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وزن اﻟﺸ�ﻨﻄﺔ؟ �ﺪد ﺳﺎ�ﺎت اﻟﻨﻮم اﻟﲀﻓ�ﺔ؟ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ �ﺪول ﺳﺎ�ﺎت
ﳈ ّﯿﺔ اﳌﯿﺎﻩ ا�ﲇ ﻻزم اﺑﲏ �ﴩﲠﺎ؟! أﻧﻮاع اﻷﰻ اﻟﺼﺤ ّﯿﺔ ﻟﻄﻔﲇ؟ روﺗﲔ اﻟﺼﺒﺎح؟
�ﯿﻒ اﻗ�ﻌﻪ ا�ﻠﺒﺎس اﳌﻮ�ﺪ؟ ﻣﺴﻤﻮ�ﺔ اﳌﺴﻠ ّﯿﺎت؟
اﺑﲏ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺘﻮ�ﺮ واﻟﻘﻠﻖ!
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺸﱰك �ﺮﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋ�؟ وزن اﻟﺸ�ﻨﻄﺔ؟ �ﺪد ﺳﺎ�ﺎت اﻟﻨﻮم اﻟﲀﻓ�ﺔ؟

ّ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
ﻟـﻠـﺮﺟــﻌـﺔ َ
ﻉ ﺍﻟـﻤـﺪﺍﺭﺱ!
ﺃﻳـﻀـﺎً ﻋـﻨـﺪ ﺍﻟﻌـﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤـﺪﺍﺭﺱ ..ﻛﻼﻟﻴـﺖ ﺗﺮﺍﻓـﻘـﻜـﻢ ﺃﻧـﺘـﻢ ﻭﺃﻃﻔـﺎﻟـﻜـﻢ

ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌـﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤـﺪﺍﺭﺱ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ّ
ّ
ﻭﻧﻮﺳﻊ ﻟﻜـﻢ ﺍﻟﻤـﻌﺮﻓﺔ.
ﻟﺼـﺤﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ..
ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ
ّ
ّ

ﺳـﻨﺔ دراﺳ�ﯿّﺔ ﻣﻮﻓ ّﻘﺔ ﻟﻨﺎ ﲨﯿﻌـﺎ  ..ﳇّـﻬﺎ ﲱّﺔ وأﻣـﺎن.

ل ــح ــج ــز اعـــــــانـــــــاتـــــــكـــــــم0525363507
بلدية شفاعمرو تستقبل وزير الصحة نيتسان إمتـــام االســـتعدادات لبـــدء العمل وفــــاة عمـــيــــــد الــدرامــــــا
هريوبتس وتطلب اطالق اســــم شــــفاعمرو  /مبحطـــات القطار يف شــفاعمـــــرو الســـوريـــة بســام لـــــــطــفـــي
ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
ﺣــﻮﻝ ﺍﻟـﻌـﻮﺩﺓ ﻟـﻠـﻤـﺪﺍﺭﺱ
ﺇﻣﺴﺤﻮﺍ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

كريات اتا عىل املشـ ــفى املقرر تنفيـ ــذه يف املنطقة بلديــــة شــــفاعمرو تعقــــد
جلســــة عمــــل مــــع رشكــــة
عابــــر إرسائيــــل للوقــــوف
عىل جــــدول انطــــاق العمل
مبحطــــات القطــــار الخفيف
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إمتـــام االســـتعدادات لبـــدء العمـــل مبحطـــات القطـــار يف شـــفاعمرو

بلديـــة شـــفاعمرو تعقد جلســـة عمل مـــع رشكة عابـــر إرسائيل
للوقـــوف عىل جـــدول انطالق العمـــل مبحطات القطـــار الخفيف

عقـــدت بلدية شـــفاعمرو يـــوم الثالثاء
جلســـة عمل مع شـــركة عابر إســـرائيل
חוצה ישראל TransIsrael -
والتـــي تعمـــل علـــى انشـــاء مشـــروع
القطـــار الخفيـــف حيفـــا – الناصـــرة ،
بحضور رئيس البلدية عرســـان ياســـين
 ،مديـــر عـــام البلديـــة عمـــر الملـــك ،
مهنـــدس البلديـــة أيـــوب أيـــوب ونائب

المهنـــدس مهـــا حمـــودي – خطيـــب ،
مديـــر الدائـــرة اإلعالمية نايف ياســـين
 ،تطرقـــت الجلســـة ألخـــر التطورات
القائمـــة بالتخطيـــط  ،باإلضافة لعرض
جدولـــة انطالق العمل بالمشـــروع على
أن تكـــون بداية العـــام  ، 2023حيث
ســـيقدم القطـــار الخفيف إمكانية الســـفر
ً
وقوفا
بيـــن مدينتـــي حيفـــا والناصـــرة

فـــي عـــدد مـــن المحطـــات المركزيـــة
بيـــن البلديـــن  ،هذا وحظت شـــفاعمرو
بمحطتيـــن مركزيتين محاذيتين لشـــارع
 ( 79المدخـــل الجنوبـــي – والمدخـــل
الشـــرقي )  ،بعـــد الجهـــود الضخمـــة
التـــي قامـــت بهـــا البلديـــة  ،حيـــث
ستشـــمل المحطـــات مراكـــز تجاريـــة
ضخمة وموقف لســـيارات المســـافرين .

رئيس بلدية شـــفاعمرو عرســـان ياسين
 ،أكـــد أن هـــذا المشـــروع غايـــة فـــي
األهميـــة ألنـــه ينصـــب ضمـــن رؤية
البلديـــة بتحويـــل شـــفاعمرو للمدينـــة
المركزيـــة فـــي المجتمـــع العربي حيث
سيسهل الوصول والســـفر منها واليها ،
واثنـــى على الجهـــود الضخمة التي يقوم
بهـــا طاقـــم العمل في قســـم الهندســـة .

بلدية شـــفاعمرو تســـتقبل وزير الصحة نيتســـان هريوبتس وتطلب اعتقـــال مشـــتبهني شـــفاعمريني
اطالق اســـم شفاعمرو  /كريات اتا عىل املشفى املقرر تنفيذه يف املنطقة بحيـــازة نحو نصف كيلـــو كوكايني
بقيمـــة مئـــات آالف الشـــواقل

اســـتقبلت بلديـــة شـــفاعمرو يـــوم الســـبت وزير
الصحة " نيتســـان هيروبتـــس "  ،بحضور رئيس
بلدية شـــفاعمرو عرســـان ياســـين  ،قائـــم باعمال
الرئيـــس جريس حنـــا  ،عضو البلديـــة نجمة عباس
ومديـــر عـــام البلدية عمـــر الملك  ،مديـــر الدائرة
اإلعالميـــة نايف ياســـين  ،منســـقة الصحة ســـارة
حصري باإلضافة لطاقم العمـــل المرافق للوزير .
هـــذا وتطرقت الجلســـة لعـــدد من المناحـــي الهامة
فـــي مجال الصحـــة العامة  ،والخدمـــات المتواجدة
فـــي مدينـــة شـــفاعمرو  ،حيـــث عـــرض رئيس
البلدية الســـيد عرســـان ياســـين عد ًدا مـــن البرامج
الهامـــة التي دخلت بهـــا بلدية شـــفاعمرو كبرنامج
الوقايـــة الصحية  ،والشـــيخوخة المثلـــى باإلضافة
الـــى تطرقه للمشـــفى الذي تقرر بنـــاؤه في المنطقة

الواقعـــة بين شـــفاعمرو وكريـــات اتـــا  ،وأهميته
علـــى المنطقـــة بأكملهـــا  ،مطالبًا بأطالق االســـم
على المشـــفى شـــفاعمرو  /كريات اتا  ،كما ووجه
الشـــكر لعضـــو البلدية الســـابق محمـــود بركات ،
الـــذي عمل علـــى ترتيب الزيـــارة وتنســـيق كافة
االمـــور مقابـــل الوزيـــر  ،هـــذا وعرضت عضو
البلديـــة نجمـــة عباس فـــي اللقاء عدد مـــن األمور
الهامـــة والتي تعمل علـــى تطوير قضايـــا الصحة
فـــي شـــفاعمرو كبنـــاء مركـــز طـــوارئ متقدم "
מיון קדמי "  ،وتطويـــر ميزانيـــات الصحـــة
التثقيفيـــة مـــن أجـــل إدخالهـــا فـــي المـــدارس .
هذا وأكـــد الوزير بدورة على متابعـــة كافة القضايا
الهامة التي عرضت في الجلسة وتحويلها للمسؤولين
ســـوا ًء في وزارتـــه او فـــي الـــوزارات المختلفة.

عثـــرت قوات من الشـــرطة خالل تفتيش ســـيارة فـــي حيفا على
أكثـــر من نصـــف كيلو مـــن مادة يشـــتبه في أنها مخـــدرات من
نـــوع الكوكاييـــن تم اخفاؤها داخل الســـيارة بقيمـــة مئات اآلالف
من الشـــواقل وتـــم نقل المخدرات إلـــى معمل المخـــدرات التابع
للشـــرطة بغـــرض اســـتخراج األدلـــة  ،وتـــم اعتقال المشـــتبه
بهمـــا مـــن ســـكان شـــفاعمرو ( 22 ، 18عامـــا ) للتحقيـــق
معهمـــا في مركز الشـــرطة فـــي حيفا علـــى أن يتـــم عرضهما
علـــى محكمـــة الصلح فـــي حيفـــا للنظر فـــي تمديـــد اعتقالهما.
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مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــام لحجز

اعالناتكم0525363507

الــريــد االل ــك ــروين ntohama@gmail.com

فـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــس 04-9862725تابعونا عىل موقعنا WWW.TOHAMA.NET

