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يف  الـــراكات  لتطويـــر  اســـراتجية  خطـــة 
شـــفاعمرو   يف  والتشـــغيل  التجاريـــة  املصالـــح  مجـــال 

إدارة بلدية شـــفاعمرو تعقد جلسة 
القطرية   الربيـــد  إدارة  مـــع   عمل 
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الثالثاء ،  يـــوم  بلدية شـــفاعمرو  عقدت 
جلســـة عمل مـــع إدارة البريـــد القطرية 
شـــفاعمرو  بلديـــة  رئيـــس  بحضـــور 
عرســـان ياســـين ، نائب رئيـــس البلدية 
فـــرج خنيفـــس ، مديـــر عـــام البلديـــة 
عمر الملـــك وعن ســـلطة البريد حضر 
دافيـــد بيرتـــس مديـــر لواء خليـــج حيفا 
 ، المنطقـــة  مديـــر  فاكنيـــن  يوســـي   ،
طـــالل ســـواعد مدير اســـتقبال وتوزيع 
البريد فرع شـــفاعمرو ، هـــذا وتطرقت 
القائمة  الشـــراكة  تطوير  الجلســـة حول 
بيـــن البلديـــة والبريد من أجل تحســـين 
واالخص  للمواطنيـــن  الخدمة  مســـتوى 

توصيـــل البريد للبيـــوت ، حيث عرض 
رئيس البلدية عرســـان ياســـين عدًدا من 
الشـــكاوى التـــي وصلت اليـــه من قبل 
المواطنيـــن في هـــذا الســـياق ، مؤكًدا 
أن البلديـــة جاهـــزة لتقديـــم كافة األمور 
المطلوبـــة منها من أجـــل تنجيع الخدمة 
للمواطنيـــن ، هذا وأكـــد الطاقم الحاضر 
البريد عن تفهمهم لتوجهات  عن ســـلطة 
البلديـــة  مثمنيـــن لهـــذه الشـــراكة التي 
تصـــب في مصلحـــة خدمـــة المواطنين 
، مـــع التأكيـــد على أن اإلدارة ســـتعمل 
علـــى ســـد الفجـــوات المتواجـــدة فـــي 
شـــفاعمرو من أجـــل تنجيـــع الخدمة .

 عقـــدت بلدية شـــفاعمرو يـــوم الثالثاء 
بلديـــة  رئيـــس   ، بحضـــور  جلســـة 
نائـــب   ، ياســـين  عرســـان  شـــفاعمرو 
رئيـــس البلديـــة فـــرج خنيفـــس ، عضو 
مديـــر   ، شـــاح  أبـــو  مهنـــا  البلديـــة 
عـــام البلديـــة عمـــر الملـــك المطـــورة 
هند  المشـــاريع  ومديـــرة  االســـتراتيجية 
اإلعالميـــة  الدائـــرة  ومديـــر  خطيـــب 
نايـــف ياســـين ، وبحضـــور الشـــركاء 
الســـيد يعقـــوب جبـــور مديـــر التأميـــن 
الوطنـــي ، محمد قســـوم مديـــر معاوف 
ســـخنين والمنطقة ، الســـيد ميسرة عواد 
مديـــر فـــرع ريـــان طمـــرة والمنطقة . 
حيـــث تم التداول في الجلســـة حول كيفية 
تطوير الشـــراكات بين بلدية شـــفاعمرو 
تعنـــى  التـــي  الحاضـــرة  والمؤسســـات 
بقضايـــا التشـــغيل والمصالـــح التجارية 

، بهـــدف بناء خطـــة اســـتراتيجية تعمل 
علـــى المدى القريـــب والبعيد فـــي تقليل 

نســـبة البطالة وزيادة نســـبة التشـــغيل ، 
باإلضافة الى تســـهيل وصـــول الخدمات 

المدينة  التجارية في  للمصالـــح  الحكومية 
وتنجيـــع الخدمات المقدمة مـــن البلدية . 
للبلديـــة هنـــد  المطـــورة االســـتراتيجية 
خطيـــب القائمـــة على المشـــروع أكدت 
والتـــي  المبـــادرة  هـــذه  أهميـــة  علـــى 
تهـــدف لبنـــاء خطـــة اســـتراتيجية تعود 
حيـــث   ، شـــفاعمرو  علـــى  بالمنفعـــة 
الخطـــة علـــى تطويـــر عملية  ســـتعمل 
التشـــغيل وبـــذات الوقـــت العمـــل على 
التجارية  للمصالـــح  الخدمـــات  تطويـــر 
االقتصادية  الحركـــة  انعـــاش  وبالتالـــي 
داخـــل المدينـــة ، االمـــر الـــذي يعـــود 
وأن   ، المواطنيـــن  علـــى  بالفائـــدة 
البلديـــة ســـتنطلق فـــي خطـــوات عملية 
علـــى أرض الواقـــع فـــي هذا الســـياق 
للشـــركاء  الكبيـــر  الشـــكر  مقدمـــًة   ،
. الضخـــم  والتعـــاون  حضـــور  علـــى 

بلدية شفاعمرو  تعقد جلسة لبناء خطة اسراتجية لتطوير الراكات يف مجال املصالح التجارية والتشغيل يف شفاعمرو  

جلســـة  تعقد  شـــفاعمرو  بلدية  إدارة 
عمـــل مـــع  إدارة الربيـــد القطريـــة  

بعد مـــرور ما يقارب العشـــر ســـنوات 
علـــى جريمـــة قتـــل الفنان شـــفيق كبها, 
حيفا،  فـــي  المركزية  المحكمـــة  أدانـــت 
يـــوم األربعـــاء، خالـــد جباريـــن )32 
عامـــا( مـــن أم الفحـــم، بقتـــل الفنـــان 
شـــفيق كبهـــا )53 عامـــا(، مـــن كفـــر 
قـــرع، في جريمـــة إطالق نـــار بالقرب 
مـــن مدينـــة أم الفحم، يوم 23 تشـــرين 
األول/ أكتوبـــر 2013. ومـــن المزمـــع 
أن تعقد جلســـة أخـــرى للنطـــق بالحكم 
يوم 25 كانـــون الثاني/ ينايـــر الجاري.
وطلبـــت النيابة العامة مـــن المحكمة، في 
الجلســـة، بإنـــزال عقوبة الحبـــس المؤبد 
علـــى المـــدان بجريمة قتل كبهـــا. ونفى 
جباريـــن ما نســـبته إليـــه النيابـــة، وقال 
“أنـــا واثق بأننـــي بريء. لـــم أقتل وكل 
مـــا قيـــل بحقـــي هو كـــذب وافتـــراء”.
واليوم  الســـجن،  المـــدان خـــارج  وكان 
فقـــط تقـــررت إدانتـــه بالقتـــل العمـــد. 

واعتقـــل مـــن قاعـــة المحكمـــة حيـــث 
تواجـــد مـــع الحضـــور فـــي الجلســـة.
وكان المـــدان خالـــد جبارين قـــد اعتقل 
لمـــدة عـــام ونصف العـــام، وذلـــك بعد 
مقتـــل الفنـــان كبهـــا، وأطلـــق ســـراحه 
فيمـــا بعـــد بســـبب عـــدم وجـــود أدلـــة 
ســـنوات  مـــرور  وبعـــد  حينـــه،  فـــي 
أخـــرى قدمـــت النيابـــة العامـــة أدلـــة، 
وأدانـــت المحكمـــة جبارين بقتـــل كبها.
وكانـــت المحكمـــة المركزيـــة فـــي حيفا 
قـــد أصـــدرت، يـــوم 9 تمـــوز/ يوليـــو 
2017، قرارهـــا بالحبس لمدة 14 عاما 
علـــى مـــدان بقتل الفنـــان شـــفيق كبها.
وأدين الشـــاب، )22 عامـــا(، من مدينة 
أم الفحـــم، بالقتـــل غيـــر العمـــد، كمـــا 
فرضـــت المحكمـــة على شـــاب آخر من 
أم الفحـــم الحبـــس لمـــدة 3 أعـــوام، بعد 
إدانتـــه بالمســـاعدة فـــي تنفيـــذ الجريمة 
خـــالل عودتـــه مـــن إحياء حفـــل زفاف 

إدانة خالـــد جبارين مـــن أم الفحم 
بقتل املطرب شفيق كبها عام 2013



أنجيال وبيرم كيال

في ״תוכנית חיסכון״ من تاريخ 9.1.23، تم تصنيف مئوحيدت في المرتبة الأولى
من بين صناديق المرضى في توّفر الأدوار وفي مركز الخدمة الهاتفي.

الآن الجميع يعرف مئوحيدت، مستوى آخر!

*مّدة الانتظار لطبيب الأنف الأذن الحنجرة

مئوحيدت بالمرتبة الأولى
في توّفر الأدوار!

برنامج ״   תוכנית חסכון״
             فحص ووجد
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ومركـــز  شـــفاعمرو  بلديـــة  حصلـــت 
العلـــوم والفنـــون فيها ) اشـــكول بايس 
( بـــإدارة المعلمـــة ندى ســـواعد  على 
ميزانيـــة 800 الف شـــيكل بهدف إقامة 
وتطويـــر مركـــز علـــوم متطـــور يقدم 
الخدمـــات التعليميـــة لطالب شـــفاعمرو 
من صفـــوف الروضات وحتـــى الثواني 
عشـــر ، حيـــث ســـيعمل المركـــز على 
تقديـــم برامـــج جديـــدة ومتطـــورة تعنى 
بتوســـيع أفـــاق البحـــث العلمـــي عبـــر 
التجـــارب التعليميـــة ، باإلضافـــة الـــى 
صقـــل مهـــارات وشـــخصية الطالب .  
حيـــث مـــن المقـــرر إدخـــال مجـــاالت 

 ، ونوعيـــة  جديـــدة 
كـــدورات طباعـــة ثالثية 
هندســـة   ، االبعـــاد 
تطويـــر   ، برمجيـــات 
طائـــرات   ، تطبيقـــات 
بدون طيـــار ، روبوتيكا، 
زراعيـــة  دفيئـــة  إقامـــة 
إلقامـــة  باإلضافـــة   ،
العطـــل  خـــالل  علميـــة  مخيمـــات 
وابحـــاث فـــي العلوم لجميـــع األجيال  . 
ندى ســـواعد مديـــرة المركـــز قالت : "  
حصـــول البلديـــة علـــى هـــذه الميزانية 
ســـيتيح لنا فـــرص كبيرة لتوســـيع افاق 
طالبنا فـــي المجال العلمـــي ، باإلضافة 
إلمكانيـــة توفيـــر مجـــاالت متعـــددة في 
مجـــاالت علميـــة حديثة ، اثمـــن مجهود 
كافة الطواقم التي ســـاهمت في الحصول 
على هذه الميزانيـــة المهمة ، وباألخص 
والتطويـــر  المـــوارد  اســـتنفاذ  وحـــدة 
االقتصـــادي ومديرها هاني جرجورة . "

بلدية شـــفاعمرو تحصل عىل 800 الف شـــيكل 
لتطوير برامج مركز العلوم والفنون - أشكول بايس 

شـــرعت الشـــرطة يوم 03.01.2023 
علـــى  ســـطو   بجريمـــة  التحقيـــق 
مدرســـة فـــي جديـــدة المكـــر وســـرقة 
الجديدة،  النقالـــة  الحواســـيب  عشـــرات 
للطـــالب. مخصصـــة  كانـــت  والتـــي 
ووفق بيـــان عممته الشـــرطة جاء: "مع 
اســـتالم البـــالغ قـــّرر أفراد الشـــرطة 
البـــدء بتحقيقات ســـرية والتـــي تضّمنت 
متطورة،  تكنولوجية  وســـائل  اســـتخدام 
بنهايتهـــا تمكـــن أفـــراد شـــرطة الجليل 
هويـــة  إلـــى  التوصـــل  مـــن  الغربـــي 
بالســـرقة، وهم 3 أشخاص  المشـــتبهين 

النقـــب وجميعهم بســـنوات  عرب مـــن 
العشـــرينات مـــن العمـــر". وجـــاء في 
بها  قامـــت  نشـــاطات  البيـــان: "وخالل 
بالتعـــاون مع  الغربي  الجليـــل  شـــرطة 
وحـــدة اليمار في لواء الشـــاطئ، وقوات 
من وحدة اليســـام وحرس الحـــدود أثناء 
التحقيقات الســـرية، التـــي انتقلت لتصبح 
عالنيـــة، تّم اعتقـــال المشـــتبهين الثالثة 
الذيـــن تّم ضبـــط الحواســـيب وأغراض 
أخرى مســـروقة من المدرســـة بحوزتهم 
،وســـتطلب الشـــرطة من المحكمة تمديد 
فتـــرة اعتقالهم علـــى ذمـــة التحقيقات".

أصدرت المحكمـــة المركزية في حيفا، 
يـــوم الثالثـــاء، حكًمـــا بالســـجن لمدة 
خمـــس ســـنوات ونصف الســـنة على 
سوســـن قســـيس )53 عامـــا( وابنتها 
شـــروق قســـيس مـــن قرية فســـوطة. 
واالعتـــداء  بالتنكيـــل  إدانتهمـــا  بعـــد 
حضانـــة.  داخـــل  األطفـــال  علـــى 
المتهمتيـــن  علـــى  حكـــم  كمـــا 
ألـــف  مئـــة  قـــدره  تعويـــض  بدفـــع 
المتضـــررة. للعائـــالت  شـــيكل 
وجـــرى الكشـــف عـــن القضيـــة، في 

أيـــار/ مايـــو 2021، بعـــد أن وثقت 
التنكيل بواســـطة جهاز  والـــدة طفـــل 
تســـجيل خبأتـــه داخـــل لُعبـــة أطفال.

واتضـــح ووفـــق الئحـــة االتهـــام أنه 
واجـــه  أشـــهر،  عـــدة  مـــدى  علـــى 
طويلـــة  سلســـلة  الصغـــار  األطفـــال 
العنـــف  مـــن  ومؤلمـــة  ومســـتمرة 
تضّمنـــت  إذ  والتنكيـــل،  التعّســـفي 
والجســـد  الـــرأس  علـــى  الضـــرب 
الفرشـــة  والصفع ورمي األطفال على 
أو األرض وشـــّد الشـــعر، وغير ذلك. 

حكمـــت المحكمـــة المركزية فـــي لواء 
المركـــز تـــل ابيـــب علـــى عمـــر أبو 
جلجوليـــة  مـــن  عاًمـــا(   23( كشـــك 
اعتـــرف  أن  بعـــد  المؤبـــد  بالســـجن 
بالذنب  اإلقـــرار  مـــن صفقـــة  كجـــزء 
بقتـــل محمـــود المغربي. كمـــا وحكمت 
عائلـــة  بتعويـــض  عليـــه  المحكمـــة 
150 ألـــف شـــاقل. المرحـــوم بمبلـــغ 
أدين عمر أبو كشـــك وهادين الشـــمالي 
)34 عاًمـــا( وقاصـــر آخر فـــي الئحة 
اتهـــام معّدلة قّدمتها نيابـــة لواء المركز 
)جنائـــي(، عندمـــا تـــّم تصحيـــح وقائع 
الئحـــة االتهام فقط في قضية الشـــمالي. 
وتّم  اعترافهمـــا  فـــور  االثنـــان  أديـــن 
تأجيل إدانـــة القاصر لحيـــن المراجعة. 

في آب / أغســـطس 2019، تآمر عمر 
والقاصـــر علـــى قتل محمـــود المغربي 
بمســـاعدة الشـــمالي، ونصبوا لـــه كميًنا 
في حـــي الجواريـــش، وســـدوا طريقه 
وأطلقـــوا النـــار عليه بينما كان جالًســـا 
في الســـيارة. تّم ارتـــكاب جريمة القتل 
على خلفيـــة نزاع بين أســـرتهم وعائلة 
عمهـــم. لمقتـــل  وانتقاًمـــا  جاروشـــي 

إلى  بالذنـــب  اتفـــاق اإلقـــرار  ونســـب 
عمر أبو كشـــك والقاصـــر جريمة القتل 
الشـــمالي جرائم  العمـــد، وإلى هاديـــن 
القتـــل  علـــى  والتحريـــض  المســـاعدة 
القيادة  الســـالح وحظـــر  ونقل  وحمـــل 
المتهـــورة  والقيـــادة  رخصـــة  بـــدون 
وحيازة الســـالح بصورة غير مشروعة.

