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بإدارة :راني عباسي

من يسيطر على العالم؟
هذا السؤال راودني ّ
عدة ّ
مرات ،وبدأ يتردد في ذهني
ً
ً
مؤخرا بشكل أكثر إلحاحا ،خاصة في ظل ما يجري
للعالم في ظل جائحة الكورونا ،تساءلت وحاولت
البحث عن إجابة واضحة ومحددة وقاطعة .هنالك
من يتهم األشخاص واملجموعات األكثر ثراء في العالم
بأنهم هم الذين يسيطرون على العالم ،حيث تتركز
ثروات العالم لديهم ،فهم الذين يصنعون أسلحة
الدمار ويملكوها ويسوقوها .هؤالء يتعاملون مع
ّ
مجرد أدوات
اآلخرين ،أي البشرية بأسرها ،بأنهم
لتحقيق أحالم هؤالء املسيطرين على العالم.
ربما يعتقد البعض بأني أبالغ بعض ال�شيء ،وربما
يدعون بأني ال أستند على أي مصدر عما أكتب.
ُّ
لكن هنالك كتاب مثل البارون ماير روتشيلد الذي
كتب بشكل واضح ،أن من يحكم بريطانيا ّ
مجرد
ً
ّ
دمية بأيدي أصحاب املوارد املالية  ":أنا ال أهتم أبدا
بالدمية التي ستجلس على عرش إنكلترا من أجل حكم
اإلمبراطورية البريطانية التي ال تغيب عنها الشمس.
فالرجال الذين يسيطرون على موارد مال البريطانيين
هم من يحكمون اإلمبراطورية البريطانية" .وما
ينطبق على بريطانيا ينسحب على دول عظمى أخرى
كالواليات املتحدة.
فرئيس الواليات املتحدة الثامن والعشرين وودرو
ويلسون قال " :منذ دخلت مجال السياسة ،أكثر
ّ
ما رأيته هو أشخاص يكشفون لي عن أسرارهم .إن
ً
بعضا من أهم رجاالت الواليات املتحدة في مجاالت
التجارة والتصنيع ،يخشون من �شيء واحدّ .إنهم
ً
ن ّ
أن هناك ّ
قوة في مكان ما منظمة جدا وبارعة
يعلمو
ً
ً
ً
ً
جدا وحذرة جدا ومعقدة جدا وكاملة جدا وواسعة
ً
ً
جدا ،بحيث يفضلون خفض صوتهم جدا عندما
يتحدثون عنها".
ًإذا الحديث عن قوى تسيطر على العالم ليس مجردّ
أوهام ،فهنالك من ّ
تطرق لهذا املوضوع ،أشخاص
لهم مكانتهم السياسية والثقافية .من ضمن هؤالء
الرئيس الخامس والثالثين للواليات املتحدة ،والذي
تم اغتياله في العام  1963والذي ّ
صرح في لقاء صحفي
ً
في العام  ،1961أي قبل اغتياله بعامين قائل " إن
كلمة سري لهي بغيضة في مجتمع حر ومنفتح ،ونحن
ّ
السرية
شعب نناهض بشكل متجذر املجتمعات

ّ
السرية .وبما أننا نناهض
والعهود السرية واإلجراءات
ً
عاملا تحكمه مؤامرة متجانسة ال رحمة فيها ،فهذا
يعني بأننا نناهض كذلك وسائلها املخفية لتوسيع
فضاءات نفوذها .فهي تعتمد على الخبث وليس على
ً
االجتياح ،وعلى الدسائس بدال من االنتخاب ،وعلى
ً
ّ
الترهيب بدال من الخيارالحرّ .إنها نظام يجند كميات
هائلة من املوارد والبشر لبناء آلة محكمة التنظيم
تؤدي عمليات عسكرية ودبلوماسية ومخابراتية
و اقتصادية وعلمية .وهذه العمليات مخفية وليست
علنية .يتم إخفاء أخطاء هذا النظام ،ويتم إسكات
منتقديه ...وأنا أطلب عونكم في املهمة الهائلة في
إطالع وتحذيرالشعب األمريكي منه".

وقام كنيدي بعد إدالئه بهذا التصريح ،وعلى وجه
التحديد في الرابع من حزيران  1963بإصداره ً
أمرا
ً
ً
لوزارة املالية بطباعة دوالرا يكون بديال عن دوالر
البنك االحتياطي الفدرالي (األمر التنفيذي رقم
 .)11110وقد اشتمل األمر كذلك على أن يتم سحب
عملة البنك الفدرالي من التداول حال وضع عملة
الدولة األمريكية مكانهّ .إل ّأنه ،وبعد مرور ّ
عدة أشهر
على إصدار هذا القرارّ ،
تم اغتيال كينيدي ،ليقوم
الرئيس الذي خلفه ليندون جونسون بإلغاء هذا
األمر ،مما يؤكد أنه هنالك عالقة بين تغيير القرار
واغتيال كينيدي .كما ّ
تم إلغاء قرار آخر لكنيدي
بعد اغتياله ،وهو سحب خبراء الجيش األمريكي من

عفيف شليوط

فيتنام ،حيث كان يسعى كنيدي إلحالل السالم مع
االتحاد السوفييتي ،والى وقف الحروب في العالم.
إذا دققنا في هذه املعطيات ،نتوصل الى معرفة من هو
املستفيد من مقتل كنيدي .تجاراألسلحة ومصنعوها
هم أكثر املستفيدين من مقتل كنيدي الذي حاول
ّ
ً
مجددا أنه هنالك
وقف الحروب ،األمر الذي يؤكد
قوى تسيطر على العالم وعلى رؤساء الدول ،ومن
يعمل على تغيير هذا الو اقع يتم تصفيته من أجل
إيجاد دمى تنفذ مطامع هذه الفئة.
إزاء ما ورد من معطيات وتصريحات وكتابات ،هل
ّ
قضية انتشار الكورونا في
يمكن ربط املوضوع مع
ّ
ً
العالم؟ ّ
مجرد سؤال .دعونا نفكر سويا ،فمن حيث
منطق السيطرة على العالم األمر يمكنه أن يكون
ً
واردا في الحسبان .زد على ذلك التصريح الذي أدلى به
وزيربارازيلي يتهم فيها الصين حيث اعتبربتغريدته إن
وباء "كوفيد "-19هو جزء من خطة صينية للسيطرة
على العالم.
زد على ذلك بعض نظريات املؤامرة بشأن أسباب
تف�شي وباء فيروس كورونا في العالم .من ضمن هذه
املزاعم أن بيل غيتس عمل على انتشارهذا الوباء من
أجل زرع شرائح دقيقة في البشر ً
جنبا الى جنب مع
لقاح فيروس كورونا.
ّ
مجرد طرح هذه األسئلة ،يجعلنا نعيد النظر بكل ما
يجري من حولنا في هذا العالم الغريب ،حيث نتساءل
هل بالفعل هنالك فئة تسيطر على العالم ،وما نحن
إال دمى يحركوننا كما يشاؤون.

اللوحة خاصة بصحيفة
"حيفا" ،أهدانا ّإياها الفنان
الروماني لوسيان دوبراتا

عسكريا في العالم
الواليات المتحدة األقوى
ً
ومصر أقوى الجيوش العربية

ُ
مكتب صحيفة "حيفا"  -حسب تقرير نشر في موقع
"الحرة" ،وضع تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام
 2021الواليات املتحدة في مقدمة الدول التي تمتلك
أكثر جيوش العالم قوة ،ولم تظهر أي دولة عربية
ضمن املراتب العشر األولى وفق التصنيف .واعتمد
موقع غلوبال فاير باور في تصنيفه على  50عامال
ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها ،بما يشمل
القدرة العسكرية واملادية ،باإلضافة إلى العوامل

صحيفة أسبوعية ،ثقافية،
فنية ،اجتماعية شاملة

تصدر عن :
مؤسسة األفق للثقافة والفنون
2

اللوجستية والجغر افية.

ظهرت الدول العشر األكثر قوة من ناحية جيوشها كالتالي :في املرتبة األولى الواليات املتحدة ،املرتبة
الثانية روسيا ،واملرتبة الثالثة ،الصين .بينما الهند
احتلت املرتبة الرابعة ،واليابان الخامسة ،كوريا
الجنوبية احتلت املرتبة السادسة ،السابعة فرنسا،
الثامنة إنجلترا.
أما بالنسبة للجيوش العربية فاحتلت املرتبة األولى
جمهورية مصر العربية ،واحتلت املرتبة ال  13ضمن
التصنيف العالمي.

رئيس التحرير واملحرر املسؤول  :عفيف شليوط
نورنحولي (قسم االعالنات)
شادي شليوط (تصميم الصحيفة)
مدير عام  :عمري حسنين
العنوان :حيفا – شارع شبتاي ليفي  13ص.ب  9526حيفا ،ميكود 31095
قسم االعالنات0542239899 :
التحرير  :بريد ألكتروني elofuq@gmail.com :هاتف 04 –8523022 :فاكس04-6586250 :
ّ
ُ
املوقعة ال ّ
تعبر بالضرورة عن رأي التحرير اإلعالنات على مسؤولية املعلنين
املقاالت
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حدث بحيفا عام  1994باعقاب مجزرة الخليل
تبرعات بالدم لمستشفى المقاصد وقافلة إغاثة
شخصا
غذائية واعتقال 18
ً
يحمل العشرات من املتبرعين اضافة الى السيارات
الخصوصية التي وصلت الى مستشفى املقاصد في
القدس والذي احتضن ً
جزءا من املصابين وتحمل
مسؤولية تحويل التبرعات بالدم الى مستشفيات
الخليل وغزة املحاصرتين.
انطلقت مظاهرة يوم  1994.2.27من حي وادي
النسناس بمسيرة باتجاه ساحة "فيال خوري" وهي
بناية النفيئيم  .2انتظرت املسيرة قوات كبيرة من
الشرطة بقيادة قائد لواء حيفا يعقوب بوروبسكي.
وخالل دقائق انقضت الوحدات الخاصة على
املتظاهرين واعتقلت عشرات الشباب والصبايا
ونقلتهم الى محطة شرطة حيفا القديمة .وعد
بوروبسكي قيادة املظاهرة أن يطلق سراح املعتقلين
ولكنه قرر بالنهاية تقديم طلب لتمديد اعتقالهم في
اليوم التالي .وتم توزيع املعتقلين بين محطة شرطة
حيفا ومعتقل امليناء ومعتقل الجلمة.

