شهر 10
جزر  /بصل يابس
גזר ארוז  /בצל יבש

ملفوف ابيض  /بطاطا بيضا صغريه

כרוב לבן  /תפו”א לבן לאפיה

90

90

תפוז ברשת/תפו”א אדום

90

לק״ג

&

برتقال بشبكه /بطاطا حمرا

الحمالت  10عىل !10

בשר עגל טרי

لحمة عجل طازجة

90

לק״ג

39

&

0
&

1

לק״ג

תפוזים

&

برتقال

לק״ג

2

رمان

רימונים

90

תפוח עץ זהוב  /פלפל אדום

90

לק״ג

90

تفاح اصفر  /فلفل احمر

&

3
&
לק״ג

4
&
לק״ג

6

قهوة نخله  1كغم

&

زيت ذره شقحه  3لرت

קפה נח’לה  1ק”ג

חברי מועדון
ارز سان وايت  5كغم

שמן תירס שוקחה
 3ליטר

90

39
&

90

24
&

90

&

34
&

אורז סן וויט  5ק”ג

חברי מועדון

אפרסמון

90

3

לק״ג

90

חברי מועדון

برسيمون

חברי מועדון

نس كافيه عيليت

&

17

נס קפה עלית
200גרם

חברי מועדון

سكر  10كغم

סוכר סוגת 10ק”ג

חברי מועדון

شوكالطه شاحار  1كغم

חברי מועדון
شوكو عليت  500غم

חברי מועדון
كاتشوب اوسم

ממרח שוקולד
שחר 1ק”ג

90

29

90

17
&

90

9
&

90

שישיית מגבות נייר סנו

90

7
&

سداسية ورق مطبح سانو

7

שוקו עלית
500גרם

&

חברי מועדון

كوال بيبيس سداسيه

שישיית קולה
פפסי

חברי מועדון
سائل ديتول  3لرت
נוזל רצפות דיטול
3ליטר

90

24
&

חברי מועדון

קטשופ אסם
750גרם

חברי מועדון

بتي بار اوسم
פתי בר אסם  1.750גרם

90

17

&

90

19
&

*الشبكة مخولة للحد /للربط  /اللغاء الحملة في كل وقت دون االعالن المسبق .خاضع لشروط الحملة *الصور لاليضاح فقط

فرع الفوار

شفاعمرو  -بجانب مركز الشرطة

فرع المركز التجاري شفاعمرو  -مفرق الناعمة

04-9865768

04-6944016

סמארה מרכז מסחרי

פתוח  7ימים בשבוע

ويف حـــال ال تســـتطيع الرشطـــة الوقـــوف
يف وجـــه العنـــف ســـنعمل عـــى اتخـــاذ
تدابرينـــا الخاصـــة لتأمـــن ســـامة املواطنـــن

סמארה SAMARA -

عرســـــــان ياسيــــن ،رئيـــــس بلــــــــــدية شــــــفاعمرو:
ال تهمنـــي الوســـائل التي ستســـتخدمها
الرشطة بقـ ــدر ما تهمنـ ــي سـ ــامة املواطنني

شبكة الحوانيت األرخص يف الشامل

666
652

22.10.2021

ل ــح ــج ــز اعـــــــانـــــــاتـــــــكـــــــم0525363507

وزارة الصحة ترصد رشوط السفر ألداء الح ّج والعمرة
امين ســـيف " :عىل كل من يرغـــب بالتوجه
اىل الديـــار الحجازيـــة أن يلتـــزم بتوصيات
وزاريت الصحـــة اإلرسائيليـــة والســـعودية"

2

األخبار
22.10.2021
عرســــــــــــــان ياسيـــــــــــــــــــن ،رئيــــــــــــــس بلـــــــــــــدية شــــــفاعمرو:

ال تهمني الوسائل التي ستســـتخدمها الرشطة بقدر ما تهمني سالمة املواطنني
ويف حال ال تســـتطيع الرشطة الوقوف يف وجه العنف ســـنعمل عىل اتخاذ تدابرينا الخاصة لتأمني سالمة املواطنني

علـــى ضـــوء اســـتمرار انفـــات
العنـــف فـــي المدينة ,ارســـل رئيس
البلديـــة عرســـان ياســـين ,هـــذا
االســـبوع ,برســـالة شـــديدة اللهجة
الـــى رئيـــس الحكومـــة ووزيـــر
االمـــن الداخـــل والقائـــد العـــام
للشـــرطة وقائـــد لـــواء الشـــمال,
جـــاء فيهـــا التعبيـــر الصريـــح
والصـــادق عـــن غضبـــه وغضـــب
الســـكان مـــن تقاعـــس الشـــرطة
وتقصيرهـــا فـــي محاربـــة انفـــات
العنـــف بـــكل مظاهره فـــي المدينة.
وحـــذر رئيـــس البلدية في رســـالته

مـــن ان يـــؤدي هـــذا التقاعـــس
واإلهمـــال الـــى حالة مـــن الفوضى
يأخـــذ الجمهور من خاللهـــا القانون
ليديـــه كـــي يحمـــي ذاتـــه وأمالكه.
وجاء في الرســـالة أيضـــا :ال يهمني
كرئيـــس بلديـــة القوانين والوســـائل
التـــي تتخذهـــا الحكومة والشـــرطة
بقدر مـــا تهمني ســـامة المواطنين
واقتـــاع ظاهرة العنـــف .وفي حال
اســـتمرار هذا العجز ســـأعمل جنبا
الـــى جنـــب مـــع مواطنـــي المدينة
علـــى اتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة
بإحـــال االمـــن والســـام فيهـــا.

بلديـــة شـــفاعمرو بالتعـــاون مـــع بنـــك لؤمـــي
وجمعيـــة امانينـــا يدشـــنون نصـــب تـــذكاري يف
مدخـــل املدينـــة " " I LOVE SHFARAM

اقيـــم يـــوم االربعـــاء يـــوم تطوعي
جمـــع بيـــن بلدية شـــفاعمرو ،إدارة
وموظفـــي بنـــك لؤمـــي بفرعيـــه
ومتطوعـــي جمعيـــة امانينـــا ،
حيـــث شـــمل اليـــوم تدشـــينا لنصب
تـــذكاري ضخـــم وضع فـــي مدخل
المدينـــة مـــن الجهـــة الغربيـــة
حمـــل شـــعار انـــا احب شـــفاعمرو
باللغـــة االنجليزيـــة "I LOVE
باإلضافـــة
"SHFARAM
لـــزرع الـــورود فـــي المنطقـــة .
حضـــر البرنامـــج رئيـــس بلديـــة
شـــفاعمرو عرســـان ياســـين الـــذي
ثمـــن هذه الشـــراكة مع بنـــك لؤمي
وجمعيـــة امانينـــا لمـــا فيهـــا مـــن

مصلحـــة للمواطنين في شـــفاعمرو .
كمـــا حضـــر البرنامج الســـيد منذر
موســـى مديـــر منطقـــة الشـــمال
للمصالـــح التجارية ورويت ســـريد
مديـــرة منطقة الشـــمال للحســـابات
الخاصـــة فـــي بنك لؤمـــي باإلضافة
للســـيد نزار حمودي مدير مشـــاريع
التطويـــر فـــي الوســـط العربـــي ،
والذيـــن اكـــدوا على اهميـــة العطاء
للمجتمـــع وان مثـــل هذه المشـــاريع
في صلـــب الرؤية التـــي يتبعها بنك
لؤمـــي فـــي مســـؤوليته المجتمعية .
هـــذا واثنـــى كافـــة الحضـــور على
جمال النصـــب التـــذكاري واهميته
فـــي تطوير منظر واجهـــة المدينة .

بلدية شـفاعمـرو

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

بلدية شفاعمرو /اعالن خارجي رقم )3( 2021/9
حسب البند  3من قانون البلديات (تعيين موظفين)  1979تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفة الشاغرة التالية:
اسم الوظيفة :מדריך/ה שיקומי -מדריך/ה סדנה
تدريج ودرجة الوظيفة :تدريج اداري (.)8-6
نسبة الوظيفة75% :
الوصف الوظيفي :مرفق باستمارات الطلب.
المؤهالت االساسية المطلوبة:
• أنهاء مدرسة مهنية أو أنهاء صف الثاني عشر على األقل.
• خبرة سنتين على األقل في العمل ,تعطى أفضلية لصاحب خبرة في العمل في مؤسسة تأهيلية أو في العمل
الفني.
متطلبات اضافية:
• القدرة على بناء  /اقامة عالقات بشرية سليمة وفهم احتياجات الفرد.
• القدرة على فهم مسارات إعادة التأهيل.
• القدرة على العمل مع طاقم عمل.
• معرفة اللغة العبرية بطالقة لفظيا وكتابيا.
المسؤول المباشر :مدير/ة مركز المتضررين نفسيا
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.
• 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 وتوصية 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 2021/10/30
للحصول على نموذج المناقصة – يرجى الدخول على موقع بلدية شفاعمرو خانة الوظائف الشاغرة.
https://bit.ly/3pIrzin

عرسان ياسين رئيس بلدية شفاعمرو

04-9059124

04-9504130
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تـ ــصـ ــمـ ــيـ ــم الـ ـ ــغ ـ ـ ـرافـ ـ ــيـ ـ ــك :اميـــــــــــان حـ ــايـ ــك

مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــام لحجز

2020000 ,3

اعالناتكم0525363507

الــريــد االل ــك ــروين ntohama@gmail.com

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

ّ
بدك تبنـي دار؟
تشتـري؟
ِّ
أو ترمــم؟

روني صافيــة
مديــر فــرع شفاعمــرو

مشكنـتــا فقــط لــدى
الخـبـــراء مــن طفـحــوت
خبراء طفحوت يالئمون لك المشكنتا المناسبة
الحتياجاتك الشخصية ،من خالل مرافقة شخصية
وانسانية على طول الطريق.
خـبـراء طفحـوت ،رقـم  1فــي المشـكنـتــا
لتعيين جلســة ،اتصل ــوا076-8041810 :
ً
منح القرض وفقا لقرار البنك .عدم االلتزام بسداد القرض
قد يؤدي إلى دفع فائدة التأخير وإلى إجراءات قانونية
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األخبار
22.10.2021
خــــــــــــال  24ســـــــــــــــــاعة الحكم بالســـجن الفعيل عىل شابني بتهمة
مرصع الشـ ـابني خلي ــل محمد أبو جع ــو وعمرو محمد إحـــراق شـــجرة عيـــد امليالد يف ســـخنني

أبو عزيز أبو مقلد جبارين م ــن أم الفحم رم ًيا بالرصاص

أصدرت المحكمة المركزيـــة في حيفا أمس
الخميس ,حكمًا بالســـجن الفعلي على شابين
األول بعمـــر  18عامًـــا ،والثانـــي يبلغ من
العمـــر  18عامًا ،في قضية إحراق شـــجرة
عيد الميالد والتي وضعت في ســـاحة كنيسة
فـــي مدينة ســـخنين خالل فتـــرة االحتفاالت
بعيـــد الميـــاد ورأس الســـنة الميالدية ،في
العـــام الماضـــي .وحُ كم علـــى المتهم األول

بالســـجن الفعلي  12شـــهرً ا ،علـــى أن يتم
اســـتقطاع أيـــام اعتقالـــه التي كانـــت بين
 12.01.2021وحتـــى 14.03.2021
مـــن فتـــرة الحكم .وعلـــى المتهم أن يســـلّم
نفســـه للســـجون حتى يوم .03.12.2021
وحكـــم على المتهـــم الثاني بالســـجن الفعلي
 18شـــهرً ا ،علـــى أن يبدأ عـــ ّد محكوميته
مـــن يـــوم اعتقالـــه فـــي .12.01.2021

بناء عـــى طلـــب الـــــــهستــــــــدروت
اجراء امتحانات السياقة العملية ملن ميتلكون الشارة
الخرضاء فقط او اجروا فحص كورونا نتيجته ســـلبية

لقـــي الشـــاب خليـــل محمد حمـــد أبو
جعـــو ( 25عامـــا) ،مصرعـــه ،فجر
الثالثـــاء فـــي جريمـــة إطـــاق نـــار
عنـــد جبـــل إســـكندر فـــي المدينـــة،
عندمـــا كان متوجها إلى مـــكان عمله.
جديـــر بالذكـــر ان المغـــدور هـــو
الضحية السادســـة مـــن عائلة أبو جعو
الذيـــن لقـــوا مصرعهـــم بجرائـــم قتل

وإطالق نـــار خالل أقل مـــن عامين.
أمـــا فجـــر األربعـــاء فقـــد ُقتـــل
الشـــاب عمـــرو محمـــد أبـــو عزيـــز
أبـــو مقلـــد جباريـــن ( 21عامـــا)
فـــي جريمـــة إطـــاق نـــار أخـــرى
فـــي المدينـــة عندمـــا كان بطريقـــه
إلـــى العمـــل فيمـــا أصيـــب شـــاب
آخر بجـــروح وصفـــت بالمتوســـطة.