وزن اﻟﺸ�ﻨﻄﺔ؟

�ﺪد ﺳﺎ�ﺎت اﻟﻨﻮم اﻟﲀﻓ�ﺔ؟

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ �ﺪول ﺳﺎ�ﺎت

ﳈ ّﯿﺔ اﳌﯿﺎﻩ ا�ﲇ ﻻزم اﺑﲏ �ﴩﲠﺎ؟! أﻧﻮاع اﻷﰻ اﻟﺼﺤ ّﯿﺔ ﻟﻄﻔﲇ؟ روﺗﲔ اﻟﺼﺒﺎح؟
اﺑﲏ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺘﻮ�ﺮ واﻟﻘﻠﻖ! �ﯿﻒ اﻗ�ﻌﻪ ا�ﻠﺒﺎس اﳌﻮ�ﺪ؟ ﻣﺴﻤﻮ�ﺔ اﳌﺴﻠ ّﯿﺎت؟
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺸﱰك �ﺮﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋ�؟ وزن اﻟﺸ�ﻨﻄﺔ؟ �ﺪد ﺳﺎ�ﺎت اﻟﻨﻮم اﻟﲀﻓ�ﺔ؟
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ﺭﺱ!
ﺃﻳـﻀـﺎً ﻋـﻨـﺪ ﺍﻟﻌـﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤـﺪﺍﺭﺱ ..ﻛﻼﻟﻴـﺖ ﺗﺮﺍﻓـﻘـﻜـﻢ ﺃﻧـﺘـﻢ ﻭﺃﻃﻔـﺎﻟـﻜـﻢ

ﻗﻴﻤﺔ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌـﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤـﺪﺍﺭﺱ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻧﺼﺎﺋﺢ ّ
ّ
ﻭﻧﻮﺳﻊ ﻟﻜـﻢ ﺍﻟﻤـﻌﺮﻓﺔ.
ﻟﺼـﺤﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ..
ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ
ّ
ّ

ﺳـﻨﺔ دراﺳ� ّﯿﺔ ﻣﻮﻓّﻘﺔ ﻟﻨﺎ ﲨﯿﻌـﺎ  ..ﳇّـﻬﺎ ﲱّﺔ وأﻣـﺎن.
ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
ﺣــﻮﻝ ﺍﻟـﻌـﻮﺩﺓ ﻟـﻠـﻤـﺪﺍﺭﺱ
ﺇﻣﺴﺤﻮﺍ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
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بعـــد أيام مـــن إصابتـــه بجرمية إطـــاق نار حتـــــى أمـــــــس الــخــــمـــــــيـــــــــس

وفاة فؤاد طارق عـــوف من جديدة املكر

( 28عامـــا) مـــن جديـــدة المكـــر ،صباح
الثالثـــاء ،متأثـــرا بجروح أصيـــب بها في
جريمـــة إطالق نـــار قبـــل أيام فـــي البلدة.
وكان الضحية وشـــاب آخر ( 21عاما) ،قد
أحيال مســـاء يوم جمعة الماضي إلى المركز
الطبـــي للجليل (مستشـــفى الجليـــل الغربي)
فـــي نهريـــا بعـــد تعرضهما إلطـــاق نار.
ووصفت حالـــة الضحية بالحرجة جدا ،بينما
وصفـــت حالة المصـــاب اآلخـــر بالخطيرة
الطبـــي وفـــاة الضحية
وقـــد أقـــرّ الطاقـــم
ّ
توفـــي الشـــاب فـــؤاد طـــارق عـــوف بعد فشـــل كافة المحـــاوالت إلنقـــاذ حياته.

تراج ــع بعدد إصابات الكورونا مقارن ًة باألسـ ـبوع املايض
أعلنت وزارة الصحة اإلســـرائيلية صباح
اليوم الخميـــس ،أنه تم تســـجيل 1037
حالـــة كورونـــا جديدة ،خالل الســـاعات
الــــ  24التـــي ســـبقت التقريـــر  ،وأن
عدد الحـــاالت النشـــطة  14256حالة.
كمـــا جـــاء فـــي االحصائيـــات ،أن
نســـبة الفحوصـــات اإليجابيـــة تقـــارب
 8%مـــن أصـــل قرابـــة  13ألـــف
فحـــص أول جـــرى األربعـــاء.
وحصـــل تراجـــع بنســـبة 25,5%

فـــي إصابـــات الكورونـــا مقارنـــة
باأليـــام الســـبعة التـــي ســـبقت.
وبلـــغ عـــدد الذيـــن يتلقون العـــاج في
المستشـــفيات حتـــى مســـاء األربعـــاء
 459مرضى ،وعدد الحـــاالت الصعبة
 137حالـــة ،مـــن بينهـــم  52حالتهـــم
خطـــرة ،ومـــن بيـــن الحـــاالت الخطرة
 49مريضـــا يخضعون ألجهـــزة تنفس.
وبلغ عـــدد الوفيات مـــن الكورونا حتى
صبـــاح الخميـــس  11583ضحيـــة.

رفـــض اســـتئناف فـــداء كيـــوان عىل
رصا آخـــ ًرا عـــر
حكـــم بحبســـها املؤبـــد يف اإلمـــارات قـــارص يبتـــز قـــا ً
رفضـــت محكمـــة إماراتيـــة فـــي أبـــو
ظبـــي ،يـــوم الثالثـــاء ،االســـتئناف
الـــذي تقدمـــت به الشـــابة فـــداء كيوان
( 43عامـــا) من مجـــد الكـــروم ،على
الحكـــم الصـــادر ضدهـــا في الســـجن
المؤبـــد ،وذلـــك بعد أن تـــم تخفيف حكم
اإلعـــدام الصـــادر بحقهـــا إثـــر إدانتها
بحيـــازة مخـــدرات واالتجـــار بهـــا.
وحُ كـــم علـــى الشـــابة كيـــوان ،وهـــي
مصـــورة كانـــت تملـــك اســـتوديو
للتصويـــر الفوتوغرافـــي فـــي حيفـــا،
باإلعـــدام في نيســـان /أبريـــل الماضي
لحيازتهـــا  50غرامًـــا مـــن الكوكايين
ونصـــف كيلوغـــرام مـــن الماريجوانا،
بعدما أوقفـــت في دبي العـــام الماضي.
ومن المرجح أن يكـــون الحكم قد صدر
عـــن محكمـــة النقـــض فـــي أبـــو ظبي
وهي أعلى مؤسســـة قضائيـــة باإلمارة،
علمـــا بأن محكمـــة أبو ظبـــي االتحادية
االســـتئنافية كانت قد ألغت حكم اإلعدام
بحقهـــا ،وذلك فـــي أعقاب االســـتئناف
الـــذي قـــدم مـــن قبـــل طاقـــم الدفاع.
وأفـــادت التقاريـــر بأنـــه االســـتئناف
الـــذي تـــم رفضـــه مثـــل االســـتئناف
الثالـــث علـــى قضيـــة إدانـــة كيـــوان،
وهـــو آخـــر فرصـــة لالســـتئناف على
القـــرار القضائـــي الصـــادر بحقها في
الســـابع مـــن تمـــوز /يوليـــو الماضي،
بـ"الســـجن المؤبـــد" الـــذي يعـــادل في

اإلمـــارات الســـجن لمـــدة  25عامًـــا.
وعلـــم أن المحامييـــن المكلفيـــن
بالدفـــاع عـــن كيـــوان ،تامـــي أولمان
وشـــادي ســـروجي ،تبلغـــا بالقـــرار
القضائـــي اإلماراتي؛ وال يـــزال الحكم
الصـــادر علـــى كيـــوان بتهمـــة تهريب
المخـــدرات هـــو الســـجن مـــدى الحياة
وكانـــت المحكمـــة قـــد ألغـــت حكـــم
اإلعـــدام بحـــق الشـــابة كيـــوان (43
عامـــا) ،يـــوم  28حزيـــران /يونيـــو
الماضـــي ،بعـــد إدانتها بحيـــازة نصف
كيلوغـــرام مـــن مخـــدر الكوكايين في
الشـــقة التـــي كانت تســـكنها باإلمارات.
وكانـــت عائلـــة الشـــابة كيـــوان ،قـــد
طالبـــت رئيـــس الحكومة اإلســـرائيلي،
يائيـــر لبيـــد ،بالعمـــل من أجـــل إطالق
ســـراح ابنتهـــا وإعادتهـــا إلـــى البـــاد
بســـبب "وضعهـــا الصحـــي والضائقة
التـــي تعيشـــها وعائلتهـــا" ،وذلـــك
فـــي رســـالة وجهتهـــا العائلـــة للبيـــد
بواســـطة المحامـــي تامـــي أولمـــان.
وذكـــرت عائلـــة كيوان في بيان ســـابق
لهـــا ،أنـــه "تـــم توريـــط" ابنتهـــا فـــي
"قضيـــة ال عالقـــة لها بهـــا" .وجاء في
بيـــان العائلـــة أن "فداء وقعـــت ضحية
طيبتهـــا وثقتهـــا العميـــاء بالنـــاس ،وتم
توريطهـــا فـــي قضية ال عالقـــة لها بها
من قريـــب أو بعيد" ،فيما ذكر شـــقيقها
أنها اعترفـــت بعد تعرّ ضهـــا للضرب.

اعتقال طبيب ومشتبه أخر بتهريب أدوية وعقاقري من
الصحة
الضفة الغربية دون املصادقـــة عليها من وزارة ّ
اعتقلـــت الشـــرطة رجلين فـــي األربعينيات
ّ
ســـكان بلـــدة حـــورة في
مـــن العمـــر من
النقـــب  ،وأحدهمـــا طبيب ،بشـــبهة تهريب
أدويـــة وعقاقيـــر مـــن الضفـــة الغربيـــة
وادخالهـــا ألراضـــي اســـرائيل دون
المصادقـــة عليهـــا من قبـــل وزارة الصحّ ة.
وأشـــارت الشـــرطة فـــي بيان خـــاص إلى
ّ
أن "المشـــتبهين والمضبوطـــات أحيلـــوا
الـــى مركـــز الشـــرطة للتحقيـــق علـــى أن
يتـــم عـــرض المشـــتبهين علـــى محكمـــة
الصلـــح في بئـــر الســـبع للنظر فـــي تمديد

اعتقالهما ،كمـــا ت ّم ابـــاغ وزارة الصحّ ة".
وجـــاء فـــي بيـــان الشـــرطة أنّهـــا كانت قد
تلقـــت  ،بالغـــاً مـــن الجيـــش اإلســـرائيلي
عـــن توقيـــف ســـيارة فـــي طريـــق
ترابيـــة فـــي منطقـــة "برخـــات تســـيبيرا.
حيث وصل ضباط شـــرطة عراد إلى المكان
 ،وبعـــد تفتيـــش الســـيارة  ،وجـــدوا كميات
كبيرة مـــن األدوية غير الموســـومة بموافقة
وزارة الصحـــة ودون إشـــراف وتصريح ،
ويشـــتبه في تهريبهـــا من أراضي الســـلطة
الفلســـطينية إلـــى األراضـــي اإلســـرائيلية.

