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ــروز تحتفل  ــ ــيدة ف ــ الس
ـــ87 ــ ال ــا  ــ ميالده ــد  ــ بعي

جنـــن  يف  فلســـطينيون  مســـلحون  اختطفـــه 
الشاب  جثامن  إعادة 
ــرو لعائلته  ــ ــران ف ــ ت
وتشـــييع جثامنه بجنازة 
مهيبـــة يف دالية الكرمل

واثنـــن  أب  اعتقـــال 
مـــن ابنائه بعـــد ارضام 
يف  ســـّيارة  يف  النـــار 
شـــفاعمرو مدينـــة 
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مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــالم ــار ــ ــج ــ ن مــــــنــــــال   : الـــــتـــــحـــــريـــــر  رئـــــيـــــســـــة 

فـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــس04-9862725
ــك ــ ــاي ــ ــم الــــــغــــــرافــــــيــــــك: اميـــــــــــان ح ــ ــي ــ ــم ــ ــص ــ ت

عشـــر,  الثامـــن  ميـــاده  يـــوم  فـــي 
وباللوعـــة والحســـرة شـــيعت جماهيـــر 
المرحـــوم  الشـــاب  جثمـــان  غفيـــرة 

تيـــران فرو مـــن بلـــدة داليـــة الكرمل .
جثمـــان الشـــاب تيـــران فرو أُعيـــد إلى 
صبـــاح  الكرمـــل  داليـــة  فـــي  عائلتـــه 
أمـــس الخميس بعـــد حوالي 30 ســـاعه 
علـــى اختطافه علـــى يد مســـلحين أثناء 
خضوعـــه للعـــاج فـــي المستشـــفى بعد 
تعرضـــه لحـــادث ســـير فـــي جنيـــن .
ومما صـــرح به الجيش اإلســـرائيلي في 
بيـــان خاص عند تســـليم الجثمـــان ,جاء: 
“بعـــد جهود من قبـــل المؤسســـة األمنية 
بالتنســـيق مع الســـلطة الفلســـطينية، يتم 
اآلن نقـــل جثمـــان الشـــاب اإلســـرائيلي 
تيـــران فرو، الذي ُقتل في حادث ســـيارة 
في جنيـــن، إلـــى عائلته في إســـرائيل”.

جنـــن  يف  فلســـطينيون  مســـلحون  اختطفـــه 
لعائلته  فـــرو  تـــران  الشـــاب  إعـــادة جثامن 
اعتقلت شـــرطة الّشـــمال رجـــًا واثنين وتشـــييع جثامنه بجنازة مهيبة يف دالية الكرمل

من ابنائه لاشـــتباه بهم بإحراق ســـيارة 
بيان  ووفـــق  شـــفاعمرو.  مدينـــة  فـــي 
عممتـــه الشـــرطة جـــاء:" بعـــد رصد 
ســـيّارة قد أضرمـــت فيها النّيـــران قام 
أحد ابنـــاء العائلة بماحقة المشـــتبه بهم 
اثـــر نـــزاع بيـــن العائـــات. أب وابنه 
مـــن حيفـــا قامـــوا بإشـــعال النّـــار في 
شـــفاعمرو  ســـّكان  تابعة ألحد  ســـيارة 
تهديـــد.  رســـالة  إيصـــال  أجـــل  مـــن 
شـــرطة الّشـــمال شـــرعت بالتّحقيق في 
الحـــادث وألقـــت القبـــض خـــال فترة 
قصيـــرة علـــى أب واثنين مـــن اوالده 
لاشـــتباه بارتكابهـــم الجريمة. في إطار 
التّحقيـــق، تمكن أفراد شـــرطة الّشـــمال 

مـــن الوصـــول إلـــى محطة وقـــود في 
مدينـــة بعيـــدة عن مكان الحـــادث حيث 
ُشـــوهد المشـــتبه بهمـــا يمـــآن زجاجة 
بالوقـــود ويســـتخدمانها إلضـــرام النار 
في الّســـيّارة الخاصـــة بالّضحيّة. تعتبر 
من  المتعّمـــد  النّـــار  اّضـــرام  جريمـــة 
أخطـــر الجرائـــم، نظـــرا لمـــا تكونـــه 
من خطـــر علـــى األرواح والممتلكات، 
مّمـــا يـــؤّدي إلى اضـــرار كبيـــرة في 
الممتلـــكات وقد يؤّدي إلـــى اصابات في 
االرواح. شرطة إســـرائيل ستستخدم كّل 
الوســـائل المتاحـــة لها على المســـتوى 
إلى هؤالء  للوصـــول  والعلنّي  الّســـّرّي 
المجرميـــن وتقديمهـــم للعدالـــة حفاًظـــا 
علـــى ســـامة الســـّكان وممتلكاتهـــم".

اعتقـــال أب واثنن مـــن ابنائـــه بعد ارضام 
شـــفاعمرو مدينـــة  يف  ســـّيارة  يف  النـــار 

قدمـــت النيابة العامة ، يـــوم الثاثاء، 
مدينـــة  فـــي  الصلـــح  محكمـــة  إلـــى 
قاصر  ادعاء ضـــد  تصريـــح  حيفـــا، 
مـــن جســـر الزرقـــاء ) 16 عاما( ، 
مشـــتبه بقتـــل الطفـــل وليـــد ســـامي 
شـــهاب )13 عاما(، والـــذي تعرض 
لعيـــارات ناريـــة أثنـــاء تواجـــده في 
مســـاء  البلـــدة  فـــي  للبيتـــزا  محـــل 
أربعة  بعـــد  2022-10-14وتوفـــي 
الخطيـــرة. بإصابتـــه  متأثـــًرا  أيـــام 
ووفـــق بيـــان عممته الشـــرطة يتضح 

أن الطفـــل شـــهاب لـــم يكـــن هدفـــا 
حســـبما  النـــار  إطـــاق  لجريمـــة 
الجريمة  وانمـــا  التحقيقات  أظهـــرت 
ارتكبـــت علـــى خلفيـــة شـــجار بين 
الزرقاء.  جســـر  بلـــدة  في  عائلتيـــن 
وجـــاء أيًضا أنه ُقبض على المشـــتبه 
بـــه فـــي بلـــدة جلجوليـــة فـــي 19 
أكتوبـــر ، ومـــددت محكمـــة الصلح 
فـــي حيفـــا اعتقالـــه لمـــدة تزيد عن 
القبـــض عليه. إلقـــاء  منذ  يومـــا   35
إنهـــا طالبـــت في  الشـــرطة  وقالـــت 
والنيابة  قدمته  الـــذي  االدعاء  تصريح 
العامـــة فـــي منطقـــة حيفـــا، بموافقة 
للحكومـــة،  القضائـــي  المستشـــار 
تمديـــد اعتقـــال المشـــتبه بـــه حتـــى 
انتهـــاء اإلجـــراءات القانونيـــة ضده.
والنيابة  أنهـــا  الشـــرطة  وأوضحـــت 
العامـــة فـــي منطقـــة حيفـــا تعتزمان 
تقديـــم الئحـــة اتهام ضد المشـــتبه به.

أســـعار  رفـــع  الكهربـــاء  ســـلطة  طلبـــت 
الكهرباء للمســـتهلك، في الشـــهر األول من 
العـــام المقبل، بعـــد أقل من شـــهرين، رفع 
أســـعار الكهرباء بنســـبة %8,2، وسيكون 
بضعـــة  خـــال  الثالـــث  االرتفـــاع  هـــذا 
أشـــهر، وفي حـــال تمـــت الموافقـــة على 
هـــذا النســـبة، تكـــون أســـعار الكهرباء قد 
ارتفعت بنســـبة %20 خال بضعة أشهر.

الحكوميـــة  الكهربـــاء  شـــركة  وتتـــذرع 
األســـواق  فـــي  الفحـــم  أســـعار  بارتفـــاع 
بنســـبة  األخيرين  العاميـــن  فـــي  العالميـــة 
الحجـــري  الفحـــم  زال  ومـــا   ،200%
يشـــكل نســـبة %23 من مواد اســـتخراج 
يتـــم  أن  والمفـــروض  الكهربـــاء،  طاقـــة 
االنتهـــاء مـــن اســـتخدام الفحم فـــي انتاج 
.2025 العـــام  حلـــول  مـــع  الكهربـــاء 

أصـــدرت المحكمة المركزيـــة في حيفا، 
يـــوم أمـــس الخميـــس، أحكاًما بالســـجن 
بحـــق أربعة شـــبان مـــن بلـــدة طمرة ؛ 
على خلفية مشـــاركتهم فيما عرف باســـم 
"هبـــة الكرامة" في مايـــو / أيار 2021.

وقد تـــم الحكم علـــى الشـــبان محمد أبو 
رومـــــي، محمد أبو الهيـــــجا، وبهاء أبو 
الهيــجا،  بالسجن 7 أعوام، فيما حكم على 
الشـــاب إبراهيم مريح بالسجن 5 أعوام.

النطق  قبـــل  األخيرة  الجلســـة  وُعقـــدت 
بالحكم للشـــبان األربعة يوم 15 تشـــرين 
الثانـــي/ نوفمبـــر الجاري، فـــي المحكمة 
المركزيـــة فـــي حيفـــا، وطالبـــت النيابة 
العامة بفرض عقوبـــة الحبس الفعلي لمدة 
تتراوح بين 7 و10 أعوام ضد الشـــبان.
ومـــن أبـــرز التهم التي نُســـبت للشـــبان 
المعتقليـــن، "تنفيذ عمـــل إرهابي مقصود 
علـــى خلفيـــة قوميـــة ومعـــاداة اليهود".

ترصيـــح ادعـــاء ضد قـــارص مشـــتبه بقتل 
الطفـــل وليـــد شـــهاب مـــن جـــر الزرقاء

بنسبة  األســـعار  رفع  تطلب  الكهرباء  ســـلطة 
8,2% لتكمل ارتفاعا بـ 20% خالل أشـــهر قليلة

 2021 الكرامـــة  هبـــة  خلفيـــة  عـــىل 
الحكـــم عـــىل أربعة شـــبان مـــن طمرة 
بالســـجن الفعـــي مـــن 5- 7 ســـنوات 

 

 

 51/2022وظيفة رقم_ - بلدية شفاعمرو/اعالن مناقصة خارجية
 

 الشاغرة التالية:  قانون البلديات )تعيين موظفين(  تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفةمن  3حسب البند 

 פסיכולוג חינוכי أخصائي /ة نفسي  تربوي  اسم الوظيفة:

   (39-37تدريج عمال نفسيين )   تدريج ودرجة الوظيفة:

 ( %25%+50 % )تقسم بين موظفين%25 +  50  وظيفتين يفة:وظنسبة ال

 مرفق مع نماذج الطلب    صف الوظيفة:و

 الت االساسية المطلوبة:المؤه

التطبيقية • النفسية  بالعلوم  األقل  على  لقب مؤهل   والتشخيص )  صاحب  العالج  في  تطبيق  تشمل  النفس  علم  في  تطبيقية  تجربة 

مفضل علم النفس التربوي أو علم النفس ,  نقاط تعليمية على االقل((  4يمية )قبل المؤسسة التعلالفردي ودورة مرافقة للتطبيق من  

)السرير العليا  التعليم  منالية  من  بها  معترف  اكاديمية  من مؤسسة  للطفل  االلقاب מל"ג(  ي  تقييم  قسم  قبل  من  استحقاقها  تم  او 

 األكاديمية من خارج البالد .  

