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بــــلـــديـــة شفــــاعمـــرو تكتــــيس باللــــون الــــــوردي
نظمت بلدية شـــفاعمرو ،بالتعاون مع
شـــبكة المراكز الجماهيرية وجمعية
بكـــرا احلـــى مســـاء الخميـــس من
األســـبوع الماضي برنامجً ا إلضاءة
دار البلديـــة في اللـــون الوردي في
شـــهر أكتوبـــر لرفع الوعـــي حول
الفحـــص المبكـــر لســـرطان الثدي .
حضـــر البرنامـــج عشـــرات
الشـــفاعمريين الذيـــن شـــاركوا
فـــي توزيـــع هدايـــا رمزيـــة ذات
رســـائل توعويـــة حـــول اهميـــة
الفحـــص المبكـــر ،باإلضافـــة الـــى
إضـــاءة دار البلديـــة ،واختتـــم

المـــرأة بديعة نكد خنيفس  ،شـــروق
نفـــاع  -الدائرة اإلعالميـــة ،مركزة
العمـــل الجماهيـــري والتطوعـــي
فـــي المركـــز الجماهيـــري ميســـاء
حـــج علـــي ،ومديـــرة قســـم
الثقافـــة والفنـــون عزيـــزة ديـــاب .
رئيـــس بلديـــة شـــفاعمرو عرســـان
ياســـين اثنى على جهـــود المنظمين
مشـــد ًد ا علـــى أهميـــة حملـــة رفـــع
الوعـــي التـــي تقـــوم بهـــا البلديـــة
بالتعـــاون مـــع المركـــز الجماهيري
البرنامـــج فـــي عـــرض فنـــي لبيت هـــذا وعمل علـــى تنظيـــم البرنامج مـــن أجـــل حـــث النســـاء علـــى
الموســـيقى فـــي شـــفاعمرو  .مديـــرة وحـــدة النهوض فـــي مكانة اجـــراء الفحوصـــات المبكـــرة .

املحامي د .مازن بابا يفلح بانتزاع قرار من املحكمة مبوجبه
متكـــن من الحصول عـــى خدمة العمل لصالـــح الجمهور
ملواطن من شفاعمرو بدال من السجن الفعيل ملدة  ٢٤شه ًرا

نجح المحامي د .مازن بابا من شـــفاعمرو بانتزاع
قرار مـــن المحكمة بموجبه تمكـــن من الحصول
حكـــم لموكله وهو مواطن من شـــفاعمرو بالعمل
لصالـــح الجمهور بـــدال من الســـجن الفعلي لمدة
 ٢٤شـــهرا وهـــو ما طالبت بـــه النيابـــة العامة.
ووفـــق حيثيـــات القضيـــة فقـــد ُوجهـــت للمتهم
تهمًـــا باســـتعمال فواتيـــر مـــزورة بمالييـــن
الشـــواقل بمـــا فـــي ذلـــك تبييـــض أمـــوال.
وبعـــد ان رفض المحامي بابـــا طلب الصفقة التي
عُ رضـــت على موكله بالســـجن لمدة  24شـــهرا
وبعدا إدارة الملف والبحث بحيثياته تمكن المحامي
بابـــا بإقناع المحكمة والتـــي اكتفت بفرض عقوبة
ّ
مخففه علـــى موكله باألعمال لصالـــح الجمهور.
هـــذا اإلنجـــاز للمحامـــي بابـــا يأتـــي بســـياق
انجـــازات عديـــدة فـــي عـــدة قضايـــا شـــبيهة.

التحقيـــق مـــع أربعـــة
قارصين بشـــبهة االعتداء
عـــى العبـــي فريق جرس
الزرقـــاء يف شـــفاعمرو

أقيمـــت يـــوم الســـبت الماضـــي ،مبـــاراة كـــرة قـــدم ضمن
بطولـــة دوري الشـــباب بيـــن فريقـــي نـــادي شـــفاعمرو
وأبنـــاء جســـر الزرقـــاء علـــى ملعـــب شـــفاعمرو.
ووفق بيان عممته الشـــرطة جاء " :فـــي نهاية المباراة ،عندما
اســـتقل العبو فريق ابناء جسر الزرقاء ســـيارة النقل ،وصل
عدد من المشتبه بهم وبواسطة العصي حطموا زجاج السيارة.
علـــى إثـــر الحـــادث أصيـــب عـــدد مـــن العبـــي ابنـــاء
جســـر الزرقـــاء وتـــم تقديـــم العـــاج لهم فـــي المـــكان ".
وجـــاء ً
ايضـــا " :وصلـــت قـــوات الشـــرطة إلـــى مـــكان
الحـــادث وشـــرعت بالتحقيـــق ،وبقيـــت فـــي مـــكان
الحـــادث حتّـــى مغـــادرة العبـــي الفـــرق  .وتـــ ّم اســـتدعاء
أربعـــة قاصريـــن مشـــتبه بهـــم مـــع اهلهـــم لالســـتجواب
فـــي مركـــز الشـــرطة لالشـــتباه فـــي ارتكابهـــم الفعـــل ".

صوت الناس
فـي المقدمة
برئاسة سامي أبو شحادة
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مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــام لحجز

اعالناتكم0525363507

الــريــد االل ــك ــروين ntohama@gmail.com

فـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــس 04-9862725تابعونا عىل موقعنا WWW.TOHAMA.NET
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الجنـــــــاة استــهـــدفـــــوا ابنــهـــا بعـــد عـــام عـــى مقتـــل نجلـــه

مقتل زينـــــــب سالمـــــة
الصانــــــع مقتـــــــل مأمــــــون ربــــــاح رم ًيــــا
نـــار
إطـــاق
بجرميـــة
اللقيـــة
مـــن
لقيـــت زينـــب ســـامة الصانـــع بالرصـــاص يف قريـــة جديـــدة املكـــر
( 56عامـــا) مصرعهـــا ،مســـاء
بجراحهـــا
متأثـــرة
االحـــد،
الخطيـــرة اثـــر تعرضهـــا إلطـــاق
نـــار فـــي بلـــدة اللقيـــة بالنقـــب.
طواقـــم االســـعاف قامـــت بنقلهـــا
الـــى المستشـــفى لتلقـــي العـــاج
وتـــم الحقـــا فـــي المستشـــفى
اقـــرار وفاتهـــا متأثـــرة بجراحهـــا.
ويســـتدل من المعلومات أنه وبســـبب
صراع بيـــن فرعين مـــن عائلة ,فإن
الجنـــاة قد اســـتهدفوا بهـــذه الجريمة
ابـــن الضحية عندمـــا كان يجلس معها
داخل ســـيارة اال ان عياريـــن ناريين
اصابـــا األم ممـــا ادى الـــى إصابتها
إصابـــة حرجـــة توفيت علـــى اثرها.

لقي مأمـــون ربـــاح ( 48عامًـــا) حتفه
رميًـــا بالرصـــاص ،عصـــر الجمعـــة
الماضيـــة ،فـــي قريـــة جديـــدة المكر.
ً
وابـــا
وكان مجهولـــون قـــد أطلقـــوا

مـــن الرصـــاص صـــوب الضحيـــة
ً
قتيـــا فـــي ســـاحة منزلـــه.
وأردوه
وتشـــير الشـــبهات إلى أن الجريمة تأتي
علـــى خلفية ثأر دم وترتبـــط بجريمة قتل
الشـــاب وســـيم كيال من جديـــدة المكر
األســـبوع الماضي فـــي مدينـــة نهاريا.
جديـــر بالذكـــر أن المغـــدور مأمـــون
ربـــاح كان قـــد فجـــع العـــام الماضـــي
بمقتـــل ابنـــه وســـام والـــذي قتـــل
رميًـــا بالرصـــاص العـــام الماضـــي.
وقـــد شـــهدت بلـــدة الجديـــدة المكـــر
أجـــوا ًء مشـــحونة عقـــب الجريمة حيث
تـــم إحـــراق منـــازل وســـيارات ورمي
حجـــارة وقـــد عملت قـــوات الشـــرطة
علـــى ضبـــط األوضـــاع في المـــكان.

