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ــة  ــ ــم املحلي ــ ــة التنظي ــ ــر لجن ــ ــى أوام ــ ــاء ع ــ بن
ــة  ــ بلدي ــس  ــ رئي ــب  ــ وطل ــم  ــ ألوني ــوت  ــ جفع
ــب القانون ــ ــان ياسني العمل حس ــ شفاعمرو عرس

املقاول  ترغـــم  الرشطـــة 
الغري  املبنى  تفكيـــك  عى 
بابا بن  الـــراب  قرب  قانوين يف 

رئيـــس  نائـــب  جهـــود  بفضـــل 
خنيفس فـــرج  شـــفاعمرو  بلديـــة 

بإنشـــاء شـــارع  بدء العمل 
الغريب  املدخـــل  يف  جديـــد 
الجنـــود  لحـــي  وصـــوًل 
مدينة شفاعمرو املرسحني يف 

غيـــــداء  النائـــــــب 
زعــــــبي   - رينــــــــاوي 
تعلـن استقـــالتــها مــــن 
الحــــكومـــــي الئتــالف 

بينيت   حكومـــــــة 
عى كف عفــــريت
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الكنيســـت من حزب  أعلنـــت عضو 
ميرتـــس غيـــداء رينـــاوي زعبـــي 
أمـــس الخميس , عن انســـحابها من 
تنازلها  وعـــن  الحكومي  االئتـــاف 
عـــن منصـــب القنصل اإلســـرائيلي 
الحديث  الصيـــن،  في  شـــنغهاي  في 
يواجهها  جديـــدة  عـــن ضربة  يدور 
االئتـــاف الحكومـــي بعـــد فقدانـــه 
عيديـــت  انســـحاب  إثـــر  األغلبيـــة 
ســـيلمان من حـــزب "يمينـــا" بقيادة 
بينيـــت نفتالـــي  الحكومـــة  رئيـــس 

وبحســـب النشـــر في القنـــاة "13" 
فـــإن حزبهـــا فوجـــئ مـــن إعانها 
محيط  في  األمر  وكذلك  االنســـحاب 
بينيـــت  نفتالـــي  الحكومـــة  رئيـــس 
ووزيـــر الخارجيـــة يائيـــر البيـــد. 
وأعلن البيد في شـــهر شباط/فيراير 
رينـــاوي- تعيينـــه  عـــن  الماضـــي 

في  العام  القنصـــل  بمنصب  زعبـــي 

شـــهر  بعد  وذلـــك  شـــنغهاي، 
وتصويتهـــا  "تمردهـــا"  مـــن 
بصورة  التجنيـــد  قانـــون  ضد 
مخالفـــة لانضبـــاط االئتافي. 
ولـــم يتم حتـــى اآلن المصادقة 
تعيينها.  نهائـــي علـــى  بشـــكل 
زعبـــي  رينـــاوي-  وكتبـــت 
رئيـــس  الـــى  رســـالتها  فـــي 
ووزيـــر  بينيـــت  الحكومـــة 
:"لألســـف  البيـــد  الخارجيـــة 
الشـــديد في األشـــهر األخيرة، 
اعتبـــارات  منطلـــق  ومـــن 
رؤســـاء  السياســـة،  في  ضيقة 
تحصيـــن  قـــرر  االئتـــاف 
داخلها،  اليمينـــي  الجانـــب  وتقويـــة 
اتخذوا  االئتـــاف  رؤســـاء  مجددا، 
هامـــة  بقضايـــا  متشـــددة  مواقفـــا 
المســـجد  العربـــي:  للمجتمـــع 
الشـــيخ  القدســـي،  والحرم  األقصى 
واالحتال".  واالســـتيطان  جـــراح 
التي  القشـــة  نظرهـــا  وجهـــة  مـــن 
قصمـــت ظهـــر البعير كانت شـــهر 
رمضـــان والمشـــاهد مـــن الحـــرم 
التي  :"المشـــاهد  وقالـــت  القدســـي 
لرجال  القدســـي  الحـــرم  مـــن  أتت 
جمهـــور  أمـــام  عنيفيـــن  شـــرطة 
الصحافيـــة  وجنـــازة  المصليـــن 
أوصلتنـــي  عاقلـــة  أبـــو  شـــيرين 
"لـــن  واحـــد:  اســـتنتاج  الـــى 
هـــي  ريناوي-زعبـــي  أســـتمر". 
فـــي المركـــز الرابـــع فـــي قائمـــة 
.24 الـ للكنيســـت  ميرتـــس  حـــزب 