 وأ

اول • اكاديمي  لقب  العلوم  علب  صاحب  أو  النفس  للالسلوكية  م  السمعية  واجباته  جميع  أكمل  التطبيقي  لمن  النفس  بعلم  الثاني  قب 

 ثناء اطروحة العمل أو أي شخص على مسار مباشر الى الدكتوراه والذي أكمل التدريب العملي وواجبات الدراسة. بأست

 :اضافية مؤهالت •

 القدرة على العمل مع طواقم مهنية.  •

 يزية لقراءة أدب مهني.ين العبرية واالنجلتن اللغمتمكن م •

 لقانون االخصائيين النفسيين.  12مسجل في سجل االخصائي النفسيين حسب البند  •

 . 2001عدم ادانة بجريمة جنس, حسب قانون منع أشغال مرتكبي جرائم جنسية بمؤسسات معينه,  •

 مديرة قسم الخدمات النفسية في البلدية.  -المسؤول المباشر للوظيفة
 مالحظات وتوجيهات عامة: 

 بحقها بتمديد الموعد االخير لتقديم الترشيحات لهذه الوظيفة.تحتفظ البلدية  •

 حدد اعاله. مال تقبل وال تبحث الطلبات المقدمة التي ال تشمل ما طلب اعاله من تفاصيل ومستندات و/او بعد الموعد ال •

 هذه الوظيفة مقترحة للنساء والرجال على حد سواء.  •

 يتم استدعاء المتقدمين الذين يستوفون الشروط فقط أمام لجنة االختبار. ال يستوفي كامل الشروط لن يتم بحثه وس أي طلب •

 .ول  المباشرؤالفائز بالمناقصة يكون لفترة تجريبية مدتها سنتان يتم خاللها اختبار مهاراته حسب رأي المس •

 .أو احتياجات النظام /التغيير في المبنى التنظيمي و على قد تكون هناك تغييرات في الوصف الوظيفي اعتمادًا  •
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مقاالت425.11.2022

ــازم ــ حــــــــــــــــــ ــد  ــ أحــــــــــمـــــــ ــي/  ــ اإلعــــــالمــــــــ

في هذه الّســـاعات واأليّـــام القادمة يجب 
أن تكون الحكمة والعقل ســـيّدا الموقف، 
رغـــم العواطف الجيّاشـــة التـــي واَكَبت 
حـــدث اختطاف الّشـــاب المرحـــوم ابن 
الكرمـــل، تيران فـــّرو. العقـــل والحكمة 
يقودانك في مثل هـــذا الّظرف إلى اتّخاذ 
مســـئوليّة عليا، للحفاظ علـــى مجتمعَك، 
بكل أطيافه ونســـيجه الّرائع، الذي يُشّكل 
أمانـــة وطنيّة فـــي ضميرنـــا ووجداننا.

لقد أعادني مشـــهد االختطاف إلى تاريخ 
ُحِفَر في ذاكـــرة األوفيـــاء ألهلهم، وهو 
1939/1/1، عندمـــا اختُِطـــف جـــّدي 
المرحوم، الّشـــيخ حســـن صالح خنيفس، 
مع شـــيخين آخَرين من منازلهم في الحي 
القديـــم، على يد عصابـــات عربيّة اّدعت 
"الوطنيّـــة"، ووّجهت التَُّهـــم إلى قيادات 
شـــريفٍة كانت شـــعاًعا لمجتمـــٍع ومنطقة 
حدودهـــا أقاليـــم في الّشـــمال والّشـــرق 
والّشـــام، وكان لهـــذا الحـــَدث المفَصلّي 
تأثيـــًرا كبيـــًرا على مجريـــات األحداث 
التاريخيّـــة التـــي عَصَفـــت بفلســـطين.

ر مدعاة  الفوضـــى فـــي أي حركة تحـــرُّ
وإبقاء  والّزوال،  والتّشـــرذم  الّسقوط  إلى 
لم، مبتعدة نائيًة  شـــعوبها ترزح تحت الظُّ
عـــن تحقيق طموح إقامـــة دولتها وتحديد 
َكيانهـــا. فـــي ظل غيـــاب قيـــادة حكيمة 
إلـــى شـــواطئ األمان،  بشـــعوبها  تأخذ 
أّمـــٍة تتطلّع  والفوضـــى تلغـــي أحـــام 
إلى اســـتقرار أمانهـــا وتحقيـــق أمانيها.

تيـــران كَشـــَف في  الّشـــاب  اختطـــاف 
َفَقَد ِوْجَهته، يتوق  الواقع مأســـاة شـــعٍب 
لحّلٍ سياســـي يلُوح في األفق، وَكَشـــَف 

قيادٍة سياســـية  ُضعف 
تعنُّـــت  ظـــل  فـــي 
إســـرائيلي  سياســـي 
َفَضَح  بـــل  صـــارخ، 
بـــأن ليـــس كل مـــن 
فـــي  ســـاًحا  حمـــل 

التمييـــز  علـــى  قـــادًرا  جنيـــن،  أزّقـــة 
بيـــن المواقـــف اإلنســـانية والسياســـية. 
مـــا كان ذنـــب تيران فـــّرو الـــذي أتى 
بســـيارته إلصـــاح عطٍل فيهـــا، أن يقع 
في حادث ســـير مـــع رفيقـــه، فاحتضن 
إصابتـــه مشـــًفى محليًّـــا إلنقـــاذ حياته، 
فانقـــّض على غرفته شـــبّاًنا مســـلّحين، 
ــا منهـــم أن ما  واختطفـــوه عمـــًدا، ظنًـّ
، ســـيُهيئ  قامـــوا به هـــو عمـــل بطوليٌّ
الوضـــع إلقامة الدولة العتيـــدة، ليرفرف 
علم فلســـطين على أســـوار الُقدس... لقد 
كان تَّصـــرف هؤالء الّشـــبّان ســـاقًطا، 
سياســـية،  مكاســـًبا  بجهلهـــم  أضاعـــوا 
النّائـــم،  التّفرقـــة  شـــيطان  وأيقظـــوا 
وضرب نســـيج اجتماعي حّساس للغاية.
إن مـــا يُثلـــج الّصـــدر في هـــذا الحدث 
المأســـاوّي، ردود الفعـــل مـــن القيادات 
رأســـهم  وعلـــى  المحليّـــة  العربيّـــة 
الّشـــيخ رائـــد صـــاح، أيمـــن عـــودة، 
زّكـــور  عبّـــاس  عبّـــاس،  منصـــور 
ـــد بركـــة، وغيرهـــم مـــن قيادات  ومحمَّ
وأبعادهـــا.  المصيبـــة  َهـــول  أدرَكـــت 
الفقيد،  لعائلـــة  إنســـاني  بموقف  تأثرنـــا 
عندما ناشـــدت وزير األمن بعـــدم القيام 
فقدان  نتيجتها  بعمليّة عسكريّة، ســـتكون 
جندي ســـتبكي عليه أّمه، ُمســـّطرة بهذا 
الموقـــف المشـــّرف أصالـــة إنســـانيّة، 
والمفاوضات.  للحـــوار  الفـــرص  مانحة 
الّظـــروف  هـــذه  مثـــل  فـــي  الحكمـــة 
الّشـــيخ  أمثال  لرجالها،  تحتـــاج  الصعبة 
المجالـــس  ورؤســـاء  طريـــف  موّفـــق 
عاّمة،  وقيـــادات  والعّقـــال،  والمشـــايخ 
ورحيـــل تيران يجـــب أن يكـــون عبرًة 
ل المســـئوليّات  ودرًســـا يقودنـــا إلى تحمُّ
والخـــروج مـــن ركامهـــا بأقـــل ضرر 
الّزمـــن.             يمحوهـــا  ال  قـــد  وبصمـــات 

في الحـــادي عشـــر مـــن الشـــهر الجاري 
صوتـــت 98 دولـــة فـــي األمـــم المتحـــدة 
بإصـــدار محكمة  فلســـطيني  اقتراح  لصالح 
العـــدل الدوليـــة في الهـــاي فتـــوى قانونية 
عاجلـــة من أجـــل تحديد "الماهيـــة القانونية 
لاحتال اإلســـرائيلي المســـتمر" لألراضي 
الفلســـطينية، بمـــا في ذلك القدس الشـــرقية. 
وعارضـــت القـــرار 17 دولـــة وامتنعـــت 
اللجنـــة  وكانـــت  التصويـــت.  عـــن   52
الرابعـــة للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة، 
المعنيـــة بإنهـــاء االســـتعمار، قـــد وافقـــت 
على مشـــروع قـــرار فلســـطيني يطلب من 
محكمة العدل الدولية إصـــدار رأي قانوني، 
بشـــأن مـــا إذا كان االحتـــال اإلســـرائيلي 
لألراضي الفلســـطينية يشـــكل ضمـــا بحكم 
األمـــر الواقـــع. وآخر مـــرة تناولـــت فيها 
محكمة العـــدل الدولية الصراع الفلســـطيني 
اإلســـرائيلي كانت في عـــام 2004، عندما 
قضـــت بأن الجـــدار العـــازل اإلســـرائيلي 
غير قانونـــي. الرئيس اإلســـرائيلي عادة ال 
يتدخـــل في السياســـة الدوليـــة آلن هذا ليس 
من شـــأنه، لكـــن عندمـــا يعود األمـــر إلى 
ســـمعة إسرائيل في الســـاحة الدولية فإن كل 
رئيس إســـرائيلي يشّمر عن ســـاعديه إلنقاذ 
إســـرائيل مـــن ورطة سياســـية تمـــر بها. 
الرئيس اإلســـرائيلي هيرتسوغ،  وهكذا فعل 
الـــذي ســـارع "الســـتجداء" صديقهم رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية محمود عباس، وحاول 
إقناعـــه بتأجيـــل خطـــوة الطلب مـــن األمم 
المتحـــدة بصياغـــة فتـــوى قانونيـــة تتعلق 
باحتال الضفـــة الغربية إاّل أن عباس رفض 
ذلك.)مـــا بعـــرف كيـــف عملهـــا ورفض(. 
هيرتســـوغ لـــم يتصل بعبـــاس هاتفيـــاً من 
تلقاء نقســـه، بل بطلب مـــن رئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي المنتهيـــة واليته يائيـــر البيد، 
حســـب موقع "واي نت". بعـــد موافقة األمم 
الفلســـطيني، خرجت  الطلب  المتحدة علـــى 
الكاب المســـعورة مـــن أجحارهـــا وبدأت 
بتكثيـــف النباح علـــى الفلســـطينيين. رئيس 
الحكومـــة اإلســـرائيلية يائير البيـــد المنتهية 
واليته، قـــال إن "الطريق لحـــل الصراع ال 
يمـــر عبـــر دهاليز األمـــم المتحـــدة أو عبر 
مؤسســـات دولية أخرى وســـتكون تداعيات 
المتحدة".  فـــي األمـــم  الفلســـطينية  للخطوة 
يعنـــي تهديد. تصـــوروا وقاحـــة البيد: فهو 
ال يعتـــرف بـــدور األمـــم المتحـــدة في حل 