ملراسل صحيفة "حيفا" – تصادف في هذه األيام
ّ
الذكرى ال  27ملجزرة الخليل التي نفذها باروخ
غولدشتاين والتي وصلت أنباء تلك املجزرة الى
مدينة حيفا صباح يوم  1994.2.24حيث صعقت
الناس من هول الجريمة العنصرية والتي راح ضحيتها
 29مصلي وعشرات املصابين .املستوطن العنصري
باروخ غولدشتيين دخل بسالحه العسكري الى الحرم
االبراهيمي خالل الصالة وأطلق النار على املصلين.
اختلطت دماء االطفال والشيوخ والرجال بصراخ
األمهات واألخوات ُ
وصدمت الناس بكافة أماكن
تكتف السلطات ملا
تواجد شعبنا الفلسطيني .لم
ِ
حدث باملجزرة وقامت بارسال قوات الجيش لقمع
مظاهرات االحتجاج.
باشرت الكوادر الشبابية والحزبية بمدينة حيفا الى
تنظيم وقفات احتجاجية ،وقامت بعض املجموعات
الشبابية بتحضير الشعارات والتوابيت بساحة
مقر جمعية التوجيه الدرا�سي بشارع بن يهودا .رد
أحضرت الشرطة املعتقلين في اليوم التالي لتمديد
فعل الجيش على مظاهرات الغضب بالضفة وغزة
اعتقالهم امام املحكمة .دافع املحامي حسن جبارين
كانت مزيد من الحصار واطالق الرصاص وإصابة
من جمعية حقوق املواطن (مؤسس ومدير عدالة
املتظاهرين بالضفة وقطاع غزة والقدس .سارعت
اليوم) عن املعتقلين اآلخرين ودافع املحامي البير
العائالت بحيفا الى جمع املواد الغذائية والتبرعات
نحاس عن جعفر فرح والذي عمل صحفيا حينها الى
لتحويلها الى العائالت املحاصرة واملصابة .ووصلت
االستغاثات من الخليل وغزة وبيت لحم تطلب التبرع بالدم إلسعاف املصابين .تحركت الناس ّ
ونظمت باص جانب محامين من الصحيفة التي عمل فيها في تلك

4

الفترة .قرر القا�ضي خرسونسكي إطالق سراح كافة
املعتقلين بنفس اليوم ونقل بعضهم الى العالج الطبي
بسبب اصابتهم.
وكان من بين املعتقلين وطلبنا اذنهم بنشر أسمائهم:
الفنان عالء عزام والصحفي هشام نفاع والناشط
بالل حصري واملحاسب أنور غطاس ونعتذر ملن لم
نتشاور معهم حول نشر تفاصيل ما حدث معهم بهذا
اليوم.
قامت الشرطة عام  1995بتقديم الئحة اتهام ضد
كافة املعتقلين .اتهمت الشرطة املعتقلين بالتظاهر
غير القانوني ورفع العلم الفلسطيني وقدمت ضد
املحاسب أنور غطاس وجعفر فرح لوائح اتهام
منفصلة والتي شملت تهمة التجمع املمنوع واالعتداء
على رجال الشرطة .ومن بين الشهود كان يعقوب
امسلم ،ضابط املخابرات ويعقوب بوروبسكي قائد
لواء حيفا في الشرطة.
استمرت املحاكمات حتى يوم  1996.10.03حيث قرر
القا�ضي هابراغالق امللف في اعقاب تجاوب املستشار
القضائي للحكومة تجميد االجراءات القانونية،
قدمت جمعية حقوق املواطن بواسطة املحامي
حسن جبارين ورينات كيتائي ً
طلبا الى املستشار
القضائي للحكومة ميخائيل بن يئير وقف كافة
االجراءات القانونية بحق كافة املتهمين.

الجم عة  26شباط 2021
ُ

هذا يحدث في حيفا

غير معنيين بالبيع للعرب
ملراسل صحيفة "حيفا" – رغم التغني بأن مدينة
حيفا مدينة التعايش املشترك ،إال أن ما حدث لرنا
حداد والياس خليف من حيفا يشير بأن هذا الشعار
ال ُي ّ
عبر عن الو اقع ً
تماما ،خاصة بعد أن قاما رنا
والياس باإلتصال مع وسيط عقارات ،بهدف شراء
ّ
ّ
سكنية إال أنهما فوجئا باكتشاف أن صاحب
شقة
الشقة يرفض تنفيذ الصفقة بسبب كونهما عربيين.
هذا وقامت رنا حداد بالنشر في صفحتها على الفيس
بوك عن هذا األمر "حيفا  – 2021ال تزال بعيدة
لتكون ً
رمزا للتعايش" .رنا تعمل مديرة لصيدلية في
حي للمتدينين  ،والياس يعمل مر ً
اقبا للحسابات.
حسب ما ورد في صفحة الفيس بوك ،أن رنا والياس
قاما باإلتصال بوسيط عقارات بهدف شراء شقة
القت اتحسانهما ،إال أنه أخبرهما بأن الشقة في

مرحلة توقيع اتفاقية لبيعها .لكنهمت فودجئا في
ً
محجددا لعرض
اليونم التالي بأنه تم نشر إعالن
الشقة للبيع ،وعندما توجها للوسيط لالستفسار
أجابهما "ال تتعامال مع املوضوع بشكل شخ�صي ،إال
أن أصحاب الشقة غيرمعنيين ببيعها لعرب".

ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ أﻏﺮاض ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ
ﺑﺄﻏﺮاض ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻧﻮت

المحامي عبد اهلل عسلي يحقق

ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻴﻮت وﻣﺨﺎزن

تشكيلة واسعة
من المالبس
للرجال والنساء
بـ ₪ 10

سابقة قانونية إلثبات أبوة
ملراسل صحيفة "حيفا" – حقق املحامي عبد هللا
عسلي سابقة قضائية من خالل كسبه لقضية موكله
بإثبات ّ
األبوة بعد مرور سبع سنوات ودون الحاجة
إلجراء فحص  .DNAيجري الحديث عن امرأة يهودية
كان لها ابن مشترك مع رجل عربي ،هذا اإلبن قام
باالنتحار خالل فترة خدمته في الجيش اإلسرائيلي
ألسباب غيرمعروفة.
طالب املحامي عبد هللا عسلي خالل االستئناف
للمحكمة املركزية في حيفا بأن يحصل موكله على
تعويضات مالية من الدولة.

ﻏﺴﺎﻟﺔ /ﺧﺪﻣﺔ ذاﺗﻴﺔ
ﻓﻲ ﻓﺮع دﻳﺮخ ﻫﻴﺎم 8

ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺤﺎﻧﻮت
ﻓﻲ ﻓﺮع دﻳﺮخ ﻫﻴﺎم 8

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺐ ﻣﺠﺎل اﻟﻴﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺎل
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻨﺎ
ﺑﻬﺪف ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﺟﺪﻳﺪة

 20قطعة
ب ₪ 100
فقط

تشكيلة واسعة
لألوالد ب ₪ 5

 50قطعة لألوالد
₪ 80

إﺗﺼﻠﻮا ﺑﻨﺎ

077-5057077
ﺣﻴﻔﺎ \ دﻳﺮخ ﻫﻴﺎم 8
إدارة اﻟﺸﺒﻜﺔ
ا��ﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ 20:00 – 10:00
اﻟﺠﻤﻌﺔ 16:00 – 10:00
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ﺣﻴﻔﺎ \ ﻫﻨﻔﻴﺌﻴﻢ 9
ا��ﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ 20:00 – 10:00
اﻟﺠﻤﻌﺔ 16:00 – 10:00

أﺷﺪود
ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ﺟﻠﻮﻳﻮت 22
ا��ﺣﺪ – اﻟﺨﻤﻴﺲ 19:00 – 09:00
اﻟﺠﻤﻌﺔ 15:00 – 09:00
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هيئة إعالمية ضعيفة
بعد ان استمعت وشاهدت األفالم الدعائية
والنشرات والكتابات التي صدرت من قبل القائمة
املشتركة أستطيع ان أقول بان الهيئة اإلعالمية
للقائمة ضعيفة ً
جدا وال تملك الحس املرهف الذي
يخولها العزف على األوتار الصحيحة ،ومن موقعي
ً
أعتقد بأني محقا ،وطبعا ال أقول ذلك من منطلق
معاد ،بالعكس تماما فحضرة جنابي سكرتير القائمة
ٍ
في بلدي عسفيا ،وكنت قد وجهت عدة مالحظات
عينية اقترحت من خاللها بعض االقتراحات التي من
املمكن ان تدفع تأييد القائمة املشتركة إلى االمام ،اال
ان مالحظاتي ذهبت أدراج الرياح؟!!
من املعروف بأن نائب رئيس املخابرات السابق
جدعون عزرا أطلق فريته التي تقول بان أعضاء
الكنيست العرب ال يهتمون بقضايا أهلهم وهم
منشغلون بالقضية الفلسطينية ،فتلقفها اإلعالم
اإلسرائيلي ورجاالت األحزاب الصهيونية من
املواطنين العرب وأخذوا يكررونها كل صباح ومساء
حتى أحدثت عملية غسل دماغ لدي أهلنا وأضحى
الكثيرحتى من يرددونها بدون فحص؟!!
والحقيقة الصارمة تأتي من التقارير الرسمية
ُ
للكنيست التي نشرت عدة مرات تقول هذه التقارير
بأن نشاط أعضاء الكنيست العرب على الصعيد
االجتماعي من حيث القوانين االجتماعية والنجاح
في تشريعها تساوي  30%من نشاط الكنيست ككل،
وهنا ُيطرح السؤال من نصدق املخابرات اإلسرائيلية
أم التقاريرالرسمية الصادرة عن الكنيست؟.

هيئات الرعية األرثوذكسية في حيفا
هادي زاهر

وجنبا إلى جنب تقول هذه التقريربان اهتمام أعضاء
الكنيست العرب في القضايا الخارجية يساوي 15%
فقط ،ولقد قالت هذه التقارير أكثر من مرة بأن 3
من بين  10أعضاء كنيست البارزين على الصعيد
االجتماعي هم من أعضاء الكنيست العرب ،وهو ما
أكدته باحثة من جامعة حيفا ،فباهلل عليكم ،هل
نسبتهم % 30؟
ملاذا ال تدخل مثل هذه املعطيات وهذه الحقائق
ضمن الحملة االنتخابية للقائمة املشتركة؟
طبعا هذه املعطيات أو املنجزات والتي استفاد منها
الجمهور اإلسرائيلي ككل غير معروفة للرأي العام
بشكل كبير ،وهنا ُيطرح السؤال :ملاذا ال يتم تدوين
إنجازات اعضاء الكنيست العرب الذين هم األقوى
من الكثير من أعضاء الكنيست اليهود وأكثر ثقافة
من الكثير من أعضاء الكنيست ،ملاذا ال يتم نشر كل
هذه الحقائق؟
ُ
ً
ملاذا لم يصدر كتيبا يبرز هذه اإلنجازات؟ ملاذا ال
يتم استغالل موقع جريدة "االتحاد" على االنترنيت
ملصلحة القائمة املشتركة كما يجب ،نحن نشاهد أن
ُ
هناك مقاالت نشرت قبل أسابيع وال نريد أن نقول
قبل أشهروما زالت على الواجهة.
ّ
كلي أمل أن يطلع أهلنا على هذه الحقائق وغيرها
ُ
ونتدفق فعال إلى الصناديق ونفشل مخططات
نتنياهو وكل من يحبنا ويحب أن تم�شى قاطرات
سكك الحديد على رقابنا.

