرب متلك �سحرًا خا�ساً ناجماً عن 
جانبها امل�سترت الذي ل تظهره للنا�ض. فمن يتعّرف اليها 
يّود اأن يكت�سف ماذا تخفي. تتفهم النا�ض ب�سهولة وتتقبل 
الواقع  يف  لكنها  عنيدة  تبدو  قد  وم�ساوئهم.  �سعفهم 
�سديدة الت�سميم ل ترتاجع متى و�سعت اأمام عينها هدفاً. 
ل تكتفي بالتمتع بالنواحي احللوة من احلياة, بل يبدو 
اأذاها ذلك لو  النواحي الخرى حتى  كاأنها تريد اختبار 
ال�سيطرة  اإىل  متيل  اأم  هييي  القو�ض  بييرج  مواليد  ميين  الأم 
�سغرًا  دورًا  تاركة  اخلا�سة  طريقتها  على  الأمييور  وت�سير 
وتزّودهم  ومغامراتهم  العابهم  يف  �سغارها  ت�سارك  لييالأب. 
لكنها  والعلم.  الثقافة  اأجييواء  يف  لينموا  الالزمة  الكتب  بكل 
تربية  تتطلبها  التي  اليومية  الواجبات  مع  التعامل  حتب  ل 
ما  كل  جتاه  تت�سرف  ما  غالباً  قلياًل  يكرون  وحني  الأطفال. 
ت�ساألهم  اأن  دون  منا�سباً  تراه  الذي  بال�سكل  باأبنائها  يخت�ض 
الأخطاء. ارتكاب  لهم من حرية  ترك هام�ض  اأو حتازل  راأيهم 

واقعها  على  حتزن  ول  تتّذمر  ل  اجلدي  برج  مواليد  من  الأم 
مهما يكن, فهي تعرف اأنها قاردة على تغيره, و�سواء اأكانت 
فقرة اأم غنية, فاإن اإمراأة اجلدي ت�سنع لنف�سها �سورة راقية 
كل  عن  تبتعد  بطبعها  كال�سيك�سة  والييرثوة.  بالنجاح  توحي 
ما هو �سارخ وغريب, وتدو�ض خطواتها بحذر ودقة. وحني 
بالن�سبة  وبيياردة  مادية  النتائج.  من  متاأكدة  تكون  تخطو 
اآخرين. اإىل  بالن�سبة  ودوؤوب  مثابرة  لكنها  البع�ض,  اإىل 

الأم من مواليد برج هي املراأة التي يف معظم الأحيان, 
يطغى عليها اجلانب املحب للعائلة والبيت والإ�ستقرار 
اأن يغيب جانب الفرادة والإبتعاد عن الطرق  من دون 
املر�سومة, اجتماعية, ودودة ومرحة, جتمع الكثر من 
وم�ساعدة  الن�سانية  العمال  حتّب  حولها.  ال�سدقاء 
الآخرين من دون اأن يكون ذلك قيدًا لها, بل اإنها ت�سعر 
ت�سرفاتها,  يف  فريدة  تبدو  قد  داخلها.  من  نابعاً  به 
املجموعة. عن  بعيدة  وحيدة  تقف  اأن  تطيق  ل  لكنها 

حنونة  اأم  هييي  احليييوت  بييرج  مييواليييييد  ميين  الأم 
ب�ستى  لأبنائها  حمبتها  وتظهر  وعاطفية,  جييدًا 
بكل  تهتم  التي  احلا�سنة  الم  مثال  هي  الطرق. 
عن  اأي�ساً  تتوانى  ول  اأبنائها.  حياة  تفا�سيل 
حتب  ذاتييهييا.  بالطريقة  باأ�سدقائهم  الهييتييمييام 
�سعوبة  الأولد  معه  يجد  حد  اإىل  كثرًا  عائلتها 
اإ�ستقالليتهم. على  للح�سول  عنها  الإنف�سال  يف 