المشـــاكل الدوليـــة رغم 
انها تأسســـت  انه يعرف 
أليســـت  الغرض.  لهـــذا 
األمـــم المتحـــدة نفســـها 
أصـــدرت  النـــي  هـــي 
يا  دولتكم  بإنشـــاء  قراراً 

الوزير  ليبرمـــان،  أفيغدور  اليمينـــي  يائير؟ 
فـــي حكومة البيد، قـــال لصحيفة "معاريف" 
العبريـــة: " إن قـــرار االمم المتحـــدة حقير 
وغير مقبـــول، ويأتي نتيجة نشـــاط ارهابي 
سياســـي واضح مـــن قبل الرئيـــس محمود 
عباس الـــذي جـــاء للتغطية علـــى إخفاقاته 
في إدارة الســـلطة الفلســـطينية وعدم قدرته 
الجمهور  وثقـــة  االقتصـــاد  تعزيـــز  علـــى 
بـــه". وهل احتـــال األراضي الفلســـطينية 
وقتـــل أطفال فلســـطين، أمر مقبـــول وغير 
حقيـــر؟ إذا كنـــت أيهـــا الروســـي الحقيـــر 
تفهـــم وتســـتوعب المقـــروء، راجـــع مـــا 
كتبتـــه صحيفـــة هآرتس، التي " اســـتهجنت 
الســـلوك الوقـــح الـــذي تنتهجـــه إســـرائيل 
داخـــل أروقة األمـــم المتحـــدة، وأن وقاحة 
إســـرائيل ســـجلت رقما قياســـيا جديدا". هل 
فهمـــت اآلن يـــا ليبرمـــان أن دولتكـــم دولة 
اإلحتال هـــي الوقحة؟ وزيـــر الدفاع بيني 
غانتـــس، ذكر على حســـابه بموقـــع تويتر، 
"إن تحرك الفلســـطينيين إلـــى محكمة العدل 
العليـــا في الهـــاي هي خطوة سياســـية غير 
راســـخة علـــى أرض الواقـــع، ولـــن تؤدي 
إال إلى اإلضرار باالســـتقرار فـــي المنطقة 
واالضـــرار بالقـــدرة علـــى التوصـــل إلى 
الجنـــرال غانتس  المســـتقبل."  في  تفاهمات 
الفاشـــل سياســـياً، هـــو كاذب آلن محكمـــة 
الهـــاي يذهب اليهـــا الناس لتحقيـــق العدالة 
واالســـتقرار، بينما ممارســـات إسرائيل هي 
التـــي تجلب عـــدم االســـتقرار. والتفاهمات 
ال تأتـــي عبـــر االحتال وضـــم األراضي. 
فكفاكم كذباً. إســـرائيل أيها الجنرال وحسب 
"هآرتـــس" تنشـــغل منـــذ ســـنوات بتعميق 
االحتـــال وتثبيته إلى األبـــد والضم الفعلي 
للمســـتوطنات. أليس هذا هو عدم االستقرار 
بعينـــه؟ وأخيـــراً... صحيـــح أن "موحـــدة" 
منصـــور عباس و "مشـــتركة" أيممن عودة 
فازتا بخمســـة مقاعد لكل منهمـــا، وأصبحا 
عشـــرة بـــداًل مـــن ثمانيـــة، لكـــن "التأثير 
بكرامـــة" و"الصـــوت الواقعـــي المؤثـــر" 
صفـــر عالشـــمال . "ويـــا ريـــت يفهموا".

تـــران فّرو ومشـــاهد مـــن املايضكالب إرسائيل تكثف النباح عىل الفلســـطينين
ــــس خنيف ــح  ــ صال ــد  ــ زاي ــم:  ــ بقل

َباِبيِك... ْهُر َعلَى أَْعَتاِب ٱلشَّ إِْرَتَجَف ٱلزَّ
ِحيِل َقاِسًيا. َتاُء، َكالرَّ َيْدُخُل ٱلّشِ

َتْحَتاِجيَن إِلَى ِرَداٍء َجِديٍد...
إِْجَعلِي َجَسِدي ِمْعَطًفا...
ِحيَن َتْرَتِجِفيَن ِمَن ٱْلَبْرِد،

َوأَْنِت ُهَناَك.
إِْجَعلِي ِعْشِقي َصْيًفا،

ْمِس... َوَناِمي َتْحَت َيَدِي ٱلشَّ
أُْدُخلِي ُرَوْيًدا، ُرَوْيًدا، ِفي َشَراِييِني،

ِحيَن َتْتَعِبيَن ِمَن ٱْلُغْرَبِة...
َقْد َنْسُقُط ِفي ُمَناٍخ آَخَر؟

َقْد َنْسُقُط َمًعا...
ِفي َمَكاٍن َخاِرَج ٱْلُحْلِم َوٱْلُغْرَبِة.

َيْرِجُع َوْجُهِك ِفي أَْثَواِب ٱْلُحْلِم...

َيْخُرُج ِمْن أَْزَراِر ٱْلَوْرِد.
أَْرُسُم، َبْيًتا، َشَجًرا، ِدْفلَى،

أَْحُضُن َوْجهِك ِمْن َخْوِف ٱْلَبْرِد
َوْجُهِك َشَفاٌف...

َيْتُرُك َفْوَق أَْوَراِقي َبَصَماِت ٱْلُغْرَبِة
َوٱأْلْحَزان...

اَل أْعِرُف َتْأِريَخ ُحِبِّك لِي؟
أَْعِرُف َعْيَنْيِك...

َعْيَناِك،
َتْحُضُن َمْوَج ٱْلَبْحِر، َوٱلتََّعَب ٱْلَغِريَب
َعْيَناِك... أَْبَعُد َما َتُكوُن، َوٱْلُقْدُس...

أَْقَرُب َما َتُكوُن...
َهْل َتْعِرُف ٱْلُقْدُس ٱلَِّتي َعاَصَرِت ٱأْلَْنِبَياَء

َجَسِدي ٱلَِّذي َصاَر ُسوًرا َفْوَق ُزنَّاِر ٱْلَمِديَنِة..

، َغنَّْيُت لَِوْجِهِك ٱْلَوْرِدّيِ
، َكأَْزَراِر ٱْلَجْوِرِيّ

َوَجَعْلُت َجَسِدي ُسوًرا َحْوَل ٱْلَمِديَنِة...
َفَكْيَف َيْأِتي ٱْلَبْرُد إِلَْيِك؟...
ْوُق أَْوَسُع َما َيُكوُن... ٱلشَّ

َوٱْلبُْعُد أَْصَعُب َما َيُكوُن...
َوَقْد َنَناُم َعلَى أْحَاٍم...

اَل تُْشِرُق إالَّ ِفي َذاِكَرِة ٱْلُغَرَباِء...
أَْلُحْلُم َيا َصِديَقِتي ُخْبُز ٱْلُغَرَباِء...

أَْلُحْلُم َعَذاَباٌت،
َيِصيُر ٱْلُحْلُم َعَذاَباٍت َيا َصِديَقِتي...

ِحيَن َتِصيُر ٱْلَمَساَفاُت َبعيَدًة.
ُر أَْن َنْخُرَج ِمْن أَْثَواِب ٱْلُحْلِم أََتَصوَّ

ًة. َمرَّ

لَِماَذا تَُحاِوُل ٱْلِجَراُح 
ُكوَت... ٱلسُّ

َصاَرِت ٱْلِجَراَحاُت 
َمِديَنًة...

َوٱْلَمِديَنُة َقاِسَيٌة َيا َصِديَقِتي...
َتاِء ٱْلَباِرَدِة. ِمْثَل لََيالِي ٱلّشِ

ُر أَْن َنْخُرَج ِمْن أَْثَواِب ٱْلُحْلِم أََتَصوَّ
ًة... َمرَّ

َوَنْبِني ِفي َقْرَيٍة َصِغيَرٍة َبْيًتا َمًعا...
يُْصِبُح ِفيِه َجَسِدي ِمْعَطًفا

... َوَوْجُهِك ٱْلَوْرِديُّ
َبْيِتي

)من المجموعة – تولد في األلوان - الصادرة 
بالعربية واإلنجليزية - والعبرية(

َبـيــِْتيالشـــاعر  األديـــب: وهيـــب نديـــم وهبة    ٱْلــــــــــَورِْديُّ  َوْجـــُهــــِك 
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ـــا  ـــي بشـــكل مفاجـــئ، أو اضطررن ـــار الكهربائ ـــا بانقطـــاع التي ـــا مررن جميعن
ـــق  ـــة الطري ـــتصعبنا رؤي ـــاءة، واس ـــدون إض ـــم ب ـــكان مظل ـــي م ـــد ف أن نتواج
أمامنـــا. أمـــر مقلـــق، أليـــس كذلـــك؟ فـــي هـــذه الحـــاالت مـــن المهـــم أن 
ــي  ــا فـ ــّهل علينـ ــه أن يسـ ــا يمكنـ ــكل مـ ــتعّدين وأن نتزّود بـ ــون مسـ نكـ

ـــم. ـــع القائ الوض
ـــكيلة  ـــًرا تش ـــورا مؤّخ ـــاني تيئ ـــت محس ـــذه، أطلق ـــاالٍت كه ـــا لح وخّصيًص

ـــة! ـــاطعة وقويّ ـــاءة “LED” س ـــوارئ بإض ـــات ط ـــكيلة لمب ـــدة: تش جدي
ــوارئ  ــات الطـ ــن لمبـ ــة مـ ــة متنّوعـ ــورا مجموعـ ــاني تيئـ ــي محسـ اآلن فـ
بإضـــاءة “LED” قابلـــة للّشـــحن وبوضعيتيـــن للتشـــغيل، اللمبـــات قوّيـــة 
ـــات  ـــدث. لمب ـــة وح ـــي كل حال ـــم ف ـــارة طريقك ـــتطيعوا إن ـــى تس ـــة حت وتوفيرّي
ـــب. ـــة أو المكت ـــي البناي ـــّدرج ف ـــع ال ـــيارة، مطل ـــت، الس ـــة للبي ـــوارئ مالئم الط

ـــم  ـــورا بإمكانك ـــاني تيئ ـــع محس ـــدث، م ـــد يح ـــا ق ـــن م ـــر ع ـــّض النظ واآلن، بغ
ـــارئ. ـــدث أو ط ـــكل ح ـــة، ل ـــي كل لحظ ـــن ف ـــن وجاهزي ـــوا هادئي أن تكون

ننتظركم في فروع محساني تيئورا! 
 