تطبيـــق ألعـــاب وينـــر صـــوره عار ًيـــا
مـــددت محكمـــة الصلـــح فـــي ريشـــون
لتســـيون ،يـــوم أمـــس الخميـــس ،اعتقال
قاصـــر يبلغ مـــن العمر  15عامـــا ،حتى
يـــوم غـــد الجمعـــة ،وذلـــك بشـــبهة قيامه
بابتـــزاز جنســـي لقاصـــر آخـــر عمره 9
ســـنوات بواســـطة تطبيق " ديســـكورد ".
ووفق بيـــان عممته الشـــرطة جاء ":خالل
األيـــام األخيـــرة جـــرى تحقيق ســـري في
وحـــدة  105فـــي وحـــدة الهـــف ،433
وذلـــك بعـــد تلقـــي الشـــرطة بالغـــا حول
ابتزاز جنســـي لقاصرين ،اذ اشـــتكى والدا
طفـــل يبلغ مـــن العمـــر  9ســـنوات انهما

اكتشـــفا مراســـات ذات محتـــوى جنســـي
فـــي هاتـــف ابنهـــم ،وكذلـــك مراســـات
ابتـــزاز من طـــرف القاصر المشـــتبه به،
الـــذي دفـــع ابنهـــم الـــى ارســـال صورة
جنســـية له ،ووفقا للشـــبهات فان المشـــتبه
ســـيطر علـــى حســـاب التطبيـــق للطفـــل
البالـــغ مـــن العمر  9ســـنوات ونشـــر عن
طريقـــه صـــورا له وهـــو بـــا مالبس ".
وأوضـــح المتحدث بلســـان الشـــرطة " أنه
تـــم إحالـــة المشـــتبه واثنيـــن آخريـــن من
عائلتـــه للتحقيق ،وفـــي نهايـــة التحقيق تم
إطـــاق ســـراح الشـــخصين االخريـــن ".

قريباً اطالق نظام "نت املحاكم" للمحاكم
الرشعيـــة واملحاكـــم الدينيـــة الدرزيـــة

وزارة العدل تنشـــر لمالحظات الجمهور
أنظمـــة المحاكـــم الشـــرعية والمحاكـــم
الدينيـــة الدرزيـــة وإطـــاق نظـــام "نت
المحاكـــم" (نـــت بيـــت هديـــن) لتقديـــم
وثائـــق المحكمـــة والوثائـــق القضائيـــة
ومراجعـــة وثائـــق فـــي المحكمـــة.
ووفـــق بيان صـــادر عـــن وزارة العدل
يتضـــح أنـــه يتـــم تنظيم طـــرق إصدار
الوثائق في المحاكم الشـــرعية والدرزية
من خـــال التشـــريعات الدينيـــة التي ال
تحتـــوي علـــى أي إشـــارة إلـــى اإليداع
اإللكترونـــي ،ومـــن ثـــم الحاجـــة إلـــى
تنظيـــم قانونـــي إلطـــاق نظـــام "نـــت
المحاكم" الذي سيســـمح بإنتاج ومراجعة
المســـتندات عبر اإلنترنت .هذا ويســـمح
النظـــام بتقديـــم المســـتندات إلكترونيًـــا
ومراجعتهـــا إذا لـــزم األمـــر ومراجعة
المســـتندات فـــي اإلجـــراءات القانونية
التـــي تتم فـــي المحاكم الدينيـــة .وتنطلق
هـــذه الخطـــوة مـــن الرغبة في تســـهيل
المراجعـــة اإللكترونيـــة لوثائق المحكمة
للجمهـــور العـــام ولمـــن يتعامـــل بهذه
المواد ،والغرض منها مـــوازاة الخدمات

المق ّدمة في المحاكـــم الدينية مع الخدمات
المق ّدمـــة فـــي المحاكم العامّـــة من خالل
نظـــام "نـــت همشـــبات" المعـــروف.
هـــذا وأضافـــت المحاميـــة نور شـــبلي
زعبي من قســـم االستشـــارة والتشـــريع
بأن وحـــدة "القانون الدســـتوري" والتي
تعمل ضمن قســـم االستشـــارة والتشريع
فـــي وزارة العـــدل قامـــت بصياغة هذه
األنظمـــة وســـتطلق وزارة العـــدل قريبا
نظامًا محوســـبًا تعمل من خالله المحاكم
الشـــرعيّة والمحاكـــم الدينيّـــة الدرزيّة.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعد عمـــل كبير
وشـــاق للموظفيـــن فـــي وزارة العدل،
والذيـــن بدورهم يحثّـــون الجمهور على
تقديـــم المالحظـــات علـــى األنظمة لكي
يتمكن قســـم االستشـــارات والتشريع من
تعديـــل األنظمـــة في أقـــرب وقت ممكن
مـــن أجل تمكيـــن النظام مـــن العمل كما
هو ّ
مخطط له ،وتحســـين الخدمة المقدمة
عـــن طريـــق تقليـــل التكاليـــف والوقت
واإلزعاج الـــذي يتيحه اســـتخدام النظام
المحوســـب للعثـــور علـــى المســـتندات
ومراجعتهـــا فـــي اإلجـــراءات القانونية.

مقاالت
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غـــزة التي قهـــرت شـــارون ورابني...
مل يتعلـــم بينيـــت والبيـــد الـــدرس مـــــرســـمــــــها والـــــبـــحــــر

الشـــاعر األديـــب :وهيـــب نديـــم وهبـــة

اإلعــــــالمـــــــي /أحــــــمــــــــــد حــــــــــــــازم
رئيس الحكومة اإلســـرائيلية األسبق
اســـحق رابيـــن ،الـــذي تـــم اغتياله
على أيـــدي متطـــرف يهـــودي في
الرابـــع من شـــهر نوفمبر /تشـــرين
الثانـــي عام  1995والـــذي اعتبره
بعـــض العـــرب ومنهـــم الســـلطة
الفلســـطينية أنـــه رجـــل ســـام من
الدرجـــة األولـــى ،كان أول مـــن
أثـــار فكـــرة إقامة جـــدار فاصل مع
الفلســـطينيين .وقبل فتـــرة من توقيع
اتفاقـــات اوســـلو عـــام ،1993
وخـــال لقائه مع الرئيس الفرنســـي
الراحـــل فرنســـوا ميتـــران قـــال
علي
رابيـــن" :ان الكوابيـــس تطبق َّ
كل ليلـــة بســـبب غزة" وانـــه يحلم
أحيانا اثنـــاء نومه بـــأن قطاع غزة
قـــد غرق فـــي البحـــر بكل مـــا فيه
لكنه يســـتيقظ من حلمه ليكتشـــف ان
غزة ومـــن فيها مـــا زالـــوا أحيا ًء .
هـــذا مـــا قالـــه "رجـــل الســـام"
الـــذي اتبع فـــي اإلنتفاضـــة األولى
عندمـــا كان وزيراً للدفاع سياســـة
"تكســـير عظـــام الفلســـطينيين".
حلـــم رابيـــن لـــم يتحقـــق ،والـــذي
تحقـــق هـــو تـــورط إســـرائيل أكثر
فأكثـــر قـــي الحـــروب علـــى غزة،
المدينـــة التـــي دخلـــت التاريخ من
خـــال نضالهـــا ضـــد االحتـــال.
بعـــد رابيـــن جـــاء شـــارون إلـــى
ً
حامـــا الرقـــم 11
ســـدة الحكـــم
فـــي أرقـــام رؤســـاء الحكومـــات
اإلســـرائيلية ،حيث اكتشف أن غزة
لـــن تقهر وفضـــل االنســـحاب منها
رغـــم معارضـــة قـــادة سياســـيين
وعســـكريين لهذا االنســـحاب .حتى
أن أحـــد كبـــار حاخامات إســـرائيل
الحاخـــام موردخـــاي الياهو وصل
بـــه الخيال الـــى القـــول ان زلزال
تســـونامي فـــي المحيـــط الهنـــدي
والـــذي أدى الـــى مقتـــل 283
الـــف شـــخص ليـــس ســـوى عقاب
إلهـــي للعالم علـــى مســـاندته لخطة
رئيـــس الـــوزراء ارييـــل شـــارون
فـــي االنســـحاب مـــن غـــزة .أمـــا
القـــس األميركي بات روبرتســـون
صاحـــب التصريحـــات الناريـــة
المثيرة للجدل فـــي الواليات المتحدة
فيمـــا يتعلـــق بالعـــرب والمســـلمين
وخصوصـــاً النبـــي محمـــد عليـــه
أفضـــل الصـــاة والســـام ،فقد قال
"إن األزمـــة الصحيـــة التي تعرض
لهـــا شـــارون هـــي عقـــاب إلهـــي
أصابـــه ألنه فـــرّ ط في غزة مقســـماً
األرض المقدســـة ".حســـب ادعائه
رئيـــس ديـــوان شـــارون فـــي ذلك

دوف
الوقـــت،
فايســـغالس وأحـــد
مقربيـــه ،هـــو مـــن
نصـــح شـــارون
بخطة االنســـحاب،
ألن جميـــع اإلســـرائيليين يكرهـــون
غزة ،وهذه الخطـــة كفيلة بإخراجهم
مـــن ذلـــك الوحـــل ،حســـب قوله.
المســـؤول االستيطاني اإلســـرائيلي
تســـافي هنـــدل الـــذي كان رئيســـاً
للمجلـــس االقليمي للمســـتوطنات في
القطاع ،لـــه رأي آخـــر .وقتها قال
هنـــدل وحســـب صحيفة (إســـرائيل
اليـــوم) ان "خطـــة االنســـحاب
مـــن غـــزة التـــي شـــملت تدميـــر
المســـتوطنات هنـــاك هـــي أصعب
ألـــف مـــرة مـــن تدميـــر الهيـــكل،
وشـــارون قام بذلـــك تنفيـــذا لدوافع
نجســـة" .وزعم هندل أن "شارون
بـــدأ بالتحضيـــر لإلنســـحاب نهاية
عام  ،2003وبـــادر لتنفيذ خطة فك
االرتبـــاط عن قطاع غـــزة من أجل
الهـــروب مـــن التحقيقـــات الجنائية
والشـــبهات القانونيـــة ضـــده".
لكن ليس من الضـــرورة تصديق ما
قاله المســـتوطن هنـــدل  ،فهذا مجرد
رأي تمامـــا مثل رأي فايســـغالس.
وإذا أمعنـــا النظـــر فـــي التطورات
السياســـية التـــي جـــرت فـــي تلـــك
الفتـــرة علـــى الصعيـــد الفلســـطيني
نســـتنتج أن ســـبب هروب شـــارون
مـــن غـــزة يكمن فـــي مـــكان آخر.
فـــي العـــام  2003وبالتحديـــد
فـــي الثانـــي مـــن شـــهر يونيـــو/
حزيـــران انعقـــدت قمـــة أميركيـــة
عربيـــة فـــي منتجع شـــرم الشـــيخ
بحضـــور الرئيس األميركـــي وقتها
جورج بـــوش مع قـــادة خمس دول
عربيـــة لبحـــث جهـــود الســـام في
الشـــرق األوســـط وســـبل تطبيـــق
"خارطـــة الطريـــق للســـام" والتي
تضمنـــت تحديـــد عـــام 2005
موعـــدا إلقامـــة الدولة الفلســـطينية
فـــي الضفـــة والقطـــاع ،وقـــد أعلن
شـــارون عـــن خطـــة االنســـحاب
فـــي منتصف شـــهر اغســـطس /آب
عـــام  2005في محاولـــة واضحة
للتملـــص مـــن هـــذه الخارطـــة.
صمـــود غـــزة أجبر شـــارون على
االنســـحاب مهما كانـــت التبريرات،
وحلـــم رابيـــن لـــم يتحقـــق ،والقبة
الحديديـــة فشـــلت ،وبالرغم من ذلك
لم يســـتوعب ولم يتعلم بينيت والبيد
وغانتس وشـــلتهم الـــدرس أن غزة
ال تقهـــر ،بل هـــم الذيـــن يقهرون.
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عندما تو ّقف قلب شـــفاعمرو
بقلـــم :زايد صالـــح خنيفس