الدروز بين التصويت
الصوت!!
وابتعاد
ّ

تفصلنا عن موعد انتخابات الكنيست ّ
الر ابعة
أقل من شهر ،وهناك من يجتهد بتحليالته ،بأنه قد
تكون جولة خامسة ،إذا لم ينجح أقطاب اليمين،
بديل عن نتنياهو ،وفي محاولة األخير التهرب
بإيجاد ٍ
من القضاء بكل األساليب املشروعة وغير املشروعة،
املرة في ّ
وإن حالفه الحظ هذه ّ
السنة األخيرة ،وبقاءه
في الحكم ،فهذا بفضل فيروس الكورونا ،اآلتي من
ّ
مدينة ووهان الصينية ،فجند هذه الجرثومة لصالح
مستقبله ّ
السيا�سي.
على ما يبدو فإن املشهد السيا�سي اإلسرائيلي ،يتجه
ُ
نحو تغيير مأمول في نظام الحكم ،وإن كانت حظوظ
قيادة اليمين ،على الغالب تأخذنا هذه الحالة إلى
األوضاع السائدة لدى الطائفة الدرزية في البالد،
ُ ّ
حيث يظهر بأن املرحلة القادمة ال تبشر بوجود حل
ّ
للقضايا الشائكة التي تعاني منها الطائفة ،باألخص
ّ
املحلية الدرزية ،وسن القوانين
معاناة السلطات
الجائرة ،مثل قانون القومية وقانون كمينيتس،
ّ
والو اقع يظهر بأن األحزاب (الصهيونية) وحتى
األحزاب الفاعلة في الوسط العربيّ ،
حولت املرشحين
من أبناء الطائفة الدرزية إلى باقة جميلة ال أكثر وال
أقل ،على الطاولة السياسية.
االنتخابات األخيرة للكنيست ،قبل حوالي السنة،
ً
ّ
تصويتا ً
عاليا لدى أبناء الطائفة الدرزية،
سجلت
بسبب غضبهم من سن قانون القومية على وجه
ّ
وصوت حوالي  25000إلى حزب كاحول
التحديد،
ً
لفان ،الذي قطع وعدا بتغيير وتعديل القوانين التي
جعلت من الطائفة الدرزية درجة ثالثة ،وحظيت
ً
القائمة املشتركة ألول ّ
مرة على  12000صوتا من
ّ
الدرزية ،كما كان لحركة "ميرتس" وحزب
الطائفة
ً
"إسرائيل بيتنا" ،نصيبا من كعكة التصويت.
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زايد خنيفس
من الواضح بأن فشل قيادة كاحول لفان السيا�سي،
ً
وخاصة قيام حكومة الوحدة الوطنيةّ ،بدد اآلمال،
ُ
وت ّوج باستقالة النائبة غديركمال مريح من الكنيست
ّ
والتي مثلت صوت االحتجاج لفترة من الزمن ،وترك
ً
فراغا ً
كبيرا مع انتقال املعركة على قانون
هذا الحدث
القومية ،إلى أروقة محكمة العدل العليا ،ليبقى
ّ
السؤال األهم :هل نحن أمام عدل قد يتحقق ،أم
ً
ّ
قيادية؟! يدفع ثمنها جيال من الشباب
نحن أمام عزلة
ّ
ً
ن
الدرزي حلم بأن يكو جزءا من دولة ضحى من أجلها
بدمه ،حلم باملساواة مع غيره من الذين خدموا معه
في املؤسستين العسكرية واألمنية.
ً
تقريبا ،قد ال يدفع
التصويت بعد ثالثة أسابيع
شريحة كبيرة من أبناء الطائفة الدرزية نحو صناديق
االقتراع ،إلصابتهم بحالة من اإلحباط ،وإن سمعوا
تصريحات بعض السياسيين اليمينيين ،بإحداث
تعديالت جذرية على هذه القوانين ،فهذه ّ
املرة لن
ّ
يصدقوهم ،ألن ما ُيقال عشية االنتخابات قد يتال�شى
ُ
ّ
قيادية،
ما بعدها ،والو اقع املر يعكس وجود أزمة
ألن البعض سمح لنفسه أن يكون ً
جزءا من اللعبة،
ً
ّ
"محميته" ،في عصر املصالح الخاصة
حفاظا على
وإن ّ
تبدل املماليك فإننا نبتعد عن ّ
الصوت الواحد.

تصادق على ميزانية العام 2021

ملراسل صحيفة "حيفا" – عقد مساء أمس األول،
األربعاء ،اجتماع للهيئة التمثيلية للرعية األرثوذكسية
في حيفا  ،ترأسه فؤاد نقارة ،رئيس الهيئة التمثيلية
للرعية ،وسكرتير الهيئة ربيع خوري ،للمصادقة على
ميزانية العام .2021
هذا وشارك في االجتماع يوسف خوري ،رئيس
املجلس امللي األرثوذك�سي الوطني ،وسكرتير املجلس
امللي كمال طوبي .وأعضاء املجلس امللي :عبدو
خليف ،حنا نقارة ،يزيد جراي�سي ،دياب مطلق .كما

شارك في االجتماع أعضاء الهيئة التمثيلية للرعية
األرثوذكسية :د .روزالند دعيم ،فؤاد أبو خضرة،
جريس عبد هللا ،سمير أبو خضرة ،حبيب خليل،
عدنان حبايب ،رائد فرح ،طوني بسيال ،باسم
غرزوزي وسليم متري.
استعرض خالل االجتماع يوسف خوري إنجازات
املجلس وفعاليات اللجان وتطرق للمشاريع
املستقبلية ،ليتم بعدها بحث بنود امليزانية  ،وفي
الختام تم املصادقة على امليزانية باإلجماع.

تس ّرب مادة قابلة لالشتعال من
إحدى السفن في ميناء حيفا

ملراسل صحيفة "حيفا" – عملت خمسة طو اقم
إطفاء وإنقاذ يوم أمس األول ،األربعاء ،من الوحدة
الخاصة على معالجة ّ
تسرب مادة قابلة لالشتعال
من إحدى السفن في ميناء حيفاّ .
تم خاللها إخراج
الصهريجّ ،
الخزان ،الذي يحوي املادة من السفينة.
هذا وقام أفراد طاقم اإلطفاء بإقفال الصنبور الذي
ّ
ّ
ومعدات
تسربت منه املادة مستخدمين وسائل أمان
ّ
خاصة ،وبدأت بعدها الطو اقم بالعمل على تطهير
ّ
ّ
التسرب.
املكان والتأكد من عدم وجود خطربسبب

الموحدة :جهات من اليسار

اإلسرائيلي تحاول ضرب الموحدة في
االستطالعات

أكدت القائمة العربية املوحدة أن هناك جهات في
اليسار اإلسرائيلي ّ
تمول معاهد استطالع وأبحاث
لضرب القائمة العربية املوحدة وإرادة الناخب
العربي عبراستطالعات ّ
مزيفة وكاذبة.
وتشير املوحدة الى أن هذه الجهات اليسارية بدأت
بمحاربة املوحدة بعد دعوتها لعدم دعم قوانين
الشواذ التي تضعها أحزاب اليسار في أعلى سلم
أجندتها ،وبعد دعوة املوحدة لتشكيل قوة عربية
مستقلة ،ال تكون في جيب اليسار وال اليمين ،بعد أن
كان العرب لسنوات عديدة ينضوون تحت معسكر
اليساردون أي مردود لتحسين أوضاعهم.
وفي نفس السياق كشف الصحفي حاييم لفينسون
عبر مقال نشره في صحيفة وموقع هآرتس هذا
األسبوع بتاريخ  23/2/2021أن ُمستطلع اآلراء  ،مانو
جيفاع ،الذي يجري استطالعات الرأي للقناة 12
اإلسرائيلية ،يعمل بتضارب مصالح تام مع حزب

"كحول لفان" في االنتخابات دون اإلعالن عن ذلك
بخالف القواعد املهنية واألخالقية املتبعة .حيث أنه
من الالفت أن القناة ً 12
دائما تعطي كحول لفان
نتائج أعلى من بقية القنوات ،وتعطي املوحدة نتائج
منخفضة ً
جدا بشكل غير منطقي لكل متابع للمشهد
والو اقع.
وكانت املوحدة قد كشفت قبل ذلك قيام معاهد
استطالعات باللعب في صيغة األسئلة املوجهة
للمستطلعين العرب لضرب املوحدة ،مثل ذكر
اسم "راعام" بدل القائمة العربية املوحدة ،واسم
"محمود عباس" بدل "منصور عباس" .وقالت
املوحدة ":انظروا من حولكم الى قوة املوحدة وتأييد
الناس الواضح لها ،فهذا هو االستطالع الحقيقي".
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أسرار األعشاب

الخبيزة

الخبيزة من االعشاب الحولية وهي من األعشاب
البرية ،تستعمل أوراقها وأزهارها وبذورها وجذورها
ُ
ولها فؤاد ال تح�صى .تعد الخبيزة إحدى النباتات التي
تعمل على الحفاظ على الشباب وجمال البشرة.

مستشارك القانوني للعقارات
منير مخول ماذا يعني إتفاق مبدأي
(זיכרון דברים)

تدخل الخبيزة في صناعة مستحضرات التجميل
الحتوائها على خواص لترطيب البشرةُ .يستخدم مغلي
ُ
الخبيزة في عالج التهاب شعب الهوائية .وتستخدم في
ُ
عالج السعال .كما تعمل على طرد البلغم وبالتالي منع االلتهابات البكتيرية التي تؤثر على املناعة ،كما
ّ
تساعد على التنفس بشكل جيد خاصة في حاالت أنه كثيرا من األشخاص ُيجيدون صعوبة في النوم.
اإلصابة بالبرد.
كوب من الشاي مغلي الخبيزة ُيساعد على استرخاء
ُ
الجسم مما يتيح لك النوم املريح ،حيث يستخدم
ُيستخدم
مطبوخ ومغلي الخبيزة في عالج مشاكل منقوع أوراق الخبيزة كغرغرة لعالج التهاب اللثة
ُ
الهضم ،فهي تستخدم مطبوخة في حاالت اإلمساك والتهاب اللوزتين.
كطعام حيث تعمل على تليين املعدة.
ُ
كما أنه تستخدم الخبيزة لحليب األمهات املرضعات،
ً
مغلي الخبيزة يعمل كمدر للبول كما إنه يفيد في منع
وأيضا ُيستخدم مغلي الخبيزة كغسول نسائي حيث
ُ
تكوين الح�صى بالكلى .كما يستخدم مغلي ومنقوع تلطف من احتقان الرحم وغشاء املهبل كما يفيد في
أوراق الخبيزة في القضاء على الديدان في املعدة حيث عالج التهابات املهبل والفطريات وكذلك عن طريق
يتم شرب الغلي ومنقوع أوراق الخبيزة على الريق شرب املغلي وأوراق الخبيزة ،أو عن طريق استخدامها
ويمتنع عن األكل ملدة ال تقل عن نصف ساعة ،وتكرر
لغسول املهبل.
هذه العملية ملدة يومين على األقل.
أكدت بعض الدراسات أن الخبيزة يمكن استخدامها
ّ
ّز
الخبيزة البرية يمكنها أن تعز نظام املناعة عن طريق للطب البديل ملرض السكري لتنظم مستويات السكر
ً
أكل ً
وشربا يمكن أن
في الدم ،لذلك استخدام الخبيزة
ُيعالج ويتحكم في حالة مرض السكري.
أضرارالخبيزة :هنالك عدة أضرارناتجة عن تناول
الخبيزة ،من أهم هذه األضرارالتي ُيمنع تناولها للمرأة
الحامل ،ألنه يؤدي الى اإلجهاض ،ويجب االنتباه الى
ُ
مصدر قطاف الخبيزة ،فيجب أن ال تكون قد قطفت
من قرب مياه ملوثة ،ولذلك يجب غسلها ً
جيدا باملاء
ّ
املعقم والخل ّ
عدة مرات قبل طبخها.