 Abercrombie“ األكثـــر مبيًعـــا، يســـّر ماركـــة ”AWAY“ بوحـــي مـــن تشـــكيلة
ـــدة ُمفعمـــة  ـــن عـــن ُدفعـــة “AWAY TONIGHT “، عطـــور جدي Fitch &” أن تعل

ـــح ســـاحرة للمـــرأة والرجـــل. ـــة وبروائ بالحيوي
الفكـــرة المركزيـــة مـــن هـــذه الُدفعـــة هـــو االســـتمتاع بـــكل لحظـــة! 
ـــّد  ـــابات تمت ـــباب والش ـــها الش ـــي يعيش ـــة الت ـــات الجميل ـــارب واللحظ التج
ـــيفعلون،  ـــاذا س ـــن وم ـــى أي ـــم إل ـــات، ال يه ـــة بالذكري ـــي مليئ ـــل وه ـــى الّلي حت

ـــا! ـــم مًع ـــو أنه ـــم ه المه
ـــل  ـــي تنق ـــاعات الت ـــن الس ـــتوحى م ـــو مس ـــر، فه ـــة العط ـــم زجاج ـــا تصمي أم
ـــنقضيها  ـــي س ـــات الت ـــي باللحظ ـــات توح ـــل. فالّزجاج ـــى الّلي ـــار إل ـــا النه لن
ـــي  ـــاء معدن ـــة وغط ـــى الزجاج ـــارز عل ـــر “Logo” ب ـــكل عط ـــاء. ل ـــع األصدق م
ــزام  ــا اللتـ ــزة. وطبًقـ ــة الممّيـ ــر الُدفعـ ــل مظهـ ــاص يكّمـ ــم خـ بتصميـ
ـــر  ـــات عط ـــإن زجاج ـــتدامة، ف ـــادئ االس ـــة ومب ـــى البيئ ـــاظ عل ـــة بالحف المارك
ــة  ــواد قابلـ ــن مـ ــة مـ “Abercrombie & Fitch“، ”AWAY TONIGHT”، مصنوعـ

ـــر. ـــادة التدوي إلع
ـــح الشـــعور باالســـتمتاع  العطـــر للرجـــل: عطـــر بشـــذا خشـــبّي منعـــش يمن

ـــل. ـــاعات اللي ـــة س ـــة طيل ـــاة الرائع بالحي
العطـــر للمـــرأة: عطـــر بعبيـــر فاكهـــّي يجعلـــك تتوقيـــن لّليلـــة التـــي 
ـــاء. ـــع األصدق ـــرات م ـــة بالمغام ـــة مليئ ـــو ليل ـــاع نح ـــّوي االندف ـــتأتي، ويق س

ـــال.  ـــن الخي ـــة م ـــّي أو قّص ـــر وهم ـــو أم ـــب ه ـــم العجائ ـــا أن عال ـــا أخبرون لطالم
ولـــكل الذيـــن مـــا زالـــوا يتمّســـكون ببصيـــص أمـــٍل صغيـــر بكـــون عالـــم 
ـــل!  ـــدوا األم ـــم تفق ـــم ل ا بأنك ـــدًّ ـــعداء ج ـــن س ـــول: نح ـــا، نق ـــب حقيقًي العجائ
ـــا  ـــون أيًض ـــس ريتشاردس ـــري جيم ـــي ف ـــي ديوت ـــمعتم، ف ـــا س ـــم! مثلم ـــم، نع نع
ـــم،  ـــّرد وه ـــس مج ـــو لي ـــب ه ـــم العجائ ـــا عال ـــق، ولدين ـــدة تتحّق ـــام البعي األح

ـــا. ـــوا لن ـــا قال كم
ـــب،  ـــم العجائ ـــو عال ـــحري نح ـــق الّس ـــى الطري ـــنصل إل ـــف س ـــاءلتم كي وإذا تس
ـــي  ـــا ف ـــر لمعانً ـــة الــــ “POP-UP” األكث ـــن زاوي ـــوا ع ـــرًا: ابحث ـــا صغي ـــم تلميًح إليك
متجـــر ديوتـــي فـــري جيمـــس ريتشاردســـون، والتـــي فـــي مركزهـــا تـــرون أبـــرز 
خصائـــص عالـــم العجائـــب: بيـــت العطـــور البريطانـــي الجديـــد، القـــادم مـــن 
ـــرة  ـــدة والمثي ـــة الجدي ـــة: “PENHALIGON’S”! المارك ـــة البريطاني ـــور الملكي القص
ـــق  ـــى نحّق ـــط! وحت ـــهر فق ـــرة 3 أش ـــري لفت ـــي ف ـــت الديوت ـــي دخل ـــيس الت لألحاس
ـــاص  ـــر الخ ـــز للعط ـــالق ممّي ـــل إط ـــبوع حف ـــذا األس ـــع ه ـــم مطل ـــالم، أقي األح
ـــة،  ـــرة الشـــهيرة والمحبوب ـــه معكـــم ومـــع المؤثّ ـــا ب ـــري، احتفلن ـــي ف ـــي الديوت ف

ـــّزاوي! ـــب م ـــة لمكت ـــرة العاّم ـــّزاوي، المدي ـــوزان م س
 ،”PENHALIGON’S“ ،وإذا لـــم تعرفـــوا حتـــى اآلن، هـــذا العطـــر الفخـــم والرائـــع
ـــه  ـــى وج ـــام 1870 عل ـــذ ع ـــدن، ومن ـــن لن ـــرًة م ـــحر مباش ـــه كل الّس ـــب مع يجل
ـــذي  ـــون وال ـــام بينهالج ـــي ويلي ـــاّلق البريطان ـــل الح ـــن قب ـــم م ـــد أقي ـــد. فق التحدي
ـــعر  ـــون الش ـــّول صال ـــت، تح ـــع الوق ـــام 1870. وم ـــال ع ـــعر للرج ـــون ش ـــح صال افتت
هـــذا إلـــى بوتيـــك ألفخـــر العطـــور وأصبـــح مرادًفـــا للفخامـــة بيـــن الطبقـــة 

ـــة. ـــة البريطاني ـــة المملك ـــي عاصم ـــال ف ـــاء والرج ـــن النس ـــتقراطية م األرس

ــن  ــخاص الذيـ ــه لألشـ ــيتم تكريسـ ــاج األول سـ ــط اإلنتـ ــا - خـ ــا وعدنـ وكمـ
يعانـــون مـــن مـــرض الســـيلياك 

تعلـــن شـــتراوس اليـــوم 22.11.2022 أن حلويـــات عليـــت عـــادت إلـــى الرفـــوف، 
حيـــث بـــدأت الشـــركة فـــي هـــذه األيـــام بتســـويق مســـّليات وألـــواح الشـــوكوالتة- 
شـــوكوالتة البقـــرة ســـكاكر “مفرقعـــة”، شـــوكوالتة البقـــرة أرُز منتفـــخ، 
“تورتيـــت”، وبفـــا بـــدون جلوتيـــن. وفـــي األســـابيع القريبـــة ســـتعود للرفـــوف 

أيًضـــا شـــوكوالتة البقـــرة حليـــب، “بيســـك زمـــان”، “تاعمـــي” و”تويســـت”.
وعـــاد المصنـــع لإلنتـــاج بعـــد أن تـــم االســـتثمار بـــه بدرجـــة كبيـــرة بهـــدف 

ضمـــان جـــودة وســـالمة وأمـــان المنتجـــات بأعلـــى المســـتويات. 
ـــر العـــام لشـــركة شـــتراوس يســـرائيل: “يســـّرنا ويســـعدنا  ـــال درور، المدي وقـــال أي
ــور  ــى جمهـ ــا إلـ ــا جميًعـ ــي انتظرناهـ ــة التـ ــلّيات المحبوبـ ــد المسـ أن نعيـ
ـــليات  ـــن المس ـــزء م ـــيعود ج ـــة س ـــابيع القريب ـــام واألس ـــي األي ـــتهلكين. ف المس
وألـــواح الشـــوكوالتة تدريجًيـــا إلـــى الّرفـــوف، والحًقـــا ســـتصل إلـــى الّســـوق 
منتجـــات جديـــدة ومدّللـــة. فـــي األشـــهر األخيـــرة قمنـــا بتعريـــف إجـــراءات 
ـــودة  ـــن الج ا م ـــدًّ ـــا ج ـــتوى عالًي ـــر مس ـــن لنوّف ـــا جاهدي ـــد وعملن ـــن جدي ـــل م العم
واألمـــان لمنتجاتنـــا، وارتكزنـــا علـــى دراســـات قمنـــا بهـــا فـــي عـــدة مصانـــع 
ـــادة  ـــة إع ـــال. عملي ـــي المج ـــراء ف ـــادات خب ـــم وارش ـــول العال ـــدة ح ـــوكوالتة رائ ش
ـــزء  ـــر ج ـــامل، تطوي ـــف الش ـــملت التنظي ـــل ش ـــوكوالتة للعم ـــاج الش ـــوط إنت خط
ـــعداء  ـــن س ـــل”. نح ـــوف هجلي ـــي “ن ـــا ف ـــد مصنعين ـــة وتجدي ـــى التحتي ـــن البن م
ـــوف،  ـــى الّرف ـــة إل ـــوكوالتة المحبوب ـــّليات الش ـــوكوالتة ومس ـــواح الش ـــودة أل بع
ـــي  ـــا ف ـــوف تدريجًي ـــى الرف ـــتعود ال ـــات س ـــر أن المنتج ـــر بالذك ـــن الجدي ـــن م ولك

ـــزون”.  ـــع المخ ـــاج وتجمي ـــرة االنت ـــب وتي ـــة، بحس ـــابيع القادم األس
شـــركة شـــتراوس، التـــي تعمـــل علـــى مـــدار ســـنوات طويلـــة علـــى 
ــاج  ــّررت إنتـ ــع، قـ ــرائح المجتمـ ــف شـ ــم مختلـ ــي تالئـ ــيع الحلول التـ توسـ
حلويـــات بـــدون جلوتيـــن، التـــي ستســـّوق برزمـــة خاّصـــة وبدفعـــة محـــدودة، 
ـــن،  ـــدون جلوتي ـــف” ب ـــف كي ـــن، “ِك ـــدون جلوتي ـــان” ب ـــك زم ـــمل: “بيس ـــي تش وه

و”ميكوبيلـــت” بـــدون جلوتيـــن. 
ـــة  ـــوات المالءم ـــراءات وخط ـــوء إج ـــى ض ـــه عل ـــتراوس أن ـــي ش ـــادر ف ـــدت مص وأّك
ـــاه  ـــم االنتب ـــن المه ـــده، م ـــّم تجدي ـــذي ت ـــوكوالتة ال ـــع الش ـــي مصن ـــرات ف والتغيي
ـــل  ـــوات. وبالمقاب ـــى العب ـــودة عل ـــية الموج ـــّببات الحساس ـــي مس ـــرات ف للتغيي
يقولـــون فـــي الشـــركة أنهـــا تعمـــل بهـــدف إيجـــاد الحلـــول التـــي ســـتلّبي 

ـــية. ـــن الحساس ـــون م ـــن يعان ـــخاص الذي ـــة األش ـــات فئ احتياج
ـــّببات الحساســـية فـــي  ـــة مس ـــي قائم ـــرات ف ـــاه للتغيي ـــب االنتب ـــًدا، يج تحدي

 Abercrombie & Fitch
إطاق دفعة عطور الليل المختارة
!”AWAY TONIGHT“ 

عالم العجائب يصل الديوتي فري:

عطر PENHALIGON’S الجديد
بإطاق ممّيز في

ديوتي فري جيمس ريتشاردسون!