مقتل صربي مرصايت مـــن الرملة رم ًيا بالرصاص اتهام جـــواد نـــرة من أبو ســـنان
بقتـــل والدتـــه ســـناء نـــرة عم ًدا

لقـــي الشـــاب صبـــري مصراتـــي (30
عامًـــا) ،مـــن مدينـــة الرملـــة ،مصرعه
مســـاء الثالثـــاء ،في جريمـــة إطالق نار
بينمـــا كان يســـتقل مركبتـــه الخاصة في
شـــارع "شـــيفت يهودا" في مدينـــة اللد.
وأفـــادت الطواقـــم الطبية التـــي وصلت

إلـــى موقـــع الجريمـــة،
بـــأن المصـــاب كان ملقى
علـــى األرض وفاقـــدا
للوعـــي ولم تظهـــر عليه
أي عالمـــات تـــدل علـــى
الحيـــاة ،وعليه فقـــد تم
إقـــرار وفاته علـــى الفور.
ويســـتدل مـــن المعلومات
أن خلفيـــة الجريمـــة هـــي
الثـــأر حيـــث أن شـــقيق
الضحيـــة ،أيمن مصراتي،
متهـــم بقتـــل مـــروان
الوحـــواح من اللـــد شـــهر آب المنصرم
نتيجـــة صـــراع بيـــن عائلتـــي الوحواح
ومصراتـــي والـــذي أســـفر عـــن مقتل
جهـــاد الوحـــواح (شـــقيق مـــروان) قبل
عاميـــن ،والفتى انس الوحـــواح قبل عام.

تصاعد خطري يف أحداث العنف وجرائم القتل

ُقدمـــت يـــوم األحـــد الـــى المحكمـــة
المركزيـــة فـــي حيفـــا الئحـــة اتهـــام
ضـــد الشـــاب جـــواد نصـــرة مـــن ابو
ســـنان ،بتهمة قتـــل والدته ســـناء نصرة
( 50عامـــا) عمـــ ًدا الشـــهر الماضـــي.
وجـــاء فـــي الئحـــة االتهـــام" :أن المتهم
والـــذي يعيش في منـــزل والديـــه ،كان
يكـــن مشـــاعر غضـــب وغيـــرة تجـــاه
والدته وشـــقيقته .وقبل ارتـــكاب الجريمة
بحوالي عشـــرة أيـــام ،بينمـــا كان المتهم
ووالدتـــه في المنـــزل لوحدهما ،ســـألت
الوالـــدة ابنها اذا كان يرغـــب بالمثلجات،
فأجـــاب بنعـــم ،فذهبـــت الـــى المطبـــخ
واحضـــرت لـــه المثلجـــات ورمتهـــا

باتجاهـــه .فقـــام المتهم بضـــرب والدته
وبـــدأ بخنقها .توسّ ـــلت إليه بـــأن يتوقف
فأفلـــت المتهـــم قبضتـــه عنهـــا .بعد ذلك
طلـــب المتهم مـــن والدته عدم الشـــكوى
وعـــدم الحديـــث عمـــا حـــدث لوالـــده.
وفي  20أيلول /ســـبتمبر  ،2022وبينما
كان المتهـــم ووالدتـــه بمفردهمـــا فـــي
المنـــزل ،قرر المتهم تنفيـــذ خطته وقتلها.
اقتـــرب المتهـــم مـــن والدتـــه وطرحها
ً
أرضا وخنقهـــا .بعد عدة دقائـــق ،عندما
رأى المتهـــم أن والدته مـــا زالت على قيد
الحياة ،ذهـــب إلى المطبخ وأخذ ســـكي ًنا،
وبينمـــا كانـــت مســـتلقيه علـــى األرض
عاجـــزة ،اقتـــرب المتهـــم مـــن والدتـــه
وطعنهـــا مرتيـــن في رقبتها بالســـكين ثم
قـــام بنحرها .وبعـــد ذلـــك ،وبينما كانت
جثـــة والدته ملقاة علـــى األرض ،ارتدى
المتهم قميصه وصعد إلى ســـطح المنزل،
ق ّدم الماء والطعام لكلبـــه وغادر المنزل.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة حبســـه
حتـــى انتهاء االجـــراءات القضائية بحقه.

مقتـــل الفتـــى جـــال عـــاش مـــن
جـــر الزرقـــاء بجرميـــة إطـــاق نـــار بعـــد أربعـــة أشـــهر مـــن فقـــدان آثـــاره
لقـــي الفتى جـــال عمـــاش ( 17عاما) العثـــور عـــى جثـــة الحـــاج مصطفـــى
مصرعـــه مســـاء االثنيـــن،
متأثـــرا اغباريـــة مـــن املشـــرفة يف جنـــن
بجروحـــه الخطيـــرة ،جـــراء إطـــاق
نـــار علـــى محـــل تجـــاري فـــي بلدة
جســـر الزرقـــاء .طاقـــم نجمـــة داود
الحمـــراء قدم لـــه العالج الطبـــي وقام
بنقلـــه إلـــى مستشـــفى هيلـــل يافي في
ً
والحقـــا تـــم اعـــان وفاته.
الخضيـــرة
الشـــرطة
قـــوات
وباشـــرت
التحقيـــق فـــي اســـباب الجريمـــة.

بعـــد أربعـــة أشـــهر من فقـــدان اثـــاره وبعـــد عمليات
بحـــث عن مكثفة خـــال األشـــهر الماضيـــة ,عُ ثر يوم
أمـــس الخميـــس على جثـــة المفقـــود الحـــاج مصطفى
اغباريـــة (  80عامـــا) مـــن بلدة المشـــيرفة فـــي جنين
وتفيـــد التقاريـــر ان الجثة كانـــت متحللة فـــي محافظة
جنيـــن  ،وتقول الشـــرطة ان ســـبب الوفاة هـــو طبيعي.

مكملني بأرخص االسعار

كامن بترشين
קפה נחלה  1ק"ג

אורז סן וויט 5ק"ג
رز سان ويت 5كغم

קמח מן  10ק"ג
طحني مان 10كلغم

قهوة نخله الحمراء 1كغم

29

27

90

אבקת כביסה טייד  8ק"ג

39

90

90

₪

רביעיית טונה פוסדון

9

90

₪

14

19

₪

7

₪

מארז מרק עוף תלמה
رزمة مرقة دجاج تلام

27

₪

SAMARA -

04-9865768

₪

90

₪

04-6944016

90

مسحوق غسيل كولون  5كغم

90

₪

سداسية صودا فرش  250مل

אבקת כביסה קולון  5ק"ג

مزيل بقع فانيش  3لرت

90

6

19

90

שישיית סודה פרש 250מ"ל

شاي لبتون 100كيس

קליה ווניש  3ליטר

رباعية طونا بوسيدون

₪

תה ליפטון  100שק'

سائل ارضيات فنتازيا  3لرت

مسحوق غسيل تايد  8كغم

90

₪

נוזל רצפות ריצפז פנטזיה  3ליטר

لنب يوطفاتا  3لرت

44

90

₪

יוגורט יוטבתה  3ליטר

19

90

₪

65768

סנו אוקסוגין  3ליטר

שלשית רסק עגבניות נעמה  3*140גר'

سانو اكسوجني  3لرت

ثالثية رب البندوره نعمه  3*140غم

22

10
3ב

90

₪

טחינה אלהלאל  900גר'

₪

שישיית משקה פרש למון  250מ"ל
سداسية رشاب فرش ليمون  250مل
(فقط ليمون)

طحينة الهالل  900غرام

18

90

90

₪

מרכך כביסה לינור  1ליטר

7

₪

2ב

טבליות פרי למדיח  64יח'

₪

משחת שיניים קולגייט מקס פרש  175מ"ל

كبسوالت فريي للجيل  64وحدة

معجون اسنان كولجيت ماكس فرش

49

90

₪

משקה גומקס  330מ"ל

24
90

3ב

₪

10
3ב

₪

קפה טורקי עלית  200גר'

11
₪

לבנה טמרה  500גר'

قهوة تركيه  200غرام

12
₪

04-986

100
₪

12

90

14

90

₪

100
2ב

₪

שמן תירס אנטון שוקחה  2ליטר
زيت ذره انطون شقحه  2لرت

19

90

₪

₪

משקה פריגת  1.5ליטר

דלי מגבונים אמה

بريجات  1.5لرت

سطل محارم رطبة اما

24
2ב

₪

24
90

3ב

₪

קפה פלטינום  200גר'

قهوة بلتينوم  200غرام

17

90

₪

17
90

₪

כסא פלסטיק ללא ידים
كرايس بالستيك بدون يدين

ورق رطب للمطبخ نيكول

SAMARA -

04-6944016

ماترينا رقم 3

מטליות לחות לניקוי כללי ניקול

لبنة طمره  500غرام

90

ماترينا اكسرتا كري

قهوة ارومه  200غرام

90

₪

מטרנה אקסטרה קר

קפה ארומה  200גר'

شوكوليت عيليت  500غرام

9

₪

מטרנה גולד  700גר' שלב 3

90

שוקולת עלית  500גרם

مرشوب جومكس  330مل

90

معجون اسنان كولجيت فيت

23

₪

27
2ב

رزمة ابروبو  3وحدات

90

משחת שיניים קולגיט וויט  75מ"ל

كورنفلكس عسل تلام  448غرام

90

مزيل بقع فانيش سربي  750مل

2ב

קורנפלקס דבש תלמה  448גר'