إبر ودبابيس  -كل يوم؟
•كل يوم قتل وخالفات ونزاعات ..عنف ّ
وتنمروتعنيف..
•كل القرى والبلدات واملدن العربية ،من أق�صى الشمال إلى أق�صى الجنوب..
ّ
املتحجرة..
•كلها موبوأة بوباء أشد من الكورونا ،وهي العقول امليتة،
•إن كان القتل للثأر ،أو خالف على كم قرش دين ،أو كم سنتمترأرض..
•أو حدا تحركش بحدا ،أو ّ
تحرش بحدا ،أو وقف سيارته محله ،أو ..أو ..أوو..
•كنا نقول الكورونا واألمراض تقتل ،مش كافي؟ نحنا نقتل بعض؟؟
•هاي مصيبة للمجتمع كله ..مبين إنه مهما حكى املسؤولين ..أو رجال الدين..
•ومهما تطورنا وتقدمنا ،صرنا نرجع لورا ..للعهود القديمة ،للجاهليةّ ،
لألمية..

إتفاق مبدأي هو بمثابة مستند يلخص كل األمورالتي
ً
ّ
شفهيا في إطاراملفاوضات.
تم االتفاق عليها
الهدف منه منع وضع للتشكيك أو للتساؤل أو
االختالف في وجهات النظر.
في مجال العقارات كل اتفاق شفهي غير ملزم في
املحكمة ،لهذا السبب العديد من الناس يرون أهمية
كبيرة بتدوين األمور ً
كتابيا.

معنى االتفاق املبدأي

االتفاق املبدأي ُيعتبر بمثابة شهادة هامة على ّ
جدية
ّ
التقدم نحو عقد صفقة.
الطرفين في
هنالك من يعتقد بأن االتفاق املبدأي هو ّ
مجرد
ّ
مستند أولي لتلخيص وتحديد األمور .إال أنه مستند
قانوني يؤخذ بعين االعتبارفي املحكمة .ما هومكتوب-
يؤخذ به ،غيراملكتوب ال يؤخذ به.

فحوى االتفاق املبدأي
في البداية يتم نشر تفاصيل الطرفين – األسماء،
ً
وأيضا
أرقام بطاقات الهوية ،والعناوين الشخصية،
القسيمة والجزء للعقار .إذا كان الحديث متعلق
بعقارات لبناية بيت مشترك ،عندها ً
أيضا يظهر جزء
القسيمة.
في القسم اآلخرللمستند يظهرالسعرالذي ّ
تم االتفاق
عليه بين الطرفين ،وجدول مواعيد الدفعات.
كافة هذه األمور يجب أن يشملها االتفاق ،غير ذلك
لن يكون االتفاق ساري املفعول في املحكمة.

هل يجب أن تكون هنالك دفعة أولى
بموعد توقيع االتفاق املبدأي؟
قضية أخرى هامة ،هل يجب أن تتم الدفعة األولى
لدى التوقيع على االتفاقية؟ في اتفاقية البيع العادية
يتم ً
دائما تسليم الدفعة األولى ،عادة الدفعة تكون
بنسبة  10%من قيمة مبلغ الصفقة.
باالضافة لهذا ،هام ً
جدا التوضيح في االتفاق األولي
متى الطرفان معنيان بالتوقيع على اتفاقية البيع من
أجل إبالغ املحامي الذي تكون وظيفته نقل الصفقة
بشكل قانوني لسلطة الضرائب.

سميرخوري

محام
ٍ
الخطورة ،خاصة أن الشاري ال يوجد لديه متسع من
الوقت ليتنظم ويقوم بإجراء فحوصات مسبقة ،إذا
كان بشكل مستقل أو بواسطة أشخاص مهنيين.
عادة ،معظم الشارين الذين يقومون بالتوقيع على
االتفاق املبدأي ال يفحصون ّ
جي ًدا وثيقة الطابو،
ال يقرأون رسم وقانون البيت املشترك ،ال يفحصون
رخصة البناء أو حقوق إضافة بناء إلخ.
هنالك حاالت كثيرة لدى الشارين الذين قاموا
بالتوقيع على إتفاقيات مبدأية ،وفجأة يكتشفون أنه
هنالك مشكلة في الصفقة -تجاوزات في البناء ،توسع
غيرقانوني في البناء أو ما شابه ذلك.
معنى ذلك بالنسبة للشاري مدمرة بعدة اتجاهات –
الكشف عن مخالفة لقانون التخطيط والبناء ،عدم
الحصول على قرض مشكنتا كامل (في بعض الحاالت
ال يحصل على قرض مشكنتا على اإلطالق) ،واألسوأ
من كل هذا خسارة دفعة املقدمة التي ُدفعت لدى
التوقيع على االتفاق املبدأي.
مع هذا ،يجب استثناء حالة خاصة فيها قمتم
بإجراء بحث للسوق العقاري في املنطقة بشكل ّ
جيد،
ٍ
وتوصلتم لقرار أنه يوجد هنا عقار بسعر مربح أقل
ملحام
من سعر السوق -في هذه الحالة يجب التوجه ٍ
بشكل فوري حتى يوجهكم ماذا تكتبون في االتفاق
املبدأي ،بشكل تضمنون أن كافة البنود بإمكانها أن
تحميكم وإلخراجكم من الجانب القضائي امللزم في
ّ
االتفاق املبدأي ،على سبيل املثال :إضافة بند أنه في
حالة عدم املصادقة على قرض املشكنتا ،االتفاق ال
يكون ساري املفعول.

الحصول على استشارة قضائية للعقارات بواسطة
محام في بداية مرحلة الشراء أو البيع تساعد في فهم
االتفاق املبدأي للشاري -ما هي األمور
ٍ
أمور شتى ،التي قد تكون لها أهمية كبيرة بالنسبة
ٍ
الهامة التي يجب أن يعرفها ؟
لعقاركم ،وفحوصات متنوعة بشأن األمور املتعلقة
ّ
بالنسبة للشاري االتفاق املبدأي هو في غاية بالعقارقبل ّ
أي التزام متعلق به.

استمرار التعليمات والتحذيرات بمنع
الدخول الى مياه البحر

ً
•قالت خالتي نبيهة :وبعدين؟ شو صابنا ،شو مالنا؟ شو هاملراجل على بعضنا..
ملراسل صحيفة "حيفا" –
استمرارا ملا صدر عن دخول املياه أو حتى االستجمام على الشواطئ حتى
ً
وزارة الداخلية والوزارة لحماية البيئة وأيضا وزارة إشعارآخر.
•أتفه األسباب تؤدي لقتل أضخم رجل ،و أقوى شب ،وأجمل صبية..
الصحة ،وفي أعقاب الكارثة البيئية التي اجتاحت
شواطئ البحارفي البالد ،والشواطىء في مدينة حيفا،
•حرام علينا ..بكفي ..خلص ..شو السيرة؟؟ كل يوم ..كل يوم؟؟
ً
أبو إلياس ُيمنع بتاتا الدخول الى مياه البحر ألي هدف أو غرض
إن كان سباحة ،ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة،
ّ
أو حتى مجرد االستجمام على شواطئ البحر بسبب
كايد عبود
ّ
كميات القطران الهائلة وتراكم كتل زفتية تشكل
خطرا ً
ً
كبيرا على صحة الجمهورأثرمالمستها.
من الجدير بالذكر أن مالمسة القطران تؤدي الى
أضرار صحية ،لهذا ناشدت إدارة بلدية حيفا
ّ
والتقيد بالتعليمات وعدم
املواطنين بالتزام الحذر

حكمة العدد

ثوابت الصداقة الصدق،
ُ
فإن فقد الصدق ضاعت الصداقة.
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طريقنا مع العالج الوظيفي
متالزمة داون ،هي متالزمة وراثية خلقية ناتجة عن
خلل في الكروموسومات .ويبدو األطفال املصابون
بمتالزمة داون متشابهون وهذا ناتج عن التشابه
في مبنى الجمجمة وقسمات الوجه .يختلف جدا
منظرهم الخارجي املميز عن افراد عائالتهم غير
املصابين بمتالزمة داون.
والعالج الوظيفي يوفر لهم الدعم العملي ليقوموا
بتنفيذ املهام اليومية باستقاللية ،مثال الكثير
من املصابين بمتالزمة داون يعانون من ارتخاء في
العضالت وهذا يؤثر على حياتهم اليومية وخاصة
بعض املهام التي تحتاج الى مجهود عضلي كاللبس
واألكل .يستطيع األخصائي مساعدة الشخص عن
طريق تقسيم املهام الى خطوات صغيرة ومن ثم
تعليمهم كيفية إتمام هذه املهام .املهارات املؤدية الى
استقاللية املصابين تشمل ،مهارات الرعاية الذاتية
(مثل تناول الطعام وارتداء املالبس واالعتناء باملظهر
العام والنظافة الشخصية) ،املهارات الحركية
الكبرى والدقيقة ،املهارات املتعلقة باألداء املدر�سي
(مثل الطباعة والقص ،)...مهارات اللعب والترفيه.
مرحلة الطفولة املبكرة ،اثناء مرحلة الرضاعة
والطفولة املبكرة يتوجه اهتمام عائلة الطفل نحو
صحته ونموه ،وتطور الحركات الجسدية ،تفاعله
االجتماعي ،واهتمامه بما يجري حوله من أحداث،
أصوات كالمه وردود فعله املبكرة .ففي هذه املرحلة
قد يشارك أخصائي العالج الوظيفي في التعامل مع
مشاكل التغذية املتعلقة باملهارات الحركية للفم،
نظرا الرتخاء وضعف عضالت الخدين واللسان
والشفاه تصعب الرضاعة على أطفال متالزمة داون.
فيقوم املعالج الوظيفي باقتراح وضعيات جسدية
وأساليب للتغذية .واملساعدة على تيسيرتطوراملعالم
األساسية لحركة الطفل الجسدية ،وبالتحديد
املهارات الحركية الدقيقةً .
أيضا يعمل اخصائي
العالج الوظيفي مع اخصائي العالج الطبيعي بشكل
وثيق ملساعدة الطفل على تطوير معالم مهاراته