ـــدن،  ـــي لن ـــة ف ـــق والطبيع ـــن الحدائ ـــة م ـــات نباتي ـــن مرّكب ـــع بي ـــر يجم كل عط
ــيا  ــر، آسـ ــة بمصـ ــور الخاّصـ ــة والعطـ ــد العنايـ ــارات وتقاليـ ــة بالبهـ ممزوجـ
ـــه ليـــس فقـــط  ـــي فـــري ستكتشـــفون أن ـــة العطـــور فـــي الديوت ـــان. فـــي زاوي واليون
ـــر  ـــد أم ـــه يوج ـــة، إال أن ـــرة الزمني ـــك الفت ـــي تل ـــدن ف ـــم بلن ـــر تذّكرك ـــة العط زجاج
مـــا نـــادر جـــًدا بخصـــوص هـــذا العطـــر، والـــذي ســـيعيدكم ســـنوات عديـــدة 

ـــة.  ـــدن العتيق ـــي لن ـــة ف ـــة ملوكي ـــرة تاريخي ـــى فت ـــوراء إل ـــى ال إل
ـــم  ـــعرون بداخله ـــن يش ـــخاص الذي ـــص لألش ـــار، “PENHALIGON’S” مخّص وباختص
أنـــه كان مـــن المفـــروض أن يولـــدوا فـــي حقبـــة زمنيـــة مختلفـــة، فـــي فتـــرة 
ــذي  ــاب الـ ــاح للبـ ــى المفتـ ــازوا علـ ــا حـ ــن لطالمـ ــكات الذيـ ــوك والملـ الملـ
يـــؤّدي إلـــى عالـــم العجائـــب. ومـــن مّنـــا اعتقـــد أن هـــذا المفتـــاح المفقـــود 
ــذه  ــن هـ ــر؟ مـ ــة عطـ ــل زجاجـ ــودًا داخـ ــت موجـ ــذا الوقـ ــة هـ ــيكون طيلـ سـ
اللحظـــة، المفتـــاح بأيديكـــم وكل مـــا عليكـــم فعلـــه هـــو الوصـــول إلـــى 
ـــر  ـــة الــــ “POP-UP” لعط ـــارة زاوي ـــون، وزي ـــس ريتشاردس ـــري جيم ـــي ف ـــر ديوت متج

ــالم! ــم األحـ ــي عالـ ــتحّلقون فـ ــر، سـ ــح البصـ “PENHALIGON’S”، وبلمـ

جـــاهزون لكــل حــدث:
تشكيلة جديدة من

أجسام اإلضاءة لحاالت الطوارئ  
اآلن في محساني تيئورا!

ـــى  ـــوت حّت ـــي احت ـــرة الت ـــوكوالتة البق ـــواح ش ـــن أل ـــزء م ـــت” وج ـــّلي “ميكوبيل مس
ـــط. ـــب فق ـــن الحلي ـــية م ـــّببة للحساس ـــادة مس ـــى م ـــط عل اآلن فق

قائمة التغييرات في مسّببات الحساسية:
ـــوداني،  ـــول س ـــب، ف ـــى: حلي ـــوي عل ـــخ: تحت ـــب أرُز منتف ـــرة حلي ـــوكوالتة البق ش
ـــى:  ـــوي عل ـــد يحت ـــم. ق ـــض، سمس ـــكان(، بي ـــوز البي ـــدق، ج ـــوز، بن ـــرات )ل مكّس

ـــا. صوي
ـــب،  ـــى: حلي ـــوي عل ـــة”: تحت ـــكاكر “مفرقع ـــع س ـــب م ـــرة حلي ـــوكوالتة البق ش
فـــول ســـوداني، مكّســـرات )لـــوز، بنـــدق، كاشـــيو، جـــوز، فســـتق حلبـــي، جـــوز 

ـــم. ـــا، سمس ـــض، صوي ـــكان(، بي البي
بفـــا: يحتـــوي علـــى: بيـــض، حليـــب. قـــد يحتـــوي علـــى: بنـــدق، جـــوز، جـــوز 

البيـــكان، فـــول ســـوداني، صويـــا، سمســـم، لـــوز.
ـــكان(،  ـــوز البي ـــدق، ج ـــوز، بن ـــرات )ل ـــب، مكّس ـــى: حلي ـــوي عل ـــان”: يحت ـــك زم “بيس

ـــم. ـــوداني، سمس ـــول س ـــى: ف ـــوي عل ـــد يحت ـــا. ق ـــض، صوي بي
ـــكان(،  ـــوز البي ـــدق، ج ـــوز، بن ـــرات )ل ـــب، مكّس ـــى: حلي ـــوي عل ـــف”: يحت ـــف كي “ِك

ـــم. ـــوداني، سمس ـــول س ـــى: ف ـــوي عل ـــد يحت ـــا. ق ـــض، صوي بي
“ميكوبيلت”: انتبهوا لتغييرات مسببات الحساسية

ــوز  ــدق، جـ ــوز، بنـ ــرات )لـ ــى: مكّسـ ــوي علـ ــد يحتـ يحتـــوي علـــى: حليـــب. قـ
ــم. ــا، سمسـ ــض، صويـ ــكان(، بيـ البيـ

الحلويات المحبوبة من عليت تعود إلى الّرفوف

ـــتق  ـــم الفس ـــد بطع ـــب جدي ـــروب حلي ـــالق مش ـــا بإط ـــب يوطڤات ـــوم محال ـــة، تق ـــراء" وخاّص ـــة "خض ـــي دفع ف
ـــا.  ـــذة لديه ـــب اللذي ـــات الحلي ـــة منتج ـــى فئ ـــّم إل ـــي، لينض الحلب

كمـــا هـــو معـــروف، تعمـــل يوطڤاتـــا علـــى الـــدوام علـــى تقديـــم كل جديـــد ومفاجـــأة المســـتهلكين 
ـــم  ـــب بطع ـــروب الحلي ـــن مش ـــزة م ـــراء وممّي ـــة خض ـــق دُفع ـــام، وتطل ـــذه األي ـــج ه ـــد الرائ ـــي الترن ـــارك ف وتش

ـــا.  ـــتوية تماًم ـــواء الش ـــب األج ـــش يناس ـــّي ومنع غن

الوزن: قنينة عائلية 1 ليتر/ قنينة شخصية 350 ملل ،  متوفر في شبكات التسويق 

محالب يوطڤاتا تنضم إلى "الجنون األخضر"! 
يوطڤاتا تطلق مشروب حليب بطعم الفستق الحلبّي 
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רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון

مونديـــال من الحــــمالت
فـي ســـامرة

SAMARA - סמארה

סמארה מרכז מסחרי

فرع الفوار 
)شفاعمر - بجانب مركز الرشطة(

هاتف. 04-9865768

فرع املركز التجاري 
)شفاعمر - مفرق الناعمة(
هاتف. 04-6944016

2490

&

سداسية برية هاينكن 250 مل

שישיית בירה היינקן 250 מ”ל

2790

&

سداسية برية جولد ستار 300 مل

שישיית בירה גולדסטאר 330 מ”ל

2790

&

سداسية برية توبورج أحمر 300 مل

שישיית בירה טובורג אדום 330 מ”ל

2990

&

سداسية برية كالسربج 300 مل

שישיית בירה קלסברג 330 מ”ל

3790

&

سداسية برية طوبورج أخرض 300 مل

שישיית בירה טובורג ירוק 330 מ”ל

2990

&

سداسية برية ستيال 300 مل

שישיית בירה סטלה 330 מ”ל

3490

&

سداسية برية كورونا 300 مل

שישיית בירה קורונה 330 מ”ל

2790

&

سداسية برية مكايب 300 مل

שישיית בירה מכבי 330 מ”ל

3990

&

رباعية برية جينس 330 مل

רבעיית בירה גינס 330 מ”ל

89
&

كرتونة برية كالسربج علب 330 مل 24 وحدة

קרטון בירה קלסברג פחיות 330 מ”ל 24 יח’

119
&

كرتونة برية كالسربج علب 500 مل 24 وحدة

קרטון בירה קלסברג פחיות 500 מל 24 יח’

2990

&

ورق تواليت موليت 40 وحدة
נייר טואליט מוליט 40 יח’

690

&

بيتي بر اوسم 500 غرام
פתי בר אסם 500 גר’

790

&

كاتشوب هاينز 700 غرام
קטשופ היינס 700 גר’

2990

&

عسل ياد مردخاي 900 غرام
דבש יד מרדכי 900 גר’

790

&

طونه ستار وحدتني 140 غرام للوحده 
טונה סטר בשמן זוג 140 גר’ ליח’

2490

&

زيت كونوال شقحه 3 لرت
שמן קנולה שוקחה 3 ליטר

690

&

شاي ليبتون 100 كيس
תה ליפטון 100 שק’

990

&

شامبو / مطري شعر بينوك 700 مل
שמפו / מרכך פינוק 700 מ”ל

1090

&

كورنفلكس عسل تلام 448 غرام
קורנפלקס דבש תלמה 448 גר’

60&

بريزر أطعمة 275 مل

בריזר בטעמים 275 מ”ל

6ב

95&

IBBL ويسيك بالك ليبل 700 مل
IBBL וויסקי בלאק לייבל 700 מ”ל

IBBL

139&

IBBL ويسيك جولد ليبل 700 مل

IBBL וויסקי גולד לייבל 700 מ”ל

IBBL

89&

ويسيك شيفاس 700 مل متبو

וויסקי שיבס 700 מ”ל טמפו

טמפו

1790

&

جبنة بوك 500 غرام
ממרח גבינה בוק 500 גרם

1790

&

نوتيال 700 غرام
ממרח נוטלה 700 גרם

990

&

بوجورت يوبيل توت/خوخ 500 غرام
יוגורט יופלה תות/אפרסק 500 מ”ל 

890

&

لبنة قمة الكرمل 500 غرام
לבנה פסגת הכרמל 500 גרם

1990

&

 MIX مولر
MIX מעדן מולר

990

&

ملوح معدنوت
מלווח מעדנות 

5990

&

مرشوب طاقة بلو 24 وحدة
משקה אנרגיה BLU 24 יח’

69
&

مرشوب طاقة XL 24 وحدة
משקה אנרגיה XL 24 יח’

1790

&

طونا بوسيدون
טונה פוסידון 

1790

&

نيسكافيه عليت 200 غرام
קפה נמס עלית 200 גרם

790

&

صلصة بندورة باريال 400 غرام
רוטב עגבניות ברילה 400 גרם

1490

&

بيتسا معدنوت
פיצה מעדנות 

1490

&

كورنفلكس أوزمو 325 غرام
קורנפלקס אוזמו 325 גרם

2ב

1190

&

BRUCU  رب بندورة 410 غرام
BRUCU רסק עגבניות 410 גרם

3ב

10&

عصري جوميكس 330 مل
מיץ גומקס 330 מ”ל

4ב4ב

5ב

1990

&

دانييال
דניאלה טעמים

6ב

מוגבל ל 2 יח’ לחברי מועדון בלבדמוגבל ל 2 יח’ לחברי מועדון בלבדמוגבל ל 2 יח’ לחברי מועדון בלבד

מוגבל ל 2 יח’מוגבל ל 2 יח’ מוגבל ל 2 יח’מוגבל ל 2 יח’

מוגבל ל 2 יח’מוגבל ל 2 יח’ מוגבל ל 2 יח’מוגבל ל 2 יח’

1490

&

عرجليوت اوسم 300 غرام
ערגליות אסם 300 גר’

2ב

1490

&

بيجال اوسم 300 غرام
בייגלה אסם שטוחים 300 גר’ 