مـــرع ســـليم حصارمـــة مـــن
البعنة جـــراء تع ّرضه إلطـــاق نار

ُقتل ســـليم أحمـــد حصارمـــة (44
عاما) مـــن قرية البعنة في الشـــمال
صبـــاح االثنيـــن ,بجريمـــة إطالق
نـــار عندمـــا كان فـــي طريقـــه إلى
عملـــه ،إذ طاردته ســـيارة اســـتقلها
مجهولـــون ،وخـــال محاولتـــه
الهـــرب تعـــرض لعيـــارات نارية
فـــي القســـم العلـــوي مـــن جســـده
أســـفرت عـــن مقتلـــه فـــي المكان
متأثـــرا بإصابتـــه الحرجـــة .وترك
القتيـــل خلفـــه زوجة وثالثـــة أبناء.
جديـــر بالذكـــر أن الشـــقيق األكبر
للمغـــدور ،ويُدعـــى إبراهيـــم أحمد
حصارمـــة ( 65عامـــا) ،قـــد توفي
عـــام  ،2019بعـــد أســـبوعين من
إصابتـــه فـــي جريمة إطـــاق نار.

إطـــاق نـــار صـــوب حافلـــــــــــــة
طـــاب يف طوبـــا وإصابــــة فتـــى
أطلق مجهولون أمس الخميس  ,عيارات
ناريـــة تجاه اإلطـــارات الخلفيـــة لحافلة
نقل طالب فـــي قرية طوبـــا الزنغرية ،
مما اســـفر عن إصابة فتى (  17عاما )

بجـــروح طفيفة خالل عبوره الشـــارع .
قـــوات الشـــرطة والمحقـــق الجنائـــي
وصلوا الـــى المـــكان وباشـــروا بجمع
األدلة والتحقيق في مالبســـات الحادثة .

فـــي اعقاب طلب الهســـتدروت ،اوصت وزارة
المواصـــات بالمصادقـــة على النظـــام الجديد
الـــذي بموجبه لـــن يتم اجـــراء ايـــة امتحانات
ســـياقة عمليـــة (تســـت) ألي شـــخص ال يمتلك
الشـــارة الخضـــراء علـــى ان تكـــون ســـارية
الصالحيـــة ،او لمـــن أجـــروا فحـــص كورونا
ذو نتيجـــة ســـلبية ســـارية المفعـــول أيضـــا.
وقـــد تمـــت المصادقة علـــى هذا النظـــام ومن
المتوقـــع ان يدخل حيـــز التنفيذ بعـــد المصادقة
عليـــه فـــي الكنيســـت يـــوم االحـــد القريـــب.
وكان ممتحنو الســـياقة العملية ،قد أعربوا مؤخرا
عن خشـــيتهم ،وبسبب جلســـوهم المستمر داخل
ســـيارة مغلقة طيلة ســـاعات طويلـــة يوميا الى
جانب اشـــخاص كثر مـــن بينهم الفتيـــان أيضا.
ويـــدور الحديث عن احتمال كبيـــر في التعرض
لفيـــروس الكورونـــا ،اذ انـــه حتـــى اآلن لم يتم
إيجـــاد أي حل من شـــأنه ان يحمـــي الممتحنين.
وكان رئيـــس نقابـــة عمـــال المواصـــات في
الهســـتدروت آفـــي ادري قد توجه قبـــل حوالي
شـــهر الى إدارة شـــركتي "ملجام" و"طلدور"،
اللتـــان تجريان امتحانـــات الســـياقة العملية في
شـــتى ارجـــاء البـــاد ،حيث شـــدد امامهـــا انه
"في اعقـــاب رفضكمـــا المتواصل فـــي حماية

وضمـــان ســـامة ممتحنـــي الســـياقة ،اود ان
ابلغكـــم انه ابتـــداء من تاريـــخ  27.09.21فان
ممتحنـــي الســـياقة العمليـــة ســـيقومون بإجراء
االمتحانـــات العملية فقط لمن بحوزتهم الشـــارة
الخضـــراء ســـارية المفعـــول او مـــن أجـــروا
فحـــص كورونا نتيجتـــه ســـلبية  PCRكان قد
أجري قبل  72ســـاعة مـــن موعـــد االمتحان.
وقـــد توجهـــت الهســـتدروت الـــى ادارتـــي
الشـــركتين ولوزارة المواصالت ،بطلب اصدار
أوامـــر خاصـــة لكافـــة العاملين فيهمـــا .إضافة
الـــى ذلك ان هنالـــك نزاع عمالـــي قائم ومفتوح
في الشـــركتين يتمحـــور حول هـــذا الموضوع.
وقـــال رئيـــس نقابـــة عمـــال المواصـــات في
الهســـتدروت آفـــي ادري ":ادركنا ســـريعا ان
ممتحنـــي الســـياقة معرضون الحتمـــال العدوى
بســـبب االكتظاظ الشـــديد داخل الســـيارة طيلة
الوقـــت ،وأيضا بســـبب كون جـــزء منهم ذوي
خلفيـــة صحيـــة تجعلهـــم فـــي دائـــرة الخطـــر
للعـــدوى بشـــكل مضاعف .سُ ـــعدنا جـــدا بتجند
وزارة المواصـــات لدعـــم هـــذا النظـــام الذي
من شـــأنه ان يحمي الممتحنيـــن والطالب على
حـــد ســـواء .ســـنواصل ضمان ســـامة هؤالء
الذيـــن يقدمـــون خدمـــة للجمهـــور كل يـــوم".

الحج والعمرة
وزارة الصحة ترصد رشوط الســـفر ألداء ّ
امين سيف " :عىل كل من يرغب بالتوجه اىل الديار الحجازية
أن يلتزم بتوصيات وزاريت الصحة اإلرسائيلية والســـعودية"
ناشـــد أيمن سيف ،منســـق شـــؤون "كورونا"
فـــي المجتمـــع العربي ،كل الذيـــن يرغبون في
التوجـــه الـــى الديـــار الحجازية ألداء شـــعائر
العمـــرة ،بأن يلتزموا بتعليمـــات وزارة الصحة
وتوجيهات لجان الحج والعمرة بشـــأن التطعيم.
وقال ســـيف "لقد حصلنا على تعليمات واضحة
مـــن الحكومـــة الســـعودية تقتضـــي مـــا يلي:
 .1ال يحـــق لمـــن لـــم يحصـــل علـــى
التطعيـــم أن يطلـــب التوجـــه الـــى الســـعودية
 .2الحاصـــل علـــى التطعيـــم يعني انـــه تلقى
جرعتيـــن أو جرعـــة واحدة ومضـــى  14يوما
علـــى تلقيهـــا ،أو المتعافـــي مـــن "كورونـــا".
 .3علـــى الذيـــن يصلـــون الـــى األراضـــي
الســـعودية إبـــراز شـــهادة تطعيـــم.
 .4هنالك دول يســـمح لسكانها دخول األراضي
الســـعودية وأخـــرى لن يســـمح لهـــم الدخول.
 .5يحق للســـعودية أن تحدد عدد الوافدين اليها.
 .6ســـيتم التشـــديد علـــى إجـــراء
الفحوصـــات قبـــل الدخـــول الـــى األراضـــي
الســـعودية وعلـــى التباعـــد المكانـــي

 .7عـــدد ركاب الحافـــات ســـيكون
بنســـبة  50%مـــن طاقـــة اســـتيعاب
الحافلـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى التباعـــد.
للحجـــاج
الخدمـــات
مقدمـــو
.8
والمعتمريـــن فـــي مكـــة يحصلـــون علـــى
تصريـــح خـــاص للتعامـــل مـــع الغربـــاء.
وأضاف سيف أن وزارة الصحة ستصدر نشرة
توضـــح كل هذه األمور للراغبيـــن بالتوجه الى
الســـعودية ألداء فريضة الحج أو شعائر العمرة.
وتابـــع يقـــول "العالـــم مفتـــوح أمـــام كل من
يرغـــب بالســـفر شـــريطة أن يلتزم المســـافر
بـــكل التعليمـــات والتوصيـــات والتوجيهات".
وقـــال ســـيف "هنالـــك فرصـــة ســـانحة لكل
مـــن لم يحصـــل علـــى التطعيـــم بـــأن يتوجه
فـــي أقـــرب وقـــت الـــى نقـــاط ومحطـــات
التطعيـــم المنتشـــرة فـــي كل مـــكان لضمـــان
أمنـــه وســـامته وســـامة اآلخريـــن.
وأعـــرب عـــن أملـــه بـــأن تكـــون كل
التوصيـــات والتعليمـــات واضحـــة لـــكل من
يرغـــب بالســـفر الـــى الســـعودية أو غيرهـــا.
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مقاالت

22.10.2021
رمــــــــــــــــــــاح يـــــــصـــــــ ّوبـــــــهـــــــا  -مـــــــعـــــــن أبــــــــــــــو عــــبــــيــــد

عدلــنــــــــــــا ثلــــــج إن رأتــــــــــه الشــــــــــــــمس ذاب
الكثيـــر منّـــا متـــزوج ،لكـــن القليـــل لديـــه
شـــريك حيـــاة! نعتبـــر العنـــف ضـــد المرأة
رجولـــة ،لقـــد أدخلنـــا أنفســـنا فـــي شـــجار
الصاخبـــة ،وعقدنـــا مجـــرى ونمط
الحيـــاة ّ
حياتنـــا ،حتـــى أصبح نمـــو األمـــل وتحقيق
اآلمال وإشـــراق غد أفضل شـــبه مســـتحيل.
عدلنـــا ثلـــج إن رأتـــه الشـــمس ذاب ،فـــأي
قيمـــة توجـــد لإلنســـان وحياته؟ وكيـــف لنا
أن نســـتوعب وجـــود شـــرفاء وأصحـــاب
ضمائـــر ،ونحـــن ملوّثـــون فـــي داخلنـــا،
نفكـــر فقـــط فـــي مشـــاعرنا ومصالحنـــا؟
كل صبـــاح ،عندما أصحو وأرى نور الصباح
وأرتشـــف قهوتـــي مـــع شـــريكة حياتي في