مطري غسيل لينور  1لرت

90

7

ווניש ספריי קליה מרסס  750מ"ל

מארז אפרופו שלישיה

10
5ב

₪

105
5ב

₪

8

مقاالت

14.10.2022

خاطـــرة بقلـــم :معـــن أبـــو عبيد مل أســـتفق مـــن حلـــم؛ ألين مل أنم

كان يومًـــا ماطرً ا شـــديد البـــرودة ومحدود
الرؤي ِة ،الشـــارع شـــبه فـــارغ مـــن المارة،
يُخيـــم عليه صمـــت بركان يخفـــي في جوفه
األســـرار ،ال صـــراخ أطفـــال ،ال عجقـــة
ســـيارات ودراجـــات ،وال مـــواء قطـــط
مزعجة ،وال مشـــاجرات ومعاكسات األحياء
المظلمة ،وال نباح كالب متشـــردة باســـتثناء
بعـــض نباح وحوش بهيئة بشـــر تســـمع بين
الحيـــن والحيـــن لتعلـــن أنها ســـيدة الموقف.
عندما أرخى الليل ســـدوله ،تناثـــرت النجوم
في الســـماء ،وســـاد الظالم الحالك والهدوء،
فهاجـــت الذكريـــات وتصارعت المشـــاعر
الجيّاشـــة ،فعصفـــت ريـــاح همومـــي القاتلة
لتقذفني بعنف إلى عالم من األشباح الراقصة،

فيـــه فقـــط األشـــجار الباســـقة علـــى جانبي
الطريق المظلم تحرك أحيانا قممها النســـمات
العليـــة لتوقظها من ســـبات نومهـــا العميق.
أمـــا أنـــا ،فحاولت ً
عبثـــا أن أكـــون في قمة
انســـجامي وهدوئي ،أطلقـــت كل عصافيري
السجينة وأشـــعلت الشـــموع داخلي وأدمعت
عيني فأزهرت بذور موهبتي محاولة شـــدي
للكتابة ،ألنها وســـيلتي للتنفيس عن مكنونات
النفـــس ودمـــاء عروقـــي ،فأشـــعر بالحرية
المطلقـــة بعـــد أن أســـرني نزيـــف جرحي
اللئيم وتفشـــي وبـــاء الكورونـــا الخبيث ،وقد
جعـــل حياتنـــا جحيمـــا بيـــن الجـــدران التي
ملت هـــي األخرى هـــذه األجـــواء المتوترة
ومشـــاهدها المترقبـــة لتعيـــد مشـــاهدها.

إرسائيل تدوس عىل جثث البـــر من أجل مصالحها

اإلعــــــالمـــــــي /أحــــــمــــــــــد حــــــــــــــازم
يوجـــد مثـــل شـــعبي يقول":قـــل لـــي من
تعاشـــر أقـــل لك من أنـــت" .وهـــذا المثل
ينطبـــق فعليـــاً على إســـرائيل لكـــن على
طريقـــة ":قـــل لـــي مع مـــن تقيـــم عالقة
وثيقـــة أقل مـــن أنـــت" .فلو نظرنـــا الى
الخارطـــة السياســـية في العالـــم ،لرأينا أن
إســـرائيل أقامـــت وال تزال تقيـــم عالقات
وثيقـــة مـــع أنظمـــة اســـتبدادية تعمل ضد
شـــعوبها ،وتعتبر هذه األنظمـــة حليفة لها،
حتى أن "دولـــة قانون القوميـــة" ال تتردد
مـــن إقامـــة عالقـــات وثيقـــة مـــع أنظمة
ترتكـــب جرائـــم وحشـــية بحق شـــعوبها.
وهنـــاك العديـــد مـــن األمثلـــة علـــى هذه
السياســـة غيـــر اإلنســـانية التـــي تتبعهـــا
إســـرائيل ،رغـــم ادعائهـــا بأنهـــا دولـــة
ديمقراطيـــة .،إســـرائيل أقامـــت عالقات
قويـــة مـــع النظـــام الفاشـــي الـــذي حكم
فـــي بورمـــا ،قبـــل ان يتحـــول اســـمها
إلـــى ميانمـــار .وزارة الخارجيـــة
اإلســـرائيلية ،ســـمحت مؤخراً ،بالكشـــف
عـــن وثائـــق العالقـــات العســـكرية مـــع
بورمـــا ،تبيـــن الـــدور الهام إلســـرائيل
فـــي إعـــادة تنظيـــم الجيـــش البورمـــي،
الـــذي يحكـــم البـــاد بوحشـــية وســـلحته،
وبعـــد ذلـــك قـــام باإلطاحـــة بالقيـــادة
المدنيـــة وإقامـــة نظـــام عســـكري كامـــل
المحامـــي إيتـــاي ماك ،نشـــر تقريـــراً في
صحيفـــة "هآرتس" حول هـــذا الموضوع،
أشـــار فيه إلـــى أن "حكومات إســـرائيل
لـــم تهتم بحقيقة أن مســـاعداتها العســـكرية
ليســـت موجهة للدفـــاع ،وإنما اســـتخدمت
فـــي الحرب ضـــد ســـكان الدولـــة" .وال
يوجـــد فـــي الوثائـــق ،مـــا يظهـــر موقفاً
ضـــد بيع األســـلحة إلـــى بورمـــا .وطالب
المحامـــي في تقريـــره ،بفتـــح تحقيق ضد
اإلســـرائيليين الذين ســـاعدوا في ارتكاب
جرائـــم ضـــد اإلنســـانية فـــي بورمـــا.
وبالرغـــم مـــن اســـتمرار أعمـــال القمع
الوحشـــية فـــي ميانمـــار خالل الســـنوات
القليلـــة الماضيـــة ،بالرغـــم مـــن التفارير
التي تم نشـــرها فـــي العـــام  2017حول
عمليـــات قتـــل واغتصـــاب واســـتعباد
وتعذيب ضد األطفال وهدم قرى إســـامية

كثيرة ،ألقليـــة الروهينغا،
والمجـــازر التـــي ارتكلها
النظـــام ضدها فـــي العام
 2021ممـــا اضطـــر
اآلالف إلـــى الهـــروب
من البـــاد ،فـــإن إســـرائيل واصلت ببع
األســـلحة المتطورة لميانمـــار ودعمها لها.
وتقـــول معلومات نشـــرتها صحيفة هآرتس
نفســـها في شـــهر يوليو/تموز عام 2015
أن اســـرائيل كان لها دور فـــي دعم أنظمة
قمعيـــة وارتـــكاب جرائـــم الحـــرب فـــي
مناطق واســـعة مـــن العالم بينهـــا :جنوب
الســـودان ورواندا وأذربيجان والكاميرون
وتوغـــو وغينيـــا اإلســـتوائية ونيجيريـــا
وتشـــيلي واألرجنتين والفيليبين والبوســـنة
وكولومبيـــا وغواتيمـــاال والبرازيـــل
وليبيريـــا وســـاحل العـــاج وغيرهـــا.
وذكـــرت الصحيفـــة ،أن إســـرائيل تصدر
الســـاح ألذربيحـــان وجنـــوب الســـودان
وروانـــدا ،كمـــا أن إســـرائيل دربـــت وال
تـــزال تـــدرب الحـــرس الرئاســـي لعـــدد
مـــن األنظمة فـــي الـــدول األفريقية وغير
الديمقراطيـــة ،مثـــل الكاميـــرون وتوغـــو
وغينيـــا االســـتوائية ،وبعضهـــا أنظمـــة
دكتاتورية تقتل وتنهـــب وتقمع المواطنين.
ويتبيـــن مـــن كل ذلـــك ،أن إســـرائيل ال
يهمها مـــن يموت فـــي البلـــدان األخرى،
بـــل مصلحتهـــا الخاصـــة وهـــي تســـير
علـــى جثـــث البشـــر مقابـــل مصالحهـــا،
التـــي تكمـــن أيضاً فـــي تصدير الســـاح
إلى أنظمـــة اســـتبدادية تنـــكل بمواطنيها.
بقـــي علينـــا القـــول ،ان إســـرائيل وقفت
وال تـــزال تقف إلـــى جانب أنظمـــة قمعت
شـــعوبها ،كما أنها خرقت قـــرارات حظر
الســـاح لمجلس األمن ،حتـــى انها ارتكبت
جرائـــم حـــرب وجرائـــم ضد اإلنســـانية.
و أ خيـــر اً . . .
*ليـــس مهما أن تكـــون أكاديميـــاً بأي لقب
كان ،بـــل المهـــم أن تكـــون مثقفـــاً رحب
الصـــدر خاليـــاً مـــن المزاجيـــة ،وتتقبـــل
االنتقـــاد البنـــاء ،وأن تكـــون صريحاً مع
نقســـك ومـــع اآلخريـــن .والمهـــم أكثر أن
تضـــع مخافـــة هللا دائمـــاً أمـــام عينيـــك.