ينتابنـــي شـــعور غريـــب ،كلّمـــا مـــررت
فـــي حـــي ّ
والتاريخـــي،
الزقـــاق القديـــم
ّ
مارًّ ا بشـــارع جبّـــور جبّـــور وبجانب باب
الحواصـــل ،ونحـــو المنحدر المـــؤ ّدي إلى
الحـــارة الغربيّة ،في منعطـــف بناية الحاكم
العســـكري (المكتـــب) ،ي ُِط ُل نظـــرك على
حـــي العين ،ففـــي هذه المســـافة كان ينبض
قلب شـــفاعمرو في ذلـــك الزمـــن الجميل.
الشـــعوب الحضاريّة تحفـــظ تراثها ،وعندما
تحـــل كســـائح في أحـــد المواقـــع ،يصحبك
المرشـــد الســـياحي إلـــى األحيـــاء القديمة
التـــي حوّلتها ّ
الشـــعوب إلى مناطـــق تتر ّدد
ُ
ّ
فـــي مغادرتها ،فهنا برج شـــ ِيّد فـــي الزمن
الغابـــر ...وســـور ُشـــ ِيّد بهمّـــة الرّ جال...
وكنائـــس أبـــدع فـــي زخرفـــة جدرانهـــا
مبدعيـــنّ ،
وأزقة ضيّقـــ ٍة صنعت من حجارة
قديمـــة ،أقيمـــت فـــي زواياها مقـــا ٍه وجهها
وقمم رســـمت
نحـــو ٍ
نهر منبعه جبال األلبٍ ،
وجههـــا الناصـــع البياض ،وجســـر وردي
على نهـــر زرقته ال تشـــبه ألوا ًنـــا أخرى.
ُ
تواجـــدت في حي
فـــي منتصف األســـبوع
ّ
الزقـــاق ،ووقفت بجانـــب الـــ ّدرج المؤ ّدي
لقلعة الظاهـــر عمر ،وهنـــا تصلّبت عيناي
نحـــو ّ
الشـــمال ،فانطلق صـــوت األذان من
ّ
مئذنـــة المســـجد القديـــم ،وانتصـــب خزان
الميـــاه وقلعـــ ٍة مغلقـــة ،فهنـــا يبـــدأ طريق
األديان كما ســـماه السّ ـــابقون ،ففي المحيط،
الســـوق القديـــم ،وكنيســـ ٍة وكنيـــس قديم،

ً
أحداثـــا
شـــهد
ومربّـــع
ِ
ّ
ومحطـــات رســـمت وجه
بلـــ ٍد ،نظـــر إليـــه البالد،
وحضرت لمقامـــه العباد.
إني ال أفهـــم منطق البعض
ومـــن ســـمّوا أنفســـهم "قيـــادات محليّة"!!!
وال أفهـــم تفكيـــر رؤســـاء كانوا فـــي موقع
القـــرار ،نسُ ـــوا إحيـــاء قلـــب مدينتهـــم،
فعجزوا عـــن إطـــاق مبـــادرة أو تخطيط
شـــامل ،يُحـــي مـــا كان فخرً ا لشـــفاعمرو،
ٍ
َ
يبـــق منـــه ّإل مجرّ د
وطريـــق األديـــان لم
شـــارع مرصـــوف باألحجـــار السُّ ـــود ،ال
تُعبّر ّإل عن شـــحوب التّخطيـــط ،فضاعت
َ
لمواقع كانـــت حينها مزارً ا
تأخـــذك
الفتات
ٍ
يوميًّـــا ألهالي البلـــدة ومحيطهـــا المجاور.
من يملـــك ُم ُغـــر بيزنطيّة ومـــن يملك قلعة
عثمانيّة بنتها ســـواعد صليبيّة ،كيف تســـوّل
له نفســـه أن يصمت طـــوال هذه السّ ـــنين،
وال تمـــرُّ أســـراب السّ ـــائحين بيـــن ّ
أزقـــ ٍة
حاربـــت المعتديـــن ،وعاش علـــى جانبيها
أهـــال عرفت معنـــى التضحيات ،وق ّدســـت
ٍ
انتماءهـــا ،وأكلتهـــا غيرتهـــا علـــى بلدها.
مهمـــا امتد جســـد المدينة فـــي االتجاهات،
فـــإن األصـــل يبقـــى قلـــب المدينـــة،
فـــإن توقـــف نبضه ،مـــات الجســـد ،وإن
قرعنـــا ناقـــوس الخطـــر أكثـــر مـــن مرّ ة
ً
أجيال
فإنّنـــا لـــن نفقد األمـــل بـــأن تولـــد
ســـتعيد كتابـــة تاريـــخ بلدهـــا ،وتجعلـــه
واقعًـــا ومنـــار ًة تُبقـــي بصيـــص
مشـــتعل فـــي نهايـــة النفـــق.
ضـــوء
ٍ

تقارير خاصة

ألول م ّرة يف البالد ...قسم طوارئ تفاعيل لألطفال
يف املركـــز الط ّبي هعيمك مـــن مجموعة كالليت

مبـــادرة مبتكـــرة من قســـم الطـــوارئ لألطفال
فـــي المركـــز الطبّي هعميـــك التابـــع لكالليت،
التـــي تُتيـــح ألهالي األطفـــال المتعالجيـــن ّ
تلقي
المعلومـــات التفاعليّة حول ســـبب قدومهم لقســـم
الطـــوارئ .هـــل تعانـــي البنت مـــن التقيؤ؟ هل
ـــرح الولد وتمـــت إحالته لقســـم الطـــوارئ؟
جُ ِ
بواســـطة مســـح بســـيط للكود ،يمكـــن لألهالي
واألوالد معرفـــة ما هي أســـباب قدومهم لقســـم
الطوارئ وكيـــف تتم المعالجـــة .يقول د .رون
يعقـــوب ،طبيـــب اخصائـــي في قســـم الطوارئ
لألطفـــال في المركـــز الطبّي هعيمـــك" :بطبيعة
الحـــال األهالـــي الذين تتـــم إحالتهم مـــع أبنائهم
لقســـم الطـــوارئ لألطفـــال يكونـــون مرتبكين
ومتوتّريـــن ،وعـــاد ًة مـــا تتواجد حالـــة من عدم
اليقيـــن بشـــأن الحالـــة الصحيّة لالبـــن/ة .نحن
نؤمن بأن اعـــام األهالي عن حالـــة ابنهم/بنتهم
وعـــن مراحل العالج ،يقلّص بشـــكل ملحوظ من
حـــاالت القلق والتوتّـــر ،وبذلك يُصبـــح األهالي
شـــركاء أفضل في العالج كمـــا ونؤمن بتوصيل
المعلومـــات على أكمل وجه قدر المُســـتطاع لكي
يتم تقليص القلـــق والتوتّر .باإلضافـــة الى ذلك،
عندمـــا يأتي األهـــل قلقيـــن ومتوتّريـــن ،أحيانا
ال يســـتمعون جيّدا لتفســـير ومعلومـــات الطاقم،
وبذلـــك ال تصل إليهـــم المعلومات حـــول الحالة
الطبيّـــة ألبنائهم كمـــا ينبغي" .تُعد هـــذه المبادرة

جديدة واألولـــى من نوعها في أقســـام الطوارئ
لألطفـــال في البـــاد .من تفكير وابـــداع د .رون
يعقـــوب ،والتـــي جعلـــت التعاون مـــع وحدات
الخدمات والمتحدثين الرســـميين للمستشفى قائمًا.
والنتيجـــة هي قســـم طـــوارئ تفاعلـــي لألطفال
والـــذي يقـــ ّدم الكثيـــر مـــن المعلومـــات حـــول
أمراض األطفال واإلصابـــات المتكررة لألطفال
المعروضـــة على جـــدران غرفـــة االنتظار في
قســـم الطوارئ لألطفـــال .يختـــار األهل أي من
المواضيـــع هـــم يريـــدون المعرفة عنهـــا أكثر،
من ثم يمســـحون الكـــود ويتم ارســـالهم لصفحة
المعلومـــات عـــن الموضـــوع هـــذا فـــي موقع
المركـــز الطبّـــي هعيمـــك .وفي حديـــث ميخال
كريل ،مديـــرة وحدة الخدمة فـــي المركز الطبّي
هعيمـــك" :وضعنـــا علـــى الجدران فـــي غرفة
االنتظـــار في قســـم الطوارئ رســـوم توضيحيّة
التـــي تصف حاالت طبيّة متنوعّ ـــة منها  :التقيّؤ،
عـــاج الجروح بعد القطـــب ،تعليمات بعد وضع
الجبـــس والمزيـــد .يمكـــن لألهـــل مســـح الكود
الموجود على الرســـوم التوضيحيّـــة المرادة لهم
ّ
وتلقي المعلومات الشـــاملة بســـرعة وبســـهولة.
وبذلك ،يســـتطيع األهل نقل المعلومات ألوالدهم
عـــن حالتهـــم الطبيّة بشـــكل مالئـــم ألعمارهم
ولفهمهم .لغة الرســـوم التوضيحية المستعملة في
هذا المشـــروع ملوّنة ومثيـــرة لالهتمام ،من أجل
تشـــجيع األهل واألوالد للبحث عن المعلومات".
المعلومـــات الموجـــودة علـــى الحائـــط التفاعلي
وفي موقـــع المركز الطبّي هعيمـــك ،تم تجميعها
وكتابتها على يد طاقم قســـم الطـــوارئ لألطفال
فـــي المركـــز الطبّي هعيمـــك التابـــع لكالليت،
ويوجـــد فيهـــا أكثـــر مـــن عشـــرين تشـــخيص
وحالـــة طبيـــة متكـــررة التـــي يتـــم عالجها في
قســـم الطوارئ .بهدف إتاحـــة المعلومات لكميّة
أكبر من الجمهـــورُ ،كتبت المعلومـــات باللغتين
العبريّـــة والعربيّـــة ويمكـــن االختيـــار بينهما.
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עיריית שפרעם
قسم نظم المعلومات والموارد البشرية
אגף מערכות מידע ומשאבי אנוש