لقي الشـــاب أشـــرف مشـــعل من مدينة 
الناصـــرة مصرعه يوم أمـــس الخميس, 
اثـــر تعرضه لعيـــارات ناريـــة بجريمة 
إطـــالق نار في منطقة البيج في الناصرة.
وقد تم نقل الشـــاب إلى أحد مستشـــفيات 

المحـــاوالت  كافـــة  وبـــاءت  الناصـــرة 
بإنقـــاذ حياته وتـــم االعالن عـــن وفاته. 
بالتحقيـــق  الشـــرطة  باشـــرت  فيمـــا 
نصبـــت  إذ  الجنـــاة  وبمالحقـــة 
مناطـــق. عـــدة  فـــي  حواجـــًزا 

لقـــي الشـــاب مهـــران ابو ســـيف )39 
اإلثنيـــن,   فجـــر  مصرعـــه   ) عاًمـــا 
نـــار فـــي  جـــراء تعرضـــه إلطـــالق 

مدينـــة يافا، وقـــد اعلن عـــن وفاته في 
مستشـــفى فولســـفون فـــي حولـــون بعد 
ان نقـــل اليـــه وهو فـــي حالـــة حرجة. 

مقتل الشـــاب أرشف مشـــعل اثر 
النارصة  نـــار يف  تعرضه إلطـــالق 

الســـجن املؤّبد لعمر أبو كشـــك )23 عاًما( من جلجوليـــة بعد اعرافه 
بقتل محمـــود املغريب  من الرملة وتعويض عائلته بـ150 ألف شـــيكل

مقتـــل مهـــران أبـــو ســـيف من 
يافـــا  إثـــر تعرضـــه إلطـــالق نار الحكم بالســـجن خمس ســـنوات ونصف 

عىل سوسن قســـيس وابنتها رشوق بتهمة 
التنكيل بأطفال داخل حضانة يف فســـوطة

اعتقال ثالثة مشـــتبهني من النقب بشبهة السطو عىل 
مدرســـة يف جديدة املكر ورسقة عرات الحواســـيب
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خدمات بامتياز

عند استالم كشف بطاقة االعتامد . 
خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.

ATZA Sushi bar  يف شبكة

تخفيض ثابت4%

يتمتعون من

أصحاب بطاقة اعتامد مركنتيل

وجبة سويش

علــى األصـــول

مقاالت

مـــع نهايـــة كل عام يبـــدأ القـــدر بعمليّة 
غربلـــة بشـــريّة، فيقـــوم بنقـــل الذيـــن 
نحبّهـــم عنـــوًة خارج حـــدود الحياة، بعد 
أن تأقلمـــوا معها، تعايشـــوا مـــع مختلَف 
ظروفهـــا، تمّســـكوا بها رغم قســـوتها، 
ســـايروا تقلّبـــات الزمـــن حتّـــى في عّز 
ألمهـــم. طالبـــوا القـــدر أن يمهل عمرهم 
قليـــاًل، اختلـــوا مـــع ربّهـــم بدعواتهـــم 
الحـــاّرة آمليـــن أن يتركهـــم الموت في 

حالهـــم، لكنّـــه كان طاغًيـــا، فاختار من 
كريســـتين  والصديقـــة  الّزميلـــة  بينهـــم 
مشـــيعل تومـــا ونقلهـــا إلـــى اآلخـــرة.
كانـــت كريســـتين زميلتي في المدرســـة 
هـــي وشـــقيقتها نســـرين، تلـــك الفتـــرة 
التـــي ال يمكن نســـيانها، ألنهـــا تميّزت 
بالمنافســـة الّدراســـيّة، فكانت كريســـتين 
قســـًطا  لتنـــال  منافســـًة  تتّقـــُد  شـــعلًة 
وافًيـــا مـــن الِعلـــم، تحِضيًرا لمســـتقبلها 
يتها  الواعـــد. لم تلهـــو يوًما، مَنَحتهـــا جّدِ
تركيـــًزا ذهنيًّـــا وتفاعاًل نبيًها مع شـــرح 
معلِّميها... كان حب اســـتطالعها يوّجهها 
نحـــو فهـــم المواد بشـــكل أفضـــل، مّما 
ل عليهـــا التأقلم مع طريقـــة التعليم.  ســـهَّ
اتَّقَدت نشـــاًطا مدرســـيًّا، أحبّت األجواء 
مـــع  عالقتهـــا  احترمـــت  المدرســـيّة. 
َرت حـــق  زمالئهـــا فـــي الّصـــف وقـــدَّ
لدرجـــة  بالمثـــل،  فبادلناهـــا  الّزمالـــة، 
المدرســـة  مـــن  تخّرجنـــا  بعـــد  أنهـــا 
حافظـــت علـــى صداقاتها مـــع زميالتها 
وباألخـــص  الّصـــف  فـــي  وزمالئهـــا 
كمـــا  بشاشـــًة  تشـــع  فوجدتهـــا  معـــي، 
لـــي مجاملـــًة، بل  تبتســـم  لم  عهدتهـــا، 
أقـــول إنها كانـــت تضحك مـــن أعماقها 

فرحـــًة لرؤياي ُمجـــّدًدا، فهـــذه طبيعتها 
التـــي لـــم تتغيّـــر منذ أيّـــام المدرســـة.

موقـــع  علـــى  صفحتهـــا  اســـتغلّت 
التواصـــل الفيســـبوك لنشـــاطها الّديني. 
بها أكثـــر من الرب  إيمانهـــا الشـــديد قرَّ
واالختـــالء مـــع نفســـها. لقـــد واظبـــت 
بشـــكل يومـــي علـــى متابعـــة الّصلوات 
الّروحيّـــة. واكبـــت الفّعاليّـــات الدينيـــة 
شـــفاعمرو.  فـــي  تقـــام  كانـــت  التـــي 
انضمـــت إلى فرقـــة "أبناء مريـــم"، لم 
تتوّقف عن نشـــر األدعيـــة الّربّانيّة على 
صفحتهـــا لهدايـــة النّاس إلـــى الّصواب.

فتـــرة  منـــذ  األنظـــار  عـــن  غابـــت 
طويلـــة، ولـــم أُعـــد أرى فّعالياتها على 
صفحتهـــا التـــي اعتـــدُت عليهـــا، فُقلت 
األَســـري،  انشـــغالها  "لعل  نفســـي:  في 
حجـــب إطاللتهـــا المحبّبة عـــن متابعيها 
لكنّـــي  الفيســـبوك؟!"،  اليومييـــن عبـــر 
ُذهلـــت عندما قـــرأت نعوتهـــا، فحزنُت 
ا وتحّســـرت لرحيلهـــا المفاجـــئ...  جـــدًّ
لـــم أعلَـــم أن ذلـــك المـــرض اللعين قد 
ألقـــى أيًضـــا بِشـــباكه الخبيثـــة نحوهـــا 
الجميلـــة. الحوريّـــة  هـــذه  واصطـــاد 
ِشـــباك  تمـــّزق  أن  كريســـتين  حاولـــْت 

المـــرض بشراســـة، 
بالّصبـــر،  متســـلّحة 
المعانـــاة  متحّملـــة 
أجل  مـــن  الشـــديدة 
متغلّبـــًة  أســـرتها، 
قـــدر اإلمـــكان على 
اآلالم العنيفـــة التـــي 

انتابتهـــا، بمحافظتهـــا علـــى ابتســـامتها 
وتفاؤلها أمـــام محبّيها والّســـائلين عنها، 
كأنّها َتْســـَخر من هذا المـــرض البغيض 
التّكالهـــا  عليهـــا،  يقـــوى  لـــن  الـــذي 
على شـــّدة إيمانهـــا الّربانـــي الذي كان 
يفيـــض ورًعـــا وتقـــوًى مـــن أعماقها.

كريســـتين  الّراحلـــة  الصديقـــة  أن  إاّل 
القديـــر يحّضر لها  العلـــّي  أدركـــت أن 
مكاًنـــا الئًقا فـــي الحياة األبديـــة... يريد 
يضعها  كـــي  أوجاعهـــا  مـــن  انتشـــالها 
لمالقاته  اســـتعّدت  الّراحة.  ملكـــوت  في 
بـــدون خـــوف ألنهـــا مؤمنـــة بقضائها، 
وهـــذا درب النهايـــة الـــذي رســـمه لها 
الّرب  إلـــى  ذهبـــت كريســـتين  القـــدر. 
يســـوع الذي كان وما زال بالنســـبة لها 
هـــو الّطريق والحياة، وهو نـــور القيامة 
الـــذي ســـيهديها إلى رقـــاد القّديســـين.

ُطعمـــــــة  – مشيـــــــعل  كريســــتـــــــني  الصديقــــــــة  رحيـــل  لذكـــرى 

القــــديــــــــســــــــــني مع  تــــــرقــــــــــــد  كريســــتـــيــــن 
بقلم: ماُرون َسامي عّزام
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مقاالت

نحن اآلن أمام حكومة إســـرائيلية 
عناصـــر  ثالثـــة  مـــن  مشـــّكلة 
سياســـية:) يميـــن، يمين متطرف 
ومتدينيـــن( وكل عنصر أوســـخ 
من اآلخر.  رئيســـها فاســـد متهم 
بثـــالث قضايـــا فســـاد يعني )ال 
أخالقـــي(، ووزراؤهـــا منهم من 
له ملفات احتيال ونصب وفســـاد 
مثـــل درعـــي، ومنهـــم يمينيون 
متطرفون، عنصريون وفاشـــيون 
وســـموترتش.  غفيـــر  بـــن  مثل 
)يعنـــي ال أخالقييـــن(. حتى أن 
اإلســـرائيلي  البرلمـــان  رئيـــس 
)الكنيســـت( هـــو شـــاذ جنســـياً 
بنظـــر  أخالقـــي(  )ال  يعنـــي 
األديـــان الثالثـــة. إذا نحـــن أمام 
حكومة رئيســـها متطرف فاســـد 
مالحـــق مـــن المحاكـــم وأمـــام 
لفئة في  ينتمـــي  برلمان رئيســـه 
الميم  يســـمونها )مجتمع  المجتمع 
اللهجة  وفـــي  المثلييـــن(  يعنـــي 
اللواط  مجتمع  يســـمونها  الشعبية 
كيف  فتصـــوروا  والســـحاقيات. 
ســـتكون هـــذه الدولـــة فـــي ظل 
أصحاب قـــرار ينتمون للشـــذوذ 
واالجتماعي  والسياســـي  الجنسي 
واإلنســـاني. وأعتقـــد كان بـــود 
"الرفيقـــة" عايـــدة توما ســـليمان 
لـــو كانـــت الكنيســـت برئاســـة 
تدافع عنهم حســـب  مثلية ألنهـــا 
مواقفهـــا، رغم انهـــا ضد نتنياهو 
وسياســـاته كمـــا هو ظاهـــر لنا.
في التاسع والعشـــرين من الشهر 
"حكومـــة  حصلـــت  الماضـــي 
الكنيســـت،  ثقة  على  التطـــرف" 
كمـــا كان متوقعـــاً، وقـــد ســـبق 
ذلك اجتماعـــات الئتالف نتنياهو 
وتـــم التوقيع علـــى اتفاقيات بين 
حـــزب الليكـــود الـــذي يرأســـه 
وبيـــن  جهـــة،  مـــن  نتنياهـــو 
“شـــاس”،  التوراتيين:  الحزبيـــن 
هتوراه."وأحزاب:  "يهوديـــت  و 
“عوتســـما  الدينية”،  “الصهيونية 
“نوعـــام”.  وحـــزب  يهوديـــت” 
ويبـــدو أن كل شـــيء كان مرتبا 
من قبـــل. ولذلك حصـــل نتنياهو 
الـــذي  البرلمـــان  ثقـــة  علـــى 
يرأســـه )مثلـــي( ألول مـــرة في 
يعترف  التـــي  إســـرائيل،  تاريخ 
منصـــور  الجنوبـــي  اإلســـالمي 
اليهود".  "دولـــة  بأنهـــا  عبـــاس 
االعتـــراف.  عليـــه  مبـــروك 
صحيـــح أن نتنياهـــو تمكـــن من 
هـــذه  لكـــن  حكومـــة،  تشـــكيل 
الحكومـــة ال يوجـــد لها أســـاس 
قـــوي قي الشـــارع اإلســـرائيلي 
الـــذي عبـــر عـــن تشـــاؤمه من 
بأن حوالي  الحكومة، علمـــاً  هذه 
نصـــف اإلســـرائيليين يعتقـــدون 
ســـيزداد  “إســـرائيل”  بأن وضع 

فـــي  ســـوًءا 
ظـــل حكومة 
هـــو  نتنيا
 ، ســـة د لسا ا
والتـــي القت 
ضـــة  ر معا
يكيـــة  مر أ

 . بيـــة و ر و أ و
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن 
الشـــهر الماضي، نشرت اإلذاعة 
)كان(  الرســـمية  اإلســـرائيلية 
أن  أظهـــر  للـــرأي  اســـتطالعاً 
%42 من الجمهور اإلســـرائيلي 
يعتقـــدون أنه فـــي نهايـــة والية 
الحكومـــة الجديـــدة التـــي تبلـــغ 
أربع ســـنوات، ســـيكون الوضع 
فـــي “إســـرائيل” أســـوأ مـــا هو 
عليـــه اآلن. هذا يعنـــي أن المناخ 
الســـائد في المجتمع اإلســـرائيلي 
هو مناخ تشـــاؤمي، وهذا المناخ 
تـــم التعبير عنه فـــي المظاهرات 
فـــي  خرجـــت  التـــي  األخيـــرة 
على  احتجاجـــا  المـــدن  بعـــض 
وتركيبتهـــا. الحكومـــة  هـــذه 
وعلـــى ضـــوء هـــذه التطورات 
فـــي إســـرائيل، لفـــت انتباهـــي 
قبـــل أيـــام قليلة تصريح لحســـن 
فيه إســـرائيل  نصـــر هللا حـــذر 
واعتبرها  بالمقدســـات  المس  من 
بمثابة خـــط احمر، وقـــال ان ما 
يحصـــل من شـــأنه ان يؤدي الى 
الحـــرب. يعنـــي تهديـــد واضح 
إلســـرائيل تحذيريـــاً. نصـــر هللا 
لـــم يكتف بذلـــك، بل ذهـــب الى 
أكثـــر من التحذير حيـــث أكد في 
الوقت نفســـه رفضه لممارســـات 
األقصـــى.  تجـــاه  غفيـــر  بـــن 
باعتقـــادي أن تصريحـــات نصر 
هللا لهـــا مفعـــول دعائـــي فقـــط 
لكســـب العواطـــف في الشـــارع 
العربـــي.  اقتحـــام بـــن غفيـــر 
لألقصـــى يا شـــيخ حســـن ليس 
جديـــداً فهو يقتحمه مـــع زعرانه 
فـــي  ذلـــك  كان  ان  باســـتمرار 
الســـابق أو في الوقـــت الحاضر 
ولم نســـمع لك صوتـــاً.  فما بالك 
في هـــذا الوقت الـــذي أصبح فيه 
بـــن غفيـــر وزيراً مســـؤواًل عن 
األمـــن "وما في حدا يحاســـبو".  
. . . اً خيـــر أ و

منعـــت  التـــي  هـــذه  دولـــة  أي 
"خوفـــا" إقامـــة احتفـــال في أي 
المحرر  لألســـير  عامـــة  قاعـــة 
"الخيمة"  لكـــن  يونـــس،  كريـــم 
للقاعة الســـتقبال  بديـــاًل  كانـــت 
الوفود المهنئـــة، رغم أنف د"ولة 
اليهوديـــة".  عبـــاس  منصـــور 
مبـــروك لكريـــم نيـــل الحريـــة، 
ومجتمعنـــا العربـــي فخور بكريم 
الذي أعـــاد له )الكريـــم( حريته.