نعم أكتـــب ،ال ألبرز المواهـــب والمهارات،
وإنمـــا بدافع وضـــع النقاط علـــى الحروف،
وإظهـــار الحقيقة والتوعيـــة وإحداث إصالح
جـــذري ،حضـــاري ،وحقيقي فـــي المجتمع
اآلخـــذ باالنحالل والتـــر ّدي فـــي كل مرافق
خاصـــة األخالقية ،لنغرس
الحيـــاة وميادينهاّ ،
ومعان ســـامية
فيـــه ما نحلـــم به مـــن قيـــم
ٍ
لنـــدون ليس فقـــط األحـــداث الفائتـــة ،وإنما
لتكـــون شـــاهدة علـــى أزمـــة قادمـــة حتما.
فالكتابـــة لحظـــة عشـــق كاملـــة متكاملـــة
تبـــدأ بالغـــزل بالمداعبـــة وتنتهـــي ...
أحـــرص أن تكـــون غالبـــا كموجـــة ناعمة
تمـــس الرمـــال الســـاحرة دون أن تبللهـــا!
أعترف أن تكون أحيانا لحظة ال تفســـير لها قد

تثيرك مداعبة العشـــق،
لكنهـــا قـــد تخذلـــك!
كالقلـــب عندمـــا يحب
مأهـــوال
يصبـــح
باألشـــباح المتراقصة،
فـــا تحصـــل علـــى
نشـــوتك وتظـــل تحتـــرق علـــى فـــراش
الشـــوك وقـــد تهلك حتـــى المـــوت ،فالموت
ال يحلـــق فـــي األفـــق البعيـــد ،وخاصـــة
لحظـــة الكتابة ،بـــل يبقى يحوم ويـــراوغ...
نعـــم ،يالزمنـــي شـــعور منـــذ أن احترفـــت
الكتابـــة منـــذ مـــا يزيـــد عـــن ثالثـــة عقود
بأني ســـأنطفئ فـــوق مكتبي وأوراقي شـــبه
المبعثـــرة فـــي ترتيبهـــا وليس فـــي فحواها.
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(من مرسحة القصيدة العربية  -املجنون والبحر)
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الصخر ِة المغروز ِة،
قال ْال
ربّما هناك!
مجنون وه َو يتّج ُه نح َو ّ
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خص الخرُ،
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ّ
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ّ
ُ
ٌ
ْ
ٌ
ُ
ُ
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مجنون ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
َ
عم ،وهو جائعٌ،
"سوف يأتي السّ مك إلى الط
أعرف،
هالة" :لق ْد أعد ْد ُت الطعا َم ،ك ْن ُت
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سوف ينتهي النّهارُ وأ ْن َت َ
َ
يأكل ...وأنا أري ُد ْأن ِيموت!َ
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ُ
ْ
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ُ
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ُ
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ْ
ْ
ٌ
ُ
ُ
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ُ
ُ
مجنون" :والسّ مك جائعٌ".
ْال
عالم ،يا هالة،
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ِ
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"سوف ُ
ُ
يملك َ ْ
من ُ
َ
َ
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قتل...
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ٌ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
وهناك ْ
وأنت جائعة،
ْال
من يملك مهنة ال ِّ
حب...
مجنون" :ويموتِ .
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
سوف تأكلينَ السّ مكة وتعيشينَ".
ومن يملك مهنة ال ِّ
حب ال يقتل!"
"وأنت ،أال ُ
ُ
هالة" :لماذا ال تأكل؟ُ
ُ
َ
تأكل؟"
هالة:
عصافير بع َد قليل ُ
ْ
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أحب السّ َ
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ُ
مجنون" :أنا ال ُّ
مقتول وال ْال
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الش ُ
َ
ٍ
مس ُفي ال ِ
ْ
ْ
َ
ُ
الميّتة،
مجنون" :والعال ُم يسقط...
ال
ُ
فراشات الّتي ُ
تعلق في
مذبوح وال ْال
يسقط في الرّذيل ِة...
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ِ
ْ
ْ
ْ ُّ
ُ
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ِ
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والكل يتح ّدث ِ
عن ال ِ
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ال يبقـــى في الـــوادي ّإل
حجارتـــه ،وال يبقـــى من
ّ
الشـــعوب ّإل حضارتها،
والفنّانـــون المبدعون في
العالـــم ،رسّ ـــخوا فنهـــم،
تكريمًا لتاريخهم العريق،
ومـــن يتج ّول فـــي معالم
دول العالـــم ،سيكتشـــف عظمـــة المبدعين،
وفـــي مدينتي بادرت مجموعـــة من المبدعين
الرســـامين الشـــفاعمريين جمعهـــم االنتماء
لشـــفاعمرو ،ولملمتهم الفكـــرة ،وبحث عنهم
المركـــز الجماهيـــري مرشـــان ،فوجدهـــم
يحملـــون صـــورا مـــن بلدهـــم يرســـمونها
علـــى جداريـــة ،فأخـــذوا قلـــم الرّ صـــاص
ورســـموا الفكـــرة وأخـــذت تلـــف مركـــزا
جماهيريـــا اســـتيقظت عصافيـــره متأخـــرة
عـــن ميعادهـــا ...وكانـــت الفكـــرة ابداعية
كل نافـــذة تمثّـــل رمـــزا من رمـــوز المدينة
التـــي عشـــقها الفاتحون منذ  ٤٠٠٠ســـنة...
صـــورة للســـوق القديـــم ،وامـــرأة تنتظـــر
انتهـــاء طحن ٍة مـــن القمـــح ،لتحملهـــا على
رأســـها ،إلطعـــام أوالدها ...وصـــورة لقلعة
عثمانيـــة صمـــدت أمـــام الشـــمس والرياح
وأمطـــار الشـــمال ،طالهـــا رذاذ الســـاحل،
بلّلهـــا النـــدى ،وصـــورة لمغـــارة بيزنطية
ـــب علـــى مداخلهـــا حقبـــة مـــن تاريـــخ
ُك ِت َ
شـــعوب مرت مـــن هنـــا ،وانتهـــوا هناك،
تاركيـــن بصماتهم علـــى قوس المغـــارة...
وصورة لعين عافية جسّ ـــدتها ريشـــة الفنان
المبدع ،فهنا بين التالل مر الفاتح اإلســـامي
وشـــفي من مياه النبع ،وتابعت فلول جيشـــه
ســـبيلها نحو الشـــرق ...علـــى دوار المركز
الجماهيـــري ،جلـــس الفنانـــون ،وأخـــذت
ريشـــتهم تتراقص فرحً ـــا لوحدها تحت زرقة
الســـماءّ ،
تغطيها أســـراب الغيوم ،فالفصول
تـــدور بـــا توقف فـــي ســـاقية المواســـم...
ابتســـم الفنـــان للماريـــن والســـائلين عـــن
الفكـــرة ،ففي النوافـــذ أجوبة لكل السّ ـــائلين.
علـــى نبعة العين وضعت امرأة على رأســـها
الخابية ،وعـــادت إلى بيتها ،تمســـك تارة يد
طفلهـــا وتارة أخـــرى يفلت من يدهـــا فرحً ا
خندق وحارة
يمـــرُّ بين األزقة ،وطلع ٍة نحـــو
ٍ
غربيّة ،كان الفنان يرســـم وجه مدينته بريشة
الذكريـــات ،والزمن الجميل لـــن يتكرر أب ًدا،
والصـــور باقية ،ورســـومات الفنان ســـتظل
محفور ًة في زوايا الســـوق والقلعة والعين...
فـــي بلدنا ال يحتـــاج الفنّـــان فقـــط لجدارية
وجـــدار يرســـم على مســـاحته ،بـــل يحتاج
لرعايـــة ،ومـــن يضـــ ُّم أفـــكاره وأحالمـــه،
صدق مـــن قـــال "أعطني مســـرحً ا أعطيك
شـــعبًا" ،فقـــد أصابنا الســـهم فـــي الصميم،
ومدينتـــي ليســـت فقط مســـاحة فـــي الطول
ً
رمـــوزا
والعـــرض ،بـــل علـــى غرتهـــا
ّ
مـــن القديـــم الباقـــي في حلـــم فنـــان يُذكرنا
بالماضـــي الجميـــل ،لعلّنا نعـــود إليه ويعود
إلينـــا ،والنوافذ تُطل على مشـــاهد منســـيّة،
والمبـــدع مـــا زال يقرع أجـــراس ّ
الذكريات