עיריית שפרעם  /פרסום מכרז חיצוני מס )3( 10/2022
על פי סעיף  3לחוק העיריות (גיוס עובדים) ,עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:
כותרת תפקיד :פיזותרפיסט
דירוג ודרגה :לפי תעודות
אחוז משרה 9 :ש"ש
תיאור תפקיד :מצורף לטופס הבקשה
תנאי סף:
•
•
•
•

פיזיותרפיסט ,בעל תואר ראשון לפחות בתחום ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל או
תואר המאושר ע"י היחידה להערכת תארים מחו"ל שבמשרד החינוך כמקביל לתואר ראשון.
תינתן עדיפות לבעל ניסיון קודם בעבודה עם אוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית התפתחותית.
בעל רישיון בר תוקף ממשרד הבריאות לעסוק בסיעוד/פיזיותרפיסט במשך שנתיים לפחות.
כפיפות :מנהלת מע"ש

הערות כלליות והנחיות:
 דרך ההעסקה הנה בתור שכיר או לפי שיטת מיקור חוץ באישור המשרד הממשלתי. העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה. בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים ,המסמכים ו  /או הוגשו לאחר התאריך לעיל לאיתקבלו או ייבחנו.
 העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרזבכל עת ובכל שלב.
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עיריית שפרעם
قسم نظم المعلومات والموارد البشرية
אגף מערכות מידע ומשאבי אנוש
מכרז חיצוני מס' )4( 9/2022

על פי סעיף  3לחוק העיריות (גיוס עובדים) ,עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:
שם המשרה :רופא וטרינר רשותי
דירוג ודרגה :רופאים ווטרינריים
אחוז משרה50% :
תיאור תפקיד :מצורף לטופס הבקשה אשר כולל תואר התפקיד ותנאי הסף והינו הנוסח הקובע
והמחייב.
תנאי סף:
•
•
•
•
•

השכלה ברפואה וטרינרית ,כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים ,תשנ"א .1991
עדיפות תינתן למי שסיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל
שירותים הווטרינרים במשרד החקלאות .מועמד שלא סיים קורס זה ויבחר בוועדת הבחינה,
יהיה עליו לסיים קורס זה תוך תקופה של  18חודשים מיום היבחרו.
מוכנות לעבור הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום ,טרם קבלת ההסכמה למינויו לתפקיד.
ניסיון מקצועי :שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.
ניסיון ניהולי :שנה אחת לפחות.

כפיפות :מנכ"ל העירייה
הערות כלליות והנחיות:
 העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה. בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים ,המסמכים ו  /או הוגשו לאחר התאריך לעיל לאיתקבלו או ייבחנו.
 העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרזבכל עת ובכל שלב.
 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.פניות יוגשו עם קורות חיים ,אישור העסקה ,תעודות ומסמכים הנדרשים במייל  hr@shf.org.ilעד
תאריך8/9/2022
לקבל טופס מועמדות נא לכנס לקישור https://bit.ly/3pIrzin

עורסאן יאסין
ראש העירייה

04-9059124

04-9504130
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עיריית שפרעם
قسم نظم المعلومات والموارد البشرية
אגף מערכות מידע ומשאבי אנוש

بلدية شفاعمرو /اعالن خارجي رقم )3( 2022/11
حسب البند  3من قانون البلديات (تعيين موظفين)  1979تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفة الشاغرة التالية:
اسم الوظيفة :ممرض/ممرضة
تدريج ودرجة الوظيفة :تمريض/وفقا للشهادات
نسبة الوظيفة 10 :ساعات اسبوعية
الوصف الوظيفي :مرفق باستمارات الطلب.
المؤهالت االساسية المطلوبة:
• شهادة ممرضة مؤهلة من وزارة الصحة.
• أفضلية لمن لديها خبرة في العمل مع األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية في النمو والتمريض لمدة عامين
على األقل.
• القدرة على العمل مع فريق متعدد التخصصات.
• إجادة اللغتين العربية والعبرية.
مالحظات وتوجيهات عامة:
• تحتفظ البلدية بحقها بتمديد الموعد االخير لتقديم الترشيحات لهذه الوظيفة.
• ال تقبل وال تبحث الطلبات المقدمة التي ال تشمل ما طلب اعاله من تفاصيل ومستندات و/او بعد الموعد
المحدد اعاله.
• التوظيف سيكون بطريقة أجير (שכיר) حسب الشروط المتبعة باتفاقيات العمل او بطريقة العمل مقابل
فاتورة شهرية (מיקור חוץ) منوط بموافقة الوزارة المختصة.
• هذه الوظيفة مقترحة للنساء والرجال على حد سواء.
• أي طلب ال يستوفي كامل الشروط لن يتم بحثه وسيتم استدعاء المتقدمين الذين يستوفون الشروط فقط أمام
لجنة االختبار.
• الفائز بالمناقصة يكون لفترة تجريبية مدتها سنتان يتم خاللها اختبار مهاراته حسب رأي المسؤول المباشر.
• قد تكون هناك تغييرات في الوصف الوظيفي اعتمادًا على التغيير في المبنى التنظيمي و  /أو احتياجات
النظام.
• تقدم الطلبات مع السيرة الذاتية والشهادات والوثائق المطلوبة بالبريد االلكتروني  hr@shf.org.ilحتى
موعد أقصاه 2022/9/8
للحصول على نموذج المناقصة – يرجى الدخول على موقع بلدية شفاعمرو خانة الوظائف الشاغرة.
https://bit.ly/3pIrzin

عرسان ياسين رئيس بلدية شفاعمرو

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.פניות יוגשו עם קורות חיים ותעודות ומסמכים הנדרשים במייל  hr@shf.org.ilעד תאריך8/9/2022
לקבל טופס מועמדות נא לכנס לקישור https://bit.ly/3pIrzin
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لـــؤلـــؤيت يف ســ َّلـــة املــاضـــي
بقلم :مارون ســـامي ع ّزام

ُ
ُ
التقيت بها أوّل مـــرّ ة ،كانت
أذكـــر عندمـــا
ُ
تتوهـــج ً
دالل ،وشـــقاوة العشـــرينات تلوح
فـــي ســـحنتها ،ولكـــن قبل ضياعهـــا مني،
"ص ِع َقـــت" مـــن ضربة
وتحديـــ ًدا عندمـــا ُ
بصـــوت أوتـــاره متوتّرة
حبّـــي ،قلـــت لها
ٍ
ومشـــدودة" :أنت طليقة أحالمك ،ومن اآلن
وصاعـــ ًدا لن أضغـــط على زناد مُســـ ّدس
ِ
ألرهبك بـــه ،من أجل
خياراتـــي العشـــقيّة،
ِ
تركتك تســـيرين
أن تختارينـــي عنـــو ًة ،لقد
ِ
أردت".
تفكيـــرك الحُ ر كمـــا
على مســـار
ِ
ِ
جعلَتنـــي أنحنـــي لجمالهـــا غيـــر المنصف
بحقـــي ،الـــذي أثار متعـــة إلهامـــي ،رغم
أنّي لمحـــت في فضـــاء انتظـــاري ،نجمة
أمـــل نورها خا ِفـــت ج ًّدا ،أضـــاءت مدار
ٍ
ُ
حاولت قـــدر اســـتطاعتي البقاء
صبـــري.
في دائـــرة ضوئها ،فجأة اختفـــت بين غمام
ُ
حاولـــت العثور علـــى مصدر
الغمـــوض.
ّ
ّ
ســـطوع لؤلؤتي ،ألظللهـــا بأغطية رقتي...
ولكن لقد كان هذا مجـــرد حلم يقظة فرضه
علـــي تفكيـــريَ .ص َف ْف ُت حروف النّســـيان
ّ
فـــوق صفحـــة ّ
ُ
وألقيـــت بلؤلؤتي
الزمـــن،
فـــي ســـلّة الماضـــيّ ،
ألن تلـــك الم َّدع َيـــة
ْ
اعتبرت حُ بّي مجرّ د ورشـــة ع َمل م َُســـلّية،
وض َعتهـــا ِضمن فعّاليّات أوقـــات فراغها!!
حاولَ ْ
ـــت كثيـــرً ا أن تجعـــل قلمـــي عبـــ ًدا
ْ
لهـــا ...حاولَ ْ
ـــت َجل َد ُه بسُ ـــوط الفـــراق...
تآمـــرت عليـــه ،ليمـــأ دواته ،كـــي تجعله
ً
ثانيـــة في كوب ســـ َهري" ،حالوة"
يســـكب
تصرّ فهـــا اللزجُ ،ألخرج لؤلؤتها من ســـلةّ
ِ
الماضـــي ،تعتقد أنّـــي ما زلـــت أ َت َتبّعها!!،