حديقتـــي الخاصـــة "حديقـــة األحفاد بـــإدارة
حفيدتـــي لموش " ،أشـــعر أنـــي ملكت الكون
وكنونه ،وأني أســـعد إنســـان ،أشـــكر خالقي
وأســـأله أن يصب علينا نفحات اإليمان ،عافية
الصحة
األبدان ورضا الرحمن ،يلبســـنا ثياب ّ
والعافيـــة ،ويبعد عنا الحســـاد والظالم وأوالد
الحـــرام ،ويجعلنا من أهل الوفـــاء والعرفان.
وا أســـفاه! أصبح كل شـــيء يحيـــط بنا يخيفنا
ويقلقنا ،ابتـــداء من جدران وســـطوح البيوت
وما يجري داخل أســـوارها ،ســـماع نشـــرة
األخبار الصباحيـــة ،ضحكات المارة ،ضجيج
العمـــل فـــي الـــورش ،وصـــدى الموســـيقى
المزعجـــة الصـــادرة من الســـيارات ،صفير

اســـتقدام أطبـــاء يهـــود مـــن
الخارج ...خطـــوة عنرصية بامتياز

اإلعـــــــــــــــــــامي /أحــــــمـــــــــــــد حــــــــــــــــازم
يوجـــد قـــول يتـــردد علـــى ألســـنة الكثير من
النـــاس خـــال أحاديثهم مع بعـــض وهو ":من
رابـــع المســـتحيالت" وهذا يعني وجـــود ثالثة
مســـتحيالت لدى العـــرب .وتقـــول المعلومات
أن المســـتحيالت الثالثة هي  :الغـــول والعنقاء
والخـــل الوفـــي .وأنـــا أريد أن أصيـــف عليهم
ً
مســـتحيال آخر وهو أن تصبح إســـرائيل خالية
من العنصريـــة تجاه العرب .فهـــذه الدولة التي
أطلقت هي على نفســـها دولة اليهود قائمة على
العنصريـــة التي يعود منبتهـــا للفكر الصهيوني.
إســـرائيل تشـــكو دائماً من نقص فـــي األطباء
في الجهـــاز الصحي ،رغم وجـــود المئات من
األطبـــاء العـــرب ال تتاح لهـــم إ‘مكانية العمل.
ً
وبـــدال مـــن أن تســـعى الســـلطات المختصـــة
الســـتيعابهم فـــي أماكـــن صحية لســـد النقص،
فإن هذه الســـلطات تريد اســـتقام أطبـــاء يهود
مـــن الخـــارج .والدولـــة التـــي تحترم نفســـها
ومواطنيهـــا تهتـــم ً
أوال بكوادرهـــا ومـــن تـــم
بكـــوادر أجنبية.لكـــن العنصرية اإلســـرائيلية
تلعـــب دوراً هامـــا فـــي هـــذا الخصـــوص.
صحيفـــة "يديعوت احرنوت" قالـــت في عددها
الصادر األربعاء الماضي" ،إن مخطط اســـتقدام
مائـــة طبيـــب يهودي مـــن دول العالم ســـنويا،
وخاصة مـــن أوروبا الشـــرقية يحتاج ســـنويا
الى  200الف دوالر ،كـــي يتم تأهيلهم الجتياز
امتحـــان الطب اإلســـرائيلي الصعـــب ،ومن ثم
انخراطهـــم فـــي جهـــاز الصحة اإلســـرائيلي"
ومـــن المؤكـــد أن الوجـــود العربـــي الطبـــي
وتفـــوق األطبـــاء العـــرب ،لم يرق للســـلطات
اإلســـرائيلية المعنيـــة ،ولذلك تحـــاول حكومة
إســـرائيل المدعومـــة مـــن القائمـــة العربيـــة
الموحدة التي يرأســـها منصـــور عباس  ،التقليل
مـــن هذا الوجود واســـتبداله بأطبـــاء يهود .قمة
العنصريـــة .وعلـــى ذمة الصحيفـــة ":وضعت
الوكالـــة الصهيونيـــة مخططا الســـتقدام أطباء
يهود مـــن العالـــم ،وأوكلـــت المهمة لشـــركة
تابعة للوكالـــة الصهيونية "حافايا ليســـرائيل"،
التـــي تعمـــل بالتعـــاون مـــع كلية "ييـــداع"،
فـــي مستشـــفى رمبام فـــي حيفـــا ،وحتى اآلن
تـــم اســـتقدام  600طبيب مـــن يهـــود العالم"
مدير عـــام شـــركة حافايا ليسرائيل،وحســـب
الصحيفة ،قال إن شـــركته ضمنـــت حاليا 80
طبيبـــا يهوديـــا جديدا ،على اســـتعداد للعمل في
إســـرائيل ،ومـــن بينهم مـــن يريد أن يتســـجل
كمهاجـــر إلســـرائيل ،ليعملوا في المستشـــفيات

العيـــادة
وشـــبكات
اإلســـرائيلية .هـــذه
االمخططـــات الحكومية
تنطلـــق بـــدون شـــك
مـــن قناعات عنصريـــة ضد األطبـــاء العرب،
الذيـــن أثبتـــوا جداراتهـــم خـــال ممارســـاتهم
للمهنـــة .وقد جاء فـــي تقرير رســـمي لجمعية
“الجليـــل” للبحـــوث الصحية صدر في شـــهر
مايـــو /أيار عـــام  2019أن اإلقبـــال العربي
علـــى مهنـــة الطب قـــد تصاعد بشـــكل كبي:
ففـــي العـــام  2000بلـــغ عـــدد األطبـــاء في
إســـرائيل  26214طبيبـــا (الرقـــم يشـــمل كل
األطبـــاء بمـــن فيهـــم مـــن خرجـــوا للتقاعد)
منهـــم  1527طبيبـــا عربيا أي  6فـــي المئة،
وفي العـــام  2010ارتفع العـــدد إلى 31188
طبيبـــا منهـــم  2319طبيبـــا عربيـــا أي 7في
المئـــة من مجمـــل األطباء .واســـتمر االرتفاع
أكثـــر مما هو لـــدى اليهود .ففـــي عام 2017
بلـــغ عدد مجمـــل األطباء في البـــاد 37400
طبيب منهـــم  3921طبيبا عربيـــا أي  10في
المئـــة وهي نســـبة ترتفـــع إلى  13فـــي المئة
مـــن األطبـــاء العامليـــن (دون جيـــل الـ .)67
أداء الطواقـــم الطبيـــة العربيـــة فـــي عصـــر
«كورونـــا» .أثار اهتماماً ملحوظاً في وســـائل
اإلعـــام العبريـــة ،صحيفة "هآرتـــس" كانت
فـــي منتهـــى الوضـــوح والعقالنيـــة فـــي هذا
الموضـــوع ،إذ قالـــت في تقرير لها في شـــهر
مـــارس/آذار العـــام الماضـــي":إن المعطيات
تظهـــر أنه مـــن دون أصحـــاب المهـــن الطبية
من أبنـــاء المجتمـــع العربي فإن جهـــود إنقاذ
الحيـــاة كانـــت ســـتتعرض لضربة شـــديدة".
لكن بســـبب العنصريـــة المتجذرة في الوســـط
اليهـــودي وال ســـيما فـــي مؤسســـات الدولة،
فهنـــاك رفـــض عنصـــري للنجـــاح العربـــي
فـــي مهنة الطـــب ،األمـــر الـــذي أدى للتفكير
فـــي تقليـــل نســـبة األطبـــاء العـــرب .وهـــذه
العنصريـــة ليســـت جديدة في الوســـط اليهودي
ويعيشـــها العربـــي منـــذ تأســـيس الدولة ،ألن
العنصريـــة اإلســـرائيلية هـــي مـــن منابـــت
الحركـــة الصهيونية كمـــا أن هـــذه العنصرية
تنطلـــق مـــن تعاليـــم التـــوراة والتلمـــود ،التي
تقـــول" ان األرواح غيـــر اليهوديـــة هـــي
أرواح شـــيطانية تشـــبه أرواح الحيوانـــات".
إذاً ،ال حاجـــة لالســـتغراب مـــن ممارســـات
إســـرائيل العنصريـــة تجاه األطبـــاء العرب..

سيارة اإلســـعاف ومطاردة الشـــرطة للشبان
المتهوريـــن ،عجـــات الحافالت وســـيارات
الشـــحن التي تقاد بوحشـــية وحتـــى نظرات
ً
مشـــكوكا
الناس لبعضها .كل حركة أصبحت
فيها ،وتخفي أســـرارًا مبهمة ،نموت كل لحظة
وننتظـــر الحادثـــة والتصفية القادمـــة ،حتّى
ســـيطر علينا التوتـــر والتهور والـــا مباالة.
زيفـــت مشـــاعرنا واختلطـــت بالنـــدم
والخـــوف ،حتـــى أوقـــات الســـعادة الحقيقية
ّ
نشـــك بأي شـــيء
مشـــكوك فيهـــا ومختلقة
وبـــكل شـــيء وبمـــن أضحكنـــا وأبكانـــا.
للخالصـــة أقـــول :ال أنكر أن الحيـــاة علمتني
أن أعامـــل فال ًنـــا وعال ًنا كاإلعـــراب؛ منهم

من يســـتحق
ا لر فـــع ،
و بعضهـــم
ا لنصـــب ،
منهم الكســـر،
منهـــم الجر،
منهـــم النفي،
منهـــم
و
ليـــس لهـــم محـــل فـــي اإلعـــراب.
فليـــس القوي مـــن يكســـب الحـــرب دائمًا،
وإنمـــا الضعيـــف من يخســـر الســـام دائما.
فـــكل شـــيء جميـــل فـــي الشـــتاء
عـــدا ارتجـــاف الفقـــراء والمســـاكين.

ريــــــــاح الخــــــــــــريف!!
عبث
ُ
بقلم :مــــــا ُرون ســـــــامي عـــــــــ ّزام

هبت ريـــاح الخريف بقوة ،وبـــدأت تالطم
ُ
بـــت بهـــاّ ،
عج ُ
هزت
أبـــواب بيـــت فتـــاة أ ِ
ْ
ارتعبـــت كثيرً ا،
بعنـــف زجـــاج نوافذهـــا.
حســـبت أن البيـــت يســـكنه الجـــن ،أطلت
مـــن الشـــرفة ،فانذهلـــت عندمـــا رأت أن
الرياح قد بعثرت أوراق الشـــجر ،ســـألتها:
يـــت األغصان مـــن أوراقها؟!،
"لمـــاذا عرَّ ِ
كيـــف تتجرئيـــن أن تـــودي بجمـــال
األزهار قبـــل أوانهـــا؟" فأجابتهـــا الرياح
وهبوبهـــا يشـــتد" :لقـــد طـــردت الصيف،
ألنـــي لم أعُ ـــد أحتمـــل شمســـه الجائرة".
لم تســـتطع الصمود أمام وحشـــية الزوبعة،
وهمَّـــت بالرجـــوع إلى بيتها ،لكـــن الرياح
ً
حـــاال إلـــى الحديقـــة،
أمرتهـــا أن تنـــزل
رفضت النزول ،في هـــذه األحوال الجويّة.
منعـــت الرّ ياح ذلك المعجـــب الحامل ورقة
لتلـــك الفنـــاة ،مـــن الوصول إليهـــا ،فألقت
بورقتـــه بيـــن أوراق الشـــجر المتناثـــرة.

أزاحـــت الرياح
ّ
زخـــات المطر
إلـــى شـــرفة
تلـــك الفتـــاة،
لتُبلّلهـــا بالحيرة.
ّ
توقـــف المطر،
وهـــدأ جنـــون
ا لرّ يـــا ح ،
ونزلت تلـــك الفتـــاة إلى الحديقـــة ،لتبحث
عـــن ورقتـــه بيـــن أوراق الشـــجر المبلّلة
وأغصانها المتكسّ ـــرة ،اســـتقبلتها األرض
ْ
فوجـــدت الورقـــة
بعطـــر الغيـــث األول،
مختبئـــة بيـــن أوراق الـــورد المتســـاقطة،
ْ
فوجدت
التقطتها بســـرع ٍة ،وفتحت طياتها،
أن المكتـــوب فيهـــا ليس إال جملـــة واحد ًة
تقـــول" :أتمنّـــى لـــو تكونيـــن حبيبتـــي".
ـــب هـــذه الجملـــة ،وفـــي ســـماء
لقـــد َك َت َ
أفـــكاره يومـــض بـــرق منظرهـــا ّ
األخاذ.