يرأســـها متطرف وكنيست  حكومة 
تتوقعون؟ فامذا  )لوطي(...  يرأسها 

ســـتجري انتخابـــات البلدية حســـب قـــرار الّداخليّة 
فـــي تاريـــخ 2023/10/31، وحســـب ما نشـــعره 
ونلمســـه علـــى الّصعيـــد المحلي الشـــفاعمري، فإننا 
في بدايـــة جس النبض، علـــى الصعيدين الّرئاســـي 
والعضويّـــة. ومـــا يميـــز هذا الســـياق وعلـــى مدار 
أكثـــر مـــن قـــرن، تـــرأس بلدية شـــفاعمرو ســـتة 
شـــخصيات، بـــدًءا مـــن المرحـــوم داهـــود تلحمي 
مـــن 1910 لغايـــة 1932، يليـــه المرحـــوم جبّور 
تـــرأس  ثـــم   ،1969 لغايـــة   1933 مـــن  جبّـــور 
البلديـــة المرحـــوم إبراهيم نمر حســـين من 1969 
لغايـــة 1998، ومـــن بعده تولـــى الّرئيـــس الحالي 
عرســـان ياســـين مـــن 1998 لغايـــة 2008، يليه 
الّرئيـــس ناهض خـــازم مـــن 2008 لغاية 2013، 
ثـــم جاء أميـــن عنبتاوي مـــن 2013 لغاية 2018، 
مـــع عـــودة عرســـان ياســـين 2018 لغايـــة اآلن.
فـــي بعض البلـــدات العربية لألســـف يتنـــاوب على 
رئاســـة الســـلطة المحليّـــة خـــالل خمس ســـنوات، 
ثالثـــة رؤســـاء. مع العـــودة للمشـــهد الشـــفاعمري 
القـــرار  يســـتعجل أصحـــاب  معّمقـــة، ال  وقـــراءة 
بتغييـــر من يجلـــس على كرســـي الرئاســـة، فهناك 
المصالح الشـــخصية وهناك مصالح خاّصة تتشـــبّث 
بهـــا مصالـــح كل طائفـــة، وحقها فـــي قيـــادة البلد 
والمشـــاركة في تســـيير ســـفينته بـــكل االتجاهات.

فـــي إحـــدى مقاالتي الســـابقة بهـــذا الصـــدد، قلت 
بـــأن مـــن يريـــد الجلـــوس على كرســـي الّرئاســـة 
فـــي شـــفاعمرو، تحتـــاج شـــخصيته لمزايـــا تصل 
واالجتماعيّـــة،  السياســـية  الّزعامـــة  مكانـــة  إلـــى 
وليـــس صدفـــة ومنـــذ اإلعـــالن عـــن شـــفاعمرو 
مدينـــة، لـــم يجلس علـــى كرســـيها شـــخًصا حزبيًّا.

هنـــاك من ذهـــب بعيـــًدا ووصف 
السياســـية  شـــفاعمرو  حالـــة 
بلبنـــان، والواقـــع في شـــفاعمرو 
ثالثـــة طوائـــف، أكبرهـــا الطائفة 
الطوائف  باقي  وتفهمت  اإلسالميّة، 

بـــأن توزيع المهـــام والمســـئوليّات داخـــل المجلس 
البلدي، هـــو الحل الحكيم للحفاظ على الّســـلم األهلي 
والّشـــراكة الكاملـــة فـــي قيـــادة بلـــٍد كان على مدار 
تاريخه تحـــت االمتحـــان واجتازه بحكمـــة العقالء.
التغييـــر صحـــيٌّ في كل الحـــاالت، لكنه فـــي الواقع 
الشـــفاعمري فإن التغيير ما زال يســـير بحذر وبطء، 
وأحياًنا يســـأل اإلنسان نفســـه يحاول فهم تخوفه من 
خطـــوة التغيير الشـــفاعمرية المميّزة، ليجـــد تركيبة 
لم يحـــن الوقت التخاذ القرار الحاســـم واســـتوعاب 
بـــأّن البلدية ما هي إاّل مؤسســـة خدماتية، تعمل على 
ضمـــان حياة كريمـــة لمواطنيها فـــي كل المجاالت.
قيـــادة البلـــد فـــي شـــفاعمرو ليســـت شـــعاًرا معلًّقا 
علـــى جـــدران قلعـــة بـــل إنـــه مهمـــة تكاد شـــبه 
مســـتحيلة فـــي دخـــول خـــط التوازنـــات، ألن من 
أقـــدم فـــي الماضـــي القريـــب علـــى كســـر هـــذا 
التـــوازن، وجـــد نفســـه خـــارج دائـــرة التنافـــس. 
لـــن ندخل في هـــذه المرحلـــة في تفاصيـــل الرئيس 
القادم، ألن الدخول في البنود ســـابًقا ألوانه والمواطن 
يملـــك بصوتـــه حريّـــة انتقـــاء الشـــخص المؤّهـــل 
للجلوس على كرســـي الرئاســـة، ألن لعبة القوائم ما 
زالت تنتظـــر حركتهـــا. لكننا على قناعـــة تاّمة بأن 
التغييـــر لم ينضـــج بعد في المشـــهد الشـــفاعمري، 
وصـــراع الرئاســـة باجتهادنـــا مـــا زال محصـــوًرا 
بيـــن جداريـــن يرتفـــع أحدهمـــا وينخفـــض آخـــر.           

التــــغيــيـــر من  وخوفـــهــا  شفاعــــمرو 
ــــس خنيفــــ ــح  ــ صالـــــ ــد  ــ زايــــــ ــم:  ــ بــقـــلـــ

ــد ــ ــو عــــــبـــــــــيــــــــ ــ ــن ابــــــــــــ ــ ــم معـــــــيـــــــــ ــ بقلـــــ
هـــزة أرضية لـــم يســـبق لها مثيـــل تشـــهدها الحلبة 
السياســـية فـــي إســـرائيل منـــذ قيـــام الدولـــة وعلى 
كافـــة المســـتويات واألصعـــدة تعود أســـبابها للتدخل 
والتحكـــم فـــي الجهـــاز القضائـــي من قبـــل حكومة 
اليمين األســـوأ تطرفا برئاســـة بنياميـــن نتنياهو، بن 
غفيـــر، وســـموتريتش، ووزير القضـــاء ياريف ليفين 
الـــذي ينـــوي القضـــاء علـــى كل ما يخـــص القضاء 
والعدالـــة، إذ أعلـــن، وعلـــى حد تعبيـــره، عن خطة 
إصالحيـــة فـــي الجهـــاز القضائـــي تقضـــي بتغيير 
تركيبـــة لجنـــة اختيـــار القضـــاة وإدخال سياســـيين 
"طبعا مـــن اليميـــن المتطـــرف" إلى اللجنة، وســـن 
قانـــون أســـاس التشـــريع بمـــا فـــي ذلك ما يســـمى 
بفقـــرة التغلـــب الهادفـــة لوضـــع حـــد مـــن تدخـــل 
محكمـــة العـــدل العليـــا في اإلجـــراءات التشـــريعية 
والحاجـــة إلى موافقة الكنيســـت بأغلبيـــة 61 عضوا. 
وقد وصـــف الخبراء ورجـــال القضاء هـــذه الخطوة 
السياســـية، ببداية ثـــورة وهزة أرضيـــة وانقالب في 
الجهـــاز القضائـــي في بث مباشـــر وحـــي، مؤكدين 
أن الديمقراطيـــة ال تنتهـــي بنتائـــج االنتخابـــات فقط، 
وتصفيتهـــا!  بالديمقراطيـــة  المـــس  شـــانها  ومـــن 
ومن أبـــرز التعقيبات التي أشـــعلت الحلبة السياســـية 
وأثارت غضـــب حكومة بنيامين نتـــن الياهو وتحديدا 
اليميـــن ووزير القضـــاء، تعقيب المستشـــار القضائي 
ورئيـــس محكمـــة العـــدل العليـــا الســـابق أهـــارون 

بـــاراك الذي وصـــف هذه الخطـــوات غيـــر قانونية 
وأنهـــا خطيـــرة جـــدا وســـامة تمـــس بالمواطنيـــن، 
معربـــا عـــن اعتقاده أنـــه في حالـــة تنفيذهـــا بكاملها 
علـــى الجهـــاز القضائـــي االســـتقالة الفوريـــة، وهو 
األمـــر الـــذي كان ســـيفعله لـــو كان اليـــوم مكانهم. 
مـــن جهـــة ثانيـــة هـــذه األقـــوال لـــم تـــُرْق لليمين، 
فوصفوهـــا بأنهـــا محرضـــة وحركة تمـــرد وتعالي 
أصـــوات، وقـــد طالبـــوا بتقديمـــه مع عدد مـــن قادة 
المعارضـــة رئيـــس الحكومـــة الســـابق يئيـــر لبيد ، 
وزيـــر الدفاع كانتـــس ، وقائد اركان الجيش موشـــي 
يعلـــون بتقديمهم للقضـــاء بتهمة خيانـــة الوطن وادوا 
ضـــرورة توقيفهـــم الفـــوري بذريعـــة انهم يشـــكلون 
خطـــرا حقيقيـــا ويتكلمـــون بنغمـــة وأســـلوب حربي
فـــي اعتقادي أن أكثـــر المتضررين من هذا المشـــهد 
الجديد ســـيكون المواطن العربي الذي سيمس بصورة 
مباشرة بمســـتقبله، وهنا ال بد لي أن أقف برهة وأذكر 
أنـــه علينا أن ال ننســـى ونتناســـى، ويجـــب أن نكون 
واقعييـــن ونعترف ونحاســـب أنفســـنا؛ كوننا الســـبب 
في إعـــادة انتخاب هـــذه الحكومة المتطرفة وإســـقاط 
حكومـــة لبيـــد التـــي كان للعـــرب فيها تمثيـــل بارز.
قـــول  يحضرنـــي  المقـــام  هـــذا  وفـــي 
القمنـــي:  ســـيد  الكبيـــر  المصـــري  الكاتـــب 
"إن االســـتعمار ليـــس ســـبب تخلفنـــا بـــل إن تخلفنا 
ســـبب اســـتعمارنا وهبوطنا إلى أدنى المســـتويات". 

الجهاز القضـــايئ يف إرسائيل يف عداد املفقودين
خطـــوات وزيـــر القضـــاء انقـــالب يف الجهـــاز القضـــايئ ببـــث مبارش
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يرســـم المبـــدع وهيـــب نديـــم وهبـــة بنصـــه لوحة 
فنيـــة تتزاحـــم فيهـــا األلوان المســـتوحاة مـــن عبق 
الزمـــن والممتزجـــة _بمقـــدرة_ بحقائـــق التاريخ، 
والنـــص يعكس خلجـــات الكاتب ومشـــاعره اآلنية، 
ويتخـــذ مـــن أحـــداث التاريـــخ وشـــخصياته منفًذا 
لعرضها أمـــام قارئه، فيحـــاول الّدخوِل فـــي تاريِخ 
اْلحضـــارِة اْلعربيّـــِة اإْلســـالميِّة، ليعرضهـــا برؤية 
معاصـــرة، يصـــل فيهـــا حاضـــره بُجـــذوره، وقد 
صاغهـــا المبـــدع وهيـــب نديـــم وهبـــة في ســـياق 
رحلـــة عبر الزمـــن، يقطـــع _من خاللهـــا_ أزمنة 
التاريـــخ الغابـــرة؛ ليهيـــئ الكاتب لنفســـه مهرًبا من 
زمنـــه إلى الزمـــن الماضـــي ينفس به عـــن همومه 
ولواعجـــه، لعلـــه يجـــد بذلك ســـلوى عمـــا يعانيه.
وبيـــن يدي الرحلـــة وضع المبدع وهيـــب نديم وهبة 
اِئه  شـــروًطا لمـــن يريـــد صحبته فيهـــا؛ لتأهيـــل ُقرَّ
نفســـيًّا لقراءة نصه والتفاعل معه، قبل ســـبر أغواره 
والتعمق فـــي دهاليزه؛ فاشـــترط علـــى المصاحبين 
لـــه في هذه الرحلـــة الزمنية أن يكـــون محبًّا ألرض 
الجزيـــرة العربيـــة، فـــي قلبه حـــرارة الشـــوق إلى 
تاريخهـــا وأمجادهـــا، كما اشـــترط عليـــه _كذلك_ 
نيـــا على عتبة بـــاب مدينة  أْن يتـــرَك كلَّ َمَتـــاِع الدُّ
النـــص حتى تتمكـــن روحه من االنطـــالق ورؤية ما 
ال تراه األجســـاد المثقلـــة بأعباء الحياة ومشـــاغلها. 
ولـــم َيُفـــِت الكاتـــَب أن يضـــع لرحلتـــه برنامًجـــا 
زمـــَن  فيـــه  االنطـــالِق  نقطـــُة  تكـــون  ًدا  محـــدَّ
ـــُة اْلَوداِع. اْلجاهليّـــِة، وينتهـــي مطـــاف الرحلة بِحجَّ

لقد تعددت روافـــد المبدع وهيب نديـــم وهبة الثقافية 
لتشـــكل ثقافتـــه المعرفية وشـــخصيته األدبيـــة؛ فلم 
يقتصـــر _في تحصيـــل ثقافتـــه_ على رافـــد واحد 
من روافـــد الثقافـــة، وإنما تعددت روافـــده المعرفية 
فظهـــرت في النـــص مزيًجا مـــن اللغـــة، واألدب، 
والتاريـــخ، والجغرافيا، والفلســـفة، والثقافـــة الدينية، 
والتصـــوف، وانعكـــس كل ذلك في إنتاجـــه األدبي. 
ويتضـــح ذلك في اســـتعانة النص _في بنـــاء تكوين 
نســـيجه الحكائـــي_ بمفـــردات الجغرافيـــا والتاريخ 
والثقافـــة األدبيـــة، ويعكـــس النص _بذلـــك_ خبرة 
كاتبـــه بالمـــكان الـــذي أراد أن يعلـــم بخطواته فوق 
جســـده )الجزيـــرة العربيـــة(، وظهر ذلـــك في زخم 
المواضع الجغرافية واألماكن التاريخية التي اشـــتمل 
عليها النص؛ فذكـــر منطقَة اليمـــن، ومعالَِم صنعاء، 
وخليَج عـــدن، وبـــاَب المنـــدب، والبحـــَر األحمَر، 
، وخليَج العقبة،  والمحيَط الهـــادي، والخليَج العربـــيَّ
والفـــراَت، والعـــراَق، والحيرَة، والبحريـــَن، ونجَد، 
 ، ومديـــَن، والّصحـــراَء اْلغربيَّة، واْلمغـــرَب اْلعربيَّ
وُجُزَر اْلكناريا، ووادَي الّذهِب، والّداخلَة، وإســـبانيا. 
ولـــم تقف خبـــرة أديبنا وشـــاعرنا الوهيـــب  وثقافته 
عنـــد حدود التضاريس الجغرافية، وإنما اســـتدعى _
إلى جانب ذلـــك_ ما يتعلق بالجغرافيـــا من ذكريات 
األماكن والشـــخصيات التاريخية، والســـير الشعبية، 
الثقافـــة  تداولتهـــا  التـــي  المالحـــم واألســـاطير  أو 
العربيـــة فـــي زمـــن الجاهليـــة؛ فذكر النـــصُّ جملًة 
من شـــعراء العـــرب وأماكنهم فـــي الجزيرة كامرئ 
ا، والغول،  القيـــس، وطرفـــة بن العبـــد، وتأبط شـــرًّ
، كما أشـــار  والشـــنفرى، وُعدّي بن ربيعـــِة التّغلبيُّ
النـــص لداحس والغبراء، والبســـوس، كما اســـتعان 
المبـــدع وهيب نديـــم وهبة في بنـــاء القصة بتوظيف 
بعـــض الحكايـــات التراثيـــة التـــي تناقلهـــا النـــاس 
علـــى مر العصـــور )بدر البـــدور وقمـــر الزمان(. 
لقـــد نفـــى المبـــدع وهيـــب نديـــم وهبـــة أن يكون 
النـــصُّ معبـــًرا عـــن مؤلفـــه؛ فطلـــب مـــن قارئه 
_فـــي بدايتـــه_ عـــدم البحـــث عنـــه فيـــه، وإنمـــا 

كتبـــه الكاتـــب معبِّـــًرا عـــن كل عربي قـــادم، يهمه 
علـــى  والوقـــوف  العـــرب  حضـــارة  استكشـــاف 
آثارهـــا )ال َتْبحـــْث عني َبْيَن ُســـطوِر اْلكتـــاِب! ُهَو 
أنَت هـــذا اْلعربـــيُّ اْلقادُم إلـــى اْلجزيـــرِة اْلعربيِّة(.