النائب غيـــداء رينـــاوي- زعبي تعلن 
الحكومي الئتـــالف  مـــن  اســـتقالتها 

مـــس  أ يـــوم  لشـــرطة  ا قامـــت 
لجنة  مـــر  أوا بتنفيـــذ  لخميـــس  ا
لمحليـــة  ا لبنـــاء  وا لتنظيـــم  ا
لونيـــم وتلبيـــة طلب  ا جفعـــوت 
شـــفاعمرو  بلديـــة  رئيـــس 
حسب  لعمل  ا ياســـين  عرســـان 

لمقاول  ا أرغمـــت  ذ  ا نـــون  لقا ا
لغيـــر  ا لمبنـــى  ا تفكيـــك  علـــى 
مـــن  لبرغـــوال(  )ا نونـــي   قا
لـــراب  ا قبـــر  ســـقف  علـــى 
مفرق  فـــي  بـــا  با بـــن  يهـــودا 
لتي  وا شـــفاعمرو  في  ســـوميخ 

بـــدون أي ترخيـــص. قيمـــت  أ
ال  نه  ا لبلديـــة  ا رئيـــس  كـــد  وأ
بناء  ترميـــم  مـــن  عنده  نـــع  ما
يســـمح  لـــن  نـــه  ا اال  لقبـــر,  ا
دون  لعمل  وا نـــون  لقا ا بتجاوز 
لمبنى. ا فـــي  قانوني  ترخيـــص 

فـــي  األنجليكانـــي  األســـاقفة  رئيـــس  تســـلّم 
القـــدس، ســـيادة المطران حســـام نعوم شـــهادة 
فرجينيـــا  كليـــة  فـــي  الفخريـــة،  الدكتـــوراة 
الماضي خـــال حضوره  لاهـــوت األســـبوع 
برفقـــة عقيلته الســـيدة رفـــاء قفعيتـــي - نعوم، 
حفـــل التخـــّرج العام لهـــذه الّســـنة االكاديمية.
المطران نعوم كان قـــد تخّرج من نفس الجامعة 
مرتيـــن، فـــي عـــام 2011 أنهى الماجســـتير 
فـــي الدراســـات الاهوتيـــة وفي عـــام 2020 
الدكتـــوراة فـــي الاهـــوت والخدمـــة. شـــهادة 
الدكتـــوراة الفخريـــة تُعتبـــر تكريمـــاً للمطران 
نعـــوم ودعمـــاً لخدمتـــه أســـقفاً في الكنيســـة.

ــب  ــ ــم وطل ــ ــوت ألوني ــ ــة جفع ــ ــم املحلي ــ التنظي ــة  ــ ــر لجن ــ ــى أوام ــ ــاء ع ــ بن
ــون ــ القان ــب  ــ حس ــل  ــ العم ــني  ــ ياس ــان  ــ عرس ــفاعمرو  ــ ش ــة  ــ بلدي ــس  ــ رئي

الرشطـــة ترغم املقاول عى تفكيك املبنى الغري قانوين يف قرب الراب بن بابا

تكريم ســـيادة املطران حســـام الياس نعوم  ومنحه شهادة 
الدكتـــوراة الفخرية مـــن قبل كلية الالهـــوت يف فريجينيا

بفضـــل الجهـــود الجبـــارة لنائـــب رئيس 
بلدية شـــفاعمرو فـــرج خنيفـــس , تم هذا 
األســـبوع بـــدء العمـــل بإنشـــاء شـــارع 
ضخم التفافـــي جديد في المدخـــل الغربي 
لمدينة شـــفاعمرو والذي يمتـــد من الدوار 
المحـــاذي لمحـــات خنيفـــس للكراميـــكا 
ويصـــل حي الجنـــود المســـرحين. يعتبر 
هذا المشـــروع مـــن أكبر المشـــاريع التي 
أقيمت في المدينة خال الســـنوات األخيرة 
حيـــث تـــم التخطيـــط إلقامتـــه منـــذ عام 
2018 وتمـــت الموافقـــة علـــى الميزانية 