تح ّديـــت الزمـــن بأوقاته وســـاعاته وأنظمة
مواعيـــده ،أوقفـــت وظيفتـــه االســـتثنائيّة،
كســـكرتيري الخـــاص ،تح ّديـــت األيـــام
بأشـــهرها وأيّامهـــا التـــي جمعتنـــي بـــك
وســـيّرتها نحـــو توقيت عبثي ،عشـــوائي،
كـــي ال تتصـــادم مـــع مســـاري اليومـــي.
التقـــط رادار التّ ُّ
عقـــب ،المحلّـــق في مدار
التأمّـــات ،لقطات خاطفة لتلـــك "الملكة"،
وهـــي تصوّرني ســـرًّ ا بنظراتهـــا .أغلقت
بـــاب الماضـــي بمفتـــاح النّســـيان ...فمن
الـــذي منحـــك لقـــب صاحبـــة الجاللـــة؟!
جعلتـــك تتمرديـــن علـــى رهط مشـــاعرك
تجاهـــي؟! أســـئلة بقيـــت واقفـــة أمـــام
عالمـــة التّعجّ ـــب ،تنتظر اإلجابـــة عليها.
علي
يا صاحبـــة الجاللة ،لقد قســـا الصيف ّ
كثيـــرً ا هـــذه العام ،فـــرض حر شمســـه،
هر َب ْ
ـــت منه جميع
المريـــع على الجميـــعَ ،
ظل تلجـــأ إليه .إذا
الكائنات .مفتشـــة عـــن ٍ
اعتقدت أنّي ســـأمحو تســـجيالت ذكرياتي
مـــن ذاكرتـــي ،فأنـــت مخطئة تمامًـــا ،لن
تنســـها أنت ً
أيضا بســـهولة.
أنســـاها ،ولن ِ
الحـــب يحتاج إلـــى روح رياضية ســـاعة

تعاملنا معه ،فتـــار ًة يتنازل الشـــاب للفتاة،
وتـــارة العكـــس تمامًـــا ،هذه هـــي الروح
أفهمـــت؟!
الرياضيـــة التـــي قصدتهـــا،
ِ
أنت اليوم تحتاجيـــن إلى دروس خاصة في
الحب ،لتتعلّمي احتـــرام أصوله ...أعلم أن
ً
اشـــتعاال في جســـدك،
نيـــران النّدم تزداد
تلتهـــم كل قطعـــة منـــه ،لـــن تســـتطيعي
إليـــك يا صاحبة
إخمادها ،ورفضـــك ارت ّد
ِ
ُحـــرق قلبك ،وســـيُحرق فرمان
الرفعـــة ،ي ِ
رفضـــك لـــي ،مثل شـــمس الصيـــف التي
تصوب أشـــعتها فـــوق الغابـــات لتحرقها،
آمـــل أن تفهمـــي فحـــوى رســـالتي هـــذه.
حبّـــي ســـيترك أثره حتـــى لو بعـــد مرور
ردح مـــن ّ
الزمـــن ...ولو أصبـــح رما ًدا...
ّ
ولـــو ُدســـ ِت ِه بكبريائـــك ،فلـــن تتخلصـــي
مـــن تأثيـــرات حبّـــي ،وســـيصرخ قلبـــك
ً
قائـــا" :كفى ...كفـــى ،ســـامحني" ...ثقي
أنـــا شـــمس الصيف وحـــره ورياحـــه ،أنا
آمرهـــم أن يـــزدادوا ً
حنقا وغضبًـــا عليك،
أنـــا الذي أفهـــم طبيعة عقلك ،ولســـت أنت
فقـــط يا صاحبـــة التّعالي ،وليـــس المعالي،
لـــذا تمعّنـــي جيّـــ ًدا بكلمـــات رســـالتي.
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أســـبوع مـــن أدب بني القصـــة القصرية الهادئة والشـــعر الثـــوري الغاضب

تلقيت في األســـبوع الفائت هديتيـــن قيمتين
ســـررت بهما جدا ،األولى كتـــاب مجموعة
قصـــص قصيرة "غصـــن الفيجن"( ،)1من
الشـــاعر والكاتـــب الصديق حســـين مهنا،
والذي قـــرأت له مؤخـــرا دواوينه األخيرة
وروايـــة "دبيب نملة" والثانية ديوان شـــعر
للشـــاعر الصديـــق عمـــر رزوق الشـــامي
"عصـــر المؤامـــرات"( ،)2وقـــد ســـعدت
بهمـــا وقضيـــت بصحبتهما أســـبوعا ثريا.
"غصـــن الفيجـــن" للكاتـــب حســـين مهنـــا
قصـــص ظريفـــة الشـــكل عميقـــة المعنى

يقـــول د .شـــكري عـــراف فـــي كتابـــه
الموســـوعي "مســـاهمة في دراســـة نباتات
البـــاد" عـــن الفيجـــن وفوائـــده العديـــدة
انـــه "نبـــات معمـــر دائـــم الخضـــرة ينمو
بريـــا وتربويـــا فـــي منـــاخ المتوســـط إلى
ارتفـــاع متـــر تقريبـــا .ســـيقانه مســـتديرة
ذات فـــروع ،قاســـية األجـــزاء الســـفلى
وطريـــة العليـــا .أوراقـــه ريشـــية تشـــبه
كـــف اليـــد ،ذات لـــون أخضـــر غامـــق،
تزهـــر من شـــباط حتـــى حزيـــران ،وهي
علـــى شـــكل الخيمـــة صفراء اللـــون .ومع
جفاف الســـاق تتفتـــح األجراس وتتســـاقط
الثمـــار"( .الحلقـــة الثانيـــة – ص)51
ويقـــول كاتبنـــا حســـين مهنـــا عـــن نبتـــة
الفيجـــن فـــي القصـــة التـــي تحمـــل اســـم
المجموعـــة" :كان البيـــت يعبـــق برائحـــة
ّ
يعـــب
الفيجـــن المميـــزة ..وكان والـــده
الهـــواء ويقـــول :بيـــت الفلســـطيني بـــا
الفيجـــن كخابيـــة بـــا زيـــت زيتـــون!"
قصـــص الكتـــاب خفيفـــة الظل مـــن حيث
الحجـــم والمضمون وأســـلوب الكاتب الذي
يخفف من وطـــأة عمقها الفكري ،وما تحمله
مـــن مواضيـــع وتعالجـــه مـــن قضايا تمس
مجتمعنـــا وما تقدمه من رســـائل انســـانية،
ينقلهـــا لنا الكاتب بأســـلوبه الشـــائق المميز
والذي أســـماه البعـــض "الســـهل الممتنع"،
ومـــن مواضيـــع تلـــك القصـــص :صراع
األجيـــال ،الصراع بيـــن القديـــم والجديد،
صـــراع الفتـــاة العربيـــة لنيـــل مســـاواتها
فـــي مجتمـــع محافـــظ (هنـــد ،يوريـــكا).
ينتـــح الكاتب مـــن حياته الشـــخصية وهذا

يظهـــر فـــي أكثـــر مـــن قصـــة وأبرزهـــا
"ليلـــة بـــاردة ..حـــارة" ،يبدأهـــا فـــي
الحديـــث عن عادتـــه فـــي الكتابـــة وينتقد
بشـــكل مهذب عـــادات األدبـــاء " ال يؤمن
بمـــا يؤمن بـــه معظـــم األدباء بـــأن هناك
طقوســـا تعودوها أثناء جلوســـهم للكتاب".
فيهـــا يجـــري الكاتب حســـابا عســـيرا مع
نفســـه ،ويلقـــي عـــدة أســـئلة على نفســـه
بعـــد عمـــر الســـبعين ،مســـتذكرا كتـــاب
"ســـبعون" لميخائيـــل نعيمة ويقرع نفســـه
متســـائال" :وأنت! أنـــت! مـــاذا أعطيت؟"
لكنـــه يصل فـــي النهاية الـــى مصالحة مع
نفســـه حيـــن يجـــد أن كأســـه الذي شـــربه
حلـــوا كان .وهـــذه مفاجـــأة يكثـــر منهـــا
الكاتـــب في خواتيـــم قصصـــه ،حيث يظن
القـــاريء أن النهايـــة ســـتكون على شـــكل
فيكتشـــف أن الكاتـــب حولهـــا إلـــى شـــكل
آخـــر ،بأســـلوب فنـــي رشـــيق ،ونهايـــات
قصصـــه عـــادة مـــا جـــاءت علـــى هـــذا
الشـــكل ،ويكـــون قد أدخلك دون أن تشـــعر
بأحـــداث القصـــة ،لتكتشـــف فـــي نهايتهـــا
أنهـــا كانـــت حلما اســـتيقظ منه بشـــكل أو
بآخـــر ،فتبتســـم لهذه الخدعـــة اللذيذة (مثال
علـــى ذلـــك :القـــرار الصعـــب ،كورونا).
حقيقـــة اســـتمتعت بقـــراءة المجموعـــة
القصصيـــة "غصـــن الفيجـــن" للكاتـــب
حســـين مهنـــا ،وأدعـــوه بـــأن ال يبخـــل
علينـــا بقصـــص ممتعـــة أخـــرى ،خاصة
أنـــه توقـــف عـــن كتابـــة الشـــعر ،ونرى
بـــأن نثـــره ال يقـــل جمـــاال عـــن شـــعره.
"عصـــر المؤامرات" للشـــاعر عمر رزوق
الشامي يعيدنا إلى شـــعر الغضب والخطابة

أهدانـــي مؤخـــرا الشـــاعر عمـــر رزوق،
ديوانـــه الجديـــد "عصـــر المؤامـــرات"
ووضـــع لـــه المقدمـــة الكاتب ســـعيد نفاع،
األمين العـــام التحاد األدباء الفلســـطينيين-
الكرمـــل  ،"48ويقـــع الديـــوان في 168
صفحـــة مـــن القطـــع الوســـط ،وغالفه من
تصميـــم الشـــاعر .بعـــد قراءتـــي للديوان
وجدتنـــي أوافـــق األخ ســـعيد فـــي معظم
مالحظاتـــه ،وســـآتي علـــى بعضهـــا.
كنت قـــد تعرفت إلى الشـــاعر عمر رزوق
قبـــل فترة وجيـــزة من خـــال صداقتي مع
األديـــب محمد علـــي ســـعيد ،والغريب أو