أقـــول: إن كان الكاتـــب قـــد صـــرح بذلـــك _بيـــن 
يـــدي عملـــه_ إال أنه لم يتمكـــن من إخفـــاء مالمح 
ب عن  ا؛ فهـــو اإلنســـان المغرَّ شـــخصيته إخفاء تامًّ
وطنـــه الـــذي يعانـــي _مثـــل كثيريـــن_ تداعيـــات 
االغتـــراب ويجتـــر مرارتهـــا )ترَكنـــي معلًّقـــا، ال 
أرَض تجَمُعني، ال ســـماَء تأوينـــي، ال وطَن يأخُذني 
وَيمضـــي في َســـَفري، ســـواَك ســـواَك يـــا قمري(
وممـــا زاد من مـــرارة الغربـــة عن الوطـــن وألمها 
المنافـــع  أصحـــاب  _مـــن  كثيـــر  خلـــق  حيلولـــُة 
واألغـــراض_ دون الظفر بالوطـــن والرجوع إليه، 
وهـــم قوٌم خلع النصُّ عليهم صفات الشـــر والخراب، 
فمنهـــم الغربـــاء وغيـــر الغرباء، ومنهـــم اللصوص 
بون للخلـــق، الذين  وقطـــاع الطـــرق، ومنهـــم المعّذِ
يحققـــون متعتهم فـــي إعمـــال أدوات العـــذاب فيهم 
)أَضاَعني َقَدري وَبْيني وَبْيـــَن مملكتي، يِقُف اْلَغريُب 
َواْلِمقَصلَُة( ـــيُف والجـــاّلُد  ريـــِق، والسَّ الطَّ وقاِطـــُع 

ولـــم يتمكـــن المبـــدع وهيب نديـــم وهبة مـــن إخفاء 
نفســـه كاتًبـــا يتخذ صنعـــة الكتابـــة ملجأ للتســـري 
ومـــالًذا للتنفيس عن مرارة الواقع واســـتدعاء أحداث 
التاريخ واألزمنـــة الغابرة )ُخْذني، أُجـــاِوُر ُخُطواِتَك 
فـــي ليـــِل اْلُغربـــِة َوالتَّْرَحـــاِل، ُخْذني مَعـــَك، أْدُخُل 
َخيمَة التّاريـــِخ، َعباَءتي الّشـــمُس، والّصحراُء يدي، 
وأصابعـــي أَوِديٌة دائمـــُة اْلَجَرياِن باْلِحبـــِر واْلِكتابِة(

وقد اختـــار الكاتـــب _بعناية_ مـــن أرض الجزيرة 
العربيـــة منطقـــة »الربـــع الخالي« لتكـــون معاداًل 
موضوعيًّـــا لحالـــه وتعبيـــًرا عـــن وطنـــه؛ لذلك لم 
يســـتطع أحد أن يعلـــن ملكيته لهـــذه البقعة من أرض 
جزيـــرة العـــرب، ولكن الكاتـــب يعلن انتمـــاءه لهذه 
المنطقة )الربـــع الخالي( انتماء األصـــل، فإن طينته 
ل منها جســـُده_ من أرضهـــا، ليضفي  _التـــي تشـــكَّ
بذلـــك على الفلســـطيني الظـــالل التـــي تلقيها أرض 
»الربـــع الخالـــي« في أذهـــان النـــاس؛ فهي أرض 
موحشـــة قاحلة ينفر الناس مـــن اجتيازها فضاًل عن 
بِع  اإلقامـــة فيهـــا وعمرانها )ال َيســـهُر في ليـــل الرُّ
اْلخالي، إال َمـــْن َهجَر في موســـِم اَْلَمَطِر إلى ِخْصِب 
اْلمـــكاِن، أرٌض ال يْملُكها أحٌد فـــي اْلجزيرِة اْلعربيِّة(
كذلك كل من انتســـب إلي أرض »الربع الخالي« أو 
تشـــكل جســـده من طينتها، فإنه محكوم عليه بالضياع 
والغربـــة والعـــذاب )وترُكـــُض أمامـــي أوجاعـــي 
بـــُع اْلخالي مْن ِصلصاِل  وعذابـــاُت الّرحيِل، يأخُذ الرُّ
الّطيـــِن، طينـــًة أخرى يتشـــّكُل مْنها جســـدي(، ومع 
ذلك فـــإن الكاتب ال يجـــد له مكاًنا غير هـــذا المكان 
بـــِع اْلخالـــي مكاني(. القفـــر الموحـــش )وأنا في الرُّ
وينعكـــس اإلحســـاس بالمـــكان على الحالة النفســـية 
للشـــاعر، ألن وحشـــة المـــكان تـــورث فـــي النفس 
باليـــأس،  وتصيـــب صاحبهـــا  ومـــرارة  انقباًضـــا 
فـــال يشـــعر معهـــا بقيمة األشـــياء، ويصيـــر كل ما 
يعالجـــه أو يتفاعـــل معـــه فـــي الحيـــاة جـــزًءا من 
المـــكان الـــذي يعيـــش فيـــه )أعـــرُف أنَّ إقَداَمـــَك 
وأنَّ  يـــداَك،  ملَكـــْت  ومـــا  َهبـــاٌء،  اأْلرِض  فـــوَق 
اْلخالـــي(  بـــُع  الرُّ هـــَي  عليهـــا  ومـــا  اأْلرِض  كلَّ 
ويتخذ المبدع وهيب نديم وهبة من رحلة »اإلســـراء 
والمعراج« قبًســـا يســـلط ضوءه على مكانة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عند ربه، وجهـــوده في أداء تكليفـــات وظيفته )َقَمٌر، 
ال َيحلُـــُم فـــوَق اْلحبشـــِة هـــَي ليلُة اإلســـراِء، ســـيُّد 
الّزماِن َيفتُح ســـماَء اْلعرِش، يدُخُل ســـيُّد اأْلرِض في 
َغياهـــِب اْلغيِب( ويوظف النصُّ بعـــض ما ورد عن 

النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص مـــن أقـــوال وأحاديث في رســـم الصورة 
)لقـــْد َصلّْيـــُت معكُم اْلعشـــاَء األِخيَر، ثـــمَّ جْئُت بيَت 
الَمقـــِدَس وَصلَّْيُت فيِه(، ويوالـــي النص ذكر مفردات 
»المعـــراج« ليعيـــن القارئ على تذكر مـــا اقترن به 
مـــن أحـــداث، وليعلن الشـــاعر بتلك المفـــردات عن 
ثقافتـــه اإلســـالمية التي ال تقـــل عن ثقافتـــه العربية 
فـــي الشـــعر واألدب والفلســـفة )ثـــّم يســـُجُد فـــوَق 
َعـــرِش هللاِ، وَيدُخـــُل الّســـماَء الّســـابعَة، ثـــمَّ حَملَْتُه 
دابّـــٌة عجيبٌة هَي اْلبـــراُق، لها وجُه اَْلَمـــْرأَِة وأجنحُة 
النّســـِر، وَذَنـــُب الّطاووِس إلى الّســـماِء الّســـابعِة(.
التـــي  النـــص علـــى »قبـــة الصخـــرة«  ويعـــرج 
اتخذهـــا  النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص مرتكـــًزا النطالقـــه من األرض 
إلى الســـماء فـــي رحلة »المعـــراج« )قمـــر َيصَعُد 
فـــوَق محّطـــٍة،  وَيُحـــطُّ  اْلِمعـــراِج،  ُصعـــوِد  فـــي 
هـــَي ِرحلٌة فـــوَق صخـــرٍة، تنِطـــُق الّصخـــرُة كما 
الّصحـــراُء، باســـِم هللاِ فـــي بيـــِت اْلمقـــدِس، تجَمُع 
اْلقـــدُس شراِشـــَف اْلحريـــِر، وتنـــاُم عنـــَد اْلفجـــِر، 
مّكـــَة(  ُزنـــوِد  فـــوَق  واْلجســـِد  الـــّروِح  ُمَســـلِّمَة 
والشـــاعر _بذكـــره لقبة الصخـــرة_ يعقـــد مقاربة 
بينهـــا وبيـــن »الكعبـــة المشـــرفة«، ليعكـــس بهـــا 
شـــجونه ومواجيـــده، بوصفهمـــا قبلتين للمســـلمين، 
فيســـتقر مفهـــوم القبلـــة فـــي وجدانـــه ومشـــاعره؛ 
ويـــرى القبلة األولـــى )مكة( بعين المشـــتاق لوطنه، 
فهي _بالنســـبة له_ رمـــز للخالص ورمـــز للوطن 
الغائـــب، وفي الوقت نفســـه تداعـــب القبلـــة الثانية 
)قبـــة الصخرة( خيالـــه وأمنياته، ويتمنـــى أن تكون 
مقصـــودة من المســـلمين في كل بقـــاع األرض كما 
تقصـــد القبلـــة األولـــى )الكعبـــة(، والمبـــدع وهيب 
نديـــم وهبـــة يخاطـــب »مكة« فـــي الظاهـــر، وال 
تغيـــب »قبـــة الصخرة« عـــن مكنون نفســـه وقرار  
فٌة( مشـــاعره )صخرٌة، هنا ُقبّـــٌة وهناَك َكعبٌة ُمشـــّرِ

وإن كانـــت »فلســـطين« تداعب خيال الشـــاعر من 
خـــالل »مكـــة« _التي هـــي رمز للخـــالص_ فإن 
الوصـــول إلى خالصها من األســـر صعـــب المنال، 
طـــال انتظـــاره عبـــر األزمنـــة المتالحقـــة، ولكن 
الطريـــق إليـــه صعـــب عســـير صعوبـــة الوصول 
إلـــى مكة وأنت فـــي »الربـــع الخالـــي« )والّطريُق 
إلـــى ِرحـــاِب َمّكـــَة طويلـــٌة، ولَْيـــٌل ِمـــَن الّضباِب 
مـــاِح، قلعَة  كثيـــٌف، زمـــٌن َيْرَفـــُع علـــى رؤوِس الِرّ
اْلقلـــوِب( اَْلَمـــَكاِن وَعَطـــَش  ااَِلْنِتَظـــاِر، وَصْمـــَت 
ويعكس النص معاناة اإلنســـان مـــن الحيرة ولحظات 
الشـــك والضياع فـــي األمم والحضـــارات قبل البعثة 
المحمديـــة، فكل الحضارات والممالـــك زالت، وكان 
زوالها دلياًل علـــى بقاء صانعها ومنشـــئها )أَنُظُر... 
واِل، كلُّ َمتاٍع  . ِبدايـــُة الزَّ َحَجـــًرا َمتروًكا لَِمعبٍد َوَثِنّيٍ
على وجـــِه اأْلرِض زائٌل، وعرُشـــَك باٍق عرُش هللاِ(

ويجد النص في شـــخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص مـــالذا للخالص 
مـــن أوضـــاع البشـــرية الســـيئة علـــى المســـتويين 
الفكـــري والواقعـــي؛ فلم تقـــم حضـــارة _على مر 
التاريـــخ_ إال أصابهـــا التلـــف وضاعـــت معالمهـــا 
عبـــر الزمـــن ألنهـــا لم تكـــن تحمـــل فـــي طياتها 
مقومـــات البقاء األبدي كما حملت رســـالة اإلســـالم.
ويســـتعرض النص لحظـــات الَقـــَدر المحتوم بإعالن 
الســـماء عـــن اختيـــار »محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص« رســـواًل إلى 
النـــاس مـــن قبل ربـــه، وســـيًدا لألرض )هـــَو أنَت 
ســـيُّد اأْلرِض، خرْجـــَت رســـوال، وأُنـــِزَل عليـــَك 
اْلكتـــاُب(، وأعلنـــت الســـماء أن ســـيادة األرض من 
نصيـــب صاحـــب الغـــار )غـــار »حـــراء«( حيث 
يتخذ النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص منه متعبـــًدا ومالًذا للفكـــر والتأمل، 
وأن موعـــد ذلـــك هـــو ليلـــة القـــدر )َيجلُس ســـيُِّد 
، َيُكتُُب  مـــاِن، على َحَجـــٍر َمتـــروٍك لَمعبٍد َوَثِنـــّيٍ الزَّ
فـــوَق الّرمـــِل، يُْعلُِن: ســـيُّد اأْلرِض، ســـيأتي َيهِتُف 
باســـِم اْلواحـــِد اأْلَحِد، ســـيأتي الّصوُت ِمـــَن اْلغاِر، 
ِمـــْن أعالـــي »َجبِل حـــّراَء«، وتكـــوُن ليلـــُة اْلقدِر( 
ويرصد النـــص تنزالت أنـــوار الوحي وإشـــراقات 

الهدايـــة للبشـــرية، للتعـــرف علـــى ســـيده الحقيقي، 
اإللـــه الواحـــد الحـــق وعبادتـــه، بعـــد أن تلطـــخ 
األوثـــان  الشـــرك وعبـــادة  فـــي وحـــل  اإلنســـان 
)َصلَصلـــَة أجـــراٍس َتَتدلّـــى، موســـيقى ِمـــْن َذَهٍب، 
ِمـــْن  واْلعشـــريَن  الّســـابِع  ليلـــِة  فـــي  هللاِ،  وْحـــَي 
اإَْلِْنَســـاِن( التّنويـــِر وعصـــِر  ِبِرســـالِة  رمضـــاَن، 

ويرســـم النـــص لشـــخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص صـــورة تعكس 
الحالة النفســـية لكاتبـــه، فأظهره في صـــورة طبيب 
متمـــرس خبيـــر بـــأدواء النفـــوس، يســـكب فيها _
بحكمة_ ما يناســـبها من دواء يســـتخلص به أدواءها 
المزمنـــة العنيـــدة، ويخلصهـــا من الخضـــوع لغير 
ســـيدها الواحـــد )ســـيأتي ِمْن ِعبـــاِدي، َيســـُكُب في 
النّفـــوِس، ماَء اْلِحكمِة كالّدِم في الّشـــراييِن َيســـري، 
وَتجري فـــي َعتمِة النّفـــِس وُظْلماِت اْلوجـــوِد، نوًرا 
يُشـــِرُق فوَق اْلكـــوِن في صالٍة أبديٍّة، ســـيأتي حاماًل 
َجفاَف الّرمِل، كالًما يشـــبُه الّســـحَر وما هَو بالّسحِر، 
داخـــاًل عوالِـــَم اْلعالَِم وأقاليـــَم اْلبلـــداِن، ُمهاِجًرا في 
شـــريعِة التّوحيـــِد، َوَتحطيـــِم اأْلصنـــاِم... اأْلوثاِن(
يتخـــذ النص من أحـــداث الســـيرة النبويـــة العطرة 
خيوًطا لنســـج مالمـــح لرســـم الصورة الفنيـــة التي 
أرادهـــا المبـــدع وهيـــب نديـــم وهبة، فبعـــد ظهور 
الدعـــوة المحمديـــة لم يعد نطـــاق مكة مجـــااًل لحلم 
القمر، فالقمر ال يشـــع بضوئـــه الحالم إال على أرض 
يصـــدح فـــي أرجائهـــا ذكـــر خالقها وخالـــق الكون 
)َيشـــرُب اْلَقَمُر اْلحالُِم هذا اَْلَمَســـاَء، ماَء الّصوِت في 
آيـــاِت هللاِ، مرحى بـــالُل،... لَك اَْلَمْجُد، لَك ما َبَســـَط 
هللاُ مـــنَ اْلوحِي، ما أَنـــَزَل مَن اْلحكمـــِة، ما أبدَع في 
التّنزيِل(، وبعـــد أن ضيقت »قريـــش« الخناق على 
المســـلمين واضطرتهم إلـــى الخروج مـــن أوطانهم 
إلى أوطـــان أخرى غريبـــة عنهم )أرض الحبشـــة( 
فـــراًرا بدينهم وعقيدتهـــم )َقَمٌر، ال َيحلُُم فـــوَق َمّكَة، 
َيهُجـــُر اْلمكاَن في ســـكوِن َصمِت اْلحركـــِة، وَيدُخُل 
بـــالَد اْلحبشـــِة، تُغلُِق »قريـــُش«، طـــوَق االختناِق 
حوَل أعنـــاِق اَْلُمْســـلِِميَن، وَيخـــُرُج ســـيُِّد اأْلرِض، 
كمـــا َتخُرُج اْلِبـــذرُة ِمـــَن التّربِة، وينبعـــُث الّصوُت 
ِمـــْن ِمئذنـــٍة، كما َينبِثـــُق الّضـــْوُء ِمَن اْلعتمـــِة، هذا 
نجـــيُّ ِمـــَن اأْلحبـــاِش، َيرفـــُع اآْلَن اآْلذاَن َفـــوَق  الِزّ
ِمئذنـــٍة َحبشـــيٍّة، مرحـــى بـــالُل، َمرحـــى بـــالُل(