بقلـــم  :غالب ســـيف

كلنـــا نتذكـــر مقولة\فرية الفاشـــي ال ِن ِتـــن ياهو
عندمـــا اطلق تحريضـــه العنصري المشـــهور
لجمهـــور مؤيديه اليميني ,ضدنـــا كعرب ,حين
حثهـــم للهرولة الـــى صناديق االقتـــراع تحت
حجتـــه العنصرية  " :العرب ( يعني في مفهومه
العنصري الفاشـــي – أعداء جمهـــوره والدولة
وطابورهـــا الخامـــس) يهرولـــون لصناديـــق
االقتـــراع ,في مفهومهـــم العنصـــري هذا امر
يُعـــرّ ض الدولة لخطر ســـيطرتنا كأعداء عليها,
لذلـــك هرولـــوا انتـــم لكـــي تنقـــذوا الدولة من
هرولة هـــؤالء االعداء" ,في حينه ولألســـف لم
ّ
طـــل الخبر ,بل كانت
تكـــن عندنا ال هرولة وال
نســـبة التصويت اقل من العاديـــة ووصلت الى
ما يقـــارب ال  ,63%بينما وبفعـــل هذه الفرية
العنصريـــة وصلـــت فـــي الناحيـــة اليهوديـــة
الـــى حوالـــي ال  ,84%واكيـــد هـــذا النتـــن
كان يعـــرف الواقـــع ,وبثعلبيته المشـــهورة نال
هدفـــه وهرول جمهـــوره لصناديـــق االقتراع,
ممـــا قلـــب فـــي حينـــه المعـــادالت والنتائج.
م
لهمـــو
ا
فـــي نظـــري همنـــا األول هـــو فهم مـــا يريده
من لديـــه ليس فقط النيـــة لقلعنـــا وتهجيرنا من
وطنـــا ,بـــل عنـــده كل المخططـــات والبرامج
واآلليـــات وينتظـــر بفـــارغ الصبـــر المنـــاخ
الدولـــي واإلقليمـــي والمحلـــي المســـاند للقيام
بذلـــك ,وهو يعكـــس حاجتنا األساســـية األولى
وهـــي تشـــخيص والمعرفـــة واالعتـــراف في
حقيقـــة وجـــود هـــذا الهـــم ,كمحور أساســـي
لمـــا جـــرى ويجـــري ومخطـــط لـــه ,وبالتالي
وجوب تحديـــد آليات الـــرد عليه بمـــا تقتضيه
الظـــروف ومياديـــن الصـــراع الذي نعيشـــه.
فـــي التشـــخيص علـــى كل جمهورنـــا وبدون
اســـتثناء ,الوطنـــي منـــه ومـــا يســـمى فـــي
المصطلحـــات الدارجـــة  :العميـــل او التابع او
المُطبّـــع  ,..وأيضا من ما يســـمى "المحايد" او
الالمبالـــي ,اضـــف لهؤالء جمهور من اليســـار
الصهيونـــي القريـــب مـــن الحقيقـــي المُمثـــل
باألســـاس بمن هـــم اتباع عازفين عـــن جماعة
حـــزب العمـــل وميرتـــس ,او من هـــو قريب
منهـــم ورفاقنا اليهود ,كل هـــذا الجمهور والذي
تتجاوز نســـبته من عامة ســـكان البالد المسماة
منطقة ال -48ال  ,25%ربع الســـكان مهددين
الـــى حالـــة التهجيـــر .ولكـــن بمقدورهـــم لو
ُميلوا,
توحدوا وتنظموا وتناســـقوا ان يعدلـــوا وي ِ
او باللغـــة الدارجـــة ان يُؤثـــروا ,وبكرامـــة ..

لـــو  ..وكان تشـــكيل القائمـــة المشـــتركة رافد
متنامـــي واســـاس لنمو هـــذا الفعـــل المطلوب.
لكـــي نوضـــح اكثـــر ماهيـــة هـــذه الفكـــرة,
علينـــا ان نفهـــم أوال آلية وحقيقـــة تعامل الفكر
الصهيوني السياســـي والميدانـــي معنا بما يتعلق
باالنتخابات للكنيســـت ,ان كان في السابق واآلن
وفـــي قناعتي هذا الذي ســـيكون الحقـــا ,وعليه
مـــن المفيد ان نســـأل :ما الذي يـــدور في ذهن
الخواجـــة في هذا الســـياق ؟ ,المبنـــي كله على
القلع والـــزرع ,قلعنا كأهل لهـــذا الوطن وزرع
ما بســـمونهم المهاجريـــن الجدد مكاننـــا ,وهنا
الســـياق فقـــط لمـــا يريدونـــه منا كعـــرب في
انتخابـــات الكنيســـت ,كونهـــا هي التي تأســـس
وتأتـــي بالفاعليـــن وال ِف ِعل الذي يســـن القوانين
ويقـــرر األهـــداف والبرامج والخطـــط المتعلقة
والتـــي تحيـــط بـــكل تفاصيـــل حياتنـــا ,وبفعل
وتحـــت ضغـــط الحاجة مـــا زال فكرهـــم هذا
يســـمح لنـــا ,حتـــى اليـــوم  ,..بممارســـة هذا
الحق أي حـــق التصويت وبالتالـــي التأثير على
السياســـة وعلـــى خواتـــم مخرجاتهـــا الحياتية,
ولكن مـــع رغبتهـــم الجامحـــة والمعلنـــة بان
يكـــون تصويتنـــا إمـــا ألحزابهـــم الصهيونيـــة
كأفضلية أولـــى ,او لمن يخنع بالكامل او جزئيا,
علنـــا او مـــن وراء الكواليـــس ,لسياســـة هذه
األحـــزاب ,واذا تعذر األمـــران ,فعليكم النزوح
عـــن التصويـــت بإرادتكـــم يا عـــرب ,لكي ال
نُحـــرج ويقولـــوا عنا اننـــا لســـنا ديمقراطيين.
واذا مـــش مصدقيـــن انتبهوا لتفاصيـــل الضخ
اإلعالمـــي الصهيونـــي والتابع اليـــوم في هذه
المعركة الوجودية ,والذي حســـبه كل األســـباب
إلقناعكم بضـــرورة مقاطعـــة االنتخابات وعدم
التصويـــت فيهـــا متوفـــرة  ,..وكلنـــا نســـمعها
عشـــرات المـــرات وبشـــتى األســـاليب وعـــن
طريـــق شـــتى األشـــخاص كل يـــوم وفي كل
الوســـائل واالســـاليب ,وفـــي خالصتهـــا ان
الجمهـــور تعـــب ,يـــأس ,مُحبط مـــن األحزاب
ّ
لحـــق على
والقيـــادات العربيـــة و ..و ..و , ..
هـــذا الفكـــر والفعل العفن وســـير علـــى خطاه
لكـــي يصيبك مـــا يصيب الـــذي يلحـــق البوم.
صـــة
لخال
ا
عندمـــا حصلـــت القائمـــة المشـــتركة على 15
عضو كنيســـت وصلت نســـبة التصويت عندنا
كعـــرب الـــى  , 68%وحصلنا علـــى  20الف
ناخـــب في الناحية اليهوديـــة ,اليوم لنا وللموحدة
وبعد خـــروج الموحدة من المشـــتركة ,حصلت
القائمتـــان فقـــط علـــى  10أعضاء كنيســـت,
وبفعل هبـــوط نســـبة التصويت عندنـــا ,بغض

رب
ننتظـــر ّزخاتـــك يـــا ّ
باهـــت ،كئيـــب ،بـــدون ّ
ٌ
زخـــات
الخريـــف
المطـــر تُغسّ ـــل االشـــجار العاريـــة والكاســـية
ٌ
حزيـــن بـــدون وهـــج البـــروق
الخريـــف
يُلـــوّن اآلفـــاق ويزركـــش النواحـــي.
ٌ
كلمـــة ّ
جافة ،مُغبـــرّة بدون الغيمات تُ ّ
وشـــح
الخريف
السّ ـــماء وتُ ّ
غطي وجه شمســـها نهـــارًا وقمرها ليال،
جميلة تتمـــاوج مـــع ّ
ً
كل هبّة ريح.
لوحـــات
وترســـم
ٍ
الخريـــف الباهـــت ،الكئيـــب ،الحزيـــن ،يســـتوطن
فـــي هـــذه السّ ـــنة فـــي بالدنـــا ويأبـــى ان
يغـــادر .....إنّـــه عنيـــد ،حـــرون وغليـــظ الرقبـــة..
وننظر الى السّ ماء ،ونتوسّ ـــل الى المُبدع األروعّ ،
رب
الخيرات ،لعلّه يُشـــفق علينا ويأمر االنحباس بالرّحيل.
ّ
لعـــل هنـــاك مـــن غيمـــة
ننظـــر الـــى الغـــرب،
صغيـــرة بقـــدر ّ
كـــف اليـــد ،تأتينـــا من لدنـــه لتمأل
أوديتنـــا وســـواقينا بعســـل الحيـــاة ،فتزغـــرد معها
الحيـــاة والحقـــول والبقـــول ّ
ّ
وتـــدب
والزنابـــق،
الحياة فـــي االنســـان والحيـــوان وتجاعيـــد ّ
الزمان.
ِمنّـــة.
بـــا
المُعطـــي
إنّـــه