الحركية الكبرى (مثل الجلوس ،الحبي أو الزحف،
الوقوف ،امل�شي) .ففي هذه املرحلة يقوم بتعزيز
حركات الذراع اليد التي تضع األساس لتنمية املهارات
الحركية الدقيقة الحقا.
ن
مرحلة ما قبل املدرسة ،وعندما يكو الطفل في عمر
ما قبل املدرسة فهو على الغالب سيكون ً
قادرا على
ً
التنقل باستقاللية وسيصبح مشغول باستكشاف
بيئته ،ملساعدة تنميته من األفضل ان تزوده بفرص
كثيرة للتعلم وأن تشجع الخطوات البدائية في تعليمه
كيف يطعم ويلبس نفسه ،وأن يتعلم اللعب بشكل
مناسب ويتفاعل مع أطفال آخرين ،تشجيع مهارات
الحديث واللغة وتزوديه بفرص لتحسين اجمالي
للمهارات الحركية .في هذه املرحلة يتدخل املعالج
الوظيفي في تسهيل تطور املهارات الحركية الدقيقة.
هذه مرحلة مهمة في نمو املهارات الحركية الدقيقة
لدى أطفال متالزمة داون .في هذه املرحلة يبدأ
األطفال بتطويرالحركة في اياديهم ليتمكنوا من عمل
أشياء عديدة في مراحل حياتهم الالحقة ،ولكن في
العديد من الحاالت يحتاج األطفال الي عالج وظيفي
لتأكيد حصول هذا التطورالحركي .يستطيع األطفال
تحقيق هذا من خالل اللعب ،فتح وغلق األشياء،
التقاط وفك األلعاب من شتى االشكال واالحجام،
التلوين باأللوان الشمعية.
قد يواجه الطفل الذي يعاني من متالزمة داون
بعض التحديات اإلضافية عند تعلم مهاراته
الحركية الدقيقة نتيجة ضمور بالعضالت ونقص في
مرونة اربطة املفاصل .تعزيز بدايات مراحل مهارات
املساعدة الذاتية ،املعالج الوظيفي يستطيع مساعدة
عائلة الطفل املولود بمتالزمة داون على تبسيط هذه
املهارات وبالتالي تصبح توقعاتهم من طفلهم مالئمة
أكثر ،كما يمكنه اقتراح وضعيات مناسبة للطفل
تساعده على التأقلم مع حالته وتمكنه من االعتماد
على نفسه قدر اإلمكان عند ممارسة هذه املهارات،
وهذا يشمل توفير املعدات املساعدة املناسبة .مثال:

ورود حسنين

استخدام صحن مخصص أو ملعقة مخصصة مثل غسل وتمشيط الشعر.
ستساعد الطفل على االعتماد على نفسه عند األكل .ماهي النصائح العامة التي يتعين على
مرحلة الدخول الى املدرسة ،عندما يدخل الطفل الى الوالدين أخذها بعين االعتبار اثناء
املدرسة ،يمكن مساعدته على التكيف مع العادات
الجديدة ،وحضور اجتماعات املدرسة لتخطيط تدريب طفلهما على املهارات الحركية
برامج تعليمية للطفل ،يجب التركيز على الكالم الكبيرة؟
والتواصل ،ويمكن مساعدة الطفل في ممارسة يعتبر تطوير املهارات الحركية الكبيرة أول مهمة
املهارات الحركية الدقيقة لألطفال ،وترقب الطفل تعليمية سيواجهها الطفل ذو متالزمة داون وأبواه
ً
للمزيد من التطور واالستقالل في أنشطة املساعدة
معا ،وهي في ذات الوقت فرصة أمام األبوين للشروع
ّ
الذاتية ،والبحث في األنشطة الالمنهجية التي في فهم النمط التعليمي لطفلهما .وتمثل النصائح
من شأنها أن تعرض الطفل ملجموعة متنوعة من التالية نقطة انطالق ّ
فعالة في محاولة اكتشاف
الخبرات االجتماعية والتعليمية واملادية.
النمط التعليمي لدى الطفل ،لذا من األفضل
ّ
في هذه املرحلة يكون العالج الوظيفي مع جميع االلتزام بها .حددا العوامل التي تحفز طفلكما؛ من
ّ
األطفال ،فاألطفال الذين يعانون من متالزمة داون
املرجح أنه سيبدأ بالحركة في حال وجود عوامل
ً
ّ
يختلفون في السمات ،واملزاج ،ودو افع االستقالل .محفزة معينة؛ فقد يلجأ للحبي مثل للحصول على
بعض األطفال الذين يعانون من "متالزمة داون" لعبته املفضلة .أما عند ممارسة املهارات الحركية
لديهم الرغبة في فعل األشياء بأنفسهم ،مثل اللباس الكبيرة ،فإن نجاحه واستمتاعه يعتمدان على كيفية
وإطعام أنفسهم .قد يكونون هؤالء األطفال تعلموا اللعب ،ونوعية األلعاب التي تستخدمانها واملكان
هذه املهارات من خالل مشاهدة اآلخرين ومشاركتهم الذي تضعانها فيه.
ّ
من سن مبكر ،وعلى
ٍ
صعيد آخر يسعد بعض ضعا نفسيكما في مكان طفلكما وفكرا بالطريقة التي
أمورهم،
بعض
أداء
في
لهم
اآلخرين
األطفال بمساعدة
يفكر بها طفلكما ،حاوال استنتاج املهارات الحركية
ن
ومقاومة املحاوالت قد تكو جيدة ملساعدتهم على الكبيرة التي يفضل طفلكما القيام بها ،وانطلقا
ّ ً
يحب مثل أن يجلس على بطنه ،قوما
تعلم هذه املهارات .في هذه الحاالت قد يكون العالج منها .فإذا كان
الوظيفي قادر على مساعدة االهل للعمل ً على هذه بتعليمه الدوران والحبي والتسلق .وإذا كان يفضل
ّ
التحديات والصعوبات ،بينما يساعد
أيضا على نمو الجلوس ،علماه كيف يجلس بمفرده .وخذا بعين
ً
ً
ن
وتطويرمهارات الطفل الحركية ليكو قادرا على أداء االعتبارأن األطفال غالبا ما يتحفزون لتعلم املهارات
املهمات الذاتية بنجاح.
بطرق متنوعة ،والتركيز على املهارات التي يبدي
ً
ويتم معالجة أي احتياجات حسية قد يعاني منها استعدادا ورغبة في تعلمها.
الطفل .يتساءل االهل حول أشياء قد يفعلها الطفل التحفيز والثناء هما أساس النجاح .لذا عليكما
قد تكون مرتبطة بنمو الطفل الح�سي على سبيل السعي في تدريب طفلكما على املهارات التي أبدى
ً
املثال ،قد يفرط الطفل في وضع األلعاب في فمه،
استعدادا لتعلمها كي ينجح .وعليكما تدريبه وهو
وقد يعاني من ضعف في إدراك جسده في املكان ،أوقد في قمة نشاطه البدني حيث يمتلك الطاقة والتركيز
يعاني من الضغط بقوة على األشياء أو رميها بكثرة ،او والصبر الالزم لتعلم مهارات جديدة أو تعزيز مهارات
ّ
قد ال يتعامل مع بعض األشياء الروتينية بشكل جيد تعلمها ّ.

صحتك بالدنيا

هل يوجد كولسترول سيئ؟

طعامنا (من مصدر حيواني فقط) يحتوي على نوع
ً
واحد من الكوليسترول وهو ليس ً
جيدا وال سيئا،
الكبد واألمعاء مسؤوالن عن إنتاج الكوليسترول،
ويتأثر إنتاج الكوليسترول في الكبد بنسبة 30%
ّ
بالطعام بينما ال يتأثر إنتاج األمعاء من الغذاء إنما
تحدده عواملنا الور ّ
اثية.
الكوليسترول ضروري ألجسامنا ،ويشكل عنصرا
مهما في بناء األعضاء والهرمونات والخاليا العصبية
والهيكل العظمي وغير ذلك .لهذا السبب من املهم
ً
ً
جدا أن يكون
موجودا في دمائنا .بالرغم من أهميته
لجسمنا نحن ال نحتاج لتناول الكوليسترول من
الطعام فإن الجسم يعرف كيف ينتجه بنفسه،
ً
املشكلة تكمن بأنه يرسب أحيانا في الشرايين
ويتسبب في تصلبها.

جسمنا وفي بيئتنا ،وتوجد في كل مكان ،في األطعمة نوع من أنواع الفاكهة أو الخضار مضادات األكسدة
واألدوية والهواتف املحمولة واملبيدات الحشرية الفريدة الخاصة بها.
وتلوث الهواء وغيرذلك.
ماهي كمية الخضار والفواكه املو�صى

ّ
كيف يمكن منع الجذور
الحرة من بها يوميا؟
حوالي كيلو غرام
القيام بذلك؟

ميرفت منّير غرّيب
مستشارة ومعالجة
بواسطة الغذاء

ً
استقرارا ويصعب عليه الحفاظ على إلكتروناته
أقل
الجذور
الحرة سرقة
ومن ثم يصبح من السهل على
إلكترون منه فنحصل على  LDLاملؤكسد ومن ثم
في نهاية املطاف فإنه يترسب على جدران األوعية
الدموية ويضيقها ويقلل من مرونتها ويؤدي الى
انسدادها ونتيجة ذلك يؤدي إلى صعوبة تدفق
الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين مما يجعل
ّ
دماغية.
الجسم أكثرعرضة لنوبات قلبية وجلطات