وتتوالـــى أحداُث الســـيرة العطـــرة خيوًطـــا متناثرة 
فـــي نســـيج النص الفنـــي، ويشـــير النـــصُّ لحادث 
الهجـــرة إلى »المدينـــة المنورة«، كما يشـــير لغزوة 
 » »األحزاب« التي أشـــار فيها »ســـلماُن اْلفارســـيُّ
)ِبَحْفـــِر َخْنـــَدٍق حـــوَل اْلمدينِة(، ورســـم النص من 
خـــالل تعبيره عن تلـــك الغزوة صـــورة جميلة للنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بخروجـــه من عنـــد هللا في الوقـــت الذي خرجت 
فيـــه الوثنية لحـــرب هللا )خَرَجـــِت اْلوثنيّـــُة لحرِب 
هللاِ، وخرْجَت أنـــتَ ِمْن عنِد هللاِ، رســـواًل منصوًرا، 
لـــَك يـــوُم اْلجمعـــِة للّصـــالِة، وشـــهُر الّصـــوِم في 
رمضاَن، واْلحـــجُّ إلى اْلكعبِة ولثُم اْلحجِر اأْلســـوِد(.
ويســـتمر توالـــي األحداث حتـــى يحين موعـــد لقاء 
مكـــة في يـــوم الفتح، لحظـــة لقاء الوطـــن بعد غيبة 
وهجـــرة، وهي لحظة دخـــول أرض الوطن بانتصار 
بعـــد انكســـار، ولحظة توافـــق المتباعـــدات وتواؤم 
المتفارقـــات، )هـــَي لحظُة خلـــٍق في التّكويـــِن، أْن 
تعوَد إلى َمّكـــَة(، وجعل النصُّ مـــن العودة إلى مكة 
انعكاًســـا لمـــا يعترك في العقـــل الباطـــن لكاتبه من 
لواعـــج حنين العـــودة إلى موطن القبة في فلســـطين 
)هـــَي لحظـــُة اْلوْجِد فـــي التّوحيِد، مـــا َبْيـــَن اْلَخْلِق 
واْلخالـــِق، ما َبْيَن كتـــاِب هللاِ، وكتاِب اْلمـــاِء واْلَحَرِم 
الّشـــريِف واْلكعبـــِة، هـــَي لَُغٌة ال تعـــرُف إال الّرمَز، 
مـــا َبْيـــَن النّاســـِخ واْلمنســـوِخ والّظاهـــِر واْلباطِن(. 
وفـــي نهايـــة المطاف تصـــل األحداث إلـــى ذروتها 
بحجـــة الوداع، التـــي أراد هللا تعالى بهـــا إتمام الدين 
وإكمـــال النعمـــة وتثبيـــت أركان التوحيـــد الخالص 
هللاُ(. إال  إلـــَه  ال  اْلـــوداِع«  »حّجـــُة  تكـــوَن  )وأْن 

ُخــــــُطـــــــــــواٌت فـــــــــوَق جـــــــــســـــــِد الّصـــــــــحـــــــــراِء
اْلعربّيـــــِة اْلقصيـــــــدِة  أ.د. محمـــد مصطفى منصور َمرسحـــُة  وتحليل:  قراءة 

قســـم   - العلـــوم  دار  كليـــة   - الفيـــوم  جامعـــة 
الدراســـات األدبيـــة - ُجمهوِرّيـــة ِمصـــر العربّية



*الشبكة مخولة للحد/ للربط / اللغاء الحملة يف كل وقت دون االعالن املسبق. خاضع لرشوط الحملة  *الصور لاليضاح فقط

רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון

SAMARA - סמארה

סמארה מרכז מסחרי

فرع الفوار 
)شفاعمر - بجانب مركز الرشطة(

هاتف. 04-9865768

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

نسكفي عليت 200 غم

נס קפה עלית 200 גרם

1790

&

مسحوق غسيل تايد 8 كغم

אבקת כביסה טייד 8 ק״ג

4990

&

مستحلب حامم بينوك 700 مل

תחליב רחצה פינוק 700 מ” ל

890

&

ديدورانت اكس

דאודורנט אקס

990

&

زوج منظف شبابيك اجكس 

מנקה חלונות אגקס זוג

1490

&

مطري غسيل مكسيام مركز 1 لرت

מרכך כביסה מקסימה מרוכז 1 ליטר

1490

&

ريتسباز ضد الحرشات 2 لرت

ריצפז דוחה תיקנים 2 ליטר

1690

&

شامبو/مطري 10 700 مل

שמפו / מרכך 10  700 מ”ל

10&

شامبو/مطري كيف 700 مل

שמפו / מרכך כיף 700 מ”ל

10&

سمك امنون 1 كغم

דג אמנון 1 ק” ג 

1790

&

خضار مفرزة 800غم

ירקות קפואים שף הטבע 800 גר’

790

&

حليب اطفال نوتريون 800 غم

חלב לתינוקות נוטרילןן 800 גר’ 

55&

معطر جو كهربايئ ايرويك 

אירוויק מילוי מכשיר זכוכית 

زوج طناجر ضغط  اركوستيل 

ARCOSTEEL סט 2 סיר לחץ

399&

مرش للتنظيف ديتول 750 مل

ספרי דיטול 750 מ”ל 

990

&

شاي فيسوتسيك كل االطعمه 25 
كيس التاين بنصف السعر

תה ויסוצקי / רגיל + גריין + שמיר 
+ירוק  25 שק’

השני 
בחצי 
מחיר

طقم 6 فرايش اسنان كولجيت زيج زاج

מברשת שיניים קולגייט זיגזג 6 יח’ 

590

&

طنجره للمغربيه 9 لرت

SOLTAM סיר קוסקוס 9 ליטר

199&

سائل ديتول 750 مل

דיטול 750 מ”ל

1890

&

شاي فيسوتسيك 25 كيس ايرل جراي

תה ארל גריי 25 שק’

2790

&

جهاز معطر ايرويك

מכשיר אירוויק 

2890

&

طنجره للمعكرونه 5.5 لرت 

 SOLTAM סיר פסטה 5.5 ליטר

99&

منظف غسيل كولون جل 2.5 لرت 

קולון גיל כביסה מרוכז 2.5 ליטר 

1690

&

شنيتسل للالوالد ماما عوف 700 غرام

שניצל ילדים מאמא עוף 700 גר’ 

2490

&

شاي فيسوتسيك 25 كيس 

תה  ויסוצקי כל הטעמים 25 שק’ 

2790

&

معطر جو پيور

אירוויק פיור 

1490

&

كبسوالت للجيل فينش 50 وحده

טבליות פיניש 50 יח’ 

2190

&

طحينة خام كروان 500 غم

טחינה גולמית קרואן 500 גר’

990

&

صلصة سبچيتي بريال 400 غم 

רוטב ספגטי ברילה 400 גר’

790

&

زيت ذرة انطوان شقحة 2 لرت

שמן תירס אנטון שוקחה 2 ליטר

1790

&

رز سان وايت 5 كغم

אורז סן וויט 5 ק” ג 

3990

&

لنب طارا 3 لرت

יוגורט טרה 3 ליטר

1990

&

جبنة نابوليون طعامت 225 غم تنوڤا

גבינה נפליון טעמים 225 גר’ תנובה

990

&

رزمة كارلو ميني

מאגדת קרלו מיני

990

&

جبنة صفرا طارا 500 غم

גבינה צהובה טרה 500 גר’

1790

&

لينور كرات تعطري 210 غم

לינור כדוריות בושם 210 גר’

34&

2 ב

سائل جيل فريي 650 مل

נוזל כלים פירי 650 מ”ל 

1690

&

2 ב

اكنوميكا سانو 4 لرت

אקונומיקה סנו 4 ליטר 

2990

&

2 ב

اريال جيل 3.74 مل

אריאל גיל כביסה 3.74 מ”ל

3990

&

مزيل بقع  فانيش كاليا 3لرت

ווינש קליה גיל 3 ליטר 

3690

&

2 ב

1690

&

2 ב

2 ב

2 ב
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نسكفي عليت 200 غم

נס קפה עלית 200 גרם

1790

&

مسحوق غسيل تايد 8 كغم

אבקת כביסה טייד 8 ק״ג

4990

&

مستحلب حامم بينوك 700 مل

תחליב רחצה פינוק 700 מ” ל

890

&

ديدورانت اكس

דאודורנט אקס

990

&

زوج منظف شبابيك اجكس 

מנקה חלונות אגקס זוג

1490

&

مطري غسيل مكسيام مركز 1 لرت

מרכך כביסה מקסימה מרוכז 1 ליטר

1490

&

ريتسباز ضد الحرشات 2 لرت

ריצפז דוחה תיקנים 2 ליטר

1690

&

شامبو/مطري 10 700 مل

שמפו / מרכך 10  700 מ”ל

10&

شامبو/مطري كيف 700 مل

שמפו / מרכך כיף 700 מ”ל

10&

سمك امنون 1 كغم

דג אמנון 1 ק” ג 

1790

&

خضار مفرزة 800غم

ירקות קפואים שף הטבע 800 גר’

790

&

حليب اطفال نوتريون 800 غم

חלב לתינוקות נוטרילןן 800 גר’ 

55&

معطر جو كهربايئ ايرويك 

אירוויק מילוי מכשיר זכוכית 

زوج طناجر ضغط  اركوستيل 

ARCOSTEEL סט 2 סיר לחץ

399&

مرش للتنظيف ديتول 750 مل

ספרי דיטול 750 מ”ל 

990

&

شاي فيسوتسيك كل االطعمه 25 
كيس التاين بنصف السعر

תה ויסוצקי / רגיל + גריין + שמיר 
+ירוק  25 שק’

השני 
בחצי 
מחיר

طقم 6 فرايش اسنان كولجيت زيج زاج

מברשת שיניים קולגייט זיגזג 6 יח’ 

590

&

طنجره للمغربيه 9 لرت

SOLTAM סיר קוסקוס 9 ליטר

199&

سائل ديتول 750 مل

דיטול 750 מ”ל

1890

&

شاي فيسوتسيك 25 كيس ايرل جراي

תה ארל גריי 25 שק’

2790

&

جهاز معطر ايرويك

מכשיר אירוויק 

2890

&

طنجره للمعكرونه 5.5 لرت 

 SOLTAM סיר פסטה 5.5 ליטר

99&

منظف غسيل كولون جل 2.5 لرت 

קולון גיל כביסה מרוכז 2.5 ליטר 

1690

&

شنيتسل للالوالد ماما عوف 700 غرام

שניצל ילדים מאמא עוף 700 גר’ 

2490

&

شاي فيسوتسيك 25 كيس 

תה  ויסוצקי כל הטעמים 25 שק’ 

2790

&

معطر جو پيور

אירוויק פיור 

1490

&

كبسوالت للجيل فينش 50 وحده

טבליות פיניש 50 יח’ 

2190

&

طحينة خام كروان 500 غم

טחינה גולמית קרואן 500 גר’

990

&

صلصة سبچيتي بريال 400 غم 

רוטב ספגטי ברילה 400 גר’

790

&

زيت ذرة انطوان شقحة 2 لرت

שמן תירס אנטון שוקחה 2 ליטר

1790

&

رز سان وايت 5 كغم

אורז סן וויט 5 ק” ג 

3990

&

لنب طارا 3 لرت

יוגורט טרה 3 ליטר

1990

&

جبنة نابوليون طعامت 225 غم تنوڤا

גבינה נפליון טעמים 225 גר’ תנובה

990

&

رزمة كارلو ميني

מאגדת קרלו מיני

990

&

جبنة صفرا طارا 500 غم

גבינה צהובה טרה 500 גר’

1790

&

لينور كرات تعطري 210 غم

לינור כדוריות בושם 210 גר’

34&

2 ב

سائل جيل فريي 650 مل

נוזל כלים פירי 650 מ”ל 

1690

&

2 ב

اكنوميكا سانو 4 لرت

אקונומיקה סנו 4 ליטר 

2990

&

2 ב

اريال جيل 3.74 مل

אריאל גיל כביסה 3.74 מ”ל

3990

&

مزيل بقع  فانيش كاليا 3لرت

ווינש קליה גיל 3 ליטר 

3690

&

2 ב

1690

&

2 ב

2 ב

2 ב
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كلثـــوم  أم  الشـــرق  كوكـــب  حلّـــت 
مجلـــة  قائمـــة  ضمـــن   )1975  1898-(
ألعظـــم  األمريكيـــة   rollingstone
التاريـــخ. فـــي  ومغنيـــة  مغنـــي   200
وجـــاءت أم كلثـــوم فـــي المرتبـــة الرقـــم 
المصريـــة  المطربـــة  لتكـــون   61
القائمـــة. فـــي  الوحيـــدة  والعربيـــة 
 rollingstone مجلـــة  ونشـــرت 
 200 ألعظـــم  تقريـــًرا  األمريكيـــة 
وضمـــت  التاريـــخ  فـــي  ومغنيـــة  مغنـــى 
مختلفـــة. عصـــور  مـــن  مطربيـــن 
تصـــدرت القائمـــة أريثـــا لويـــز فرانكلين 
وعازفـــة  أغـــان  وكاتبـــة  مغنيـــة  وهـــي 
لُّقِبـــت بـ"ملكـــة الروح". بيانـــو أمريكيـــة 

وضمـــت القائمـــة النجـــوم ريهانـــا وليدي 
هيوســـتن  وويتنـــي  وبيونســـيه  جاجـــا 
بريســـلي  وألفيـــس  ميركـــوري  وفريـــدي 
وفرانـــك ســـيناترا وإلتـــون جـــون وبوب 
وأديـــل. جاكســـون  ومايـــكل  مارلـــى 

وفـــي حديثهـــا عـــن أم كلثوم قالـــت المجلة 
إن كوكـــب الشـــرق ليس لها نظيـــر حقيقي 
بيـــن المطربيـــن فـــي الغرب ولعقـــود من 
العربـــي. العالـــم  روح  مثّلـــت  الزمـــان 

وأشـــارت إلى أن رحيلها فـــي عام 1975 
العاصمة  شـــوارع  إلـــى  المالييـــن  جلـــب 
المصريـــة القاهـــرة حزنـــاً عليهـــا، وامتد 
تأثيرهـــا إلـــى مـــا هو أبعـــد من ذلـــك فقد 
وصفها المطرب بوب ديـــالن بـ"العظيمة".

قائمـــة  هـــذه  أن  المجلـــة  وذكـــرت 
أعظـــم  وليســـت  المطربيـــن  لـ"أعظـــم 
األصـــوات"، مضيفـــة: "أكثـــر مـــا يهمنا 
هـــو األصالـــة والتأثيـــر وعمـــق كتالـــوج 
الموســـيقى". تراثـــه  واتســـاع  الفنـــان 

وجرى اختيـــار نجوم القائمة مـــن قبل نقاد 
الموسيقى بناء على األصالة والتأثير وعمق 
األعمـــال المقدمة ومدى التنوع الموســـيقي.

قضـــت محكمـــة جنايـــات القاهـــرة يوم 
الخميـــس )الخامس من كانون الثاني/يناير 
2023( بحبـــس الممثلة منة شـــلبي عاما 
مـــع إيقاف التنفيذ وتغريمها عشـــرة آالف 
جنيه )نحـــو 370 دوالرا( إلدانتها بتهمة 
التعاطي. حيازة مـــواد مخـــدرة بقصـــد 

وكانـــت النيابـــة العامـــة قد أســـندت إلى 
منـــة فـــي كانـــون األول/ديســـمبر تهمة 
إحراز جوهر الحشـــيش المخـــدر بقصد 
التعاطـــي في غيـــر األحـــوال المصرح 
بها قانونـــا وأحالتها للمحاكمـــة بناء على 
تقريـــر المعمـــل الكيمـــاوي عـــن المواد 
المضبوطة معها بمطار القاهرة وشـــهادة 
الشـــهود وتفريـــغ كاميـــرات المراقبـــة.