النظـــر ان كان بحق
او ألي اعتبـــار ,هذا
ال يغيـــر الواقع الذي
يقول ان هذا الهبوط
قلص بشـــكل ملحوظ
نســـبة ونوعيـــة
التأثيـــر الذي نحتاجه
كعـــرب ,ان كان في
األمـــور القوميـــة او
اليومية ,وكل عاقل يعرف ان الهمّان متشـــابكان
ومترابطـــان ومتداخـــان ,وللتأكيـــد على ذلك
هـــل ممكـــن او معقول أال يفهم حتـــى الطفل ان
شـــعبي هـــذه البـــاد ,خاصة نحن
الســـام يفيد
ّ
العـــرب الذين ســـنقضي بفعلـــه ان حصل على
عقيـــدة القلـــع والـــزرع الصهيونيـــة المدعومة
غربيـــا وعروبيـــا ,الن كل عاقـــل يعـــرف
الحـــروب واالحتـــال هي مصدر كل المآســـي
التي نعيشـــها ,والجرائـــم التي تلحـــق الجميع,
وليـــس فقط نحـــن ,بـــل كل شـــعوب المنطقة,
ولكـــن تلحقنا هنا وباقي أبناء شـــعبنا ,الرازحين
والنازحيـــن وفي كل مكان ,لنا في هذه المآســـي
الناتجـــة عـــن هـــذه الهمـــوم حصـــة األســـد .
الـــرد الذي يـــرد ويصـــد ويقـــوي تأثيرنا على
حياتنا ومجمل مـــا نعاني منه ,العنف والســـكن
والتطويـــر والميزانيـــات و  ,..و  ,..و  ,..كل
هـــذا ,رد ال تكلفة مادية او معنويـــة او عقائدية
فيـــه ومربح  ,100%هـــو ان يهرولـــوا أهلنا
الممتنعيـــن عـــن التصويـــت الـــى صناديـــق
االقتـــراع فـــي  1.11.2022وبـــكل جهوزية
وعـــن طيـــب خاطر وبعـــد جرد حســـاب دقيق
للربـــح والخســـارة ,ولنثبت ان العرب ليســـوا
جـــرب ,وان شـــعب فيـــه  38%مـــن طالبات
و 32%مـــن طـــاب معهـــد التخنيـــون للعلوم
التطبيقيـــة عرب ,هذا شـــعب ال ولن يكون غبيا,
ال في هـــذه الحقبة مـــن الصـــراع وال في هذه
المعركـــة وال فـــي غيرها .وغير ذلـــك التهجير
امامنـــا والعنـــف والتمييـــز وقانـــون كامينتس
وقانـــون القوميـــة و  40قانـــون عنصـــري
سنتها الكنيســـت في الســـنوات األخيرة ورائنا.
اذا هرولـــوا لصناديـــق االقتـــراع كمـــا فـــي
انتخابـــات الســـلطات المحليـــة ,وصوتـــوا,
كمـــا انـــا ارغـــب لقائمـــة الجبهـــة والعربيـــة
والتغييـــر ,وســـترون العجائب عندنـــا والخيبة
والخـــذالن للصهيونيـــة واحزابهـــا وفكرهـــا
وممارســـتها وخاصـــة للنتـــن ياهـــو وزمرته.
كاتـــب المقـــال المرشـــح الســـابع فـــي
قائمـــة الجبهـــة والعربيـــة للتغييـــر

زهـــيـــــــــــــــر دعـــيـــــــم

وباعثهـــا.
الحيـــاة
معطـــي
إنّـــه
إنّـــه "كل ما شـــاء ّ
الرب صنـــع في الســـماوات وفي
األرض ،فـــي البحـــار وفـــي كل اللجـــج .المصعـــد
الســـحاب مـــن أقاصـــي األرض .الصانـــع بروقـــا
للمطـــر .المخـــرج الريح من خزائنـــه " ( مز .)135
لقـــد اشـــتقنا فـــي ّ
الشـــرق الـــى البقـــول يـــا
ســـيّدي !!!...الـــى طبخـــة "العلـــت" و"الخبيـــزة"
و"الهليـــون" والـــى ّ
كل خيراتـــك المجّ انيّـــة
تســـكبها علـــى الفقـــراء والمعدميـــن واالغنيـــاء.
اشـــتقنا الـــى "قعـــدات" العائلـــة حـــول موقـــد
ّ
بشـــي الكســـتناء ،واألحاديـــث
نتلـــذذ
النّـــار،
ّ
ّ
ّ
تشـــق العنـــان الـــى الســـماء.
الطليّـــة والترنيمـــات
اشـــتقنا الـــى حبّـــات المطـــر تُ ّ
وقـــع فـــوق
جميلـــة.
ســـيمفونيّة
النوافـــذ
زجـــاج
اشـــتقنا الـــى العاصفـــة تطـــرد مـــن نفوســـنا
الصفـــراء.
الخمـــول والكســـل وأوراق الخريـــف ّ
اشـــتقنا الـــى قـــوس قـــزح يُعيدنـــا الـــى محبتـــك،
وي ّ
وبطوفـــان لـــن يعود.
ُذكرنـــا بفجورنـــا وتوبتنـــا
ٍ

شـــهي ،نحتسيه
اشتقنا الى حساء
ّ
علـــى َم َهـــل ونحـــن نتنـــاول
مـــن مائـــدة خيراتـــك عشـــا َءنا.
إنّنا نتوسّ ـــل اليـــــــــــــــك يا ّ
رب
ونرجوك ،فشرقنا يبكي بال دموع،
فالعطش أخذ منه ً
ّ
فشـــقق خدوده ،ويب َّس شفتيْه.
مأخذا،
إنّنا نتوسّ ـــل إليـــــــــــــــــك يا ّ
رب أن ترحم شـــعبك
فـــي ّ
الشـــرق ،فتُلمّـــع وجوهنـــا بدهـــن خيراتـــك،
ّ
وتبـــل شـــفاهنا بغيثـــك ،وتُحيـــي أوديتنـــا بمائـــك.
:
قلـــت
إن
أحلـــم
أترانـــي
غـــ ًدا أو بعـــد غـــد ســـتعود ترقـــص
وســـواقينا.
أنهارنـــا
فـــي
الموجـــات
غـــ ًدا أو بعـــد غـــد ستبتســـم االزهـــار
والزنابـــق واللـــوز فـــي كرومنـــا ومروجنـــا.
غـــ ّدا أو بعـــد غـــد ســـترفع الســـنابل
حقولنـــا.
فـــي
متباهيـــة
رؤوســـها
فقـــد كنـــت باألمـــس وســـتكون اليـــوم وســـتكون
غـــدا موســـم فرحنـــا وخيرنـــا يـــا هللا.
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أحمد الســـقا خارج السباق الدرامي الرمضاين  2023دينا حايـــك تعلن إصابتها بالرسطان

رغـــم تعاقـــد الفنـــان أحمد الســـقا على
مسلســـل “وزن الريشـــة” ،خالل الفترة
الماضيـــة ،للدخول به في ســـباق دراما
رمضان المقبـــل ،حيث كان ســـيُعرض
علـــى إحـــدى المنصـــات الرقميـــة،
وبالفعل تم ترشـــيح عدد مـــن نجوم الفن
للمشـــاركة فـــي العمل ،إال أن الشـــركة
المنتجـــة فاجـــأت جمهور الســـقا بقرار
خروج المسلسل من الســـباق الرمضاني
وتأجيلـــه ليعـــرض خـــارج الســـباق.
وأعلنـــت مصـــادر صحافيـــة أن صنّاع
مسلســـل “وزن الريشـــة” قـــرروا

تأجيـــل العمـــل الـــى مـــا بعـــد موســـم
رمضـــان  ،2023بســـبب تزامـــن
مواعيـــد التصويـــر مـــع ارتبـــاط
النجـــوم بمسلســـات رمضـــان المقبل.
ويضـــ ّم مسلســـل “وزن الريشـــة” عدداً
كبيراً من النجوم ،أبرزهم :أحمد الســـقا،
غادة عادل ،أســـماء أبو اليزيد ،شـــريف
وجار التعاقد مـــع باقي أبطال
ســـامة،
ٍ
العمـــل ،والمسلســـل مـــن تأليـــف محمد
هشـــام عبيه وإخـــراج مريـــم األحمدي.
مـــن ناحية أخـــرى ،ينتظر أحمد الســـقا
عـــرض فيلـــم “الســـرب” خـــال أيام،
تزامناً مع ذكرى نصـــر أكتوبر العظيم،
ويضم العمل عـــدداً كبيراً مـــن النجوم،
أبرزهـــم :آســـر ياســـين ،أحمـــد حاتم،
شـــريف منير ،هند صبـــري ،منى زكي،
منـــذر رياحنة ،وعدد آخر مـــن الفنانين،
والفيلـــم مـــن تأليف عمـــر عبـــد الحليم
وإخـــراج أحمـــد نـــادر جـــال ،وتدور
أحداثه حول ذبـــح  21مصرياً في ليبيا،
وتصـــ ّدي الجيش للجماعـــات اإلرهابية.