المســـتهجن أني لم أكن قد ســـمعت باســـمه
مـــن قبـــل – ربمـــا ســـمعت ونســـيت -مع
أنـــه أصدر  16ديوان شـــعر كمـــا أعلمني
الصديـــق المشـــترك أبو علـــي ،وما خفف
عنـــي شـــعور التقصيـــر أن غيـــري مـــن
الكتـــاب مـــن الذيـــن التقينـــا بهم فـــي هذه
الفتـــرة عبـــروا عـــن نفـــس المشـــكلة ،بل
أن الكاتـــب محمد علي ســـعيد نفســـه يذكر
فـــي تقديمه لديـــوان آخر للشـــاعر "دموع
علـــى الـــورق" ،أنـــه لم يســـبق أن ســـمع
بالشـــاعر رزوق وهو المطلـــع على األدب
المحلـــي ،وتعـــرف اليـــه بواســـطة األديب
إبراهيـــم مالك ،وهذا ما أشـــار اليه بشـــكل
حـــاذق كاتبنـــا علـــي ســـعيد فـــي تصديره
للديـــوان الجديـــد علـــى الغـــاف األخير:
"ويبقى الســـؤال او التســـاؤل االســـتدراكي
حـــادا وحـــارا :ولكـــن ايـــن حضـــوره
فـــي الســـاحة األدبيـــة؟ ويأتـــي الجـــواب
الموضوعـــي معاتبـــا وســـاخرا :ليـــس كل
مشـــهور مهما وليـــس كل مهم مشـــهورا".
أول مـــا يلفـــت االنتبـــاه وعندمـــا تســـتلم
الكتـــاب هـــو الغـــاف الخارجـــي ،ومـــن
نظـــرة أولـــى تشـــعر أن لوحـــة الغالف ال
تناســـب ديـــوان شـــعر ،بقـــدر ما تناســـب
كتـــاب مقـــاالت أو بحـــث سياســـي ،بـــل
أن عنـــوان الديـــوان يوحـــي بذلـــك ،حيث
يثبـــت الشـــاعر المصمـــم ،صـــورة عـــدد
من الزعمـــاء العـــرب والمســـلمين وبينهم
صـــورة الرئيس األمريكي الســـابق ترامب
ورئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي الســـابق
نتنياهـــو وعلـــى رأس الصـــورة الشـــيخ
القرضـــاوي ،وأســـفل صـــورة الزعمـــاء
خريطـــة الوطـــن العربي المقســـم إلى دول
"ســـايكس يكـــو" وأســـفل الصـــورة لهيب
النيـــران .وفـــي هـــذا إشـــارة واضحة الى
مـــا يحملـــه الديـــوان مـــن قصائـــد تتناول
معظمهـــا خيانـــة الحـــكام العـــرب وتخليهم
علنـــا عن القضيـــة الفلســـطينية وانخراطهم
في مســـلك التطبيع ،بالمقابل يهب الشـــاعر
منافحـــا ومدافعـــا عن شـــعبه الفلســـطيني
في وجـــه المؤامـــرات التي يتعـــرض لها،
كمـــا يقـــف إلـــى جانـــب الدولة الســـورية
فـــي تصديهـــا للمؤامـــرة الكونيـــة عليها،
حيث يشـــن هجومـــا على مـــن يتجنى على
اإلســـام وهـــو يحمـــل اســـمه زورا .ومن
حيث الشـــكل فقد جـــاءت الغالبيـــة العظمى
لقصائد الديوان على نســـق الشـــعر التقليدي
العمـــودي ،وفي هذا يظهر لنـــا عمر تمكنه
مـــن القافية والعـــروض كذلـــك يظهر في
مفرداتـــه مدى تمكنه مـــن اللغة ،وال غرابة
في ذلك والشـــاعر يســـتعد الصـــدار كتاب
مختصـــر لســـان العرب وهو الـــذي يبحث
فـــي هـــذا المعجم ويدرســـه منذ ســـنوات.
ال يوفر شـــاعرنا الغاضب الحـــكام العرب
الســـاقطين في مســـتنقع الخيانـــة والتطبيع
مـــن شـــعره النـــاري ،فيقـــول فيهـــم فـــي
قصيدتـــه "بعير صهيـــون" (ص :)30-32
كـــممـــرةدفنـــوالعروبـــةبالثـــرى
وتبادلـــوا قدحـــا مـــع الخصمـــا ِء
كم طعنة طعنوا فلســـطينا لتنـ
ــــعم بالعروش عصابة الســـفها ِء
وال يتورع عن التصعيد فـــي الهجوم قائال:
		
تلـــكالمهالـــكواإلمـــارةكلّهـــا

والملـــك والديبـــاج تحـــت حذائي
إال أن الشـــعر تغلـــب عليـــه النظـــرة
الســـوداوية من حيـــث المســـتقبل العربي،
فهـــو ال يـــرى بصيـــص أمـــل فـــي
األجـــل القريـــب فينهـــي قصيدتـــه قائـــا:
الفتـــحفـــياألجـــلالقريـــبألمـــة
ُ
تستنســـخ العمـــا َء مـــن عمـــا ِء
وهنـــاك عـــدة قصائد بهـــذه الـــروح منها:
"حكامنـــا األنذال" ص" ،78ســـقوط األمة"
ص " ،90شـــك ويـــأس" ص " ،94بيـــع
الضميـــر للصهاينـــة" ص  100وفـــي
هـــذه القصيـــدة يعود الشـــاعر الـــى تفاؤله
بالبديـــل الذي ســـيضع حدا لحالـــة المهانة
والـــذل ،فيقـــول فـــي نهايـــة القصيـــدة:
غـــدايأتيـــكمـــن ّ
		
حقـــتمقاصدهـــم
ومـــن عزمـــوا علـــى التحريـــر واعتكفوا
وذياألكفـــانخاطوهـــا ّ
معطـــر ًة
فـــان حلّـــت بهـــم آجالهم نســـفوا
ومـــن القصائـــد التي يديـــن فيهـــا التطبيع
والمطبعيـــن" :فحيـــح المطبعيـــن" ص
" ،53تطبيـــع وقلـــة حيـــاء" ص .75
وللشـــام كمـــا ذكر ســـعيد نفاع فـــي مقدمة
الديوان" ،عند الشـــامي حصة أســـد" ،فهو
يعشـــق الشـــام وأهلهـــا وأبطالهـــا ،ويرى
فيهـــا الملجـــأ األخيـــر للعـــرب والعروبة
وعنـــوان الشـــهامة والكرامـــة واإلبـــاء،
ومـــن عناويـــن القصائد يمكن ان نســـتجلي
ذلـــك" :شـــام يا أمـــي الحنونـــة" ص ،50
"أصيل الشـــام" ص " ،71رايات الشـــام"
ص " ،84دمـــوع األقصـــى وأنين الشـــام"
ص " ،86دمـــوع أمـــي شـــوقا لدمشـــق"
ص " ،120دمشـــق الكرامـــة واإلبـــاء"
ص  134وفـــي قصيـــدة "أحفـــاد ال ّدجال"
ص  69يؤكـــد تلـــك المعانـــي قائـــا:
		
يا شـــآم عزتنا منجى عروبتنا
مـــا هادنـــت غاصبـــا ســـرّ ا وقـــد علمـــوا
ر ّدت ألمتنا ما بيع من شـــرف
ّ
فخـــر عتيـــد وعـــز كا َد ينعـــد ُم
أتمنى للصديق الشـــاعر عمر رزوق الشامي
متابعـــة مشـــواره األدبـــي ،نحـــو انتاجات
جديـــدة تغنـــي مكتبتنـــا وحركتنـــا األدبية.
:
ت
ا
ر
شـــا
إ
حســـين مهنـــا  -غصـــن
)1
الفيجـــن -قصـــص قصيـــرة ،مكتبـــة
كل شـــيء – حيفـــا2021 ،
عمـــر رزوق الشـــامي -
)2
عصـــر المؤامـــرات – شـــعر ،اصـــدار
خـــاص – أبـــو ســـنان2021 ،
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صحة

الخرضاوات الورقية والتفاح والحليب  3أطــــــــــــــــعمة تعـــزز املناعة
تحافـــظ عـــى عـــى صحـــة قلبك والهضـــم الجيـــد ..منهـــا املكرسات

اختيار مـــا نأكله أمر ضـــروري للحفاظ
على صحة الجســـم على المـــدى الطويل
والوقاية من األمراض والعدوى ،وعندما
يتعلق األمـــر بصحة القلـــب ،يصبح من
المهم للغايـــة االهتمام بالعـــادات الغذائية
ألنها تؤثـــر علـــى األداء العام للجســـم،
وهنـــاك أطعمـــة صحية وشـــهية يمكنك
تناولهـــا للحفـــاظ علـــى صحـــة قلبـــك،
الخضـــراوات الورقيـــة الخضـــراء
مثل الســـبانخ والحلبـــة والفجل معروف
أنهـــا صحيـــة وتقلل من خطـــر اإلصابة
بأمـــراض القلـــب والســـرطان وغيرها،
وقـــد ثبـــت أن هـــذه األطعمـــة منخفضة
للغايـــة في الدهون والســـعرات الحرارية
وغنيـــة باألليـــاف الغذائية ،كمـــا تحتوي
ً
أيضـــا على حمض الفوليك والمغنيســـيوم
والكالســـيوم والبوتاســـيوم وما إلى ذلك.
ً
وفقـــا للدراســـات ،يمكـــن أن تقلـــل
حصـــة واحـــدة يوميًـــا مـــن الخضـــار
الورقيـــة من خطـــر اإلصابـــة بأمراض
القلـــب بنســـبة  10-12فـــي المائـــة.
ا لــــــــتــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــا ح
يحتـــوي على الجيرســـيتين ،وهـــي مادة
كيميائية ضوئية تحتـــوي على خصائص
مضـــادة لاللتهابات ،يســـاعد تناول التفاح
فـــي الوقاية مـــن تجلط الـــدم ويقلل ً
أيضا

من فـــرص اإلصابـــة بالنوبـــات القلبية.
اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن
اللبـــن خفيـــف وســـهل الهضـــمً ،
ووفقا
للبحث المنشـــور في مجلـــة  ،Gutوهي
مجلة نشـــرتها المجلة الطبية البريطانية،
فقـــد وجد أن اللبن يحتـــوي على جزيئات
حيوية معينة يمكن أن تقلل من مســـتويات
الكوليســـترول الســـيئ ،وتحافـــظ علـــى
نســـبة الدهـــون الضـــارة في الـــدم تحت
الســـيطرة ومن ثم تفادى مشـــاكل القلب.
أوراق الــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــاري
ً
وفقـــا للخبـــراء ،فـــإن أوراق الـــكاري
غنيـــة بمضـــادات األكســـدة ،والتـــي
تســـاعد علـــى تجنـــب أكســـدة الدهـــون
التـــي يترتب عليهـــا إنتاج كوليســـترول
البروتيـــن الدهنـــي منخفـــض الكثافـــة
"الســـيئ" ،ويســـاعد االســـتهالك
المنتظـــم ألوراق الـــكاري علـــى رفـــع
مســـتويات الكوليســـترول الجيد ()HDL
وحمايـــة الجســـم مـــن أمـــراض القلب.
الــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
أحد أنـــواع الفاكهـــة المليئـــة بالعناصر
العالجيـــة وخصائـــص تعزيـــز المناعة،
كما أنـــه غنى بالعناصـــر الغذائية المفيدة
لصحة القلب ،وخاصة مضادات األكســـدة
التـــي تســـاعد علـــى تهدئـــة االلتهـــاب.