من الخضار بألوان مختلفة
ً
عن طريق اإلمداد اليومي بمضادات األكسدة ،هي ووجبتين من الفاكهة يوميا ،باإلضافة إلى التوصية
مواد عضوية تعمل على تحييد أضرار الجذور ّ
الحرة بزيادة استهالك الخضار والفواكه ،تو�صي وزارة
ّ
في الجسم وتساعد على تأخير الشيخوخة والوقاية الصحة بالتنوع واستهالك الخضار والفواكه من 5
من األمراض والحفاظ على جهاز املناعة التي تشكل مجموعات ألوان :األحمروالبرتقالي واألخضرواألبيض ماذا علينا أن نفعل لنتفادى مخاطر
ً
جيشا للجسم وتحميه من الجذور ّ
الحرة املسببة واألرجواني! يعد تناول الخضروات من املجموعات ترسبات الكولسترول؟
ً
ً
الخمس أمرا مهما ،حيث تقوم كل نوع منها بتنشيط تتطلب موازنة مستويات الكوليسترول في الدم
لألمراض املختلفة.
ً
أنظمة الدفاع املختلفة ضد الجذور ّ
الحرة.
استشارة طبيب األسرة أوال ،ولكن باإلضافة إلى
من أين يحصل الجسم على مضادات
ّ
الضروري اجراء التعديالت على قائمة
ما هو تأثير مستوى السكر في الدم على ذلك ،من
األكسدة؟
الطعام "فدرهم وقاية خير من قنطار عالج" ،علينا
الكولسترول؟
ترسب
ّ
ّ
ما الذي يجعل الكوليسترول في أجسامنا الفواكه والخضروات واألوراق الخضراء غنية
ّ
مرتفعا ً
ً
صحي ،ونقوم بنشاط جسماني،
جدا ،أن نتبع نمط حياة
ى
الدم
في
السكر
مستو
كان
إذا
ّ
بمضادات األكسدة املختلفة ،لذلك من املهم جدا
يميل الجلوكوز إلى االرتباط بالبروتينات ،فيرتبط ونقلل من الطعام املصنع املشبع بالسكر ونكثر من
يرسب في الشرايين؟
إتباع نمط حياة صحي وأن يحتوي نظامنا الغذائي
ّ
بالبروتينات املوجودة على قشرة الكولسترول ( )LDLكمية الخضروات بألوانها املختلفة لتزويد الجسم
ّ
املسبب املباشر يعود للجذور الحرة املوجودة من اليومي على كمية كافية من الخضار والفواكه فلكل
عندما يرتبط بمغلف  LDLيغير  LDLهيكله ويصبح بمضادات األكسدة.
حولنا نتيجة العمليات الكيميائية التي تحدث في
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أعمالكم أحصيها لكم
نردد كثيرا على مسامع الناس حديث رسول هللا الذي
رواه البخاري والذي يقول فيه الرسول (لن ينجي
منكم أحدا عمله .قالوا :وال أنت يا رسول الل ؟ قال
وال أنا إال أن يتغمدني هللا برحمته ،فسددوا وقاربوا،
واغدوا وروحوا ،و�شيء من الدلجة .والقصد القصد
تبلغوا) ،والبعض يعترض مستغربا من هذا الحديث
لفهمهم أن األعمال الصالحة هي املنجية يوم القيامة
ومما استفزني وحثني للكتابة حول هذا املوضوع أن
أحدهم قال إذا كان العمل ال ينجي فلماذا نعمل؟
ولكن الفهم الصحيح لهذا الحديث يقول :إن املؤمن
يعمل وال يغتربعمله ،ألن العمل مهما كان عظيما فإن
عظمة هللا أكبر ،ولذلك أعمالنا جميعا ال توفي هللا
حقه (وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها) .فنعم هللا
علينا ال يمكن عدها وتتضاءل أمامها جهود االنسان
وأعماله ،فلوأراد ربنا أن يعاملنا بعدله لتغلبت النعم
ّ
ّ
على األعمال ،وملا استحق أحد دخول الجنة وزد على
ّ
ذلك إن (كل ابن آدم خطاء) ،فعندها ال يستحق
االنسان إال النجاة بعمله ،فال يبقى لنا إال فضل هللا
ورحمته.
ثم إن الدنيا بما فيها ال قيمة لها عند هللا كما قال
رسولنا الكريم (لو كانت الدنيا تساوي عند هللا جناح
بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر) ،وإن عظمة
األعمال تكون بمدى اإلخالص فيها هلل تعالى قال تعالى
(وما أمروا اال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين) لذلك
املؤمن يتعلق بشكل دائم برحمة هللا فيجعل العمل
سببا لتحقيق الرحمة والقبول ألن هللا جعل العمل
ّ
سببا لدخول الجنة .ولم يجعل العمل موجبا لها
لذلك قد يعمل املرء عمال بسيطا ال اعتبار له عند
ّ
الناس يجد القبول عند هللا فيدخل صاحبه الجنة،
مثال على ذلك (قال رسول هللا :لقد رأيت رجال
ّ
يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق
كانت تؤذي املسلمين) ،أو قوله (تكف ّ
شرك عن
الناس فإنها صدقة منك على نفسك) ،وقوله (بينما
رجل يم�شي بطريق اشتد عليه العطش ،فوجد بئرا
فنزل فيها فشربّ ،
ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى
من العطش ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من
العطش مثل الذي كان قد بلغ مني ،فنزل البئر فمأل
خفه ماء ثم أمسكه بفيه  ،حتى رقى فسقى الكلب،
فشكر هللا له فغفر له ،قالوا :يا رسول هللا إن لنا في
البهائم أجرا؟ فقال :في كل كبد رطبة اجرا.
ُيستدل من هذه األحاديث وغيرها أن العمل الصالح
يكون سببا ملرضاة هللا فإن ر�ضي هللا من العبد قبل
ّ
وفضله .قال
منه عمله وأغدق عليه من رحمته
ن
تعالى (تؤمنون باهلل ورسوله وتجاهدو في سبيل هللا
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
ّ
 .يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها
األنهار) مغفرة الذنوب ودخول الجنة كان سببه
العمل الصالح الذي ُير�ضي هللا فلما ّ
يتغمد هللا
ّ
عباده بالرحمة ويدخلهم الجنة يقولون (الحمد هلل

تابعونا
جريدة
حيفا
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حملة جديدة من االفتراء على
الفنان الرمز دريد لحام تحت
الفتة "لتطبيع"

الشيخ رشاد أبو الهيجاء

(إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي)
الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لوال أن هدانا هللا).
وعندها يزيدهم هللا ويوسع عليهم برحمته ويزيدهم
من كرمه فيضيف العمل ّ
الطيب إليهم فيقال لهم
ّ
ّ
وهم في نعيم الجنة (تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم
ّ
تعملون) فيكون العمل سببا لدخول الجنة ال موجبا
ّ
لها ألن االنسان منا مهما قدم من أعمال طيبة وكان
ّ
دائما مفتاحا للخير مغالقا للشر لن يفي هللا حقه
ولن يعصمه ذلك من التقصير والذنب فإن رحمنا
هللا فذلك من فضله وقد جاء في الحديث القد�سي
ّ
(يقول هللا ّ
عز وجل للجنة :أنت رحمتي ،ارحم بك من
اشاء من عبادي) .وكما قدمت الثواب على العمل
والدخول للجنة يطرح سؤاال مهما يجب النظر فيه
واالستعداد الى الجواب القاطع عليه وهو :هل قبل
ّ
هللا منا أعمالنا ؟ نحن نطمع بذلك ولسنا على يقين
لذا نطلب رحمة هللا .قال أحد الصالحين (ال تثق
بكثرة العمل ،فإنك ال تدري أيقبل منك أم ال ،وال تأمن
ذنوبك ،فإنك ال تدري هل كفرت عنك أم ال ،إن عملك
مغيب عنك كله ،ال تدري ما هللا صانع فيه) .وهنا
البد من لفتة وهي أن هذا الحديث ليس فيه دعوة
للتكاسل ،أو لترك العمل ولكن فيه دعوة ملتابعة
العمل مع اإلخالص ،لذلك فرض هللا علينا العبادات
والقربات ووجوه املعامالت التي يرتضيها دون مغاالة
وتشدد بل بيسر وسهولة لذلك تمم الرسول حديثه
بقوله (سددوا وقاربوا) بمعنى ال ُتهكلوا أنفسكم
بما ال تطيقون من األعمال وال تتركوا واجبا أوجبه
هللا والى ذلك أشار رسول هللا في الحديث الذي روته
أم املؤمنين عائشة الذي قال فيه (سددوا وقاربوا
ّ
واعلموا أنه ال يدخل الجنة أحد منكم عمله ،وإن
أحب االعمال الى هللا أدومها وإن قل) ،فدوام العمل
واستغالل أوقات العبادة والبحث عن األعمال التي
يحبها هللا والعمل بها هي الطريق األفضل للوصول الى
رحمة هللا مع سالمة القلوب لذا قال أحد السلف( ما
سبقكم أبو بكربكثرة الصوم وال الصالة ،ولكن ب�شيء
وقرفي صدره والنصيحة لألمة وذم النفس).

تناقلت وسائل الكترونية وفيسبوكية عديدة،
األسبوع املا�ضي ،عناوين صارخة وصاخبة ،بهدف
تحقيق "سكوب" صحفي غير نظيف ،طالت مرة
أخرى الفنان القدير والرمز دريد لحام ،وذلك للنيل
ّ
املشرف ،ومن الواضح
منه ومن تاريخه الوطني
أنها ليست هذه الحملة الظاملة األولى عليه .تناولت
الحملة األخيرة موقف الفنان دريد لحام من مسألة
اتفاقيات السالم والتطبيع مع إسرائيل ،من خالل
لقاء مع محطة "�سي.ان.ان" بالعربية ،ومع أن موقفه
كان واضحا ومعارضا للتطبيع دون شروط ،إال أن
العناوين اإلخبارية جاءت مقتطعة ومجزوءة لتثير
االهتمام لدى املتابعين الذين ال يتعبون أنفسهم
بقراءة الخبر كامال .من تلك العناوين على سبيل
املثال" :دريد لحام :أؤيد التطبيع مع إسرائيل" ،أو
"دريد لحام :التطبيع مع "إسرائيل" قادم وأنا ال
أعارضه" ،وعنوان مثير آخر " الفنان السوري دريد
لحام :التطبيع مع إسرائيل "آت ال محالة" ،كل ذلك
وفق مقولة "وال تقربوا الصالة ،"..ودون أن تكمل ما
قاله لحام "لكن بشروط".
ورغم يقيني وقناعتي بما ذكرته من أهداف مريبة لتلك
العناوين املثيرة وأصحابها ،إال أني عدت للمقابلة
الكاملة التي ّتمت مع الفنان دريد لحام ،حيث جاء
تصريحه في سياق الرد عن سؤال حول اتفاقيات
السالم والتطبيع بين دول الخليج وإسرائيل في
بدايتها ،وكان رد الفنان العربي حرفيا" :اتفاقيات
السالم أو ما ُيسمى التطبيع قادم ،أنا لست ضده،
ّ
لكن بشرط أن تتم حسب مبادرة ّ
العربية
القمة
في بيروت  2002وشروطها ،إقامة دولة فلسطينية
عاصمتها القدس وتضمن لها الحياة ،ويمارس
ّ
الفلسطينيون حقهم بالعودة ،وأن تعيد إسرائيل
األرا�ضي العربية املحتلة إلى أصحابها ودولها" .وأردف
بأن "هذه خطوات مبكرة ،التطبيع كان يجب أن
يكون وفق املبادرة العربية".
من منا ال يعرف بأن التطبيع قادم على ضوء هرولة
عدد من الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل ،وهل
في قول هذا تأييد للتطبيع معها؟ ان املو افقة على
تطبيع العالقات بعد الشروط التي رسمها دريد
لحام ،سبق وأن ّ
صرح بها قادة سوريا وفلسطين.
بين هذا وبين ما تناقلته املو اقع األلكترونية فرق
شاسع ،لكن املو اقع املعادية لسوريا واملعروفة
بتأييدها لثورة التدمير والقتل فيها ،ال يستغرب عنها
حملة التضليل والتشويه التي قامت بها عن وعي
وقصد ،لكن حملتها بائسة ومردودة عليها ،وهي التي
صمتت وتصمت عن زيارات أقطاب من "املعارضة"
السورية إلسرائيل ،وعن التنسيق الذي تم قبل
سنوات بين "جبهة النصرة" وإسرائيل على الشريط
الحدودي في الجوالن ،والذي تم فيه نقل مصابي
الجبهة للمستشفيات اإلسرائيلية للعالج ،وتقديم
املساعدات العسكرية والطبية والغذائية من
إسرائيل لتلك الجبهة التكفيرية!
** شاهدوا املقابلة كاملة لتتأكدوا أن دريد لحام ما
زال على مو اقفه **
لم يكن باإلمكان أال تتابع املقابلة الرائعة مع دريد
لحام واالستماع لتعليقاته الساخرة تارة والجدية