2ב

50&

ورق توالت أونيل 32 لفة
נייר טואלט אונלי 32 גליל

3ב

1990

&

معجون اسنان كولجيت تريبل أكشن
משחת שיניים קולגיט טרפל אקשן

6ב

10&

مغرابيه اوسم 500 غرام
פתיתי קוסקוס אסם 500 גר’

2ב

5&

بطاطا حلوة/ بازنجان / جزر/ ملفوف ابيض/ بطاطا بيضاء

בטטה מתוקה / חציל חממה / גזר ארוז/ כרוב לבן/ תפוח אדמה לבן

2ק״ג

5&

رزمة ثوم
שום ארוז 

3ב 490

&

مندلينا/ ليمون/ فلفل احمر/ ابوكادو مالس / بتنجان بلدي

קלמנטינה מיכל/ לימון/ פלפל אדום/ אבוקדו אטנגר/ חציל עגמי

לק״ג

מוגבל ל 2 יח’

מוגבל ל 2 יח’

חברי מועדוןחברי מועדון חברי מועדוןחברי מועדוןחברי מועדון

חברי מועדוןחברי מועדון חברי מועדוןחברי מועדוןחברי מועדון

מוגבל ל 2 יח’
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רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון

مونديـــال من الحــــمالت
فـي ســـامرة

SAMARA - סמארה

סמארה מרכז מסחרי

فرع الفوار 
)شفاعمر - بجانب مركز الرشطة(

هاتف. 04-9865768

فرع املركز التجاري 
)شفاعمر - مفرق الناعمة(
هاتف. 04-6944016

2490

&

سداسية برية هاينكن 250 مل

שישיית בירה היינקן 250 מ”ל

2790

&

سداسية برية جولد ستار 300 مل

שישיית בירה גולדסטאר 330 מ”ל

2790

&

سداسية برية توبورج أحمر 300 مل

שישיית בירה טובורג אדום 330 מ”ל

2990

&

سداسية برية كالسربج 300 مل

שישיית בירה קלסברג 330 מ”ל

3790

&

سداسية برية طوبورج أخرض 300 مل

שישיית בירה טובורג ירוק 330 מ”ל

2990

&

سداسية برية ستيال 300 مل

שישיית בירה סטלה 330 מ”ל

3490

&

سداسية برية كورونا 300 مل

שישיית בירה קורונה 330 מ”ל

2790

&

سداسية برية مكايب 300 مل

שישיית בירה מכבי 330 מ”ל

3990

&

رباعية برية جينس 330 مل

רבעיית בירה גינס 330 מ”ל

89
&

كرتونة برية كالسربج علب 330 مل 24 وحدة

קרטון בירה קלסברג פחיות 330 מ”ל 24 יח’

119
&

كرتونة برية كالسربج علب 500 مل 24 وحدة

קרטון בירה קלסברג פחיות 500 מל 24 יח’

2990

&

ورق تواليت موليت 40 وحدة
נייר טואליט מוליט 40 יח’

690

&

بيتي بر اوسم 500 غرام
פתי בר אסם 500 גר’

790

&

كاتشوب هاينز 700 غرام
קטשופ היינס 700 גר’

2990

&

عسل ياد مردخاي 900 غرام
דבש יד מרדכי 900 גר’

790

&

طونه ستار وحدتني 140 غرام للوحده 
טונה סטר בשמן זוג 140 גר’ ליח’

2490

&

زيت كونوال شقحه 3 لرت
שמן קנולה שוקחה 3 ליטר

690

&

شاي ليبتون 100 كيس
תה ליפטון 100 שק’

990

&

شامبو / مطري شعر بينوك 700 مل
שמפו / מרכך פינוק 700 מ”ל

1090

&

كورنفلكس عسل تلام 448 غرام
קורנפלקס דבש תלמה 448 גר’

60&

بريزر أطعمة 275 مل

בריזר בטעמים 275 מ”ל

6ב

95&

IBBL ويسيك بالك ليبل 700 مل
IBBL וויסקי בלאק לייבל 700 מ”ל

IBBL

139&

IBBL ويسيك جولد ليبل 700 مل

IBBL וויסקי גולד לייבל 700 מ”ל

IBBL

89&

ويسيك شيفاس 700 مل متبو

וויסקי שיבס 700 מ”ל טמפו

טמפו

1790

&

جبنة بوك 500 غرام
ממרח גבינה בוק 500 גרם

1790

&

نوتيال 700 غرام
ממרח נוטלה 700 גרם

990

&

بوجورت يوبيل توت/خوخ 500 غرام
יוגורט יופלה תות/אפרסק 500 מ”ל 

890

&

لبنة قمة الكرمل 500 غرام
לבנה פסגת הכרמל 500 גרם

1990

&

 MIX مولر
MIX מעדן מולר

990

&

ملوح معدنوت
מלווח מעדנות 

5990

&

مرشوب طاقة بلو 24 وحدة
משקה אנרגיה BLU 24 יח’

69
&

مرشوب طاقة XL 24 وحدة
משקה אנרגיה XL 24 יח’

1790

&

طونا بوسيدون
טונה פוסידון 

1790

&

نيسكافيه عليت 200 غرام
קפה נמס עלית 200 גרם

790

&

صلصة بندورة باريال 400 غرام
רוטב עגבניות ברילה 400 גרם

1490

&

بيتسا معدنوت
פיצה מעדנות 

1490

&

كورنفلكس أوزمو 325 غرام
קורנפלקס אוזמו 325 גרם

2ב

1190

&

BRUCU  رب بندورة 410 غرام
BRUCU רסק עגבניות 410 גרם

3ב

10&

عصري جوميكس 330 مل
מיץ גומקס 330 מ”ל

4ב4ב

5ב

1990

&

دانييال
דניאלה טעמים

6ב

מוגבל ל 2 יח’ לחברי מועדון בלבדמוגבל ל 2 יח’ לחברי מועדון בלבדמוגבל ל 2 יח’ לחברי מועדון בלבד

מוגבל ל 2 יח’מוגבל ל 2 יח’ מוגבל ל 2 יח’מוגבל ל 2 יח’

מוגבל ל 2 יח’מוגבל ל 2 יח’ מוגבל ל 2 יח’מוגבל ל 2 יח’

1490

&

عرجليوت اوسم 300 غرام
ערגליות אסם 300 גר’

2ב

1490

&

بيجال اوسم 300 غرام
בייגלה אסם שטוחים 300 גר’ 

2ב

50&

ورق توالت أونيل 32 لفة
נייר טואלט אונלי 32 גליל

3ב

1990

&

معجون اسنان كولجيت تريبل أكشن
משחת שיניים קולגיט טרפל אקשן

6ב

10&

مغرابيه اوسم 500 غرام
פתיתי קוסקוס אסם 500 גר’

2ב

5&

بطاطا حلوة/ بازنجان / جزر/ ملفوف ابيض/ بطاطا بيضاء

בטטה מתוקה / חציל חממה / גזר ארוז/ כרוב לבן/ תפוח אדמה לבן

2ק״ג

5&

رزمة ثوم
שום ארוז 

3ב 490

&

مندلينا/ ليمون/ فلفل احمر/ ابوكادو مالس / بتنجان بلدي

קלמנטינה מיכל/ לימון/ פלפל אדום/ אבוקדו אטנגר/ חציל עגמי

לק״ג

מוגבל ל 2 יח’

מוגבל ל 2 יח’

חברי מועדוןחברי מועדון חברי מועדוןחברי מועדוןחברי מועדון

חברי מועדוןחברי מועדון חברי מועדוןחברי מועדוןחברי מועדון

מוגבל ל 2 יח’



الفن825.11.2022

تفاعـــل رواد مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
مع مقطع مصـــور يظهر المطربـــة اللبنانية 
فيـــروز وهـــي تحتفـــل بعيـــد ميادهـــا الـ 
87، والـــذي يصادف 20 تشـــرين الثاني / 
نوفمبـــر مـــن كل عـــام، وليس الــــ 21 منه 
كمـــا هو شـــائع، وهـــذه حقيقٌة تؤكـــد عليها 
ابنتهـــا ريمـــا عاصـــي الرحبانـــي كل عام.
ونشـــرت ريمـــا الرحبانـــي فيديـــو لوالدتها 

وهـــي تضيء شـــمعة وحيـــدة علـــى كعكة 
ميادهـــا، وتنظر إلـــى الكاميرا بابتســـامة، 
بينمـــا تصـــدح أغنيـــة العيـــد فـــي الخلفية، 
قبـــل أن يختتم المشـــهد بصـــوت ضحكتها.

علـــى  اللبنانيـــة  الفنانـــة  محبـــو  واعتـــاد 
منشـــورات ابنتهـــا ريمـــا لاطمئنـــان على 
توقفـــت  فيـــروز  أن  خاصـــة  محبوبتهـــم، 
عـــن تقديـــم الحفـــات منـــذ عـــام 2011.

قضت محكمة أســـرة مدينة نصـــر بإلزام الفنان 
أحمد عـــز بدفع مبلغ 21 ألف جنيه اســـترليني 
مصروفـــات دراســـية ألبنائه مـــن الفنانة زينة 
“زيـــن الديـــن وعز الديـــن”، بعدما قـــدم فريق 
الدفـــاع عن زينة حافظة مســـتندات تؤكد أرباح 
عز من العمـــل الفني وتقديـــم اإلعانات والتي 
تجـــاوزت 43 مليون جنيه في عام 2022 فقط.

وأكد محامـــي الفنانة زينـــة، أن الحكم الصادر 
بمصاريـــف  خـــاص  األســـرة  مـــن محكمـــة 
الدراســـة للعام الدراســـي من الفترة 9 /2020 
حتـــى الفترة 8 / 2021 ألبنـــاء موكلته، وكان 
بقيمـــة 21 ألفـــاً و525 جنيهاً اســـترلينياً، وتم 
الحكـــم بكامل المبلغ، حيـــث إن مدارس األوالد 
بالجنيه االســـترليني. بريطانيـــة ومصاريفهـــا 

وأضـــاف المحامـــي معتز الدكـــر، أن هذا ليس 

أول حكـــم لصالـــح الفنانـــة زينة ضد 
الفنـــان أحمد عز، حيـــث إن هذا العام 
الدراســـي الثالـــث أو الرابـــع ألوالد 
الفنانـــة زينـــة، وتم الحكـــم بناء على 
التحريـــات المقدمة للمحكمة، مشـــيرا 
إلـــى أن أعمـــال أحمـــد عـــز الفنية 
واإلعانيـــة تقاضى منهـــا 23 مليوناً 
و157 ألفـــاً و894 جنيهـــاً مصريـــاً، وهـــذا 
ما أرســـلته شـــركة االتصـــاالت قيمـــة الحملة 
اإلعانيـــة للفنان أحمد عـــز خال عام 2022.

وتابـــع محامـــي زينـــة بـــأن: هنـــاك شـــركة 
إعانيـــة عـــن حملـــة إعانية أخـــرى تقاضى 
منهـــا 8 ماييـــن جنيـــه، إلى جانـــب فيلم كيرا 
والجـــن وتقاضى عنـــه مبلـــغ 4 مايين و22 
ألفـــاً و400 جنيـــه مصـــري، باإلضافـــة إلى 
فيلـــم العابـــد تقاضـــى عنـــه مبلـــغ 3 مايين 
و312 ألفـــاً و900 جنيـــه، إلـــى جانب عمل 
فنـــى آخـــر تقاضـــى عنـــه 4 ماييـــن جنيه، 
والســـيارة الجديـــدة التـــي اشـــتراها موديـــل 
2022 بــــ11 مليـــون جنيـــه، مختتمـــاً: هـــذا 
دخـــل الفنان أحمـــد عز في عـــام 2022 فقط.