مـــاذا تفعـــل إذا تعرضـــت أو تعـــرض
شـــخص قريب أو عزيـــز عليك لإلصابة
بحـــروق؟ فى التقريـــر التالى نقدم بعض
اإلســـعافات األوليـــة التي يجـــب القيام
بهـــا عند تعـــرض أي شـــخص للحرق،
عالج الحـــروق يعتمد فـــي المقام األول
على مكان الحرق ومســـاحة الجسم الذي
تعـــرض لهـــذا األمر ودرجـــة الحرق.
الجلـــد يلعـــب دورً ا مهمًـــا فـــي تنظيـــم
الســـوائل ودرجة الحرارة في الجســـم،
وعنـــد إصابـــة الجلـــد يفقـــد القـــدرة
فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذا التنظيـــم،
فيعمـــل الجلـــد ً
أيضـــا كحاجـــز وقائي
ضـــد البكتيريـــا والفيروســـات التـــي
تعيـــش فـــي العالـــم خـــارج الجســـم.
كيـــف يتـــم تصنيـــف الحـــروق؟
هذا الســـؤال أجيب عنه التقرير مشـــيرا
إلـــي أنه يتـــم تصنيـــف الحـــروق بنا ًء
علـــى عمقهـــا ،فالحـــرق مـــن الدرجة

األولـــى هـــو ســـطحي ويســـبب التهاب
موضعـــي فـــي الجلـــد ،أمـــا الحـــروق
الدرجـــة الثانيـــة فأعمـــق ،وتتســـبب
فـــي شـــعور الشـــخص بألـــم واحمرار
والتهـــاب ،وتحدث تقرحات فـــي الجلد،
أمـــا الحـــروق الدرجـــة الثالثـــة فأعمق
 ،وتشـــمل جميـــع طبقات الجلـــد  ،مما
يؤدي فـــي الواقع إلى قتل تلـــك المنطقة
مـــن الجلـــد ،ونظـــرً ا لتلـــف األعصاب
واألوعيـــة الدمويـــة ،تظهـــر حـــروق
الدرجـــة الثالثـــة بيضاء وجلديـــة وتميل
إلـــى أن تكـــون غيـــر مؤلمـــة نســـبيًا.
يعتمـــد عـــاج الحـــروق علـــى عمق

أثّـــر نمـــط الحيـــاة الخامـــل والعمـــل
مـــن المنـــزل لفتـــرات طويلـــة بســـبب
تفشـــى وباء كورونـــا حـــول العالم منذ
مـــا يقرب مـــن عاميـــن علـــى الصحة
الجســـدية والعقلية على حد ســـواء ،من
زيادة الـــوزن إلى فقدان كثافـــة المعادن
فـــي العظـــام وغيرهـــا مـــن المشـــاكل
الصحيـــة ،ويقتـــرح خبـــراء التغذية أنه
يمكـــن حل هذه المشـــكالت باتباع بعض
العـــادات الغذائيـــة الصحية،فـــإن هناك
أطعمـــة يمكن أن تشـــفي وتصلح الضرر
الذي لحق بالناس بســـبب أنمـــاط الحياة
الراكـــدة ،وينصـــح بتناولهـــا يوميًـــا.
فيما يـــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى..
 3أطعمـــة تناولهـــا يوميًـــا تســـاعد
علـــى التئـــام الجســـد وإصالحـــه
الـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــهة
ً
وفقـــا لخبـــراء التغذيـــة ،فـــإن الفواكه
توفـــر دفعة مـــن مضـــادات األكســـدة
لمحاربـــة أضـــرار الجذور الحـــرة التي
نواجههـــا أثنـــاء العمـــل مـــن المنزل،
لذلـــك قـــم بتضميـــن الفواكـــه الطازجة
والموســـمية فـــى نظامـــك الغذائـــي
اليومـــي ،ألنهـــا تســـاعد فـــي مكافحـــة
األمـــراض التـــي تنقلهـــا البكتيريا ،كما
يوصي خبـــراء التغذية بتنـــاول الفواكه

الغنيـــة بالبروبيوتيـــك والتـــي تغـــذي
البكتيريـــا النافعـــة في األمعـــاء ،كما أن
الفواكـــه الغنيـــة باألليـــاف جيـــدة ألنها
تســـاعد في تعزيـــز الجهـــاز الهضمي.
ا لمكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا ت
ً
وفقا للدراســـات ،ونظرً ا للعمل ســـاعات
طويلـــة مـــن المنـــزل ،يعمـــل الجســـم
بشـــكل أقـــل ضـــد الجاذبيـــة ويـــؤدي
ذلـــك إلى انخفـــاض كثافة المعـــادن في
العظـــام ،لذلـــك فـــإن تنـــاول حفنة من
المكســـرات يوميًا مهـــم إلصالح صحة
العظـــام ،ولعل أعـــراض انخفاض كثافة
المعـــادن بالعظـــام ،المظهـــر المترهل،
وتقلبـــات الـــدورة الشـــهرية والنزيـــف
المفـــرط لـــدى النســـاء ،والصـــداع
أثنـــاء متالزمـــة مـــا قبـــل الحيـــض.
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن
الســـمن مكـــون ســـحري يســـاعد على
تعزيـــز جهـــاز المناعـــة ومفيـــد ً
أيضا
للبشـــرة والمفاصـــل والهضـــم ،يحتوي
علـــى أحمـــاض دهنية قصيرة السلســـلة
تســـاعد فـــى تســـهيل عمليـــات الهضم
وتقليـــل إجهـــاد العيـــنً ،
ووفقـــا لخبراء
التغذيـــة فـــإن الســـمن فعال فـــي تقليل
الدهون حـــول البطن والفخذيـــن ً
أيضا،
كما يمكن أن يســـاعد فى الشعور بالشبع.

تعـــرف عىل أهم اإلســـعافات األولية للحـــروق أبرزها عدم وضـــع ماء بارد
ومســـاحة وموقـــع الحـــرق ،ويُصنـــف
عمـــق الحـــرق عمومًـــا علـــى أنـــه
درجـــة أولـــى أو ثانيـــة أو ثالثـــة.
فالحروق مـــن الدرجة األولى ســـطحية
ولهـــا خصائـــص مشـــابهة لحـــروق
الشـــمس ،فيكـــون الجلد أحمـــر اللون ،
وفـــي الواقع عـــادة ما تكـــون مؤلمة .
وتبـــدو حـــروق الدرجة الثانية مشـــابهة
لحـــروق الدرجـــة األولى ومـــع ذلك ،
أصبـــح الضرر اآلن شـــدي ًدا بمـــا يكفي
للتســـبب فـــي ظهور تقرحات فـــي الجلد
وعـــادة ما يكون األلـــم أكثر حدة إلى حد
ما في حـــروق الدرجة الثالثـــة  ،يتطور

الضـــرر إلـــى درجـــة مـــوت الجلد. .
ومـــن أبـــرز النصائـــح أو اإلســـعافات
األوليـــة ،التي يجـــب القيام بهـــا لحماية
الشـــخص الذي تعرض للحـــرق ،ومنها:
 أخـــرج المصاب من المنطقة المحترقة. أزل أي مـــادة محترقة عن الشـــخص. بمجـــرد أن يكـــون المصـــاب فـــيمكان آمـــن ،حافـــظ على دفئـــه وثباته.
 حـــاول لـــف المناطـــق المصابـــةبورقـــة نظيفـــة إذا كان ذلـــك متاحً ـــا.
 ال تستخدم الماء البارد على المصاب . يجـــب دائمًـــا اعتبـــار حـــروق الوجهواليديـــن والقدميـــن إصابـــة كبيـــرة.
 نظـــف الجـــرح بلطف بالمـــاء الفاتر. يمكـــن تغطيـــة الحـــرق بمرهـــمموضعـــي.
حيـــوي
مضـــاد
 إذا كان هناك قلق من أن الحرق أعمقوقـــد يكون من الدرجة الثانيـــة أو الثالثة
بطبيعتـــه ،فاطلـــب الرعايـــة الطبيـــة.

تقارير خاصة

22.10.2021

مشروع إعادة التدوير في

دار دولتشي آند غابانا الفاخرة
تعرض اإلطاقة الجديدة في
عالم عطور الرجال والنساء:

L’OCCITANE

The one gold

زوج العطـــور الجديـــد مـــن بيـــت  Dolce & Gabbanaيُكمـــل
مســـيرة “ذا وان” مـــع روائـــح جديـــدة تعكـــس الكاريزمـــا
والرقـــي اللذيـــن ال يمكـــن مقاومتهمـــا.

 The one goldللمـــرأة -خبيـــرة العطـــور  Violaine Collasقامـــت
بتوقيـــع هـــذا العطـــر .يتم ّيـــز هـــذا العطـــر برائحـــة الفواكـــه
الزهريـــة تعبيـــرًا عـــن األنثويـــة العصريـــة والقويـــة .افتتاحيـــة
العطـــر :البرقـــوق ،الفلفـــل الـــوردي واليوســـفي اإليطالـــي .قلـــب
العطـــر :الجـــوري ،الياســـمين وزنابـــق الـــوادي .قاعـــدة العطـــر:
الفانيليـــا ،الباتشـــولي والمســـك األبيـــض.
 The one goldللرجـــل -الشـــهم الحقيقـــي يتم ّيـــز بالثقـــة
والكاريزم ــا بأس ــلوبه الخ ــاص The One Gold.م ــن توقي ــع Rodrigo
 Flores-Roux, Michel Girardو .Olivier Pescheuxافتتاحيــة العطــر:
الصقل ــي .قل ــب العط ــر:
البرتق ــال األحم ــر ،الزنجبي ــل والبرغم ــوت ّ
المريميـــة ،الهيـــل وإبـــرة الراعـــي .قاعـــدة العطـــر تتكـــ ّون مـــن
الباتشـــولي ،خشـــب العنبـــر ونجيـــل الهنـــد مـــن هاييتـــي.
يتو ّفر العطران في شبكات الفارم.
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شـــركة لوكســـيتان تدعوكـــم لإلنضمـــام إلـــى مشـــروع إعـــادة
التدويـــر والحفـــاظ علـــى البيئـــة ،والحصـــول على-هديـــة!
تنشـــط شـــركة  L’OCCITANEالعالميـــة كثيـــرًا مـــن أجـــل
الحف ــاظ عل ــى ج ــودة البيئ ــة وعل ــى عال ــم نظي ــف وأخض ــر .وم ــن
بيـــن نشـــاطات الشـــركة:
ضمـــان إنتـــاج  100%مـــن عبـــوات الماركـــة مـــن  100%باســـتيك
أعيـــد تدويـــره ،عـــرض خدمـــة إعـــادة التدويـــر فـــي الفـــروع حتـــى
ع ــام  ،2025باإلضاف ــة إل ــى التزامه ــا بإنت ــاج كاف ــة العب ــوات م ــن
مـــواد تـــم إعـــادة تدويرهـــا ،حتـــى عـــام .2025
ه ــذا وتطل ــق ش ــركة  L’OCCITANEخ ــال ش ــهر أكتوب ــر مش ــرو ًعا
لزي ــادة الوع ــي ح ــول موض ــوع إع ــادة التدوي ــر:
نحصـــل علـــى ّ
مقشـــر (بيلينـــج) اللـــوز للجســـم ( 15غـــرام)،
وهـــو أحـــد منتجـــات لوكســـيتان األكثـــر شـــعبي ًة ،عنـــد إعـــادة 3
عب ــوات فارغ ــة إل ــى أح ــد ف ــروع لوكس ــيتان ومنه ــا ف ــي حان ــوت
لوكســـيتان فـــي فـــرع بيـــج فاشـــن الناصـــرة .مشـــروط بالشـــراء
وليـــس مشـــروطا بمبلـــغ أدنـــى للشـــروة.
الحملـــة ســـارية المفعـــول طيلـــة شـــهر أكتوبـــر فـــي كافـــة
فـــروع لوكســـيتان فـــي البـــاد.
إليجاد الفرع األقرب إليك < https://il.loccitane.com/storelocator

Shoes.

تشكيلة أحذية جديدة من !Renuar
تطلـــق شـــبكة حوانيـــت  Renuarتشـــكيلة أحذيـــة جديـــدة
لعـــام  ،2021مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن األحذيـــة والجزمـــات
والســـنيكرز المناســـبة جـــ ّدا لفصـــل الشـــتاء.
مـــع مجموعـــة أحذيـــة  Renuarالجديـــدة ،يمكنـــك ماءمـــة
األحذي ــة المناس ــبة ل ــك م ــع الس ــتايل ال ــذي اخترت ــه لنفس ــك
الي ــوم لك ــي تتألق ــي أكث ــر!
تشـــمل المجموعـــة أحذيـــة للرجـــال والنساء تناســـب ذوق كل
واح ــدة وواح ــد ،وتتماش ــى م ــع س ــتايات األزي ــاء الت ــي تح ّبونه ــا.
ه ــل تري ــدون اختي ــار حذائك ــم الق ــادم؟ أه ــا وس ــها بك ــم ف ــي
حوانيتن ــا أو زوروا موقعن ــا الرس ــمي:
www.renuar.co.il

 IKEAتطلق تشكيلة شتاء VINTER 2021
ألجواء شتوية ومميزة!