مقاالت

تص ّديـــت
فللحـــال
ُ
وارتحـــت
لمحاوالتهـــا،
مـــن عنـــاء الكتابـــة
ٍّ
ُبهـــم...
عـــن
حـــب م ٍ
مســـلوب اإلرادة ،عاجز
عـــن اإلبـــداع اللغـــوي الـــذي أتمي ُ
ّـــز به.
ً
أبقيـــت قنديل ذاكرتي ّ
ُ
الشـــاحب مشـــتعل،
ُ
ّ
دون أن أطفئـــه ،ألنـــي أرتعب مـــن ظلمة
التّشـــاؤم ،أخـــاف أن ّ
تلفنـــي برهبتهـــا،
ّ
ً
أيضـــا ال أريـــد أن يتعقبنـــي صمـــت
ضميـــري ،الـــذي يحـــاول معرفـــة مكان
ســـلّة الماضـــي ،ليُعيد تلـــك اللؤلـــؤة إلى
قلبـــي ،فغافلتـــه ،وتركـــت الســـنين تقـــوم
ً
مســـحوقا للنّســـيان!!
بتدويرهـــا ،وباتـــت
دون انتبـــاه منّـــي تناثـــرت حبّات سلســـلة
ذكرياتـــي رغمًـــا عنّي ،فتبعثـــر بعضها...
بضع حبّـــات تســـرّ بت بين شـــقوق أرض
الواقع المتشـــققة من الجفاءّ ...
تهشم بعضها
لهشاشـــة هذا الحـــب الزجاجـــي ،وبفضل
نباهتـــي ،التـــي ّأكدت لي أن هـــذا اللمعان،
كان انعكاسً ـــا ألشعة شـــمس تخيّالتي عليه.
لـــم أجد مثـــل نوعيّـــة هـــذه اللؤلـــؤة عند
ُ
اكتشـــفت حينهـــا أنها
الصاغـــة ،بعـــد أن
ّ
لم ُتكـــن فريـــدة بنوعهـــا ،بـــل كان بريق
ً
مغشوشـــا ...نصاعـــة وفائها غير
حنانهـــا
طاهـــرة ...وزنهـــا الفكـــري ً
خفيفـــا ،غير
بالتعقـــلّ ...
ّ
أتذكـــر أنـــي أهديتهـــا
م َُثقـــل
علي،
يومئـــذ جوهـــرة ّ
الصداقـــة الغاليـــة ّ
ْ
وأغر َقتها
رفضـــت التمسُّ ـــك بهـــا،
لكنهـــا
َ
فـــي أعمـــاق محيـــط األيـــام ،أمّـــا اآلن،
أتمنّـــى مـــن كل قلبـــي أن تكـــوي حرقـــة
النّـــدم صنيعهـــا معـــي بمكـــواة أســـفها!!

ّ
الفـــــــن وأهلـــه
أنـــصــفــــــوا
زهـــيــــــر دعـــيــــم

مهنـــة األدب والقلـــم  ،مهنـــة مق ّدســـة تُنيـــر
العقـــول ،وتؤجّ ج الهمـــم ،وتداعب المشـــاعر
ّ
وتهـــز أركان الظلـــم وتيجـــان
واألحاســـيس
الطغيـــان  ،وتفتـــح العيـــون علـــى الحـــقّ
ِ
والعدالة والمســـاواة والجمـــال ومحبّة الخالق.
ّ
شـــقت طريقهـــا عبـــر ال ّدمـــوع
مهنـــة
واألوجـــاع والفقـــر  ،فهـــي وعلـــى
مـــرّ
ِ
ً
خبـــزا ،
العصـــور واأليـــام لـــم تُطعـــم
وإن أطعمـــت فهـــي ال تُشـــبع وال تســـمن.
هكـــذا عـــاش معظـــم ّ
الشـــعراء واألدبـــاء
ّ
والفالســـفة فـــي الخافقيْـــن ،إال ِقلـــة ذاقـــت
البحبوحة بعـــد أن التجأت الى بالط السّ ـــلطان
ً
جزافـــا  ،فنالت
 ،فراحـــت تكيـــل المديح لـــه
رضاه وفـــازت ببعـــض الذهب مـــن ِهميانه ،
وحازت بالمقابل على ســـخط ّ
الشعب وغضبه.
وإنّـــي ألذكـــر ّ
أن أحـــد الشـــعراء الكبـــار في
لبنـــان  ،وبعـــد ان نصبـــت لـــه وزارة التعليم
في وســـط بيـــروت تمثـــاال فخمًـــا كلّف آالف
الـــدوالرات  ،كتـــب لصديق له قائال بســـخرية
صـــاح أن أقف
 " :إنّنـــي علـــى اســـتعداد يـــا
ِ
يوميًا بلحمـــي وعظمي مـــكان التمثال على أن
َ
أنـــال نصف الـــدوالرات الكثيرة التـــي كلَّ َف".
ّ
بهزل ممزوج بج ٍد ومـــرارة ؛ قالها وهو
قالهـــا
ٍ
احـــوج ما يكـــون لحفنة مـــن الـــدوالرات ...
علـــى ّ
اللبناني هـــذا مغبوط بعض
أن شـــاعرنا
ّ
الشـــيء  ،فهو علـــى ّ
األقل عاش ليـــرى تمثالً
لـــه وتكريمًا  ،فـــي حين ّ
أن غيره مـــن األدباء
ّ
والشـــعراء والفالســـفة والفنانين والرّ سّ ـــامين ،

يتركون هـــذه ال ّدنيـــا الفانية
معدميـــن  ،فقراء  ،منســـيين
...يتركونها بعد أن أســـعدوا
الكثيريـــن بفنّهـــم وابداعاتهم
وشـــعرهم ومـــا نحتـــه
ِ
ّ
وخطته ريشـــتهم.
ازميلهـــم
يتركونهـــا معدميـــن .....
وعندهـــا نســـتيقظ فنـــروح
نعتـــرف بجميلهـــم ونثنـــي علـــى ابداعهـــم
ونتباكـــى علـــى أرواحهـــم  ،ونطالـــب
المســـؤولين بإطـــاق اســـمائهم علـــى بعض
المؤسســـات التربويـــة تخليـــ ًدا لهـــم  ،ونقيـــم
النـــدوات بخـــورً ا لذكراهـــم العطـــرة.
قـــد نقـــف عنـــد وعودنـــا وقـــد ال نقـــف !!!
وقد يصدق المســـؤول وقد يُســـ ِّوف !! وفي كال
ّ
والفن
الحالتيـــن األمـــر محـــزن  ،فأهل القلـــم
واإلزميل والريشـــة بحاجة الى همسات المديح
وصيحات اإلعجاب في أثنـــاء حياتهم ،وبحاجة
ً
ايضـــا الى كلمـــة " :أحســـنت" " ،عافاك" "ال
َ
ً
َّ
وســـام يُز ِيّن صدره
ُفـــض فوك " وايضـــا الى
ٍ
ّ
مثلمـــا هـــو يُزيّن صـــدر األمّـــة بأدبـــه وفنه.
إنّـــه يرفـــع اســـم الوطـــن عاليًـــا  ،إنّـــه
يكتـــب بدمـــه  ،فهـــاك ّ
الشـــاعر المُبـــدع
اليـــاس أبـــو شـــبكة يتغنّـــى قائـــا :
ـــعر َك م ْنـــه
القلـــب
اجـــرح
َ
واســـق ِش َ
ِ
ِ
خمـــر ُ
األقـــام
ة
القلـــوب
فـــد ُم
ِ
جريمـــة أن يمـــوت اديـــب فـــي قبـــو مظلم !!
جريمـــة ان يمـــوت شـــاعر منســـيًا
علـــى قارعـــة األيـــام والطريـــق!
ً
َّ
متروكا !!
المحب
جريمة ان يموت من سب َّح اإلل َه

الفن
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وفــــاة عمـــيــــــد الــدرامــــــا الســـوريــــــة بســـــام لـــــــطــفــــــي

أعلنـــت نقابـــة الممثليـــن فـــي ســـوريا
يـــوم الجمعـــة الماضـــي وفـــاة الممثـــل
بســـام لطفـــي أبـــو غزالـــة عـــن عمـــر
يناهـــز  82عامـــا ،والممثـــل الراحـــل
والـــد الفنـــان الشـــاب إيـــاس أبـــو غزالة.
ولـــد بســـام لطفـــي فـــي مدينـــة طولكرم
الفلســـطينية عـــام  1940ثـــم انتقـــل مـــع
أســـرته إلى ســـوريا بعد نكبة  1948ويعد
الممثـــل واحدا مـــن الرعيـــل األول للدراما
الســـورية والمســـاهمين فـــي تأسيســـها ،إذ
شـــارك في تأســـيس نقابة المهـــن التمثيلية
في ســـوريا؛ وهو مـــا جعل البعـــض يطلق
عليـــه لقـــب "عميـــد الدرامـــا الســـورية"،
خاصة أنـــه قدم خالل مشـــواره عددا كبيرا
مـــن أهـــم األعمـــال وأشـــهرها "يوميـــات
مديـــر عـــام" ،و"نهايـــة رجـــل شـــجاع"،

قدم العديد من األعمـــال ،منها برنامج "حكم
العـــدل" الـــذي قدمه على مـــدى  30عاما.
وخـــال مشـــوار امتـــد لســـنوات طويلة،
قـــدم بســـام لطفـــي نحـــو  109أعمـــال،
وكان آخرهـــا ظهـــوره ضيف شـــرف في
مسلســـل "حـــارس القدس" عـــام ،2020
وضيف شـــرف فـــي "باب الحـــارة" الجزء
العاشـــر عـــام  ،2019ومـــن أعماله أيضا
"شـــوارع الشـــام العتيقـــة" ،و"شـــبابيك"،
و"قـــاع المدينـــة" ،و"الحـــوت" ،و"والدة
مـــن الخاصـــرة" ،وقـــدم شـــخصية عبـــد
هللا بـــن الزبيـــر فـــي مسلســـل "فـــارس
بنـــي مـــروان" و"أحـــام كبيـــرة".
وفـــي الســـينما ،قـــدم فيلـــم "دمشـــق –
حلـــب" ،و"زهـــرة حلـــب" ،و"دمشـــق
و"إخوة التراب" ،و"التغريبة الفلســـطينية" .كما يعد من أشـــهر األصـــوات اإلذاعية؛ إذ مـــع حبـــي" ،و"رجـــال تحـــت الشـــمس".