زياد شليوط
طورا وامللتزمة دائما بقضايا الوطن واألمة ،حيث
اعتبر أن ما يجري منذ سنوات "لعبة دولية كبيرة
لتفتيت العالم العربي" .وعاد إلى تقديم توصيف
صحيح لحركة التمرد في سوريا ،والتي اعتبرها
"حركات تدمير ممولة من الغرب والخارج" .ورأى أن
الحل لألزمة السورية يكمن في "أن نسمع بعض وأن
نضع أيدينا بأيدي بعض" .لذا ليس غريبا أن تقوم
القوى واملنابر املعادية لسوريا ،بتشويه تصريحات
الفنان الكبير دريد لحام حول التطبيع ،وتتجاهل
تصريحاته الكاشفة لحقيقة ما أسموه "ثورة" داخل
سوريا.
وردا على املتصيدين في املياه العكرة ،قال الفنان
الكبيربصراحة ووضوح " :مسرحي ليس سيا�سي ،انما
فعل وطني .عندما تطالب بالحرية والديمقراطية
فهذه مطالب مواطنة وليست سياسية ،لذا مسرحي
وطني وليس سيا�سي" .ونفى أن يكون قد تعرض
للتهديد جراء ذلك ،مؤكدا أنه "في بلدي توجد حرية
تعبيروتظهرفي األعمال الفنية الناقدة".
ولم يوفر دريد لحام الجامعة العربية من النقد حيث
قال عنها " :الجامعة العربية على الرف عاجزة عن
أي فعل ..ما أهمية وجودها اذا ال تستطيع القيام
بدورها" .واعترض على إطالق تسمية "املهاجرين"
على من ترك وطنه "ليسوا مهاجرين بل ّ
مهجرين،
هاجروا عنوة ،ال أحد يترك بلده وهو سعيد ..فهم
يتمنون العودة لبلدهم على أن تستوعبهم ،ويوصون
أن يدفنوا في بلدهم ،فالوطن مقبرة الناجين في
الخارج".
ّ
وفي ختام هذه العجالة أعيد وأذكر أن األشجار
املثمرة هي التي تقذف بالحجارة ،و أقول للفنان الرمز
دريد لحام إنك أعلى و أقوى من كل حمالت التشويه
املغرضة.
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األبراج

الحمل

تشعر بالحيوية والقوة وبالتالي أنت
قادر على العمل بفعالية ،فإذا
كنت تتطلع إلى املزيد من املسؤوليات
املهنية ،اآلن هو الوقت املناسب إلظهار إمكاناتك
ألنه سيكون من السهل أن تحدد أهدافك دون أن
تخلق أعداء .على العكس من ذلك ،سوف يقدر
زمالؤك أراءك ومفاهيمك وهذا من شأنه تبسيط
األمور لصالحك ،وينطبق هذا ً
أيضا على املفاوضات،
وسوف تتمكن من األداء بقوة اآلن.

الـثـور

ثقتك بنفسك وطاقتك في أحسن
أحوالهما في الوقت الحالي،
وسيصعب على اآلخرين مواجهتك
إذا أرادوا الصدام معك .تذكر إنك قد
تتسبب في إيذائهم في حالة ما إذا هزمتهم ،كما إنهم
سوف يردون لك الهزيمة عند أول فرصة سانحة.
تحلى بالحذر فيما يخص املديرين .إذا استخدمت هذا
الفائض من الطاقة بسرعة ،سوف تضع نفسك على
املحك وبالتالي تزيد من مخاطر الحوادث والتوترات.
استثمر وقتك في العمل ،وفي الرياضة ً
أيضا إذا لم
كاف في العمل ،ولكن تأكد من
تجد تعويض جسدي ٍ
عدم إرهاق نفسك أكثر من الالزم.

الجوزاء

ال يجب أن تقلق بشأن تحقيق
رغباتك ،فالتأثير اإليجابي
سوف يحيطك بهالة من اإلقناع.
يجب ًأن تفكر في مناقشة كل ما
ً
موضوعا شائكا بالنسبة لك ،وال يهم إذا
يمثل
شمل األمر حياتك الشخصية أو املهنية ،فسوف
تكون لديك القدرة على إثبات ذاتك وسوف
يتبعك اآلخرين .يجب أن تكون لديك إصرار
ً
دائما ،ولكن ال تترك بعض األمور تسيطر عليك.
إذا وجدت نفسك ،عكس ما هو متوقع ،غير
قادر على تحقيق أهدافك ،يجب إعادة دراسة
الخطط واستخدام إمكاناتك في املشروعات
املختلفة .إنه وقت جيد لكي تتوسع في مجال
عملك ألنك سوف تنجح في جميع األحوال.

الـسـرطـان

ً
شيئا قابل
أنت تريد تحقيق
للعرض ،وال توجد معارضة لذلك
ما لم تفقد روح العمل الجماعي،
فيجب أن ال تفاجئ هؤالء األقل سرعة في
اتخاذ القرارات ،ولكن اعمل على إقناعهم بأفكارك.
ال تغضب إذا تعرضت للنقد ،واسأل نفسك ما إذا
كنت تستطيع االستفادة من وجهات النظر املختلفة.
توجد فرصة للتعرف على طرق ووسائل للتعامل مع
مسئولياتك ومشاكلك الخاصة ،وإذا أردت التخلص
من الطاقة الزائدة فيجب أن تفعل ً
شيئا من أجل
صحتك .التزم برياضات مثل الجري أو امل�شي حيث
تقل مخاطر اإلصابة.

األسد

ً
نظرا
تظهر أكثر من اآلخرين
ملستواك العالي من االستعداد
للعمل وطاقتك في الوقت الحالي،
وعلى الرغم من األعمال الكثيرة التي
تتحملها ،فإنك ال تشعر بالخوف .على الرغم من
ذلك ،طريقة تنفيذك للعمل تفتقد الهيكلة وأنت
تحاول عمل كل �شيء في نفس الوقت .تأكد من أنك
ال تضيع الكثير من الوقت في التفاصيل غير الهامة
وأن ال تفقد أعصابك .اهتم بصفة خاصة بمدى
استعدادك للتضحية بعالقاتك الشخصية ،فإن لم
تفعل ذلك ،قد تدخل في مناقشات كثيرة .إذا قررت
ممارسة الكثير من الرياضة ،يجب أن تهتم بالعالمات
التي يصدرها جسمك .فحتى وإن كنت تمتلك الكثير
من الطاقة واملجهود ،قد تكون في حالة أضعف في
نفس الوقت.
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الـعـذراء

خالل هذا األسبوع ،سوف تتمكن
من تحقيق كل �شيء تريده .ففي
املجالين املنهي والشخ�صي ،سوف
تحتفل بنجاحات عظيمة ،وهذا سوف يزيد من ثقتك
بنفسك .في الوقت الحالي ،يجب أن تهتم باألشخاص
ً
األقل حظا من حولك .تتلقى عالمات إيجابية من
الجنس اآلخر في الوقت الحالي ،ولديك درجة عالية
من الجاذبية الطبيعية ،سواء كنت في عالقة ما
أو إذا كنت تبحث عن عالقة .استمتع باألمسيات
الرومانسية والعاطفية.

الميزان

هذا األسبوع ،لديك شعور أن
الحياة تحمل الكثير من التحديات
الجديدة لك ،ويبدو أنك مضطر
إلثبات ذاتك طوال الوقت ،وهذا قد
ً
ً
ومثيرا لألعصاب وسوف تكون
يكون
مجهدا للغاية
ً
متوترا معظم الوقت .تأكد من أنك تحافظ على
أعصابك ،وتحا�شى أن تفقدها أمام املقربين منك.
يجب أن تتعلم كيفية الحذر وضبط النفس .حان
الوقت لكي تكافئ نفسك بنهاية أسبوع هادئة ومريحة،
فاستخدم الوقت في إعادة ضبط خططك وتنسيقها
مع شريكك وعائلتك.

العقرب

لكي تتمكن من مواجهة تحديات
الحياة اليومية خالل هذا األسبوع،
أنت تحتاج إلى �شيء واحد فقط:
التحكم في النفس .قوة تحملك لألخطاء ضعيفة
للغاية ،فأنت تشعر باالستثارة من اإلخفاقات وسوء
الفهم في الحال ،ويوجد خطر أن تحاصرك املعارك
نفسا ً
غير املثمرة .خذ ً
عميقا واحتفظ بهدوئك ،وإذا
ً
مضطرا للشجار ،تشاجر من أجل موضوع
كنت
ما وليس فقط لسوء مزاجك .يجب أن تخلق توازن
ً
قسطا ً
كبيرا من الراحة لكي تخطو
لنفسك وأن تأخذ
خطوة للخلف.

القوس

يجب أن تكون أفكارك كبيرة هذا
األسبوع ،فأنت تتحلى بكثير من
الطاقة التي يجب أن توجهها بطريقة
منتجة ،وسوف تتفاجأ بمدى ما يمكنك
فعله في وقت قصير .تأكد من عدم خوضك في
املناقشات ،فلديك مشكلة في التعامل مع الردود،
وسوف تصعد الدماء إلى وجهك الذي سوف تكسيه
الغضب .لتجنب إضاعة طاقتك ،يجب أن
حمرة
ً
معتدال ،وهذا ينطبق ً
تكون
أيضا على جميع األنشطة
ً
الجسمانية ،فأنت مهمل للغاية وغالبا ما تأخذ أكثر
من طاقتك .باإلضافة إلى ذلك ،أنت معرض لخطر
الحوادث في الوقت الحالي.

الجدي

في هذا األسبوع ،األمور تتحقق
بسهولة .أنت تشعر بتوازن
داخلي عميق ال يمكن تغييره من
خالل صعوبات العمل أو بالخالفات
الشخصية .أنت تجيد حل النزاعات االجتماعية ،كما
إنك وسيط مثالي فيما يخص الخالفات بين الزمالء،
وتستطيع حل املشكالت املحتملة في عالقتك قبل
أن تتفاقم .لكن ال تن�سى أن تهتم بأمورك الشخصية
ً
أيضا ،فال يجب أن تؤخر القرارات الهامة ،ألنك
تستطيع االعتماد على أحاسيسك الداخلية.

الدلو

في الوقت الحالي ،أنت معرض
لخطر إضاعة قوتك وطاقتك،
فأنت تحاول تحقيق مرادك بطريقة
عدوانية وعنيدة وهذا يجعلك تتوتر من ال �شيء.
لذلك ،يجب أن تتوقف إلعادة التفكير في ما هو مهم
بالنسبة لك وما هو دون ذلك .فاملواجهة املتعمدة في
العمل أو في حياتك الشخصية قد تكون مناسبة،
ولكن يجب أن تتقدم بحذر وأن تدرس مميزات
وعيوب هذه الجهود ،وسوف تكتشف ً
قريبا أنه من
املطلوب أن تأخذ خطوة للوراء في بعض األحيان
للتقدم إلى األمام.

الحوت

أنت أبعد ما يكون عن النزاعات
الداخلية في الوقت الحالي ،وعلى
الرغم من أنك قوي للغاية ومتوازن
فأنت ً
أيضا متواضع .تكمل القوة والحيوية اجتهادك
والذي سوف يؤدي إلى نجاحك في العمل .فليس
فقط أنك تنهي املشروعات املعتادة بطريقة فعالة
ومحددة ،ولكنك ً
أيضا تأخذ على عاتقك عمل أكثر
لتظهر كيف إنك قادر على العمل ويمكن االعتماد
عليك .لكن تأكد من عدم نسيان حياتك الشخصية،
ومع ذلك ،ومع كل هذ الطاقة ،لن تجد صعوبة في
السيطرة على كل �شيء.