ّ
ستمكنكم من خلق أجواء
شبكة  IKEAتطلق تشكيلة شتاء  VINTER 2021التي
شتوية ومميزة ،والتي ستجعل من بيتكم مكانا أكثر جاذبية ودف ًئا!
ُولـــد مفهـــوم التشـــكيلة مـــن فكـــرة أن كل فـــرد وكل أســـرة تنظـــر
إلـــى فصـــل الشـــتاء بشـــكل مختلـــف .كعادتهـــا ،تســـعى شـــبكة
 IKEAلتلبيـــة احتياجـــات كل فـــرد منّـــا .بالنســـبة لبعضنـــا ،الشـــتاء
ه ــو فص ــل س ــعيد يجل ــب مع ــه التجدي ــد ،أ ّم ــا بعضن ــا اآلخ ــر ،في ــرى
أن الش ــتاء ه ــو الوق ــت المناس ــب للبق ــاء ف ــي الس ــرير واإلس ــتمتاع
ّ
يســـتغل الكثيـــرون فصـــل الشـــتاء لتجديـــد
بذلـــك .ومـــع ذلـــك،
أيضـــا لإلســـتضافة،
المنـــزل وخلـــق بيئـــة عائليـــة دافئـــة مناســـبة ً
خاصـــة اســـتعدادًا لموســـم العطـــل (الكريســـماس ورأس الســـنة
الجديـــدة) الوشـــيك.
تشـــمل التشـــكيلة الشـــتوية مجموعـــة متن ّوعـــة مـــن المنتجـــات
مصممـــة ومز ّينـــة بالخشـــب ،ورســـمات الـــورود
وتعـــرض منتجـــات
ّ
وإضـــاءة دافئـــة وشـــتوية ،مـــن األقســـام :الخبـــز والطبـــخ ،أوانـــي
المطب ــخ ،وأدوات المائ ــدة ،ومنتج ــات التكس ــتيل الدافئ ــة والمريح ــة،
ومجموع ــة واس ــعة م ــن الهداي ــا واألغلف ــة وعل ــب الهداي ــا وغيره ــا.
أنتـــم مدعـــ ّوون للدخـــول لموقـــع  ،)IKEA )www.ikea.co.ilوأخـــذ
فك ــرة ع ــن التش ــكيلة الواس ــعة م ــن حل ــول التصمي ــم ،ومجموع ــة
متن ّوعـــة مـــن األفـــكار واإللهـــام ،والماءمـــات والتركيبـــات الموصـــى
بهـــا  ،ومجموعـــة كبيـــرة مـــن التصاميـــم بمـــواد ونمـــاذج مختلفـــة
ونصائـــح عمليـــة ستســـهل تصميـــم أي مســـاحة فـــي المنـــزل،
ســـواء كانـــت صغيـــرة أو كبيـــرة.

جديد في عالم المرتديا الفاخرة

“”Servlad

على الطريقة اإليطالية

ه ــل أنت ــم م ــن مح ّب ــي ال “”Servlad؟ لدين ــا بش ــرى س ــارة لك ــم:
زوجلوبـــك الماركـــة الرائـــدة فـــي عالـــم المرتديـــا ،وصاحبـــة
الخبـــرة بهـــذا المجـــال ألكثـــر مـــن  80ســـنة تفخـــر بإطـــاق
طعـــم جديـــد ومميّـــز فـــي عالـــم المرتديـــا ”Servlad“ :علـــى
الطريقـــة اإليطاليـــة!
“ ”Servladهـــي مرتديـــا فاخـــرة وعاليـــة الجـــودة ،مصنوعـــة مـــن
يتـــم
أجـــود لحـــوم البقـــر بعـــد طحنهـــا طحنًـــا خشـــنًا ،حيـــث
ّ
إنتاجهـــا بطريقـــة تقليدية مـــن خـــال عمليـــة تخميـــر طويلـــة
مـــا يضفـــي عليهـــا طع ًمـــا مم ّيـــزًا.
وتبهـــر بخلطـــة فلفـــل مميـــزة
“ ”Servladتمـــ ّر بمرحلـــة تدخيـــنّ ،
تكســـبها طعمـــا ونكهـــة مميـــزة.
وباإلضافة الى ذلك فهو بدون جلوتين!
“ ”Servladاإليطاليـــة تجعـــل كل ضيافـــة حدثًـــا مم ّيـــزًا ،وتحـــ ّول
صحـــة وهنـــا!
كل وجبـــة أو ســـاندويش الـــى متعـــة ال تقـــاومّ .
متوفر في شبكات التسويق.
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وائل كفوري بعد تعرضه لحادث ســـر ":انكتبيل عمر جديد" منى زيك تخوض ماراثون رمضان  2022بـ«الم شمسية»

نشـــر الفنـــان اللبناني ” وائـــل كفوري ”
تغريـــدة لـــه عبـــر حســـابه علـــى موقع
تويتـــر وجـــه مـــن خاللهـــا رســـالة
شـــكر إلـــى كل مـــن تواصـــل معـــه
وســـأل عنـــه مـــن أصدقائـــه وزمالئـــه
وغيرهـــم وذلـــك فـــي التعليـــق األول له
بعـــد تعرضـــه لحـــادث ســـير مؤخرا .
فكتـــب وائل كفوري فـــي تغريدته  ” :من
القلب  ..ومن بعد مـــا انكتبلي عمر جديد
 ..كلمة شـــكر وحـــب ووفا لـــكل الزمال
الفنانين ولـــكل الملحنين والشـــعرا ولكل
من بالوســـط الفني واإلعالمي وللسياسيين
واألصدقـــاء ولكل محب عتـــل همي ” .

وتابـــع  ” :غمرتونـــي بمحبتكن وبخوفكن
علي  ..صدقوني لمســـت محبة كل واحد
فيكـــن  ..أنا منيـــح بفضـــل صلواتكن ..
كل كلمة قلتوها عنيتلـــي ودقت بالقلب ..
بشـــكركن فردا فـــردا وبعتـــذر ما قدرت
اتواصـــل معكـــن أو رد عإتصاالتكن ” .
وأضـــاف  ” :بـــس إن شـــاء هللا قريبـــا
منتواصل أول ما صير أحســـن ومنتالقى
وبرجع بشـــوف وجهكن بخير  ..هللا يبعد
الشـــر عن كل واحد فيكن ومـــا يصيبكن
وال مكروه  ..والشـــكر األكبر لربي اللي
رد عنـــي وعطاني أيام جديـــدة اقدر من
خاللها التقـــي فيكن  ..بحبكن قد الدني ” .

إليســـا " :أعيش حالة حب وأنا سعيدة جدا"

للمـــرة األولـــى ،كشـــفت الفنانـــة اللبنانية
إليســـا عن قصـــة الحـــب التي تعيشـــها،
مشـــيرة إلى أن حالة من الســـعادة تعتريها
فـــي هذه المرحلـــة ،وقالـــت ":أعيش حالة
حب حاليا وأنا ســـعيدة جـــدا وال مانع من
أتّـــكل على شـــريكي في بعـــض األمور،
حبيبي ليس قريباً بالمســـافة ،وال أراه بشكل
يومـــي ،وهـــذا األمر يســـاعد فـــي اإلبقاء
على الشـــغف فـــي الحب لوقـــت أطول".
وصرحـــت إليســـا بأنهـــا مســـتعدة للقيام
بالعمليـــات التجميليـــة ،وذلـــك مـــن أجل
الحفـــاظ علـــى صورتهـــا التـــي تحب أن
تـــرى نفســـها فيهـــا ،وقالـــت ":ال أتعمّد
إظهـــار مفاتنـــي ،لكـــن ليســـت لـــديّ أيّ
مشـــكلة فـــي حـــال ظهـــرت بعفويـــة".

قري ًبـــا ....مسلســـل “الهيبة” بالرتيك
أعلنت شـــركة “القمـــر” التركيـــة لإلنتاج
الفنـــي شـــراء حقـــوق مسلســـل “الهيبة”
لتقديمه بنســـخة تركية ،في ســـابقة درامية
عربية ،إذ أنّها المـــرة األولى التي يتم فيها
اقتباس مسلســـل عربي لتحويله إلى تركي.
فـــي هـــذا الســـياق ،عبّـــر بطل مسلســـل
“الهيبـــة” ،النجم الســـوري تيم حســـن عن
ســـعادته بأن يكـــون “الهيبة” أوّل مسلســـل

عربـــي يتـــم تحويله إلـــى تركـــي ،وقال
فـــي تغريـــدة على حســـابه الرســـمية في
موقـــع “تويتـــر”“ :نحـــن ســـعداء أن نرى
األتـــراك و للمرة األولى ينتجون مسلســـا
يُقتبـــس ويُبنـــى علـــى مسلســـل عربـــي
وهـــو مسلســـلنا :الهيبـــة  ،كل التوفيـــق”.
وحتـــى اآلن لـــم تعلـــن شـــركة “القمـــر”
التـــي تعتبـــر من أكبـــر شـــركات اإلنتاج
وأهمّهـــا فـــي تركيا ،عـــن هويـــة البطل
الـــذي ســـيُق ّدم شـــخصية جبـــل شـــيخ
الجبـــل التـــي يجسّ ـــدها النجم تيم حســـن.
وأفادت تقارير إعالمية تركية بأن شـــركة
“قمر” التي اشـــترت حقوق المسلســـل من
شـــركة “الصبّـــاح إخـــوان” ،ســـتعلن عن
أســـماء أبطال العمل فـــي األيـــام المقبلة.

كشـــفت الكاتبـــة مريـــم نعـــوم ،عـــن
تفاصيل المسلســـل الجديـــد ،الذي تقوم
بكتابتـــه حالياً ،وســـتخوض بـــه النجمة
منـــى زكي ماراثـــون درامـــا رمضان
القـــادم ،حيـــث قالـــت« :انتظروني في
رمضان  2022بمسلســـل الم شمسية،
مع الفنانيـــن منى زكي ،وإيـــاد نصار،
وأحمد رزق ،وسيُخرجه كريم الشناوي.
تصريحـــات الكاتبـــة مريم نعـــوم أدلت
بهـــا علـــى هامـــش مشـــاركتها فـــي
مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي ،حيـــث

تعـــد هـــذه التجربـــة األولـــى لمريـــم
نعـــوم مـــع النجمـــة منـــى زكـــي في
عمـــل درامي يشـــهد تعاونهما ســـوياً.
وتســـتعد النجمـــة منـــى زكـــي لبـــدء
التحضيـــرات لمسلســـلها الجديد «الم
شمســـية» بعـــد عودتها مـــن مهرجان
الجونة الـــذي تنتهـــي فعالياتـــه اليوم
الجمعـــة حيـــث تمنـــت بـــأن يشـــهد
مسلســـلها الجديـــد نجاحاً كبيـــراً مثلما
حققـــه مسلســـل "لعبـــة نيوتـــن" فـــي
رمضـــان الماضـــي للمخـــرج تامـــر
محســـن؛ حيث من المُقـــرر ّ
أن ينطلق
التصويـــر خـــال األســـابيع المُقبلة،
حيث ما زالت مرحلة ترشـــيح األبطال
ومعاينـــة أماكن التصويـــر قائمة حتى
اآلن ،فلم يُعلن عن أســـماء المُشاركين
باســـتثناء إيـــاد نصار وأحمـــد رزق.
جدير بالذكر ّ
أن النجمة منى زكي تعيش
ً
ً
ُ
نشـــاطاً ســـينمائيا كبيرا ،حيـــث ت َح ِّضر
في الوقت الحالي فيلـــم «الجواهرجي»
مـــع النجم محمـــد هنيدي ،الـــذي يعتبر
عـــودة لهـــا مرة أخـــرى للســـينما ،بعد
آخـــر تعـــاون مـــع الفنـــان بـ«صعيدي
في الجامعـــة األميركيـــة» ،والذي كان
َمولِـــداً لهـــا ولشـــباب جيلها فـــي عالم
البطولة ،كأحمد الســـقا وطـــارق لطفي
وهاني رمـــزي وغيرهم مـــن الفنانين.