ونفـــت المتهمـــة ما نســـب إليهـــا وأُطلق 
ذمـــة  علـــى  ماليـــة  بكفالـــة  ســـراحها 

المحاكمة  موعـــد  لحيـــن  القضية 
الجلســـة  تحضـــر  لـــم  لكنهـــا 
محاموهـــا. عنهـــا  وحضـــر 
تعود الواقعة لشهر تشرين الثاني/
نوفمبر حين كانت الممثلة الحائزة 
على )جائزة فاتـــن حمامة للتميز( 
مـــن مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولـــي، عائـــدة مـــن الخـــارج 
الجمـــارك  ســـلطات  وأوقفتهـــا 
لالشـــتباه في "كثافـــات عضوية" 
داخـــل حقائبهـــا تبين الحقـــا إنها 
هما  مخدرين  جوهريـــن  تحـــوي 
الحشـــيش والقنـــب المدرجيـــن بالجدول 
األول مـــن جـــداول قانـــون المخدرات.
وأثـــارت قضيـــة الممثلـــة الشـــابة جدال 
علـــى منصـــات التواصـــل االجتماعـــي 
لهـــا،  ومعـــارض  عنهـــا  مدافـــع  بيـــن 
مـــا دعـــا نقابـــة المهـــن التمثيليـــة فـــي 
مصـــر إلى اصـــدار بيـــان تطالـــب فيه 
الجميـــع بـ"احترام خصوصيـــة أعضائها 
اعراضهـــم". فـــي  الخـــوض  وعـــدم 
العديـــد  شـــلبي  مـــع  تضامـــن  كذلـــك 
والعـــرب. المصرييـــن  الفنانيـــن  مـــن 
وكانـــت الفنانة المصرية العـــام الماضي 
مـــن بيـــن المرشـــحين لجائـــزة "إيمي" 
الدوليـــة عن دورهـــا في عمـــل درامي 
بعنـــوان "في كل أســـبوع يـــوم جمعة".

تلقـــى الفنـــان اإلماراتـــي حســـين الجســـمي التهانـــي والمباركات 
بعـــد دخولـــه القفص الذهبي وســـط األهـــل واألصدقاء، وشـــارك 
جمهـــوره العديد من الرســـائل التي وصلته عبر مواقـــع التواصل.

بحســـابه  الســـتوري  عبـــر  الجســـمي  وثـــق  كمـــا 
زفافـــه. حفـــل  مـــن  صـــورة  إنســـتغرام  فـــي 

ولـــم يتـــم نشـــر أي فيديـــو أو صـــور أخـــرى لزفـــاف الفنـــان 
اإلماراتـــي؛ ألنـــه وفـــق المعلومـــات كان مقتصـــرا علـــى أهـــل 
العروســـين واألصدقاء المقربيـــن جدا فقط، وبعيـــًدا عن األضواء.
زفافـــه. مـــن  لقطـــات  بتوثيـــق  متابعـــوه  طالبـــه  فيمـــا 

يأتـــي ذلـــك بعـــد مـــرور شـــهر تقريبـــا علـــى احتفـــال الفنـــان 
حســـين الجســـمي، بعقـــد قرانـــه علـــى فتاة مـــن خارج الوســـط 
الشـــيخ  ســـمو  بحضـــور  وأصدقائـــه،  أقاربـــه  وســـط  الفنـــي، 
اإلمـــارات. خارجيـــة  وزيـــر  نهيـــان،  آل  زايـــد  بـــن  عبـــدهللا 

الكويتيـــة،  شـــمس  الفنانـــة  تـــزال  ال 
زيارتهـــا  بعـــد  خاصـــة  الجـــدل،  تثيـــر 
مـــن  قادمـــة  مـــرة،  ألول  هرتســـليا،  إلـــى 
للهجـــوم  عّرضهـــا  مـــا  وهـــو  أســـطنبول، 
الشـــديد علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
التطبيـــع«. »فـــخ  فـــي  وقوعهـــا  بســـبب 

وقد أطلقت شـــمس عدة تصريحات، وكشـــفت 
السبب األساســـي حول زيارتها وزعمت أنها 
قامت بهـــذه الزيارة لطلب العلـــم, مؤكدة أنها 
كانـــت تنتظـــر دورها لدراســـة علـــم الروح 
على يـــد طبيب عربـــي ابن مدينـــة الناصرة 
، يدعى نـــادر بطو، منذ نحو أربع ســـنوات.

وشـــاركت الفنانـــة صـــورة لها مـــع الطبيب 

عبـــر حســـابها الخـــاص فـــي ”إنســـتغرام“.
زيارتهـــا  أجـــواء  شـــمس  ووثقـــت  كمـــا 
قبـــة  ومســـجد  األقصـــى،  المســـجد  إلـــى 
الصخـــرة، وكنيســـة القيامـــة فـــي القـــدس.

وأعربـــت الفنانـــة الكويتيـــة عـــن ســـعادتها 
بزيارة األماكن المقدســـة فـــي القدس، ووثقت 
العمـــر“،  ”حلـــم  وعلقـــت  اآلذان،  صـــوت 
و“اســـتودعتكم هللا الـــذي ال تضيـــع ودائعه“. 
كمـــا صورت لقطـــات من المســـجد األقصى.

وفـــي كنيســـة القيامـــة وهـــي داخل أســـوار 
البلـــدة القديمـــة في القدس، نشـــرت شـــمس 
مقطـــع فيديـــو وعلقـــت: ”بولع لكم شـــمعة، 
المســـيح“. بنـــور  ربـــي  دربكـــم  ينـــور 

الفنانـــة  غـــادرت 
عبدالرازق  غـــادة 
المسلسالت  موسم 
يـــة  لمصر ا
للعـــام  لرمضـــان 
علـــى  الثانـــي 
بعدمـــا  التوالـــي، 
خـــروج  تأكـــد 
الجديد  مسلســـلها 
التالتـــة"  "ثلـــت 
موســـم  مـــن 
الثانيـــة  للمـــرة  انســـحابها  بعـــد   2023
عـــدم  بســـبب  العمـــل،  بطولـــة  مـــن 
اســـتجابة الجهـــة المنتجـــة لطلباتهـــا الفنية.

وأكدت غـــادة عبدالـــرازق "أن التحضيرات 
بالفعـــل"،  توقفـــت  بالمسلســـل  الخاصـــة 
المسلســـالت  فـــي موســـم  يُعـــرض  ولـــن 
المصريـــة لرمضـــان 2023، بعد خالفات 
أثيـــرت مؤخراً حول المسلســـل ما تســـببت 
فـــي توقـــف المشـــروع، وذلـــك بالتزامـــن 
هشـــام  محمـــد  المخـــرج  مواصلـــة  مـــع 
الرشـــيدي اختيـــار باقـــي األبطـــال، حيث 
كانـــت نجـــالء بـــدر مرشـــحة للمشـــاركة.

بينمـــا كشـــف مصـــدر مـــن فريـــق عمل 
المسلســـل "أن المنتـــج ممدوح شـــاهين هو 

الـــذي قـــرر تأجيـــل طـــرح العمـــل لحين 
علـــى  عبدالـــرازق  غـــادة  مـــع  التوافـــق 
بعـــض المطالـــب التـــي طلبـــت تنفيذها من 
اإلنتـــاج، كما أكد أن الشـــركة لـــم تتعاقد مع 
فريـــق العمل بشـــكل رســـمي حتـــى اآلن".
وكانـــت غـــادة عبدالـــرازق، قـــد اعتذرت 
عـــن  الماضـــي  الشـــهر  مفاجـــئ  بشـــكل 
التواجـــد في المسلســـل والغياب عن موســـم 
رمضـــان، قبل التراجـــع عن هـــذا القرار، 
وتـــم ترشـــيح عدد مـــن النجوم لمشـــاركتها 
البطولـــة على أن يبـــدأ التصوير في النصف 
الثانـــي من شـــهر ينايـــر الجـــاري. وكان 
آخـــر أعمال غـــادة الدرامية مسلســـل »لحم 
غـــزال« الـــذي ُعرض في موســـم رمضان 
2021، وشـــاركها البطولة كل من شـــريف 
ســـالمة، وفـــاء عامر، مي ســـليم، أشـــرف 
عبدالغفـــور وآخريـــن، وهـــو مـــن تأليـــف 
إيـــاد إبراهيـــم، وإخـــراج محمـــد أســـامة.
وانتهـــت غادة عبدالرازق مؤخراً من تصوير 
حكاية ضمن مسلســـل "حـــدث بالفعل" تحمل 
اســـم "تحـــت الحـــزام" ويُشـــاركها البطولة 
خالـــد أنـــور وســـلمى أبوضيـــف، والعمل 
من تأليـــف فـــادي النجار، وإخـــراج محمد 
هشـــام الرشـــيدي، ومـــن المقـــرر عرضه 
عبر إحـــدى المنصـــات الرقمية المشـــفرة.

أّم كلثـــوم العربيـــة الوحيـــدة يف قامئة 
أعظــــم 200 مطـــرب يف التـــاريـــــخ

حسني الجسمي يحتفل بزفافه بعيًدا عن األضواء

شـــمس الكويتيـــة تصـــي مبســـجد قبة 
الصخرة وتيضء شـــمعة بكنيســـة القيامة

حبـــس منـــة شـــلبي ســـنة مـــع 
إيقـــاف التنفيذ يف قضيـــة مخدرات

تنســـحب  غـــادة عبدالرازق  الثانيـــة:  للمـــرة 
الثالثـــة‘ ‘ثلـــث  مسلســـل  بطولـــة  مـــن 
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الحمل

ر لثو ا

ء لجوزا ا

ن لسرطا ا

ســـد ال ا

ء ا ر لعذ ا

تسايل وتقارير خاصة

الميزان

س لقـــو ا

لـــو لد ا

الحـــوت

لجـــدي ا

لعقـــرب ا

 21 ــوم  ــ الي ــل  ــ الحم ــرج  ــ ب ــات  ــ ــوم وتوقع ــ الي ــك  ــ حظ
ــور  ــ ــزي األم ــ ــا عزي ــ ــزال ي ــ ــا ت ــ ــان، م ــ آذار - 19 نيس
ــآت  ــ والمفاج ــف،  ــ لألس ــد  ــ تري ــا  ــ م ــس  ــ عك ــير  ــ تس
ــك وعدم  ــ ــدوء وإحكام عقل ــ ــك باله ــ ــتمرة، لذلك علي ــ مس
ــك  ــ ــرارات، صحت ــ ــاذ الق ــ ــك واتخ ــ ــي كالم ــ ــور ف ــ الته
ــد الظهر،  ــ ــا بع ــ ــرة م ــ ــي فت ــ ــاؤل ف ــ ــع تس ــاً موضــ أيضــ
ــر تأثراً. ــ ــي األكث ــ ــاز الهضمي فه ــ ــى الجه ــ ــذر عل ــ فاح

ــرين  ــ ــوس اليوم 22 تش ــ ــوم وتوقعات برج الق ــ ــك الي ــ حظ
ــر باأليام الصعبة  ــ ــون األول،ال تزال تم ــ ــي - 21 كان ــ الثان
ــر عليك، إن  ــ ــزال تؤث ــ ــي ما ت ــ ــوب بها والت ــ ــر مرغ ــ الغي
ــيطر على  ــ ــاكل ما تزال تس ــ ــة والمش ــ ــات العملي ــ الضغوط
ــوف تكون  ــ ــاح الباكر، س ــ ــذ الصب ــ ــي ومن ــ ــك العمل ــ وضع
ــي العمل، أما  ــ ــن زميل لك ف ــ ــات بينك وبي ــ ــك مناوش ــ هنال
ــن الناحية  ــ ــاً، أما م ــ ــهد قلق ــ ــوف يش ــ ــاء س ــ ــي فترة المس ــ ف

ــوم 22 كانون األول  ــ ــوم وتوقعات برج الجدي الي ــ حظك الي
ــا النصيب  ــ ــاع العائلية له ــي،إن األوضــ ــ ــون الثان ــ - 19 كان
ــذا اليوم، ــ ــالل ه ــ ــتجري خ ــ ــداث التي س ــ ــي األح ــ ــر ف ــ كبي

ــي  ــ ف ــك  ــ من ــاًل  ــ ح ــد  ــ تري ــة  ــ عائلي ــكلة  ــ مش ــك  ــ فهنال
ــاًل، ــ كام ــك  ــ وقت ــغل  ــ تش ــر  ــ الظه ــد  ــ بع ــا  ــ م ــرة  ــ فت
ــك ــ هدوئ ــى  ــ عل ــى  ــ تبق أن  ــاول  ــ ح ــك  ــ لذل

ــهد  ــ تش ــي  ــ الت ــاء  ــ المس ــرة  ــ فت ــي  ــ ف ــة  وخاصــ
ــك. ــ ل ــة  ــ محبب ــر  ــ غي ــآت  ــ ومفاج ــورات  ــ تط

ــوم 20 كانون  ــ ــو الي ــ ــرج الدل ــ ــات ب ــ ــوم وتوقع ــ ــك الي ــ حظ
ــل، اليوم  ــ ــد وفيه خيبة أم ــ ــباط،يوم يس جي ــ ــي - 18 ش ــ الثان
ــوف تجعل  ــ ــل من تحب وس ــ ــرض لخيانة من قب ــ ــوف تتع ــ س
ــاح، أما  ــ ــي فترة الصب ــ ــا توقعت وخاصة ف ــ ــك عكس م ــ يوم
ــدم التهور  ــ ــدوء وع ــ ــي عليك اله ــ ــك العمل ــ ــبة لوضع ــ بالنس
ــهاًل  ــ ــن يكون س ــ ــدك، اليوم ل ــ ــن يفي ــ ــه ل ــ ــك ألن ــ ــي قرارات ــ ف
ــر. ــ ــة أكث ــ ــذر والحيط ــ ــاذ الح ــ ــك اتخ ــ ــك، فوعلي ــ ــبة ل ــ بالنس

ــباط –  ــ ــوت اليوم 19 ش ــ ــات برج الح ــ ــك اليوم وتوقع ــ حظ
ــداث وخاصة في  ــ ــن األح ــ ــال م ــ ــادئ وخ ــ ــوم ه ــ 20 آذار، ي
ــعر به منذ  ــ ــاً لم تش ــ ــاًل وقلق ــ ــهد مل ــ ــاح التي تش ــ ــرة الصب ــ فت
ــك ألنك  ــ ــة لدي ــ ــال المتوقع ــ ــاز األعم ــ ــك بإنج ــ ــرة، وعلي ــ فت
ــك في  ــ ــن قبل رئيس ــ ــر به م ــ ــاً لن تس ــ ــمع كالم ــ ــوف تس ــ س
ــة أكبر  ــ ــاء يعدك بحرك ــ ــرة المس ــ ــل، أما في فت ــ ــكان العم ــ م
ــن عليك  ــ ــع أصدقائك، لك ــ ــة م ــ ــعد بها في جلس ــ ــة تس ــ ورفق
ــك. ــ ــر مزاج ــ ــي ال تعك ــ ــمع ك ــ ــا ستس ــ ــام لم ــ ــدم االهتم ــ بع

ــان  ــ ــرج الثوراليوم 20 نيس ــ ــات ب ــ ــوم وتوقع ــ ــك الي ــ حظ
ــو  ــ تصح ــوف  ــ وس ــط  ــ ونش ــوي  ــ حي ــوم  ــ أيار،ي  20  -
ــال  ــ ــد واألعم ــ ــن المواعي ــ ــر م ــ ــك الكثي ــ ــرا ألن لدي ــ باك
ــرة الظهيرة  ــ ــي فت ــ ــة ف ــة، وخاصــ ــ ــات المهم ــ والخروج
ــي التزام  ــ ــوف تفكر ف ــ ــراً وس ــ ــاً كبي ــ ــهد زخم ــ ــي تش ــ الت
ــى دعوة  ــ ــوف تلق ــ ــن س ــ ــاء، لك ــ ــرة المس ــ ــي فت ــ ــت ف ــ البي
ــك.  ــ تفرح ــوف  ــ وس ــزل  ــ المن ــن  ــ م ــك  ــ تخرج ــة  ــ مفاجئ
حظـــك اليـــوم وتوقعات برج الجـــوزاء اليـــوم 21 أيار - 
20 حزيران،إنـــه يـــوم هادئ ومريح منـــذ الصباح، عليك 
االنتبـــاه، فهو لـــن يطول هكذا، وســـوف تكـــون في فترة 
الظهيـــرة ضاغطـــة للعمل المتراكـــم الموجـــود لديك من 
قبـــل، أمـــا في فترة مـــا بعد الظهر ســـوف تعـــود األمور 
للهـــدوء، لكـــن انتبـــه جيداً إلـــى محيـــط العائلـــة لديك، 
حتـــى ال تحدث عقبـــات ومشـــاكل النتقـــادك وصراحتك 
الالذعـــة، وبخاصـــة ألقـــرب النـــاس لديك يـــا عزيزي.