تامر حســـني يتف ّوق برقم قيايس جديد
مليون مشـــاهدة في ثالثة أشهر فقط على
قناة تامر الرســـمية في موقـــع يوتيوب.
وتتمتـــع أغنيـــة “هدلعنـــي” باإليقاعات
المختلفـــة الحاملـــة معها معانـــي كثيرة
مـــن الفـــرح والبهجـــة ،وقـــد اجتاحت
األغنيـــة مواقـــع التواصـــل االجتماعي
حيث راح يرددها الجمهور والمشـــاهير
ووجـــوه معروفة بشـــكل كبيـــر معبرين
تتابع أغنيـــة “هدلعني” للنجـــم المصري عـــن اعجابهم بها .واألغنيـــة من كلمات
تامر حســـني تحقيـــق األرقام القياســـية ،تامر حســـني نفســـه وألحانه بمشـــاركة
حيـــث تخطى فيديو األغنيـــة عتبة الـ 60مـــودي منيـــر ومـــن توزيـــع جيـــزو.

خل ًفــــا

للفنــــان

هــــاين

شــــاكر

في خبر صـــادم لمحبيها ،أكـــدت الفنانة
اللبنانية ،دينا حايك ،إصابتها بســـرطان
الثدي فـــي مرحلته الثالثـــة .وقالت إنها
تتلقـــى العالج الكيمياوي أســـبوعيا بأحد
المستشـــفيات منـــذ  6أشـــهر ،مشـــيرة
إلـــى أنهـــا تكتمت خبر المـــرض طوال
الفتـــرة الماضية ،ولكنهـــا قررت إعالنه
قبـــل ســـاعات مـــن ظهورهـــا ضمن
برنامـــج للتوعيـــة من ســـرطان الثدي.
كمـــا ظهـــرت حايـــك ألول مـــرة في
صورة تداولها محبوها خالل الســـاعات
الماضية ،مع دعوات لها بالشـــفاء وهي
ترقد على الســـرير األبيـــض من داخل
أحد المستشـــفيات ،فيما أعـــادت النجمة
نشـــرها عبـــر حســـابها فـــي "تويتر".
وأعلنـــت صاحبـــة "ســـحر الغـــرام"،
يـــوم األحد ،في حـــوار عبـــر "تويتر"
مـــع اإلعالميـــة نضـــال أحمديـــة أنها
اكتشـــفت المـــرض بشـــكل مفاجـــئ،
حيـــث ترددت علـــى طبيبتهـــا الخاصة

يرسا تتجـــاوز أحزانها وتنتهي من تصوير “روز وليىل”

مصطفـــى كامل نقيبا للمهن املوســـيقية
يف مـــر خل ًفـــا للفنـــان هاين شـــاكر

فـــاز المطـــرب المصـــري مصطفـــى
كامـــل ،بمقعـــد نقيب المهن الموســـيقية
المصريـــة ،فـــي االنتخابـــات التـــي
أقيمت يـــوم الثالثاء بمقـــر نقابة المهن
الموســـيقية ،حيث حصد  1000صوت
مـــن أصوات الجمعيـــة العمومية ،مقابل
 600صوت لمنافســـه مصطفى حلمي.

وتنافـــس فـــي االنتخابات
د.عـــاء ســـامة "وكيـــل
مجلـــس النقابـــة" ،ود.
شـــريف حمـــدي "أســـتاذ
بكلية التربية الموســـيقية"،
إلى جانب النقيب الســـابق
الفنـــان مصطفـــى كامل،
والمايســـترو مصطفـــى
حلمـــي أميـــن .االنتخابات
شـــهدت  ،حضـــور الموســـيقار رضا
رجب ،وعازف األورج الشـــهير مجدي
الحســـيني ،والمطـــرب الشـــعبي عبـــد
الباســـط حمودة ،والفنان محمود الليثي،
والمطربة جواهـــر ،وحجازي متقال ،و
المطربة ســـوما زوجة مصطفى حلمي.

إلجـــراء الفحوصات الدوريـــة الثانوية،
لتكتشـــف بمحـــض الصدفـــة إصابتهـــا
بــــسرطان الثـــدي ،مؤكـــد ًة أنهـــا لو لم
تكتشـــف المـــرض الخبيـــث فـــي هذا
الوقـــت لـــكان انتشـــر فـــي جســـدها.
كذلـــك ،أكـــدت مشـــاركتها للعمـــل
فـــي توعيـــة النســـاء بضـــرورة
إجـــراء الفحوصـــات الدوريـــة.
هـــذا وقـــررت حايـــك قص جـــزء من
شـــعرها بعـــد إصابتهـــا بالمـــرض.
يذكـــر أن الفنانة اللبنانيـــة تبلغ من العمر
 40عاما ،واشـــتهرت في العالم العربي
وحققـــت نجاحا الفتا في بداية األلفينيات،
عبـــر أبـــرز أغانيهـــا مثـــل" :ســـحر
الغـــرام"" ،ليـــه هنضيـــع"" ،كتبتلك"،
"تعـــا لقلبي"" ،درب الهـــوى" وغيرها.
كمـــا تعرضـــت ألزمـــة صحيـــة
فـــي  ،2020دامـــت عـــام ونصـــف
بعـــد إصابتهـــا بجرثومـــة خطيـــرة
وتـــم عالجهـــا فـــي ألمانيـــا.

تجـــاوزت الفنانـــة يســـرا أحزانهـــا على
رحيل شـــقيق زوجها وصديقهـــا المقرّ ب
الفنـــان هشـــام ســـليم ،الـــذي رحـــل
عـــن عالمنـــا منـــذ أســـبوعين تقريبـــاً،
واســـتطاعت االنتهـــاء مـــن تصويـــر
مسلســـل “روز وليلى” ،والـــذي يجمعها
ألول مـــرة مـــع الفنانـــة نيللـــي كريـــم.
وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار من
اإلثـــارة والتشـــويق والمغامـــرة بشـــكل
كوميـــدي ،حـــول امرأتيـــن تعمـــان
محققتيـــن خاصتين للجريمة يتـــم التعاقد
معهما لكشـــف عملية احتيـــال مصرفي،
يتـــم التخطيط لها من قبـــل بعض األفراد.

ويضـــم مسلســـل “روز وليلـــى” ،فـــي
بطولتـــه عـــدداً كبيـــراً مـــن النجـــوم
بجـــوار يســـرا ونيللـــي كريـــم ،منهـــم:
أحمـــد وفيـــق ،هشـــام عاشـــور ،مروان
يونـــس ،وتيام مصطفى قمـــر ،وآخرون.
يُذكـــر أن آخـــر أعمال يســـرا ،مسلســـل
“أحـــام ســـعيدة” الـــذي عُ ـــرض فـــي
موســـم رمضـــان  ،2022وضـــم عدداً
كبيـــراً مـــن النجـــوم ،أبرزهـــم :غـــادة
عـــادل ،شـــيماء ســـيف ،مـــي كســـاب،
عماد رشـــاد ،داليا شـــوقي ،ملك بدوي،
وعـــدد آخـــر مـــن الفنانيـــن ،والعمـــل
مـــن تأليـــف وإخـــراج هالـــة خليـــل.
في حين شـــاركت نيللي كريم في الموسم
الرمضانـــي الماضي  ،2022بمسلســـل
“فاتـــن أمـــل حربـــي” ،وضـــم مجموعة
كبيرة مـــن نجوم الفن ،أبرزهم :شـــريف
ســـامة ،هالة صدقـــي ،محمـــد ثروت،
محمـــد التاجي ،ريتـــال محمـــد ،جيالن
عالء ،فادية عبد الغنـــي ،وهو من تأليف
إبراهيـــم عيســـى وإخراج مانـــدو العدل.
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تسالي

األشــــخاص في محيــــط العمــــل يتعاملــــون بإيجابية
خاصــــة معــــك؛ فانتفع مــــن هــــذه الفتــــرة لمواجهة
المشــــاكل الصعبــــة مع فريقــــك وبالتالــــي االقتراب
الحمل أكثــــر من هدفك .ســــوف تســــاعد الديناميكيــــة التي
تنمــــو بيــــن الفريق علــــى الوقــــوف بصالبــــة أمام
أصعــــب التحديــــات والوصــــول معًاً إلــــى النجاح.