ناديـــن نجيم عضـــو يف لجنـــة تحكيم
ملكـــة جـــال الكـــون يف اإلمـــارات

كشـــفت الممثلـــة نادين نســـيب نجيم عن
مفاجـــأة لجمهورهـــا متمثّلـــة باختيارها
عضوا في لجنة تحكيم ملكة جمال الكون
الخاصـــة باإلمـــارات العربيـــة المتحدة.
ونشـــرت نجيـــم الصورة الرســـمية التي
جـــاء فيها“ :عضو في لجنـــة تحكيم ملكة
جمـــال الكـــون فـــي اإلمـــارات العربية
المتحدة نادين نســـيب نجيم ،ممثّلة حائزة
علـــى جوائـــز وملكـــة جمال ســـابقة”.
وأرفقـــت نجيم البوســـتر بتعليق جاء فيه:
ّ
“إن مســـابقة ملكة جمـــال الكون الخاصة
باإلمـــارات ليســـت فقـــط الســـتعراض
الجمـــال أو االحتفـــاء بالـــذكاء ،بل هي
مســـابقة تتطلّـــب الشـــجاعة والعطـــف
لخدمـــة أهـــداف معينـــة .كمـــا أنهـــا

تتمحـــور حول تمكين النســـاء األخريات
واختيـــار اللطف فـــي أقوالنـــا وأفعالنا”.
وســـتقام المســـابقة الجماليـــة فـــي
الســـابع مـــن تشـــرين الثانـــي المقبـــل،
وهـــي متاحـــة لجميـــع المقيمـــات فـــي
اإلمـــارات مـــن ســـن  18إلـــى  28مع
أكثـــر من ثـــاث ســـنوات مـــن اإلقامة
فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة.
وســـيتم إلغـــاء الظهـــور بلبـــاس البحر
فـــي المســـابقة ،وعلـــى المشـــاركات
النهائيـــات التنافـــس في مســـابقات مثل
عـــرض األزياء والتصويـــر والمقابالت
والتقـــاط الصـــور ،على أن يتـــم اختيار
ً
وصـــوال إلـــى
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يـ ــوم عصيـ ــب علـ ــى الصعيـ ــد العائلـ ــي،
حـ ــاول أن تفهـ ــم وجهـ ــة نظـ ــر عائلتـ ــك،
الحمل بعـ ــض األزمـ ــات سـ ــتعكر صفـ ــو اإلجـ ــازة،
حـ ــاول أن تتجاهـ ــل الكثيـ ــر من األمـ ــور من
أجـ ــل قضـ ــاء وقـ ــت ممتـ ــع فـ ــي االجـ ــازة.

تحصـــل علـــى ترقيـــة فـــي عملـــك وزيادة
فـــي الراتـــب ،والفتـــرة المقبلـــة
الميزان ســـتلتقي بالشـــخص المناســـب الذي سيكون
ويعوضـــك
حياتـــك
شـــريك
عـــن األيـــام الســـيئة الماضيـــة.

يـــوم جيـــد لالســـترخاء ،تشـــعر انك
ال تريـــد الخروج مـــن المنـــزل اب ًدا،
ا لثو ر األجـــواء الخريفية تشـــعرك برغبة في
البقـــاء بالمنـــزل وقضـــاء الوقـــت مع
األســـرة ،خبر ســـار في طريقها اليك.

تشـــعر بالضيـــق لكثـــرة المســـؤوليات المرمية
عليـــك ،حـــاول أن ال تراكـــم األعمـــال حتـــى
العقــــرب ال يزيـــد الضغـــط النفســـي عليـــك ،عالقتـــك
بالشـــريك يدخلها بعض الروتيـــن والملل حاول
التجديـــد فيهـــا حتـــى ال تصل لمرحلـــة صعبة.

ال تتســـرع باتخاذ أي قرارات اليوم ،وحاول
التخفيـــف مـــن مصروفـــك الفتـــرة المقبلة
ا لجو ز ا ء حتـــى ال تتراكم عليك الديـــون ،يجب عليك
االعتنـــاء بصحتـــك وممارســـة الرياضـــة
واالبتعـــاد عـــن المأكـــوالت الســـريعة.

يجـــب عليـــك اعـــادة ترتيـــب أولوياتـــك
فقرارتـــك الفتـــرة الماضيـــة يمكـــن وصفهـــا
ا لقــــو س بــــالطائشة والمتهـــورة حـــاول أن تصحـــح
جميـــع األمـــور وتتخـــذ القـــرارات المناســـبة،
استشـــر أصحـــاب الثقـــة والخبـــرة.

اقضي يــــوم االجــــازة مع أســــرتك وحاول
الخــــروج معهــــم فــــي نزهــــة مــــن أجــــل
الترفيــــه عــــن نفســــك وعنهــــم ،شــــاورهم
ببعــــض األمــــور الشــــخصية التــــي تقلقك،
اســــتقرار كبيــــر علــــى عالقتــــك العاطفية.

بالرغـــم مـــن بعـــض المناوشـــات التي
يشـــهدها اليـــوم ســـتمر األمور بسالســـة
ا ال ســـد مـــع نهايـــة اليـــوم ،ال تتوتـــر فاألمـــور
فـــي طريقهـــا للحـــل وأخبـــار
ســـارة كثيـــرة فـــي طريقهـــا اليـــك.

حـــاول أن تركـــز الفتـــرة المقبلـــة
بالعمـــل ،جميـــل أن تخـــرج وتقضـــي
الجــــدي وقـــت ممتـــع لكـــن لعملـــك عليـــك حق،
وأنـــت تعيـــش حياتـــك الباذخـــة
هـــذه بســـبب راتبـــك لذلـــك
حافـــظ عليـــه وحـــاول التركيـــز.
حياتـــك العمليـــة تســـير بشـــكل جيـــد جـــ ًدا
وفـــق مـــا خططـــت لهـــا ،غيرتـــك الشـــديدة
ا لد لــــو أصبحـــت تؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى
عالقتـــك بالشـــريك ،االمـــور بينكمـــا
الحـــذر
وعليـــك
جيـــدة
غيـــر

يجـــب أخذ قســـط راحـــة مـــن العمل
ليـــس فقـــط االجـــازة االســـبوعية بل
ا لعذ ر ا ء يجـــب عليـــك اخـــذ إجـــازة طويلة من
أجل الســـفر واالســـترخاء ،رئيسك في
العمـــل ســـيوافق علـــى االجـــازة فهو
يعلم كـــم تعبت فـــي الفتـــرة الماضية.

حياتـــك العمليـــة مســـتقرة بشـــكل جيـــد،
يجـــب عليـــك االســـتمتاع بهـــذه اللحظـــات
ا لحــــو ت والتعلـــم جيـــ ًدا بـــان تعيـــش حياتـــك،
تواصـــل مـــع اصدقائـــك مـــن اجـــل ترتيـــب
مشـــروع تســـلية ،عالقتـــك العاطفيـــة
االضطرابـــات
بعـــض
تشـــهد

ا لسر طا ن
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إنتاج جمعيــــــــة "ســــــراج" وأداء جوقتهـــــا:

نجاح ُمبهر وعظيم لعروض ُغربة حب يف البالد

اإلســـتعدادات جاريـــة للعـــرض الســـابع للعمـــل الغنـــايئ واملرسحـــي
" ُغربـــة ُحـــب" (يف حيفـــا  )30.10.2021ثـــم تتبعـــه سلســـلة
مـــن العـــروض يف النـــارصة وأم الفحـــم وكريـــات شـــمونا ...

نجحـــت جمعية ســـراج بإدارتهـــا وبجميع
طواقـــم العمـــل فيهـــا وبإلتفـــاف ومحبـــة
الجماهيـــر ،بإيصـــال أصـــداء العمـــل
المســـرحي-الغنائي الضخم والمُتم ِيّزُ ،
"غربة
حُ ب" ،لـــكل بيـــت وكل فرد فـــي مجتمعنا.
بعـــد العـــروض الســـتة األولـــى ِل ُ
"غربة
حُ ـــب" فـــي مختلـــف المناطق ،بما يشـــمل
العرضيـــن األخيريـــن المتتالييـــن فـــي
كرميئيـــل وحضـــور  ١٦٠٠شـــخص لقاعة
القصـــر الثقافـــي هنـــاك ،بتنـــا في ســـراج
متأكديـــن بأننـــا نعيـــش نقلـــة نوعيـــة فنية
وحالـــة نجـــاح باهـــر ومنقطـــع النظيـــر.
لـــم يكن هـــذا النجـــاح محض صدفـــة ،إنما
نتيجـــة مباشـــرة لعمـــل الطواقـــم الجبـــار،
على مدى أشـــهر عديـــدة ،من أجـــل إنتاجه
ومن أجـــل التحضير للعـــروض على أكمل
وجـــه ممكـــن ،يليـــق بجماهيرنـــا الذواقـــة
والمُحبـــة للفـــن الرفيع ،الذي تقدمه ســـراج.
نشـــكر فـــي جمعية ســـراج مـــوزع العمل،
المايســـترو ،الفنـــان بشـــارة الخـــل ،علـــى

توزيعاتـــه الرائعـــة وقيادتـــه العظيمـــة
لألوركســـترا ،والفنـــان ســـامر بشـــارة،
مُلحـــن العمـــل والمديـــر الفنـــي لجوقـــة
ســـراج والفنان ســـليم ضـــو ،مخـــرج هذا
العمـــل ،علـــى عطائـــه المتميـــز ومصمم
الديكـــور والمالبس ،أشـــرف حنـــا ،ومدير
اإلضـــاءة ،معـــاذ جعبـــة وجميـــع الجهات
التي إســـتضافت العـــرض وكل من ســـاهم
قريب أو بعيد.
وما زال يســـاهم بنجاحه مـــن ٍ
وبهـــذا تشـــكر جمعيـــة ســـراج وطواقـــم
إدارتها األشـــخاص الرائعيـــن ،الذين أتحفونا
بآرائهـــم وتغريداتهم وبـــردود أفعالهم الطيبة
والداعمـــة من خـــال صفحاتهم الشـــخصية
والمهنيـــة وعبـــروا بأجمـــل العبـــارات
والكلمـــات عـــن عـــروض ُ
"غربـــة حُ ـــب.
اإلســـتعدادات جارية للعرض الســـابع للعمل
الغنائـــي والمســـرحي " ُغربـــة حُ ـــب" في
حيفـــا ثـــم تتبعه سلســـلة من العـــروض في
الناصـــرة وأم الفحـــم وكريـــات شـــمونا ...
ننتظر إلتقـــاء جمهورنا في عـــرض ُ
"غربة
حُ ب"في قاعة أوديتوريوم حيفا يوم الســـبت
 30.10.2021الســـاعة الثامنـــة مســـاءً.
لحجـــز التذاكـــر ،زوروا موقـــع تذكرتـــي
على العنوان اآلتـــي .www.tzkrti.com
أو مـــن خـــال االتصـــال المباشـــر علـــى
األرقـــام التالية :أميمـــة0505225539 :؛
.0546922522
وأفنـــان:
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