شــــرييــــــن ُتق ّبــل يـــــد طبيبـــها
النفـــي أمـــام الجمهـــور بتونـــس

احيـــت الفنانـــة المصريـــة شـــيرين
عبـــد الوهـــاب ،حفـــا غنائيـــا فـــي
ختـــام مهرجـــان قرطـــاچ بدولـــة
تونـــس ،فـــي وذلـــك يعتبـــر الحفـــل
األول لهـــا بعـــد أزمتهـــا األخيـــرة
مـــع طليقهـــا حســـام حبيـــب.
ووجهـــت شـــيرين الشـــكر لـــكل من
ســـاندها فـــي أزمتهـــا األخيـــرة ،من
بينهـــم طبيبها النفســـي الخاص ،الذي

كان مـــن ضمـــن الحضـــور بالحفـــل.
وفاجـــأت الفنانة المصريـــة الجمهور،
بتقبيـــل يـــد طبيبهـــا النفســـي الخاص
الذي حضر معهـــا خصيصاً من مصر
إلى تونـــس لمؤازرتها خـــال الحفل.
وقالـــت” :مـــن أســـبوعين قولتله مش
هقـــدر أغنـــي ،قالـــي هتقـــدري وأنا
هاجـــي معاكـــي“ وقامـــت بتقبيـــل يده
أمام الجمهور وســـط تفاعل الجمهور.

فارس كرم ملرييام فارس“ :نفسيتك محمضة”

تتوالـــى ازمـــات اهـــل الفـــن مؤخراً،
واخـــر فصولهـــا بيـــن الفنانيـــن فارس
كـــرم وميريام فـــارس التـــي علقت في
تصريحات ســـابقة لها عن نشـــر صورة
بحجـــم اصغـــر مـــن صورتهـــا لفارس
كـــرم علـــى اعـــان حفلهما فـــي جدة،

بالقول“ :فـــارس خيرة الشـــباب ،يمكن
زعـــل من حجـــم الصورة بس الشـــركة
تقرر كيف تضع الصـــور وليس نحن”.
ورد فـــارس كرم فـــي حديث مـــع قناة
“أغاني أغاني”“ :ما بدي رد على نفسيات
محمضـــة ،هيـــدي نفســـيتها محمضة”.

التحقيـــق يكشـــف عـــن مفاجأة يف الســـبب
الحقيقي وراء وفاة سمري غانم ودالل عبدالعزيز

كشـــفت التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا
النيابـــة المصريـــة مع شـــريف عباس
الطبيـــب المعالـــج لإلعالمـــي الراحل
وائل اإلبراشـــي ،عن الســـبب الحقيقي
وراء وفـــاة الفنـــان الراحـــل ســـمير
غانـــم ،وتفاصيـــل مـــرض الممثلـــة
الراحلـــة أيضـــاً دالل عبـــد العزيـــز.
وأوضحـــت التحقيقـــات أن اإلعالمـــي
رامي رضـــوان زوج الفنانـــة دنيا ابنة
ســـمير غانـــم كان يعالج لـــدى الطبيب
شـــريف عباس ،ورشـــحه لعالج حماه
وزوجتـــه ،حيـــث قـــام بعالجهمـــا في
المنـــزل لكـــن حالتهمـــا ســـاءت كثيرا
وتدهـــورت ،ما اضطر األســـرة لنقلهما
إلـــى المستشـــفى ،التي أبـــدى طاقمها
اعتراضـــه على طريقة العـــاج المتبعة
معهمـــا قبـــل دخولهمـــا المستشـــفى.
كمـــا بينـــت أن غانم كانت حالته ســـيئة
جـــدا مـــن تداعيـــات كورونـــا ،لـــدى
دخولـــه المستشـــفى ،ويعاني من فشـــل
فـــي وظائف التنفـــس والكلى فضال عن
إصابة جيوبـــه األنفية بالفطر األســـود

وحالته العامة ال تســـمح بإجراء األشعة.
كمـــا أشـــارت إلـــى أن حالـــة عبـــد
العزيز كانـــت األكثر خطـــورة لكونها
أصيبـــت بكورونا وكانت تعانـــي قبلها
مـــن أمـــراض مزمنـــة مثـــل الضغط
والســـكر والســـمنة مـــا أدى لتأثرهـــا
بمضاعفـــات الفيروس وتليـــف الرئتين.
وكشـــفت أن غانـــم كان وخـــال
أيامـــه األخيـــرة علـــى جهـــاز التنفس
الصناعـــي ،أصيـــب بالفطـــر األســـود
لذلـــك توفـــي ســـريعا فيما تـــم توجيه
االتهـــام للطبيـــب المعالـــج بالتقصيـــر
فـــي العـــاج واســـتخدام أدويـــة
غيـــر فعالـــة مـــا أدى لتدهـــور حالـــة
الفنانيـــن ومـــن ثـــم وفاتهما بعـــد ذلك.
وتوفـــي الفنان المصري فـــي مايو/أيار
من العـــام الماضـــي عن عمـــر يناهز
الــــ  84عامـــا ،وبعدها بثالثة أشـــهر
لحقـــت بـــه زوجتـــه الفنانـــة دالل عبد
العزيز عـــن عمر ناهز الــــ  61عاماً،
بعـــد معاناة اســـتمرت ألكثـــر من ثالثة
أشـــهر بســـبب إصابتها بكورونا أيضاً.
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مهنياً :يوم جميــــل جداً تحت تاثيــــر المثلث الفلكي
الناري تجد نفســــك فيه أمام فرصــــة لبدء عمل أو
مشــــروع جديد ،لن تخيب آمالك ،بــــل كن صبوراً
الحمل عاطفيــــاً :قد تجد نفســــك في حيرة مفاجئة بســــبب
تصرّفات الشريك ،وهذا سيدفعك إلى الحسم سريعاً
صحيــــاً :إذا أفرطــــت فــــي تنــــاول المشــــروبات
الروحيــــة قــــد تتعــــرض لنكســــة غيــــر متوقعــــة
مهنيــــاً :تحسّ ــــن وضعــــك المهنــــي يتطلــــب
مهنيــــاً :تتخلــــص مــــن بعــــض النقاشــــات
مزيــــداً مــــن الثقــــة ،وهــــذا العامــــل
المهنيــــة العاصفــــة ،وتعيــــد جدولــــة مشــــاريعك
ا لثو ر متوافــــر لديــــك لكنّــــك لــــم
تســــتخدمه بعــــد العقـــرب المســــتقبلية كــــي تختــــار منهــــا األفضــــل لــــك
عاطفياً :رومانســــية الشــــريك تؤدي دوراً في وضع
عاطفيــــاً :التصرفات الصبيانية تضر العالقة وقد تزعج
ح ّد للشوائب ،وتولد بينكما راحة نفسية غير مسبوقة
الشــــريك وتجعله ينفــــر منك كلما حاولــــت التقرب منه
صحيــــاً :أكثــــر مــــن تنــــاول الفاكهــــة المســــاعدة
صحيــــاً :ثمــــة مــــا يشــــير إلــــى قضيــــة صحيــــة
علــــى التهضيــــم ،وخصوصــــاً بعــــد العشــــاء
تحتــــاج معهــــا إلــــى الرعايــــة المتواصلــــة والدقيقــــة
مهنياً :يســـلط هذا اليوم الضوء على كل مشـــاريعك،
مهنياً :تكون مميزاً في عملــــك ،وتق ّدم أفضل ما لديك
من طاقات ومواهــــب وتتحمّس لبدء مشــــروع جديد
ويتحدث عن مراوغة أو مشـــاعر مزيفة يبديها أحدهم
عاطفياً :عــــش أيامك كما يجــــب ،وال تفوّت الفرصة
الجوزاء عاطفيـــاً :العتـــاب هو غســـيل القلوب ،ويستحســـن
أن تكشـــف أوراقـــك علـــى الطاولة إليجـــاد الحلول ا لقـــو س لالســــتفادة مــــن كل دقيقــــة هــــدوء وراحة لتعيشــــها
مــــع الشــــريك ،فهــــو يحتاج إلــــى عطفــــك وحنانك
صحيـــاً :التالعـــب بأعصابـــك ال يفيـــدك،
صحيــــاً :داء البدانــــة والــــوزن الزائد هــــو الرياضة
األوان
حـــاول وضـــع حـــد لذلـــك قبـــل فـــوات
والحميــــة الصحية والقــــرار الصلب وعــــدم التراجع
مهنيــــاً :يفــــرض عليــــك هــــذا اليــــوم التأقلم مــــع كثافة
الضغوط ،أجّ ل المشــــاريع الكبيرة وكن مستعداً للتفاوض
الميزان عاطفياً :تحاول استمالة الشريك والظهور أمامه بالمبالي
والمهتــــم ،وخصوصاً بعــــد معاملتك الباردة لــــه أخيراً
صحيــــاً :اســــتفد مــــن فتــــرة بعــــض الظهــــر وقــــم
ببعــــض األعمــــال الزراعيــــة فــــي الحقل أو البســــتان

ا لسر طا ن
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مهنيــــاً :عليــــك التحفظ وعدم االســــتعجال فــــي اتخاذ
القرارات الحاســــمة اليــــوم ،وكن علــــى اطالع على
الشــــروط التــــي تفــــرض في العمــــل وناقشــــها جيداً
الجـــدي عاطفيــــاً :تشــــ ّع بشــــخصية مميّــــزة ،لكنّــــك ترتبك
إزاء متغيّــــرات قــــد تحصــــل فجــــأة في هــــذا الوقت
صحيــــاً :ال تتخــــذ القــــرار النهائــــي بشــــأن التوقف
عــــن ممارســــة الرياضــــة ،فأنــــت الخاســــر

مهنيــــاً :حــــاول عــــدم إثــــارة الموضوعــــات الشــــائكة
والحسّ اســــة ،أو اعمــــل خلــــف الســــتار ّ
متــــك ًال علــــى
نفســــك ،متجنّبــــاً بعــــض المحاوريــــن المشاكســــين
عاطفيــــاً :ال تحــــاول إرضاء الشــــريك بمــــا ال تقتنع به
شــــخصياً ،فذلك قــــد تكــــون انعكاســــاته ســــلبية الحقاً
صحيــــاً :معنوياتــــك المرتفعــــة هــــي نتيجــــة نجــــاح
مشــــروع لك يســــهم فــــي تأميــــن الراحــــة والطمأنينة
مهنيــــاً :يــــوم جيّــــد جــــ ّداً فــــإذا تضافــــرت
مهنيــــاً :تبــــدو ســــعيداً بلقــــاءات وتطــــورات وتبــــدأ جديداً
الجهــــود وازدادت االجتهــــادات والمســــاعي
بصــــورة اســــتثنائية أو تخــــوض مغامــــرة للمــــرة األولــــى
فــــا بــــ ّد مــــن أن يكــــون النجــــاح أكيــــداً وباهــــرا
ً
وتنجــــز عمال حلمت بــــه بعدما وظفــــت كل طاقتك من أجله
عاطفيــــاً :الدعــــم الــــذي تتلقاه مــــن الشــــريك يفاجئك،
ً
ً
ا لد لـــو عاطفيــــا :ال تكن اتكاليا وقــــم أنت بالمبادرة تجــــاه الحبيب،
ويكــــون موضع تقدير واهتمام من أجل مســــتقبل أفضل
وابحث عن االســــتقرار وعن عالقة تســــتطيع االستمرار بها
صحياً :ال تســــتخف بما يقوم بــــه اآلخرون من حركات
صحيــــاً :ال تــــدع الهمــــوم العائليــــة والمهنيــــة تؤثر ســــلباً
رياضيــــة ،بل حــــاول أن تقوم بها أيضــــاً لتفيد صحتك
فــــي وضعــــك الصحــــي ،أخــــرج مــــن محيطــــك الضيــــق