الأنيقة  الراقية  املييراأة  هي  امليزان  برج  مواليد  من  الأم 
الآخرين.  عند  ترتكه  الييذي  بالإنطباع  جييدًا  تهتم  التي 
خالل  من  هدفها  اإىل  ت�سل  كيف  تعرف  بارعة  حميياورة 
وتبتكر  جميلة  باأ�سياء  نف�سها  حتيط  به.  الآخرين  اإقناع 
بح�ض  اجلميع  لها  يعرتف  اأن  وتريد  بها  خا�ساً  اأ�سلوباً 
باجلري  ترتد  ل  عنها.  يقال  مبا  كثرًا  تهتم  لأنها  ذوقها 
تريد  لأنييهييا  لذلك  الييكييايف  الت�سميم  ومتلك  هدفها  وراء 
و�سطه. تعي�ض  الييذي  العامل  يف  عالياً  حتّلق  اأن  دائييميياً 

 , الطباع  القوية  املييراأة  احلمل  برج  مواليد  من  الأم 
اإىل  املنا�سلة التي ل ت�ستعمل �سعفها الأنثوي لت�سل 
من  وتعامله  الآخر  مواجهة  يف  نف�سها  ت�سع  غاياتها, 
الّند اإىل الّند, �سريحة و�ساحبة جاذبية قوية وح�سور 
ج�سدي وا�سح. ل تطيق الكذب والألعيب. وقد ت�سع 
حتب. من  دعييم  يف  اأو  عائلتها  خدمة  يف  طاقتها  كل 
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أجمل ما قالوا في األم أجمل ما قالوا في األم اب����������راج األم����ه����ات
* حافظ ابراهيم - الأُمُّ َميْدَر�َسييٌة اإَِذا اأَْعيَدْدَتيَهيا اأَْعيَدْدَت

يَدُه  َتيَعهَّ اإِْن  َرْو�ٌض  الأُمُّ  الأَْعيَراِق  يَب  َطيِّ �َسْعبياً 
اأُ�ْسيَتياُذ  الأُمُّ  اإِْيييَراِق  يَميا  اأَيَّ اأَْوَرَق  يِّ  ِبياليرِّ احَليَيييا 
الآَفياِق. َميَدى  َمياآِثُرُهْم  �َسَغَليْت  الأَُليى  الأَ�َسياِتيَذِة 

الأَْبَنياُء  َيْرَقيى  َلْيي�َض   - الزهاوي  جميل    *
يَهاُت الأُمَّ يْت  َتيَرقَّ َقيْد  َتُكيْن  َليْم  َميا  يٍة  اأُمَّ ِفيي 

َواِلَدْييَك  ْكيِرْم  َفاأَ َما�ٍض  الَعْيي�ُض  اأبوالعالء املعيري -   *
احَلْميُل  َوَح�ْسُبَها  ْحي�َسياِن  َواإِ ِبياإِْكيَراٍم  اأَْوَليى  والأُمُّ  ِبيِه 
اإِْن�َسياِن. ُكلَّ  َنياَل  ِبالَف�ْسيِل  اأَْميَراِن  ُتْدِمُنيُه  ياُع  َوالإِْر�سَ

�َسيِرَبْت  الِتي  الَكياأْ�ِض  اإِىَل  اأَِحينُّ   - املتنبيي   *
- ا  يمَّ �سَ َوَما  يَراَب  التُّ مِلَْثيَواَها  واأَْهيَوى  ِبَهيا 
* ماري هوبكن - الأُُموَمه اأعظُم ِهَبٍة َخ�ضَّ اهلل بها الن�ساء
* �سك�سبر - لي�ض يف العامل ِو�َساَدٌة اأنعم من ح�سن الأم.

الطفل.  مدر�سة  الأم  قلب   - بيت�سير   *
الأم.  قلب  اهلل  خلق  روائع  من   - غريرتي  اأندريه   *
* لينكولن - اإين مديٌن بكل ما و�سلت اليه وما اأرجو اأن اأ�سل
املالك. اأمي  اإىل  الرفعة  من  اليه 
* حممود دروي�ض - لن اأ�سميِك امراأة, �ساأ�سميك كل �سيء.

تهز  التي  الأم   - بونابرت  نابليون   *
بي�سارها. العامل  تهز   , بيمينها  ال�سرير 

ماتتفوه  اعذب  ان   - جران  خليل  جران   *
يف  مناداة  واأجمل  الأم  لفظة  هو  الب�سرية  به 
مملوءة  كبرة  �سغرة  كلمة  اأمي  هي  الوجود 
الب�سري  القلب  مايف  وكل  والعطف  والأمل  باحلب 
يرون ممن  اجعلنا  اللهم  والعذوبة  الرقة  من 
. يهم لد ا و