حظـــك اليـــوم وتوقعات بـــرج العذراء اليـــوم 23 آب 
- 22 أيلـــول،إن األوضـــاع اليـــوم ال تبشـــر بالخير، 
مـــع أن الطقـــس لطيف ومشـــمش فـــي الخـــارج، إال 
أنـــك تشـــعر باكتئـــاب وظـــالم فـــي داخلـــك ورغبة 
فـــي البقـــاء فـــي المنزل وعـــدم الخـــروج إلـــى أي 
مـــكان، األوضـــاع تعاكســـك في فتـــرة الظهيـــرة وما 
بعدهـــا، ال تضـــع نفســـك بموقـــف ال تحســـد عليـــه.

ــوم 21  ــ ــرطان الي ــ ــرج الس ــ ــوم وتوقعات ب ــ ــك الي ــ حظ
ــذ الصباح ال  ــ ــك من ــ ــوز،إن أوضاع ــ ــران - 22 تم ــ حزي
ــًرا بقرارتك التي  ــ ــاً كبي ــ ــي ترحيب ــ ــا، أنت تالق ــ ــأس به ــ ب
ــر، أما في  ــ ــد الطرف اآلخ ــ ــموعة عن ــ ــوف تكون مس ــ س
ــك في  ــ ــجار بينك وبين رئيس ــ ــرة الظهيرة قد يحدث ش ــ فت
ــن انتبه، ما يجعلك  ــ ــكان العمل أو أحد زمالئك المقربي ــ م
ــتعد للتخفيف  ــ ــب مس ــ ــة وتجد الحبي ــ ــرة عصبي ــ تمر بفت
ــررت بها. ــ ــة التي م ــ ــواء المزعج ــ ــك وتغيير األج ــ عن
حظـــك اليـــوم وتوقعـــات بـــرج األســـد اليـــوم 23 تموز 
- 22 آب،أنـــت شـــخص متهـــور، وأنـــت ال تفكـــر بأي 
شـــيء تفعله، فجرأتـــك العاليـــة تجعلك تدخل فـــي مواقع 
ومناقشـــات ومشـــاكل ال تنتهـــي وأنـــت بغنـــى عنهـــا،
أكثـــر،  عقالنيـــاً  تكـــون  وأن  تهـــدأ  أن  حـــاول 
قليـــاًل،  أمـــورك  تتحســـن  المســـاء  فتـــرة  فـــي  أمـــا 
عليـــه. والنـــدم  اليـــوم  فعلتـــه  عمـــا  بالتفكيـــر  وتبـــدأ 

ــوم 23 آب - 22  ــ ــزان الي ــ ــات برج المي ــ ــك اليوم وتوقع ــ حظ
ــع أنه ال  ــ ــديد م ــ ــك اآلخرون االكتئاب الش ــ ــظ علي ــ أيلول،يالح
ــور العاطفية  ــ ــتثناء األم ــ ــك كذلك باس ــ ــيء يجعل ــ ــد أي ش ــ يوج
ــد، إن  ــ ــا تري ــ ــس كم ــ ــب ولي ــ ــا ترغ ــ ــس م ــ ــير عك ــ ــي تس ــ الت
ــاح، أما  ــ ــي فترة الصب ــ ــا وخاصة ف ــ ــادة بينكم ــ ــات ح ــ المناقش
ــغ مالي كبير  ــ ــن جيبك مبل ــ ــوف يخرج م ــ ــاء س ــ في فترة المس
ــون حريصاً. ــ ــاول أن تك ــ ــك المالية وح ــ ــى أوضاع ــ ــه ال ــ انتب

ــرين  ــ ــرب اليوم 23 تش ــ ــرج العق ــ ــوم وتوقعات ب ــ ــك الي ــ حظ
ــرار بين يدك  ــ ــزال الق ــ ــا ي ــ ــي، م ــ ــرين الثان ــ األول - 21 تش
ــموعة اليوم،  ــ ــزي وكلمتك مس ــ ــا عزي ــ ــيد الموقف ي ــ ــت س ــ أن
ــن تتوقعها،  ــ ــهولة لم تك ــ ــا تريد وبس ــ ــير كم ــ ــال تس ــ إن األعم
ــرك  ــ ــرة الظهيرة فقد يخس ــ ــة في فت ــن العناد خاصــ ــ ــذر م ــ اح
ــاء جيد  ــ ــرة المس ــ ــك، أما في فت ــ ــام رئيس ــ ــاط أم ــ ــــض النق بع
ــل من قبل. ــن تحب جيدة وأفضــ ــ ــة أن عالقتك مع م وخاصــ

ــات مـــتـــقـــاطـــعـــة ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

احتفلـــت مئوحيـــدت، األســـبوع الماضـــي، بافتتاح 
عيـــادة جديـــدة متطـــّورة فـــي مدينة رهـــط، بإدارة 
الدكتـــور ســـيّاف أبـــو ريـــاش، أطلقت عليها اســـم 
"عيـــادة اإلخاء". وجـــرى االحتفـــال بحضور مدير 
لـــواء الجنـــوب فـــي مئوحيـــدت، داني موشـــيوف، 
ورئيـــس بلديـــة رهـــط الحالـــي، عطا أبـــو مديغم، 
والرئيـــس األســـبق، الشـــيخ جمعـــة القصاصـــي، 
وعضو الكنيســـت وليد الهواشـــلة )القائمـــة العربية 
الموحـــدة( وجمـــع غفير من أهالي رهـــط والمنطقة.
وتخلـــل الحفل الذي أداره، اإلعالمي حســـين العبرة، 
كلمـــات ترحيـــب ومباركـــة مـــن قبل الشـــخصيات 
المذكـــورة، أعربوا خاللهـــا عن ســـرورهم بافتتاح 
هـــذه العيـــادة المتطـــّورة خدمـــة ألهالـــي رهـــط. 
أبـــو  ســـياف  الدكتـــور  العيـــادة،  مديـــر  وأكـــد 
ريـــاش، فـــي كلمتـــه علـــى أّن عيـــادة مئوحيـــدت 
رهـــط  فـــي  الصّحـــي  المجـــال  ســـتغيّر  اإلخـــاء 

بيـــن  التنافـــس  أّن  الـــى  الـــى األفضـــل، مشـــيًرا 
وإيجابـــي  صحـــي  أمـــر  المرضـــى  صناديـــق 
لتطويـــر الخدمـــات، ويـــؤدي الى االتقاء بمســـتوى 
الصحـــة، وبالتالـــي يكـــون المواطن هو المســـتفيد.

وقـــال د. أبـــو ريـــاش: "لقد انتهـــى الزمـــان الذي 
يولـــد فيه البدوي فـــي كالليت ويمـــوت في كالليت، 
يجـــب أن نخـــرج مـــن هـــذا الصنـــدوق ونبحـــث 
عـــن حلـــول لتطويـــر ورفـــع مســـتوى الصحـــة". 
كمـــا تطـــّرق د. أبـــو ريـــاش الـــى الخدمـــات التي 
خدمـــات  تشـــمل  والتـــي  العيـــادة،  فـــي  ســـتقّدم 
وعالجـــات من قبـــل أطبـــاء مختصين ومـــن بينهم 
العيـــادة  أّن  مؤكـــًدا  وباراميـــدك،  نســـاء  طبيبـــة 
تتميـــز بتقديـــم خدمـــات فريـــدة مـــن نوعهـــا تـــم 
المواطنيـــن.  لمعانـــاة  اإلصغـــاء  بعـــد  توفيرهـــا 
وأكـــد الدكتـــور ســـيّاف الـــى أنّـــه باإلضافـــة الى 
الخدمـــات الطبّيـــة المذكـــورة، فـــإّن عيـــادة اإلخاء 
تحتـــوي علـــى أجهـــزة متطـــورة، تشـــمل غرفـــة 
هيبريديـــة األولـــى مـــن نوعهـــا، مـــزّودة بكاميرا 
عـــرض تتيـــح للمريـــض التواصـــل عبرهـــا مـــع 
المختص، وجهـــاز أولتراســـاوند ومختبر  الطبيـــب 
لفحوصات الـــدم يوفر النتائج خالل ثالث ســـاعات، 
وغرفـــة طـــوارئ ليلية حتى ســـاعات الفجـــر. كما 
تتوفـــر فيهـــا خدمة ســـيارة طبيـــة حتـــى البيت يتم 
مـــن خاللهـــا تقديـــم الخدمـــات الطبية لكبار الســـن 
والمعاقين ولكل من ال يســـتطيع القـــدوم الى العيادة. 

مئوحيدت تحتفل بافتتاح عيادة متطّورة يف مدينة رهط

شـــارك وفد مـــن بنك إســـرائيل في حـــدث خاص 
أقيم فـــي مركـــز االبتـــكار للجندي الـــدرزي على 
اســـم المرحوم الشـــيخ أميـــن طريف في عســـفيا، 
وذلـــك لتعزيـــز التعـــاون وتقويـــة العالقـــات مـــع 
الطائفـــة الدرزية. وشـــارك فـــي الزيـــارة من قبل 
بنـــك إســـرائيل الســـيدة شـــولميت جيـــري، مديرة 
عـــام البنك، والســـيد رونيـــن كوفمان، مدير قســـم 
المـــوارد البشـــرية والشـــؤون اإلداريّـــة، والســـيد 
ليئور جورجي، مدير قســـم تكنولوجيـــا المعلومات 
وهيـــال ليفـــي، المفّوضة علـــى التنوع التشـــغيلي.

وتـــرأس الحدث الســـيد قفطـــان حلبي والســـيد ران 
بـــار من قبـــل مركـــز االبتـــكار للجنـــدي الدرزي 
علـــى اســـم المرحـــوم الشـــيخ أمين طريـــف. كما 
حضـــر االجتماع أيًضا الســـيد حيزي كالـــو، مدير 
عـــام بنك إســـرائيل ســـابًقا، والمحامـــي عنان خير 
والســـيّدة ميخال زئيفـــي وممثلين عن كلية ســـيلع.
وتحدثت الســـيدة شـــولميت جيري، المديـــرة العاّمة 
للبنـــك، عـــن المواضيـــع التـــي يســـاعد البنك في 
تعزيزهـــا، والتي تشـــمل، مـــن بين أمـــور أخرى، 

مجال الشـــمول المالي وإتاحـــة الخدمات المالية، كما 
تطّرقـــت إلـــى اندمـــاج الموظفين الـــدروز في بنك 
إســـرائيل. واســـتعرضت المديرة العاّمة للبنك أيًضا 
الخطـــوات التي يتـــم اتخاذها إلتاحـــة إمكانيّة العمل 
عـــن بعـــد لموظفـــي البنك، األمـــر الذي سيســـاعد 
بشـــكل أساســـي المواطنيـــن البعيدين عـــن القدس 
والمركـــز ويشـــجعهم علـــى االنضمام إلـــى البنك. 
ومن جانبه اســـتعرض مدير قســـم الموارد البشرية، 
الســـيد رونيـــن كوفمـــان، الخطـــوات المختلفة التي 
يتخذهـــا البنك من أجل المســـاعدة فـــي دمج مختلف 
المجموعات الســـكانيّة للعمل في صفوف البنك، من 
أجل تعزيز التنوع التشـــغيلي فـــي البنك. وقال مدير 
قســـم تكنولوجيا المعلومات، الســـيد ليئور جورجي 
إنـــه يعتـــزم العمل علـــى تعزيـــز نشـــاط المركز 
بمســـاعدة قســـم تكنولوجيـــا المعلومـــات من خالل 
تقديـــم المحاضـــرات واإلرشـــاد والتدريب للطالب 
األكاديميّيـــن فـــي المجـــاالت التكنولوجيـــة. إضافًة 
إلى ذلـــك، يعمل قســـم تكنولوجيـــا المعلومات على 
اطالق الهاكاثون، وســـيتم النظر فـــي إمكانية عقده 
في مركـــز االبتكار للجندي الـــدرزي إلتاحة الحدث 
للمشـــاركين الدروز وللمشـــاركين من الشمال عامًة.
وفـــي الختـــام، تقرر تعزيـــز المبادرات المشـــتركة 
التـــي تهدف إلـــى تعريـــف الطائفة الدرزيـــة ببنك 
إســـرائيل ووظائفـــه، وفـــي نفـــس الوقـــت ســـيتم 
تنظيم نشـــاطات مشـــتركة لزيـــادة عـــدد الموظفين 
إســـرائيل. بنـــك  فـــي  يعملـــون  الذيـــن  الـــدروز 
كريديت التصوير:المحامي عنان خير وبنك اسرائيل

زيارة وفد بنك إرسائيل ملركز االبتكار يف عسفيا

ــك هبوعليم  ــ أعلن بن
أخرى  ــوة  ــ خط عن 
ــن  ــ الزبائ ــح  ــ لصال
ــاب  ــ حس ــق  ــ ويطل
ــر  ُمجدي لمدة  ــ توفي
)بدون  ــهًرا  ــ ش  18
ــتوى  ــ محطات خروج( بمنحة إجمالية لكامل الفترة عند مس
ــد  ــ ــام ونصف" - والتي تجس ــ ــح لمدة ع ــ ــر ناج ــ ٪7 -"توفي
ــة( بمعدل 4.61٪  ــ ــنوي ثابت )غير مرافق ــ ــدل فائدة س ــ مع
ــرائيل. ــ ــعر الفائدة لدى بنك إس ــ ــو أعلى بكثير من س ــ ، وه
ــدون عالقة  ــ ــاح االثنين ب ــ ــالق المنتج صب ــ ــام البنك بإط ــ ق
ــرائيل بعد الظهر. ــ ــعر الفائدة التي أعلنها بنك إس ــ لزيادة س

ــؤولة  ــ داليت رافيف ، نائبة المدير العام لبنك هبوعليم والمس
ــه اليوم يعبر  ــ ــج الذي نقدم ــ ــاع التجاري: "المنت ــ ــن القط ــ ع
ــروض قيمة جذابة للزبائن  ــ ــن التزامنا بمواصلة تقديم ع ــ ع
ــدة في االقتصاد.  ــ ــعار الفائ ــ ــة في وقت ترتفع فيه أس خاصــ
ــا ". ــ ــة لزبائنن ــ ــر جاذبي ــ ــات أكث ــ ــم منتج ــ ــنواصل تقدي ــ س
ــع البنك  ــ ــن خالل موق ــ ــى التوفير م ــ ــك االنضمام إل ــ يمكن
ــروع البنك. ــ ــز "بوعاليم بالهاتف" وف ــ ــي ومرك ــ اإللكترون
ــيكل والحد األقصى  ــ ــو 1000 ش ــ ــد األدنى لإليداع ه ــ الح
ــروط  ــ ــد ش ــ ــيتم تحدي ــ ــون. س ــ ــكل زب ــ ــيكل ل ــ ــون ش ــ ملي
ــك والزبون. ــ ــن البن ــ ــدد بي ــ ــو المح ــ ــى النح ــ ــار عل ــ االدخ
ــي  ــ ف ــة  ــ الكامل ــام  ــ االنضم ــروط  ــ ش ــر  ــ تظه
ــك. ــ البن ــع  ــ موق ــى  ــ عل ــداع  ــ اإلي ــة  ــ اتفاقي

خطوة جديـــدة لصالح الزبائن: بنـــك هبوعليم يطلق توفري 
ُمجـــدي قبل قـــرار رفـــع الفائدة مـــن قبل بنـــك إرسائيل
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غسـل اليديـن، االهتمـام بأن يشـربوا بمـا فيـه الكفايـة وإضافـة البروبيوتيكا 
إلـى غذائهـم. هكـذا تتعاملـون مـع أمـراض الشـتاء، وتبـّدل المواسـم وجهاز 
المناعـة لـدى الصغـار.  الريـاح الباردة تهـّب والمالبـس الطويلة بـدأت تنزل من 
أعلـى الخزانـة، حتـى األمطار التـي زارتنا مـرة أو اثنتين تبّشـرنا بقدوم الشـتاء 

واألمـراض المصاِحبة له. 
نحـن، كوننـا آبـاء وأّمهـات ألطفـال صغـار، ال نريـد سـوى أن ينعـم أطفالنـا 
بالصحـة دائًمـا، ولكننا سـرعان ما نكتشـف أن هذه األمراض هي جـزء ال يتجّزأ 
مـن الطفولـة، وأنهـا طريقة جهـاز المناعـة ليتطّور ويقـوى. إذًا، كيـف يمكننا 

التخفيـف عنهم بـكل األحوال؟ 
المحافظة على النظافة الشخصية 

مـن المهـّم التأّكـد من الحفـاظ علـى النظافـة فـي الحضانـة والبيـت أيًضا، 
مثـل غسـل اليديـن بالمـاء والصابـون بعـد تغييـر الحفاضـات وقبـل تقديـم 
الطعـام، اسـتخدام المناشـف الشـخصية والتهويـة اليوميـة للغـرف التـي 

يمكـث فيهـا األطفال. 
ال نرسل طفاًًل مريًضا إلى الحضانة 

مـن المهـّم وضع قواعـد واضحة فيمـا يتعّلق بعـودة الرّضع واألطفـال الصغار 
إلـى الحضانة بعد شـفائهم مـن المرض لمنع نقـل العدوى ألطفـال آخرين. 