مهنيــــاً :خســــائر ماديــــة محــــدودة ســــببها
مهنيــــاً :إذا أســــندت إليــــك مهمــــة محــــددة عليــــك
ّ
لكــــن األيــــام المقبلــــة تفتــــح لــــك
التهــــوّر،
نفذهــــا بصــــدق وأمانــــة ،فهــــذا يكون فــــي مصلحتك
التعويــــض
أجــــل
مــــن
مجــــاالت
عــــدة
ً
الحـــوت عاطفيــــا :معاملتــــك الجيّــــدة للشــــريك تكــــون لهــــا
ا لعذ ر ا ء عاطفيــــاً
الطريق
منتصــــف
عند
الشــــريك
مالقاة
:
انعكاســــات إيجابيــــة ،وتالحــــظ ذلــــك علــــى وجهــــه
مهمة ،وتشــــكل خطــــوة إضافية نحو االســــتقرار
صحيــــاً :ال تهمــــل صحتــــك ،فهــــي كنــــز كبيــــر
صحيــــاً :راقــــب ضغطــــك باهتمــــام ،وال ســــيما
ال يقــــ ّدر بثمــــن مــــن أجــــل مســــتقبل صحــــي
فــــي حــــال شــــعرت بدوخــــة غيــــر اعتياديــــة

كـــــلـــــمـــــــــــات مـــتـــقـــاطـــعـــة
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حرص ًيـــا يف املركـــز الطبـــي هعيمك مـــن مجموعـــة كالليت...

التدليك اليدوي كطريقة عـــاج الريقان (الصفري) عند األطفال

ألول مـــرة فـــي البالد ،أقســـام الـــوالدة في
المركـــز الطبـــي هعيمـــك التابـــع لكالليت،
تقوم بارشـــاد األهل الجدد الـــذي يوجد لديهم
أطفـــال مصابين بمـــرض اليرقان فـــي كيفية
تدليكهم للتخفيف من مســـتوى البيليروبين في
الـــدم .أكثر من نصـــف األطفـــال المولودين
يوجد عندهـــم ريقان (صفري) فيســـيولوجي
بســـبب مســـتويات مرتفعة من البيليروبين في
الـــدم .غالبًـــا ما يـــزول اليرقـــان دون تدخل
خارجـــي ،لكـــن في بعـــض األحيـــان تكون
هنالـــك مســـتويات مرتفعـــة مـــن البيليروبين
عنـــد األطفـــال .لكـــي نمنع حـــدوث أضرار
للطفـــل مـــن الضـــروري تعريضـــه لضوء
خاص الذي يســـبب إلخـــراج البيليروبين من
األمعـــاء .بدأت فـــي اآلونة األخيـــرة طريقة
عـــاج جديدة فـــي المركـــز الطبـــي هعيمك
والتـــي ترشـــد األهـــل فـــي كيفيـــة تخفيف
نســـب البيليروبين عن طريـــق تدليك الطفل.
وفي حديـــث ماريـــا ســـيربريانيك ،ممرضة
فـــي قســـم الـــوالدة أ‘" :تنـــص األبحـــاث
حول موضـــوع اليرقـــان عند األطفـــال بأن
البيليروبيـــن هي مـــادة التي تخـــرج بالبراز،
ولذلـــك كلمـــا أخـــرج الطفـــل أكثـــر كانت
مســـتويات البيليروبين في الفحوصات صحية

أكثـــر .تدليـــك األطفال يمكن لـــه أن يرفع من
عملية األيض وبذلك يســـرّ ع عالج اليرقان".
إدخال الطريقـــة الجديدة لكي تكـــون الطريقة
المعتمـــدة في العـــاج هو من مبـــادرة ماريا
ســـيربريانيك ولينا أبـــو ســـينا ،ممرضة في
قســـم ُ
الخ ّدج فـــي المركـــز الطبـــي هعيمك.
وتقـــول ماريـــا "كجزء مـــن عملنـــا ،وجدنا
فـــي أدبيـــات البحث أدلـــة كثيرة تـــدل على
أن التدليـــك اليـــدوي لألطفـــال فـــي منطقـــة
البطـــن يزيد مـــن عمـــل األمعـــاء ،وبفضل
اإلخـــراج بوتيـــرة أكبر ،تنخفض مســـتويات
البيليروبيـــن فـــي الـــدم .باإلضافـــة ،الى أن
بهـــذه الطريقـــة يتـــم التواصـــل واللمس بين
الطفـــل واألهـــل ،بعكـــس طريقـــة الضـــوء
الخـــاص ،التـــي يجـــب علـــى الطفـــل أن
يكـــون فـــي حاضنـــة وبعيـــد عـــن األهل".
وتضيـــف ماريـــا "بفضـــل طريقـــة التدليك،
فـــإن األهـــل مشـــاركين فعّالين فـــي العالج،
فهـــم مـــن يقومـــوا بتدليـــك الطفل بحســـب
توصيـــات جاليا ابيـــرام ،معالجـــة كبيرة في
العـــاج الطبيعـــي لألطفـــال .وبذلـــك يفرح
األهـــل ً
ايضا من قضـــاء الوقت مـــع المولود
الجديـــد" .باإلضافـــة لإلرشـــاد الشـــخصي،
هنالـــك فيديـــو إرشـــادي لألهالـــي وكيفيـــة
القيـــام بالتدليـــك شـــكل صحيـــح وفعّـــال.
وبحســـب أقـــوال يهوديت حايـــط ،الممرضة
المســـؤولة فـــي المركـــز الطبـــي هعيمـــك:
"مـــن المثيـــر أن نكـــون المركـــز الطبـــي
األول والوحيـــد حاليًّـــا الـــذي يعتمـــد هـــذه
الطريقـــة الرياديـــة للعـــاج .وهـــي واحـــدة
مـــن المبـــادرات الكثيـــرة التـــي نطوّرهـــا
كجـــزء مـــن خطـــط البحـــث والتدريـــب
للممرضيـــن والممرضـــات في المستشـــفى.

اللجنة النقد ّية قـــ ّررت يف  2022/08/22رفع
الفائـــدة ب 0.75 -نقطة مئو ّية ملســـتوى %2
*تجـــاوز التضخـــم فـــي إســـرائيل الحـــد
األعلـــى للنطاق المســـتهدف ،وبلغ 5.2٪
فـــي األشـــهر االثنـــي عشـــر الماضيـــة.
*يواصـــل الجهـــاز االقتصـــادي نشـــاطه
اليقـــظ ويحافـــظ ســـوق العمل علـــى قوّته
بحيـــث يمتـــاز ببيئـــة تشـــغيل كاملـــة.
فـــي الربـــع الثانـــي مـــن عـــام ،2022
نمـــا الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بنســـبة
 ،6.8٪وزادت معظـــم مكونـــات الناتـــج
المحلـــي اإلجمالـــي بمعـــدالت كبيـــرة
وســـاهمت فـــي النمـــو .ويشـــار إلـــى ّ
أن
مســـتوى الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي في
الجهـــاز االقتصـــادي هـــو أعلـــى مـــن
خـــط االتجـــاه مـــا قبـــل أزمـــة كورونا.
*انخفضـــت توقعـــات التضخم لســـنة من
مختلـــف المصـــادر وهي ضمـــن النطاق
المســـتهدف .كمـــا تســـتمر التوقعـــات من
ســـوق رأس المال ابتدا ًء من الســـنة الثانية
فصاعـــ ًدا فـــي التواجـــد ضمـــن النطـــاق
المســـتهدف والتوقعات طويلة األجل كذلك
تتواجد فـــي مركـــز النطاق المســـتهدف.
ومنـــذ قـــرار السياســـة األخير،
*
تعزز الشـــيكل مقابل الدوالر بنسبة ،6.9٪

ومقابـــل اليـــورو بنســـبة  ،10.2٪ومـــن
حيث ســـعر الصرف الفعلي بنسبة .8.8٪
*يســـتمر االتجـــاه التصاعـــدي ألســـعار
الشـــقق فـــي التســـارع وقـــد ارتفعت في
االثنـــي عشـــر شـــهرً ا الماضيـــة بنســـبة
 .17.8٪كما تم تســـجيل ارتفاع في وتيرة
الزيـــادة الشـــهرية ألســـعار اإليجـــارات،
حيـــث ارتفعت بنســـبة  0.7٪فـــي تمّوز.
*يســـتمر النشـــاط العالمـــي فـــي االعتدال
علـــى خلفيـــة ارتفـــاع معـــدالت التضخم
والتضييـــق النقـــدي ،والحرب المســـتمرة
فـــي أوكرانيـــا وأزمـــة الطاقـــة فـــي
أوروبـــا ،والتباطـــؤ فـــي الصيـــن،
والصعوبـــات فـــي سالســـل اإلنتـــاج.
ســـجّ ل الجهـــاز االقتصـــادي اإلســـرائيلي
ً
نشـــاطا اقتصاديًّـــا قويًّـــا ،مصحوبًـــا
بســـوق عمـــل قـــوي مـــع ارتفـــاع فـــي
بيئـــة التضخـــم .لذلـــك قـــررت اللجنـــة
االســـتمرار فـــي عمليـــة رفـــع ســـعر
الفائـــدة .وســـيتم تحديد معدل زيادة ســـعر
الفائـــدة ً
وفقـــا لبيانـــات النشـــاط وتطـــور
التضخـــم ،وذلـــك مـــن أجل االســـتمرار
فـــي دعـــم تحقيـــق أهـــداف السياســـة.