أنــــت اآلن مفعــــم بالحيويــــة ،وســــوف تتمكــــن مــــن التعامل
مــــع الموضوعــــات الهامــــة .يســــاعدك التفكيــــر الواضــــح
موضــــوع مــــا بنجــــاح .وحتــــى فــــي
علــــى االنتهــــاء مــــن
ٍ
الميزان
حياتــــك الخاصــــة ،تتضــــح الشــــكوك التــــي كانــــت لديــــك،
وأنــــت اآلن قــــادر علــــى اجتيــــاز الصعوبــــات التــــي كنت
تتحاشــــاها فيمــــا ســــبق ،وبنــــا ًء عليه ،ســــوف يصلــــك ر ًدا
إيجابيًــــا علــــى الطريقــــة التــــي تعاملــــت بهــــا مــــع األمور.

حالتــــك البدنية والذهنية في أحســــن حال ،لــــذا لديك تأثير
إيجابــــي كبيــــر علــــى اآلخريــــن الذين يالحظــــون مدى
إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة .ســــوف تنفـُــــذ الحماسة التي
ا لثو ر تغمــــرك وتتخلل كل من تتعامل معــــه وتؤثر فيه ،فتجدهم
خير عــــون ومســــاعد لك فــــي تنفيــــذ وتحقيــــق أهدافك
التــــي ظننــــت أنهــــا لن تتحقــــق .انتفــــع من تلــــك الطاقة
الصــــادرة منــــك قبل أن يفــــوت الوقت ويمــــر دون ذلك.

يبــــدو فــــي الوقــــت الحالي أنــــك تواجه عــــد ًدا متزايــــ ًدا من
التعقيــــدات غيــــر المتوقعــــة .ال يقــــع اللــــوم علــــى من هم
حولــــك – فــــي بعــــض األحيــــان تكــــون أنــــت المخطــــئ.
العقـــرب حــــاول أن تظــــل ً
هادئــــا وأن تــــرى العقبات الموجــــودة في
طريقك كوســــيلة الكتشــــاف مداخــــل جديدة .اعد اكتشــــاف
هدوئك وســــوف تخرج من هــــذه المرحلة أقوى .شــــخصية
#أنثى_العقــــرب قويــــة ،وبطبيعتها ال تلتفــــت إلى الضعاف.
تحتاج أن تكون شــــجاعا وقويًّــــا حتى تتكــــرم عليك بنظرة.

الجوزاء

ا لسر طا ن

ا ال ســـد

بما أنـــك تتواصـــل حاليًا بصـــورة جيدة مع مـــن حولك،
وتســـتطيع عـــرض خططك في جـــو من اإلثارة ،ســـوف
يمكنـــك ً
أيضـــا اجتـــذاب تابعين متحمســـين بســـرعة .ال
ترتـــاب فيهـــم بعـــد اآلن وتقبل أيـــة مســـاعدة يعرضونها
عليـــك ،وحـــاول ً
أيضـــا أن تكـــون منفتحً ـــا تجـــاه أفكار
اآلخريـــن وربمـــا تســـتطيع دمـــج هـــذه األفـــكار فـــي
خططـــك الخاصة .ســـوف يدفعك هـــذا أكثر إلـــى األمام.

أنــــت تبــــدو لمــــن حولــــك ك ُمب ِّشــــر متعصــــب؛ اكبــــح
َ
قليــــا واقبــــل آراء وســــلوك اآلخريــــن .كذلك ،ال
نفســــك
تغضــــب بســــهولة إذا قــــام اآلخــــرون بأخطــــاء ،فاإلثارة
ا لقـــو س الزائــــدة اآلن ضــــارة بصحتــــك فــــي جميــــع األحــــوال،
وأنــــت ذاتــــك ً
أيضــــا بحاجــــة إلــــى العواطــــف والتقدير.
دع ضغــــوط الحيــــاة اليوميــــة خلفــــك ،فالراحــــة
ســــوف تعيــــد شــــحن مخزونــــك مــــن الطاقــــة.

بمــــا أنــــك شــــخص اجتماعــــي بحــــق ،وبمــــا أنــــك
ربمــــا قــــد تكــــون قــــد أهملــــت واحــــد أو جمعــــة من
معارفــــك مؤخــــرً ا ،يجــــب عليــــك اآلن إصــــاح هذه
العالقــــات مــــرة أخــــرى ومعــــاودة التواصــــل .ترتفع
فــــرص حــــل نــــزاع مــــا بيــــن األســــرة أو األصدقاء
لألبد .ســــوف تمــــر بســــاعات ال تُنســــى مــــن التناغم
والتضامــــن ،وهــــذا قــــد يلطــــف األوقــــات الصعبــــة.

ســــوف تقابلــــك التحديــــات بصــــورة متكــــررة بشــــكل غير
عــــادي اليــــوم ،مســــببة لــــك الكثير مــــن الضغــــوط .ربما
ً
بــــدال مــــن تحمل
يجــــب أن تبتعــــد عــــن الطريــــق أحيا ًنــــا
الجـــدي مســــئولية كل شــــيء .ســــوف يســــاعك هــــذا علــــى توفير
طاقتــــك لألشــــياء الهامــــة بحــــق ،خاصــــة فــــي العمــــل.
يجــــب ً
أيضــــا أن تفكــــر فــــي صحتــــك ،ألنــــه علــــى
المــــدى الطويــــل لــــن يعــــود عليــــك بالفائــــدة أن
تســــتهلك كل قوتــــك فــــي مــــدة زمنيــــة قصيــــرة.

ســــوف تحصل اليــــوم على الكثيــــر مــــن االهتمام في
العمــــل ،كمــــا أن روح الفريــــق ملحوظــــة .اعمل في
فريــــق كلمــــا أمكــــن ذلــــك ،ألن هــــذا يجعلك تشــــعر
براحتــــك .قــــم بعمــــل شــــيء غير عــــادي اليــــوم مع
أصدقائــــك .مــــا رأيك في إقامــــة حفلة؟ أنــــت في حالة
مزاجيــــة جيــــدة ويمكنــــك ًت َحمُــــل أي شــــيء .لكن ال
ترهق نفســــك ،وإال فســــوف تعرض صحتــــك للخطر.
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تعيــــش فتــــرة تــــوازن بدنــــي وذهنــــي متناغــــم وال
ظهــــور ألي عائــــق خارجــــي فــــي األفــــق ً
أيضــــا ،بــــل
علــــى النقيــــض ،غالبيــــة محيطــــك ودي معــــك وخــــدوم
ا لد لـــو وحياتــــك تســــير بأفضــــل حــــال .لكونــــك تتمتــــع بالحيوية
أكثــــر ،فبإمكانــــك القيــــام بــــكل مــــا ترغــــب فعلــــه.
مــــع ذلــــك ،عليــــك أن تتســــاءل كيــــف ســــيكون الوضــــع
بالنســــبة لــــك اذا صــــارت األمــــور أصعــــب مــــن اآلن.

ال شــــيء يســــير حســــب رغبتك فــــي الوقــــت الحالي،
إن العراقيــــل التــــي تنبــــأت بقدومهــــا منــــذ فتــــرة
ولكــــن إذا قمــــت بتغييــــر مدخلك ،قــــد تنجــــز أهدافك
طويلــــة تظهــــر تدريجيًــــا وتتحــــول إلــــى واقــــع،
ً
بشــــكل أســــرع ،كما قد تســــاعد آراء اآلخرين .ســــوف
مســــتحيال.
تفاديهــــا
وبــــات
ا لعذ ر ا ء تواجه فــــي حياتك الخاصــــة جميع أنواع المشــــكالت ،الحـــوت واجــــه تلــــك التحديــــات فــــي أســــرع وقــــت،
ولكــــن يجب أن تكــــون وجهة نظرك واضحــــة في هذا
صعبــــة.
المهمــــة
كانــــت
وإن
حتــــى
الموقف .ســــامتك الجســــدية قــــد تصبح أفضــــل .فكر
كلمــــا تأخــــرت فــــي ذلــــك ،تراكمــــت العراقيــــل
في أســــلوب حياتك ،ولكن ال تكن قاســــيًا على نفســــك.
ووجــــب عليــــك مضاعفــــة المجهــــود لتجاوزهــــا.

كـــــلـــــمـــــــــــات مـــتـــقـــاطـــعـــة
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