ســـخرت المطربـــة اإلماراتيـــة أحـــام 
مـــن خســـارة منتخـــب األرجنتيـــن أمام 
تنازلـــت  أنهـــا  مؤكـــدة  الســـعودية، 
عـــن رغبتهـــا فـــي “شـــراء ميســـي”.

إلـــى  يعـــود  ألحـــام  تصريـــح  وكان 
مـــا قبـــل ســـنوات عـــن قدرتهـــا على 
ليونيـــل  األرجنتينـــي  الاعـــب  شـــراء 

ميســـي قـــد عـــاد إلـــى الواجهـــة مـــع 
المنتخـــب  مواجهـــة  اســـتعدادات 
الســـعودي. للمنتخـــب  األرجنتينـــي 

ومع هزيمـــة األرجنتين، أعلنت المطربة 
اإلماراتية عن تراجع رغبتها في شـــراء 
ميســـي، وأنهـــا ســـتكتفي بعرضـــه في 
“البوتيـــك” الخـــاص بها لعرضـــه للبيع.

المصريـــة  النجمـــة  أزمـــة  شـــهدت 
شـــيرين عبـــد الوهـــاب، مـــع شـــركة 
“روتانـــا”، لإلنتـــاج الفنّـــي، تطـــّورات 
بفســـخ  الشـــركة  مطالبة  بعـــد  جديـــدة، 
المصريّـــة،  المطربـــة  مـــع  العقـــد 
ودفـــع عشـــرة ماييـــن جنيـــه نتيجـــة 
بينهما. المبـــرم  التعاقـــد  ببنـــود  إخالها 

وكشـــف حســـام لطفي، محامي شـــيرين 
تصريحـــات  خـــال  الوهـــاب،  عبـــد 
صحفيـــة “أنّـــه تـــم عقـــد جلســـة يـــوم 
بالمحكمـــة االقتصادية  الماضـــي،  األحد 

بالقاهـــرة، للنظـــر بدعـــوى “روتانـــا”. 
وأضـــاف أنّه تقّدم لهيئـــة المحكمة بطلب 
لتأجيل الجلســـة، لوجـــود محاوالت لحل 
النزاع وديّاً، وبالفعل اســـتجابت المحكمة 
لهـــذا الطلـــب وتـــم تأجيـــل النظـــر في 
الدعوى لجلســـة فـــي الرابع والعشـــرين 
المقبـــل. األول  كانـــون  شـــهر  مـــن 

االتفـــاق  تـــم  أنّـــه  عـــن  وكشـــف 
حاليـــاً  وتجـــرى  المصالحـــة،  علـــى 
إعـــادة صياغـــة عقـــد جديـــد يضمـــن 
أيضـــاً. وحقوقهـــا  الشـــركة  حقـــوق 
يُذكر أّن أزمة شـــيرين انتهت مع زوجها 
الفنان حســـام حبيب، بعد أن أعلنت خال 
األيـــام الماضية عقـــد قرانهما رســـمياً. 
ومنـــذ هذا اليـــوم، بدأت شـــيرين، تعيش 
حياتها بصـــورة طبيعية حيـــث التقط لها 
الجماهير عـــدداً من الصور خال تجّولها 
في الشـــارع مع حسام حبيب، ووجودهما 
أصدقائهمـــا. برفقـــة  المطاعـــم  بأحـــد 

غيب الموت، يـــوم الثاثاء، الفنـــان اللبناني 
روميو لحود عن عمـــر ناهز 92 عاما، قدم 
خالها العديد مـــن األعمال الفنيـــة الرائعة.
وقـــد عرف لحـــود برصيـــده الفنـــي الغني 
وإحيـــاًء  وتصميمـــا  للمســـرحيات  كتابـــة 
للفولكلـــور والتراث، حتى رســـخت أعماله 
في الوجدان الشـــعبي مدى عشرات السنين.
بدأ روميو لحود مســـيرته المهنية الفعلية في 
1964 عندمـــا أعد أوبريـــت غنائي بطلب 
مـــن جمعيـــة مهرجانـــات بعلبك فـــي إطار 
برنامجها »ليالـــي لبنان«. وفي 1969، قّدم 
عروضه في مســـرح األولمبيـــا في باريس.

وهـــو المخرج العربـــي الوحيد الـــذي ُدعي 
إلى حفل تتويج شـــاه إيـــران وُدعي من قبل 
البـــاط الملكـــي البلجيكي لتقديـــم حفلة في 
»مســـرح الفنـــون الجميلة« في بروكســـيل. 
وهو أول مـــن أطلق »المســـرح الدائم« في 
لبنان عبر االســـتعراض الضخـــم »مّواّل« 
الذي اســـتمر عرضه لمدة أحد عشـــر شهراً.

تلقـــى تعليمـــه االبتدائي في مدرســـة القديس 
يوســـف فـــي عينطـــورة، بعدهـــا التحـــق 
بجامعة "موزار" لدراســـة هندســـة الديكور، 
دفعـــه  ولألوبـــرا  للمســـرح  عشـــقه  لكـــن 
إلـــى متابعة الـــدروس فـــي علم المســـرح 
أو بمـــا يســـمى بـ"ســـينوغرافي ميكانيـــك" 
فـــي معهـــد "مونتكامـــودزو" فـــي إيطاليا.

وفـــي لبنـــان، كان روميـــو لحود أول مــــن 
أطلـق "المســــرح الدائم" وذلك باالستعراض 
بشـــكل  عـــرض  الـــذي  "مـــّوال"  الكبيـــر 
مســـتمر طـــوال 11 شـــهرا. ونـــال عـــدة 
جوائز وأوســـمة منها وســـام األرز الوطني 
برتبـــة ضابـــط والـــذي قلّـــده إيـــاه الرئيس 
الراحـــل اليـــاس الهـــراوى ســـنة 1995.

الســـيدة فروز تحتفل بعيد ميالدها الـ87

لحود روميو  اللبنـــاين  الفنـــان  وفاة 

ألـــف   21 بدفـــع  عـــز  أحمـــد  إلـــزام 
جنيـــه اســـرليني مرصوفـــات لتـــوأم زينة

“روتانـــا” تطالـــب بفســـخ عقدها مع شـــرين 
عبـــد الوهـــاب  ودفع عـــرة ماليـــن جنيه !!!

أحـــالم تراجـــع عـــن “رشاء مييس” 
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الحمل

ر لثو ا

ء لجوزا ا

ن لسرطا ا

ســـد ال ا

ء ا ر لعذ ا

الميزان

س لقـــو ا

لـــو لد ا

الحـــوت

لجـــدي ا

لعقـــرب ا

ــب على الحبلين.  ــ ــد والغيرة، وال تتاع ــ إنزع قناع الحس
ــى أحد بعد  ــ ــن تنطلي عل ــ ــة، وحيلك ل ــ ــيء نهاي ــ ــكل ش ــ ل
ــك. إذا استمررت على هذا  ــ اليوم، وأنت ال تخدع إال نفس
ــور بالحكمة  ــ ــوأ حال. أخذ األم ــ ــتصبح في أس ــ المنوال س
ــول المرجوة لكل  ــ ــؤدي إلى الحل ــ ــريك ي ــ بينك وبين الش
ــيء  ــ ــا. أعصابك المتوترة بعض الش ــ ــكلة تعترضكم ــ مش
ــط العمل. ــ ــن ضغ ــ ــاد ع ــ ــة واالبتع ــ ــى الراح ــ ــاح إل ــ ترت

ــجاعة  ــ ــدم على أعمال ش ــ ــاماً وتق ــ ــاً أكثر س ــ ــش يوم ــ تعي
ــك مقبوال لدى  ــ ــة ويكون خطاب ــ ــارب ايجابي ــ وتخوض تج
ــريك. ــ ــم مع الش ــ ــف وتناغ ــ ــن تعاط ــ ــن ع ــ ــع. بره ــ الجمي
دون ــن  ــ م ــك  ــ بآرائ ــبثاً  ــ ومتش ــداً  ــ عني ــن  ــ تك ال 

ــول  الوصــ ــن  ــ ليك ــه.  ــ مع ــا  ــ فيه ــث  ــ تبح أن 
ــك  ــ بصحت ــة  ــ المتعلق ــودة  ــ المنش ــة  ــ الغاي ــى  ــ إل
ــة ــ العملي ــك  ــ أهداف ــب  ــ جان ــى  ــ إل ــاً  ــ رئيس ــاً  ــ هدف

الة ألن  ــاون فعَّ ــ ــكال التع ــ ــع أش ــ ــا أن جمي ــ ــن حالًي ــ يتبي
ــن حولك. ــ ــع أهداف م ــ ــق وتتزامن م ــ ــك تتواف ــ أهداف

ــة  ــ بالصح ــم  ــ مفع ــك  ــ كون ــة  فرصــ ــم  ــ اغتن
ــة  ــ المرتب ــي  ــ ف ــم  ــ وق ــك،  ــ ذهن ــو  ــ وخل ــة  ــ والحيوي
ــق. ــ بالفري ــة  الخاصــ ــال  ــ األعم ــاز  ــ بإنج ــى  ــ األول

ــاركات  ــ المش ــري  ــ تج ــا  ــ أيًض اآلن 
ــرة. ــ وثم ــة  ــ متناغم ــة  ــ بطريق ــة  الخاصــ

ــيئاً وانتظر قليًا حتى تطمئن الى كل النتائج.  ــ ــتعجل ش ــ ال تس
ــكلة.  ــ ــك يحّذرك من تفاقم مش ــ ــزاج قليًا. الفل ــ ــد يتعّكر الم ــ ق
ــب أو تتّصرف  ــ ــة على الحبي ــ ــرة غير اعتيادي ــ ــد تظهر غي ــ ق
ــابع أي إلى االسد،  ــ بطريقة نافذة. ينتقل فينوس إلى البيت الس
ــاط. التوفيق  ــ ــراكة وزواج وارتب ــ ــة وش ــ ــدث عن عاق ــ ويتح
ــرة المخصصة للرياضة  ــ ــل الطويلة والفت ــ ــاعات العم ــ بين س
ــليم. ــ ــي س ــ ــي وضع صحي ونفس ــ ــى البقاء ف ــ ــاعدك عل ــ تس

ــززان قدراتك.  ــ ــارس\” و\”بلوتون\” فيع ــ ــجم \”م ــ ينس
ــابقة.  ــ ــف ثمار جهود س ــ ــاذاً وتقط ــ ــحراً أخ ــ تمارس س
ــة  ــ ــة المتأرجح ــ ــّن العاق ــ ــًرا، لك ــ ــر خطي ــ ــس األم ــ لي
ــن  ــ المستحس ــن  ــ م ــور.  ــ والفت ــال  ــ اإلهم ــكو  ــ تش ــد  ــ ق
ــتفزاز  ــ ــًدا عن االس ــ ــدوء تام بعي ــ ــور به ــ ــة األم ــ معالج
ــذ ومرغوب،  ــ ــيء محب ــ ــّدي. االعتدال في كل ش ــ والتح
ــام ــ الطع ــي  ــ ف ــداًل  ــ ــت معت ــ كن إذا  ــري  ــ بالح ــف  ــ فكي