تغذيتهم جيًدا 
إذا كان طفلكـم يرضـع رضاعة طبيعية، يُنصح باالسـتمرار بذلـك كلما أمكن. 
كمـا هـو معـروف، الرضاعـة الطبيعيـة تسـاعد فـي تقويـة المناعـة بفضـل 
الطفـل.  إلـى  تنتقـل عـن طريقهـا  التـي  والبروبيوتيـكا  المضـادة  األجسـام 
البروبيوتيـكا هـي اسـم عـام عملًيا لمجموعـة كبيـرة ومتنّوعة مـن البكتيريا 
الصديقـة التـي لهـا تأثير جيـد على أجسـامنا. وتظهـر العديد من الدراسـات 
أنهـا يمكـن أن تسـاهم فـي المناعـة الطبيعيـة لألطفـال وقـد تسـاعد حتى 
فـي حـاالت المرض مثـل األمـراض المعدية بالجهـاز الهضمي )مثل اإلسـهال( 

والتهابـات الجهاز التنفسـي العلوي. 
وما العمل عندما يكون الصغير مريًضا؟ 

وكأنـه ليـس كافًيـا أن تكـون درجـة حـرارة صغيركـم مرتفعـة وهـو يعاني من 
سـيالن األنـف والّسـعال وتقومون بزيارة طبيـب األطفال عدة مرات، فإن شـهّية 
طفلكـم أيًضـا قد تكـون منخفضة أثنـاء المرض ولـن يرغب بتنـاول الطعام. 

ما الذي يمكن فعله؟ 
لمنـع  لـه  السـوائل  بتقديـم  واالهتمـام  المعالِـج  الطبيـب  تعليمـات  اّتبـاع 
لهـم  الغـذاء  بتقديـم  اسـتمّروا  عـام،  النصـف  سـّن  دون  الجفاف-لألطفـال 
يحتاجونهـا.  التـي  السـوائل  لهـم  الطبيعيـة سـتوفر  الرضاعـة  كالمعتـاد، 
وتذّكـروا، مـن المتوقع أن يـأكل الطفل أقل مـن المعتاد. أما بالنسـبة لألطفال 
الكبـار الذيـن يتناولـون الطعـام الصلـب، فإنهـم يميلـون للعـودة إلـى حليـب 
األم عنـد المـرض. انـه ليـس التوقيـت المناسـب لإلصـرار علـى اّتبـاع برنامـج 
غذائـي متـوازن إذا لـم يُبـِد طفلكـم الرغبة في ذلك. بعد شـفائه سـتعود إليه 

شـهيته وسـيعود االسـتقرار كما كان. 
اسـتمّروا فـي تقديـم طعامـه المفضل-رغـم الفكـرة الخاطئـة بـأن “الحليب 
يزيـد مـن البلغـم فـي الجسـم”، ال يوجـد دليـل مثبـت علـى أن االمتنـاع عـن 
الجهـاز  التهابـات  علـى  التغلـب  أو  البلغـم  تقليـل  فـي  يسـاعد  الحليـب 
التنفسـي. دعـوه يـأكل مـا يحلو له وتأّكـدوا مـن أن الوجبات الصغيرة تناسـب 
شـهيته ورغبتـه في تنـاول الطعـام. حاولـوا أن تقدموا لـه شـوربة الدجاج مع 
الخضـار المعروفـة بـ “المضـادات الحيوية من الطبيعة” وهـي مغذية ولذيذة. 

نتمنى لكم شتاء دافًئا وآمًنا

احتفـاالت 2023 فـي أوجهـا، وبالتأكيـد مسـتمّرة مـع سـوزان 
مـّزاوي! وأيـن مـن الممكـن أن يكـون أفضـل مـكان لالحتفـال، 
إن لـم يكـن فـي الديوتـي فري؟ فـي كل شـهر ننتظـر توصيات 
بمنحنـا  اهتّمـت  المـّرة  وهـذه  المفّضلـة،  للعطـور  سـوزان 
الموسـم  سـيالئمان  مختاريـن  عطريـن  عـن  التفاصيـل  كل 

أو األقربـاء! االحتفالـي، كهدّيـة لألصدقـاء 
إًذا، إذا كنتـم فـي طريقكـم إلى عطلة في خـارج الباًلد وتمّرون 
العطـور  تفّوتـوا  لـن  أنكـم  مـن  تأّكـدوا  فـري،  الديوتـي  عبـر 

الخّياليـة التـي اختارتهـا سـوزان لكم للسـنة الجديـدة:
PENHALIGON’S .1: زاويـة العطـور الحصرّيـة والمحّببـة 
وبانتظـار  فـري  الديوتـي  فـي  زالـت  مـا  ديانـا  األميـرة  علـى 
وصولكـم! كل عطر مـن العطـور الفاخرة للماركـة يجمع بين 
المكّونـات النباتيـة مـن الحديقـة البريطانية والطبيعـة جنًبا 
إلـى جنـب مـع التوابـل وتقاليـد العنايـة والعطـور فـي مصـر 
وآسـيا واليونان. وبحسـب سـوزان، فإن هذه العطـور فاخرة جًدا 
ومـن يختارهـا سيشـعر بالملوكيـة والعظمة التـي يخالطها 

حتى %70 تخفيض في شبكة اإلضاءة الرائدة،
هّيا تعالوا! ماذا تنتظرون؟ 

طبًعـا، كنتـم تنتظرون بفـارغ الصبر حمـالت التصفية واألسـعار التي ال 
تنافـس، وهـا هـي شـبكة محسـاني تيئورا تقـّدم لكـم تخفيًضـا كبيرًا 
يصـل حتـى %70 علـى تشـكيلة واسـعة مـن أجسـام إضـاءة للتعليق، 

أجسـام إضـاءة الصقة وإضـاءة الحائط. 
تعـرض الشـبكة عليكـم أجسـام إضـاءة بأحجـام وتصاميـم متنّوعـة 
وعديـدة، وعنـد قدومكـم إلـى الفـرع األقـرب إليكـم سيتسـنى لكـم 
التمتـع بمرافقـة شـخصية مـن قبـل طاقـم الفـرع، فتوّجهـوا إليهـم 
واغتنمـوا فرصة االسـتفادة مـن خبرتهم الواسـعة وإرشـادهم لكم في 

اختيـار جسـم اإلضـاءة األنسـب لكم.  نحـن فـي انتظاركم!  
لمشاهدة تشكيلة أجسام اإلضاءة المعروضة في الحملة:

 https://bit.ly/3QsvM7Q

كيف نحافظ
على صّحة الطفل خاًلل الشتاء 

والمواسم االنتقالية  

FINAL SALE حماًلت
في محساني تيئورا! 

ـع فضاء العطـور Jimmy Choo Man ليشـمل ثالثة  ُمقدمـة: منـذ عام 2014، توسَّ
عطور أساسـية: Jimmy Choo Man الواثق 
و الفخـم   Jimmy Choo Man Intenseو
للغايـة.  المـرح   Jimmy Choo Man Blue
 Jimmy Choo تدخـل   ،2022 عـام  وفـي 
مرحلـة جديـدة مـع إطـالق العطـر الجديد 
هـذا  يفتتـح   .Jimmy Choo Man Aqua
 Jimmy فـي ِقصـة  العطـر فصـاًل جديـداً 
Choo Man، فهـو عطـر ُمشـرق وُمنعـش، 
الفخامـة  مـن  بحـري  عبيـر  يتخللـه 

للغايـة. الذكوريـة 
 Jimmy Choo تشـكيلة  بذلـك  تحتضـن 
بحـري،  خشـبي  بعطـر  الحيـاة   Man
المناطـق  مـن  جوهـره  فـي  ُمسـتوحى 
الُمنعشـة المحيطـة بشـاطئ البحـر. تم 
 Jimmy Choo Man Aqua عطـر  ابتـكار 
مـن ِقبـل مصممـْي العطـور بـول جيـرالن 
وجوليـان راسـكينيه. فهو طـازج مثل رغوة 
ـط مثل  البحـر المخضضـة حديًثـا، ومنشِّ

الباكـر. ركـوب األمـواج فـي الصبـاح 
 Jimmy Choo Man عطـر  العطـر: 
بحـري،  خشـبي  تواليـت  مـاء  هـو   Aqua

تـم تشـكيله بمحبـة انطالقـاً مـن بنيـة فوجيـر كالسـيكية للرجال مـن تصميم 
جيـرالن وراسـكينيه. إنـه عطـر يهـدف السـتحضار رائحـة الُمحيـط، بـكل جـرأة 
ـزة  ورصانـة. يفتتـح العطـر بُمقدمـة تمتـزج فيهـا حـالوة وتتبيلـة الهـال المحفِّ
بموجـة متأللئـة مـن الجريـب فـروت، قبـل أن تجف لتكشـف عن نفحات وسـطى 

JIMMY CHOO
MAN - AQUA

ُمنعشـة تُثلـج القلـب مـن نبـات إبـرة الراعـي والميرميـة المتصلـب، وكالهمـا 
 .Jimmy Choo Man Aqua ع في قلـب عطـر يختلـط بالتوليفـة البحريـة التي تتربَـّ
وفـي القاعـدة، يتـم منح مرسـاة الباتشـولي والعنبـر الثقيلـة كفاية جانبـاً ناعماً 

مسـتوحى مـن الِمالحـة البحريـة، مـع إضافـة الطحالـب الُمملَّحـة.
المكونـات الرئيسـية: ُمقدمـة العطـر: هيـل، جريـب فـروت. قلـب العطـر: 

توليفـة بحريـة، ميرميـة متصلـب. قاعـدة العطـر: باتشـولي، طحلـب مملـح.
القـارورة: عطـر Jimmy Choo Man Aqua هـو عطـر 
يتغنـى بالمحيـط، يأتـي في قارورة تتماشـى مـع عائلة 
العطـور ويمكـن التعـرف عليهـا علـى الفـور - ولكـن 
فقـط لهـذا اإلصـدار الجديـد، تـم تشـطيبها بالزجاج 
بلـون البحـر. وفـي توافـق إضافـي مـع عائلـة عطـور 
القـارورة  اسـتكمال  تـم  األوسـع،   Jimmy Choo Man
أيضـاً بغطـاء منقـوش بمظهـر جلـد التمسـاح بلـون 

ُمتناسـق. أزرق 
اإلعالنيـة  الحملـة  نجـم  اإلعاًلنيـة:  الحملـة 
الجديـدة لعطـر Jimmy Choo Man Aqua هـو عـارض 
األزيـاء البرازيلـي مارلـون تيكسـيرا، الـذي كان نجـم 
 Jimmy Choo Man عطـور  لمجموعـة  حمـالت  عـدة 
فـي الماضي. يُجسـد تيكسـيرا - بصفتـه راكب أمواج 
 Jimmy متحمـس - الشـكل الجديـد والجـريء لعطـر
Choo Man Aqua. إذ يتَّسـم تيكسـيرا بجانـب ذكـوري 
قـوي وثقـة كاملـة فـي النفس، وقـد تم تصويـره لهذه 
الحملـة الجديـدة وهـو يخـرج مـن البحر بعد جلسـة 

األمواج. ركـوب 
 - الحديثـة  للرجولـة  وُمشـمس  مـرح  تجسـيد  وفـي 
تتسـم بالثقـة فـي النفـس واالسـترخاء - تـم تصويـر 
تيكسـيرا فـي بدلـة غطـس عـاري الصـدر وهـو يحمل 
لـوح التزلـج الخـاص به علـى الرمال. تيكسـيرا هو رجـل ُمتحرر ذو إحسـاس فطري 

باألناقـة، لهـذا يُعـد التجسـيد الحـي لرجـل Jimmy Choo فـي عـام 2022.
عطـر Jimmy Choo Man Aqua هـو عطـر ديناميكـي بقلـب بحـري منعـش، وهـو 

االنعـكاس العطـري الجديـد والجـريء للرجولـة األنيقـة بـال خجـل.

مــن خــالل دمــج الفــن مــع التقنيات 
 MCM الجديــدة، يختـــــرق عطــر
ــواس.  ــظ الح ــدود ويوق ULTRA الح
امـــرأة MCM عصـــــرّية وترفــض 

االلتــزام بالقواعــد. 
الشــهير فرانك  العطــور  خبيــر 
والكل هــو العقــل المدّبــر الــذي 
ــى:  ــذي ال ينس ــر ال ــف وراء العط يق
المتباينــة  العناصــر  دمــج  “تــم 
ــوازن  ــق ت ــدف خل ــا به ــر مًع للعط
دقيــق مــع توقيــع أنثــوي ملــيء 

ــخصية.”   بالش
أمــا تركيبــة MCM ULTRA النباتيــة 
فقــد تــم تحضيرهــا وفًقــا لمبــادئ 
“الكيميــاء الخضــراء” –بحيــث أن 

ــات الطبيعيــة  ــل، و٪79 مــن المكون ــات فيهــا قابلــة للتحّل ٪74 مــن المكّون
التــي يتــم إنتاجهــا تحــت مســؤولية ™Together التــي تُحــدث تأثيــرًا 
ــات  ــم. المكون ــول العال ــة ح ــات المحلي ــى المجتمع ــا عل ــا إيجابًي اجتماعًي

ــب األرز.  ــروم وخش ــك ال ــوردي، ِمس ــل ال ــي: الفلف ــر ه ــية للعط الرئيس
يتوّفر العطر بحجمين: 75 ملل و50 ملل.

تعّرفوا على أولترا،
MCM العطر الجديد من
األلمـــانية MCM أحدث عطورهــا  التجــــارية  المــــــاركة  تعرض 

.Ultra eau de parfum :للنســــاء
الزجاجة على شكل حقيبة، وهي الرمز األيقوني الذي يمّيز الماركة 
ومنه استلهمت فكرة تصميم زجاجة العطر الجديد. أما العطر فله 

رائحة قوية وعبوة جذابة والفتة، بما يتناسب مع مكانة الماركة.  

مباشرًة من الديوتي فري: سوزان مّزاوي وتوصّياتها األولى لعام 2023!
إحسـاس باالنتعـاش والحيويـة ال مثيل لـه! زجاجـات العطر هي 
أيًضـا مصّممـة بشـكل فريد مـن نوعـه، وترتكز علـى خصائص 

ونـوع العطـر المكـّون مـن روائـح ورديـة ونباتية.
العطـور  سلسـلة   :Carolina Herrera- Good Girl  .2
 Carolina“ الممّيـزة للمـرأة مـن الماركـة العالميـة والمحبوبـة
Herrera”، تبـّث أنوثـة ُملهمـة، بـدًءا مـن تصميم زجاجـة العطر 
الممّيـزة والتـي تأتـي علـى شـكل حـذاء بكعـٍب المـع، وكل من 
تحـّب األزيـاء والموضـة سـتقع فـي حّبـه، وحتـى شـذا العطـر 
الجـريء والمبتكـر الذي يالئـم المـرأة القوّية والجّيدة. سلسـلة 
الناجحـة  العطـور  سالسـل  مـن  واحـدة  تُعتبـر   ”Good Girl“
بفضـل سلسـلة  الكثيريـن  إعجـاب  علـى  وحـازت  والمعروفـة 

العطـور الممّيـزة هـذه، فـي البـالد وحـول العالـم.
بهمـا  تنصـح  اللذيـن  العطريـن  تعرفـون  أصبحتـم  وقـد  اآلن 
سـوزان، كل مـا عليكـم فعله هـو المرور عبـر الديوتـي فري قبل 
رحلتكـم والتمّتـع من عطـور فاخرة ومنعشـة وإهداؤهـا لألحّب 
علـى قلبكـم، أو حتـى ألنفسـكم! ال تقولـوا بأننا لـم نخبركم!