لإليجار

1.محل طابق أرضي يف شارع الخوري  ،21مساحة 41
متر مربع ،مالئم لكل هدف :صيدلية ،عيادة ،مكتب.
االستالم فوري

2.دكان طابق أرضي يف شارع الخوري  ،المساحة  21متر مربع،
يشمل مراحيض.
االستالم فوري

054-2106662
למכירה!
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להשכרה כניסה מידית
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כניסה מיידית.
₪ 2800
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يتقدم نحو
أبناء سخنين
ّ
نهائي كأس الدولة

بسام زعرورة
ينضم لنادي
مكابي حيفا

ملراسل صحيفة "حيفا" – ضمن مباريات كأس من خالل تحقيقه الفوزفي هذه املباراة.
الدولة فاز فريق اتحاد أبناء سخنين على هبوعيل ومن املتوقع أن يالقي أبناء سخنين في مباراته القادمة
الخضيرة بثالثة أهداف مقابل ال �شيء ،حيث أسفر نظيره هبوعيل حيفا  ،ضمن أحداث الجولة  22من ملراسل صحيفة "حيفا" – قام الالعب بسام زعرورة
بالتوقيع للعب أربعة مواسم في نادي مكابي حيفا من
شوط املباراة األول عن تقدم الفريق السخنيني الدرجة العليا.
الدرجة العليا ،ويكون بهذا قد حقق حلم الطفولة.
بهدفين أحرزهما الالعب نايجل هاسلبينك في
هذا وتم التوقيع بحضور وكيله شربل جبران ،مشيراً
الدقائق  27و .30وخالل الشوط الثاني في الدقيقة
الى أن التوقيع مع الالعب بسام بعد أن أثبت بسام
 61سجل الالعب ،ديان كلي ،الهدف الثالث لصالح
قدراته على أرض امللعب .وكان بسام زعرورة قد
اتحاد أبناء سخنين.
شارك في املعسكرالتدريبي في صربيا مع فريق الكبار.
وبهذا يكون فريق اتحاد أبناء سخنين قد ضمن تأهله
وفي حديث مع بسام زعرورة قال بأنه سعيد بهذا
الى الدور ثمن النهائي من املنافسة على كأس الدولة
ً
ً
معتبرا ّإياه تحقيقا لحلم لطاملا انتظره.
التوقيع

ديوكوفيتش يفوز
للمرة التاسعة
بأستراليا المفتوحة

وكالة رويترز  -انتهت بطولة أستراليا املفتوحة للتنس
املختلفة تماما بطريقة معتادة يوم األحد املا�ضي
عندما مدد نوفاك ديوكوفيتش رقمه القيا�سي
بحصد اللقب للمرة التاسعة وسط سعادة الجماهير
الصربية بالتفوق على دانييل ميدفيديف.
انتصراملصنف األول عامليا بنتيجة  7-5و 6-2و 6-2في
بطولته املفضلة ليحصد لقبه  18في البطوالت األربع
الكبرى ويقترب من الرقم القيا�سي الذي يتقاسمه
روجرفيدررورفائيل نادال ولكل منهما  20لقبا.
هذا وقال ديوكوفيتش وهو يحمل كأس نورمان
بروكس مرة أخرى "أود تقديم الشكر إلى ملعب رود
ليفر .أحبك أكثر في كل عام .إنها قصة حب مستمرة
في النمو .شكرا جزيال لك".
وبعد إنفاق مبالغ طائلة إلقامة بطولة آمنة في ظل
جائحة فيروس كورونا دخل ديوكوفيتش البطولة بعد
تعرضه النتقادات بعد مطالبته املنظمين بتخفيف
إجراءات الحجر الصحي على الالعبين .وعانى الالعب
الصربي من إصابة مؤملة في البطن خالل األسبوع
األول لكنه تعامل معها في األسبوع الثاني .لكن هذه
التحديات تالشت وسط هدير جماهيره عندما سحق
ّ
الرو�سي ميدفيديف املصنف الرابع في البطولة في
أجواء تشبه اصطياد الدببة.
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سواريز ينتقل
الى أتلتيكو مدريد
اإلسباني

الوكاالت -كشف النجم األورغوياني لويس سواريز،
األسباب التي دفعته إلى مغادرة برشلونة ،واالنتقال
إلى أتلتيكومدريد اإلسباني ،حيث يتصدرترتيب هدافي
الدوري اإلسباني برصيد  16هدفا .وخالل مقابلة
أجراها مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية،
تطرق سواريز ملسألة رحيله عن "البلوغرانا"
الصيف املا�ضي ،بعد قضائه ستة مواسم مع النادي
الكتالوني ،قائال" :ما أزعجني حقا هو أنهم أخبروني
بأن العمرتقدم بي ،وأنه لم يعد بمقدرتي اللعب على
أعلى مستوى ومع فريق كبير".
ُ
وأضاف" :لقد طردت من برشلونة ،وأخبروني بأنهم
علي .قالوا بأنهم لن يعولوا ّ
لن يعتمدوا ّ
علي على أي
حال ،أخبروني ببساطة أنهم ال يريدونني في الفريق،
كنت أستحق منهم بعض االحترام".
وتابع قائال" :إذا لم أقدم شيئا في برشلونة خالل ثالث
أو أربع سنوات كنت سأتفهم موقفهم ،ولكنني اعتدت
تسجيل أكثرمن  20هدفا في كل موسم ،دائما ما كانت
أرقامي ّ
جيدة خلف مي�سي فقط ،اليوم أصبح من
الواضح أنه ليس من السهل اللعب في برشلونة ،أبرم
برشلونة صفقات كثيرة لم تحقق التوقعات املنتظرة
منها ،وأنا حافظت على مستواي في برشلونة خالل
ست سنوات ،وحققت ما كان ينتظره النادي مني".

نصف مليار متابع على
مواقع التواصل ..أهال
وسهال بكم على كوكب
رونالدو

الوكاالت – بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،
هداف يوفنتوس ،أول ريا�ضي يصل إلى نصف
مليار متابع على مو اقع التواصل االجتماعي .جاءت
تفاصيل هذا العدد الخرافي من املتابعين لرونالدو
الذي احتفل قبل أيام بعامه الـ 36-على الشكلالتالي:
 261مليون متابع على إنستغرام.
 148مليون متابع على فيسبوك.
 91مليون متابع على تويتر.
يذكر أن رونالدو هو أكثر املشاهير طلبا ليكون رمزا
إعالنيا للشركات واملاركات العاملية؛ بسبب شهرته
الواسعة كرويا ،وعدد متابعيه على مو اقع التواصل،
إذ يتلقى عن كل منشور للشركات في حسابه الرسمي
على إنستغرام بين  466ألفا ونحو  800ألف دوالر.
يذكر أنه إلى جانب نجوميته الكروية وشهرته في عالم
اإلعالنات ،دخل رونالدو عالم املال واألعمال من
باب العقارات والفنادق وخطوط املالبس واألحذية
والنظارات الشمسية وغيرها الكثير من املجاالت
املختلفة.

SPORT

مايك
تايسون
يجني
أرباحا
ضخمة
من زراعة
الماريجوانا

الوكاالت – بعد الثراء الفاحش وصل مايك
تايسون إلى حافة اإلفالس ،واستعاد املالكم
األميركي جزءا من ثروته بفضل استثمار جديد
في املاريجوانا بعد سنوات املجد في حلبات
املالكمة والتي حققت له ثروة طائلة تبددت
الحقا ،حيث عاد إلى حافة اإلفالس ،واليوم
يجني املالكم األميركي األسطوري مايك تايسون
أرباحا ضخمة من مشروعه الجديد في زراعة
املاريجوانا.
بدأ تايسون في عام  2018مشروعا لزراعة
املاريجوانا (رؤوس نباتات القنب الهندي أو
البانجو) الستعمالها في أغراض طبية ،وخصص
لذلك مزرعة على مساحة تصل إلى  16هكتارا
في كاليفورنيا األميركية .هذا ونقلت صحيفة
"أس" ( )ASاإلسبانية أرقاما تؤكد أن املالكم
الشهير يجني نحو نصف مليون دوالر شهريا من
مشروعه املربح .وأوضحت أن تايسون يستفيد
أيضا من مزرعته إلشباع رغبته الدائمة في
استهالك املاريجوانا ،ونقلت عنه قوله في
تصريح سابق إنه يستهلك رفقة صديق مقرب
ما قيمته  40ألف دوالرشهريا من هذا املخدر.
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الفروق

رتب االشكال الهندسية في مكانها الصحيح

لوّن
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SUDOKU

مستوى سهل

حلول العدد الماضي
مستوى سهل

مستوى صعب

مستوى وسط

شروط اللعبة
هذه الشبكات مكونة من  9مربعات كبيرة وكل مربع كبير مقسم الى  9خانات صغيرة.
من شروط اللعبة وضع األرقام من  1الى  9ضمن الخانات بحيث ال يتكرر الرقم
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي أو عمودي.
مستوى وسط

مستوى صعب

كلمات متقاطعة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
افقيا

ّ
إشبيلية» ل ـت ـيــرســودي
1 .بطل مسرحية «مضلل
ُ
مــول ـي ـنــا – شـخـص أسـ ـط ــوري ت ـن ـس ــب إل ـي ــه
نـ ــوادر وفكاهات
ونحوه
2 .كينونة – جحر الضبع ِ
خاطر – ضد عسر
3 .غدير – ِ
4 .بدين – أقرب
5 .كـف أو مقبض – جـواب – برهة من الزمان
6 .نبأ – من ال أهل له – نقيض ميت
7 .علة – حاجز
8 .كمال – تلفون
9 .قـط – مـق ّـوس الـظـهـر – سفينة أنيقة للرحالت
	10.غريب – كليم
	11.مجلس – لـسـان الـنـار – سرب من الطيور

عموديا

1 .رواي ـ ــة ل ـل ـكــاتــب اإلس ـب ــان ــي سـرفـانـتـس تـعـد مــن
روائ ــع األدب العالمي
ُ 2 .م ّ
حيا – من الحيوانات البرية – مرام
3 .طائر مائي ال يأكل غير السمك – هالك –
ما بين األرض والسماء
4 .ضد هزل – ضد حلو – وديعة
5 .صحراء واسعة – ود
6 .وقت – صوت الحمام
7 .ولد – قناة يجري فيها املاء
8 .تهذيب – بئر عميقة
9 .صحيفة – ممثل دولة لدى دولة أخرى
	10.مقدار العمر – فاصل – ضد شر
ُ
	11.بــدوي مـن الـعـرب – دار تحفظ فها اآلثار الفنية

حلول العدد الماضي

 - 1جورج أليوت  - 2قديم – خلخال  - 3أف – متين
 - 4ناجع – مثيل  - 5أمان – طية  - 6يسر – حيا – حبس  - 7يم
– عراقيل  - 8سارق – توق – مد  - 9نربيش – تابع  - 10وميض-
َّ
تسلق  - 11نية –قليل – َّ
مل
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 - 1أناييس نين  - 2وقف – مسمار  - 3رد – نار – ربوة
 - 4جيشان – عقيم  - 5أم – حر – ّ
شيق  - 6معطيات – ضل
 - 7يخت – ياقوت  - 8وليمة – يقاتل  - 9تخنث – حل – بس
 - 10يثب – معلم  - 11عليل – سعد – قل
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