ــل نجمك  ــ ــًدا ويجع ــ ــزك ج ــ ــوم يحّف ــ ــه الي ــ ــدم علي ــ ــا تق ــ م
ــا تقّدمه.  ــ ــى اثر م ــ ــك الناس عل ــ ــد يتحدث عن ــ ــاطًعا. ق ــ س
ــق رغبة، كأن  ــ ــاً او تحّق ــ ــاً او تنال مطلب ــ ــرض رأي ــ قد تف
ــابه. تعود  ــ ــًزا أو ما ش ــ ــب او تحتل مرك ــن في منصــ ــ تُعيّ
ــا الطبيعية  ــ ــى مجاريه ــ ــريك إل ــ ــك وبين الش ــ ــور بين ــ األم
ــريك. حاول مقاومة  ــ ــك ونضجك، ووعي الش ــ بفعل حكمت
ــة الرياضة، وال  ــ ــن ممارس ــ ــي تبعدك ع ــ ــراءات الت ــ اإلغ
ــى صحتك. ــ ــود بالنفع عل ــ ــا يع ــ ــب على م ــ ــا تتغل ــ تجعله
قد ينشـــب خاف حـــول بعـــض القناعـــات واالعتبارات. 
تتعـــّرض جهـــودك ومحاوالتـــك للعرقلة وتواجـــه خصماً 
والحكمـــة  التـــروي  لـــك  انصـــح  شرســـاً.  منافســـاً  او 
وحـــاذر المجازفـــة. مـــا يرغـــب به الشـــريك لـــن يكون 
مســـتحيًا، وهـــذه أبســـط شـــروط العاقـــة التـــي تجمع 
بينكمـــا. ال تضخم المشـــكات التي تعانيها، باســـتطاعتك 
التخلـــص منهـــا إذا واظبـــت علـــى ممارســـة الرياضة.

يـــوم ضعيـــف ال يعد بـــأي تطـــور او نتيجـــة. تظهر 
بعـــض المســـائل الطارئة علـــى الصعيد الشـــخصي، 
وقـــد يعتـــرض بعضهـــم علـــى مواقفـــك، فـــا تؤزم 
الوضـــع. قد تضع على الطاولة مشـــكلة مع الشـــريك، 
ورويّـــة.  بدّقـــة  المصاعـــب  مواجهـــة  فعليـــك 
الخضـــراوات  بعـــض  تنـــاول  علـــى  احـــرص 
للمعـــدة. مفيـــدة  فهـــي  مســـاء،  المســـلوقة 

تشـــغلك  عائليـــة  بشـــؤون  االهتمـــام  إلـــى  تضطـــر  قـــد 
بأحـــد  تصطـــدم  ربمـــا  أو  الجديـــدة،  المشـــاريع  عـــن 
قاتمـــاً. جـــواً  يولـــد  مـــا  العائلـــة،  أفـــراد  أحـــد  أو  األوالد 

إلـــى  تحـــّن  أو  فارقـــك،  قديـــم  حبيـــب  عـــن  تبحـــث 
تنظـــم  أو  تخطيتهـــا،  أنـــك  اعتقـــدت  ماضيـــة  قصـــة 
قلبـــك. لـــه  يهتـــف  مـــن  مـــع  وســـرياً  خاصـــاً  لقـــاء 
الفحـــوص  أظهـــرت  بعدمـــا  الصعـــداء  تتنفـــس 
مـــرض. أي  مـــن  جســـمك  خلـــو  الطبيـــة 

وقـــد  تفكيـــرك،  علـــى  المهنيـــة  الهواجـــس  تســـيطر 
تخـــرج قصـــة شـــخصية الـــى العلـــن وتشـــّكل بعـــض 
بكامـــك. أحـــداً  تجـــرح  ال  حتـــى  اإلضطـــراب. 
تتطلـــب  جـــداً  دقيقـــة  عاطفيـــة  مســـألة  تطـــرأ  قـــد   
القـــرار  اتخـــاذ  فـــي  التســـرع  وعـــدم  التـــرّوي  منـــك 
الممتـــاز  الصحـــي  وضعـــك  الرحيـــل.  أو  باالنفصـــال 
هـــو نتيجـــة االنتبـــاه وممارســـة الرياضة بشـــكل يومي.

ــأنه ان  ــ ــذا من ش ــ ــيطر عليك، فه ــ ــل يس ــ ــرك المل ــ ال تت
ــة المقبلة.  ــ ــق تقدمك في المرحل ــ ــر في عطائك ويعي ــ يؤث
ــاعد على  ــ ــريك وقتاً أطول، فذلك يس ــ عليك أن تمنح الش
ــي إطارها الصحيح.  ــ ــة بينكما ويضعها ف ــ تطوير العاق
ــت  ــ ــا دم ــ ــك م ــ ــى صحت ــ ــوف عل ــ ــي الخ ــ ــغ ف ــ ال تبال
ــدة. ــ بالفائ ــك  ــ علي ــود  ــ يع ــاط  ــ نش ــأي  ــ ب ــوم  ــ تق ال 

ــل العصبية.  ــ ــى ردات الفع ــ ــاوم ميلك إل ــ ــل موقفاً. ق ــ ال ترتج
ــل. تظهر  ــ ــي العم ــ ــب ف ــ ــوم مصاع ــ ــذا الي ــ ــك ه ــ ــل الي ــ يحم
ــة. أصبر  ــ ــات المالي ــ ــاك والمجازف ــ ــبث. إيّ ــ ــاد وتش ــ ــن عن ــ ع
ــى البراهين  ــ ــب. كن مصّراً عل ــ ــي الوقت المناس ــ وتصرف ف
ــا ترتكب  ــ ــريك لئ ــ ــكوك الش ــ ــه بها ش ــ ــي تواج ــ ــة لك ــ واألدلّ
ــق  ــ ــور تتعل ــ ــي أم ــ ــك ف ــ ــق نفس ــ ــدداً. ال تره ــ ــوات مج ــ الهف
ــر طبيبك. ــ ــع علمية. استش ــ ــة على وقائ ــ ــة غير مبني ــ بالصح

ــات مـــتـــقـــاطـــعـــة ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

فـــي إطـــار مشـــروع تعزيز الشـــراكات 
شـــاركت  العربـــي،  المجتمـــع  لصالـــح 
مؤسســـة الفنار مـــن خال مراكـــز ريان 
فـــي تنظيـــم مؤتمـــر التشـــغيل األكبر في 
المنطقـــة الـــذي عقد فـــي فنـــدق جولدن 
كـــراون فـــي الناصـــرة، تحـــت عنـــوان 
"وهـــو المطلـــوب!" بمبـــادرة مشـــتركة 
مـــع مجموعـــة العفيفي وشـــركاء اخرين. 
وتضّمـــن المؤتمـــر عـــرض التحـــّوالت 
فـــي ســـوق العمـــل المتغيّـــر والمتجـــّدد 
العصـــري  العمـــل  ســـوق  ومتطلبـــات 
مـــن مجـــاالت  العديـــد  والكشـــف عـــن 
التشـــغيل والتأهيل المهني المطلوبة اليوم.

وشـــارك في المؤتمر العديد من المشـــغلين 
الرياديـــن في مجاالت الهايتـــك، الصناعة 
والمواصـــات. الـــى جانـــب العديـــد من 
مؤسســـات المجتمـــع المدني التـــي تعمل 
علـــى دمـــج أبنـــاء المجتمـــع العربي في 
ســـوق العمل. وكان لمراكز ريان مساهمة 
كبيـــرة فـــي المؤتمـــر من خـــال عرض 
العديد مـــن الوظائف الشـــاغرة والمتوفرة 
لديهـــا في كبرى الشـــركات، كما عرضت 
خدماتهـــا المبتكرة كتوفيـــر تجربة اجتياز 
مقابلـــة عمل باســـتخدام نظـــارات الواقع 
االفتراضـــي والتـــي تتيح إمكانيّـــة إجراء 
محـــاكاة لمقابلـــة العمـــل وكأنهـــا حقيقيّة، 
وكذلـــك خـــوض تجربـــة التعـــّرف على 
الميـــول المهنيّـــة والتشـــغيليّة فـــي بيئـــة 
محوســـبة وتكنولوجية، علًمـــا أّن المراكز 

تســـتخدم هـــذه اآلليّـــات والتقنيات 
فـــي عملهـــا اليومـــي والروتيني.

حســـام أبو مخ، مدير مراكز ريان 
في الشـــمال بإدارة الفنـــار: "نعمل 
فـــي مراكز ريان على مـــدار العام 
من أجـــل توفير أكبر عـــدد ممكن 
المهني  التوظيفـــات والتأهيـــل  من 
العمل  لسوق  والمناســـب  المطلوب 
العصـــري، ونصـــب كل طاقاتنـــا 
لتوفيـــر خدماتنا بشـــكل مهنـــي ومحترف 
وابتـــكاري لدعـــم وتعزيز أبنـــاء المجتمع 
العربـــي وإثـــراء خبراتهـــم ومهاراتهـــم 
ومعارفهـــم وبالتالـــي انخراطهـــم بشـــكل 
مـــدروس وصحـــي فـــي ســـوق العمل".

حســـام أبـــو بكـــر، مديـــر عام مؤسســـة 
الفنار: "نحـــن نضع نصـــب أعيننا أهمية 
اقتصاديـــا  العربـــي  المجتمـــع  تطويـــر 
واجتماعيـــا، ولهـــذا نعمـــل جاهدين على 
توفيـــر خدمـــات التشـــغيل الحيويّـــة من 
خـــال مراكز ريـــان للتشـــغيل والتوجيه 
المهنـــي. ونعمـــل وفـــق خطـــة شـــاملة 
ومتكاملـــة مـــع مرافقـــة المتوّجهيـــن لنا 
فـــي كافـــة مراحـــل العمـــل، بـــدًءا مـــن 
المهنيّة  الميـــول  فـــي تحديـــد  المســـاعدة 
مروًرا  والقـــدرات،  المهـــارات  وتحديـــد 
بتوفيـــر التأهيـــل المهني المناســـب وحتى 
االندمـــاج المناســـب فـــي ســـوق العمل".

الجديـــر بالذكر أن مؤسســـة الفنـــار تقوم 
أيضا بـــإدارة برنامـــج )أب +60(، الذي 
يهـــدف لتوجيـــه وتطويـــر الجيـــل الثالث 
)+60( التابع لوزارة المساواة االجتماعية 
البرنامج على مرافقة  والجوينت. ويركـــز 
األهالي في ســـن الــــ 60 فما فـــوق، كما 
ويوفر لهم كافـــة الحاجيات المهمة والكفيلة 
للحياة الجديدة. ومشـــروع مفاتيح  بتهيئتهم 
الذي يســـعى للتوجيـــه والتمكيـــن المهني 
الثانوية.  المرحلـــة  في  المـــدارس  لطاب 

الفنـــار ومراكـــز ريان تشـــارك يف تنظيم مؤمتر 
التشـــغيل األكر يف النارصة اىل جانب مجموعة 
االبتكارّيـــة خدماتهـــا  وتعـــرض  العفيفـــي 