المقترحـــة مطلع العـــام الحالـــي من قبل 
ميخائيلي,  ميـــراف  المواصـــات  وزيرة 
. شـــيكل  مليـــون   20 والتـــي وصلـــت 

خنيفـــس للســـام : "بادرنـــا العمـــل على 
هذا المشـــروع لمـــا فيه مصلحـــة وإفادة 
لســـكان المدينـــة عامـــة حيـــث أن هـــذا 
الشـــارع الضخـــم ســـيقلل الضغـــط عن 
الشوارع الرئيســـة بالمدينة ويخفف عبء 
االزدحـــام المـــروري عـــن المواطنيـــن 
كمـــا وأنـــه يســـاهم بتطويـــر وإنعـــاش 
." المنطقـــة  فـــي  التجاريـــة  الحركـــة 

بفضل جهود نائـــب رئيس بلدية شـــفاعمرو فرج خنيفس
بدء العمل بإنشاء شـــارع جديد يف املدخل الغريب 
وصوًل لحي الجنود املرسحني يف مدينة شـــفاعمرو

حكومــــة بينيــــت  عى كــــــف عفريت
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فتـــى  أمـــس,  أول  الشـــرطة  اعتقلـــت 
لاشـــتباه  عاًمـــا(    17  ( حيفـــا  مـــن 
فـــي  بالمســـاعدة  قيامـــه  فـــي 
عامـــا(.  16  ( شـــقيقته  اختطـــاف 
ووفـــق بيـــان الشـــرطة، فـــإن الفتـــى 

أدخل شـــقيقته الســـيارة ، وقـــام والدها 
وصديقـــه بطعنها وضربها في ســـاقها.
 كما تم القبض على المشتبهين اآلخرين.
 وكشـــف التحقيـــق أن خلفيـــة الحادث 
ربمـــا كانـــت غيابهـــا عـــن المنـــزل.

قِبلـــت المحكمة المركزيّة  في بئر الســـبع 
اتفـــاق اإلقـــرار بالذنـــب وحكمـــت على 
المتهم نعمـــان الحويطي الـــذي أدين بقتل 
شـــقيقته نيفين العمراني بالسجن 28 عاًما.

واعتـــرف  المســـؤولية  المتهـــم  وتحّمـــل 
بقتـــل شـــقيقته فـــي منزلهمـــا فـــي حورة 
بالنقـــب أمـــام عينـــي والدتهمـــا، علـــى 
خلفيـــة شـــجار نشـــب بينهما. قـــام المتهم 
بضـــرب أختـــه، ألقاهـــا علـــى األرض، 
وطعنهـــا في الجـــزء العلوي من جســـدها 
ثـــم ذبحهـــا بســـكين. شـــارك ابن شـــقيق 
المتهـــم والمرحومـــة ناصـــر العمرانـــي 
فـــي الخـــاف وقـــام بـــركل المرحومة.

يتـــم  لـــم  هـــذا  يومنـــا  وحتـــى 
المرحومـــة. جثـــة  علـــى  العثـــور 

وقـــد أدين المّدعى عليـــه ناصر العمراني، 
والمرحومـــة(  المتهـــم  شـــقيق  )ابـــن 
وتّم  القتل،  علـــى  والتحريض  بالمســـاعدة 
تأجيل الجلســـة إلى مرافعة النّطق بالحكم.

والـــد  الثالـــث  المتهـــم  وأديـــن  كمـــا 
المرحومـــة همـــان العمراني بعـــدم منع 
جريمـــة واالعتـــداء على زوجتـــه المقعدة 
قـــام بصفعهـــا إلبعادهـــا عـــن  بعـــد أن 
النيابة  التمســـت  قضيته،  فـــي  المرحومة. 
العاّمـــة بفـــرض عقوبـــة بالســـجن لمـــدة 
5 ســـنوات عليـــه وتـــّم تأجيل الجلســـة.

ابتـــداء مـــن منتصـــف الليلـــة )الجمعة - 
الســـبت 21.5.2022( تلغـــى الزاميـــة 
خضـــوع مواطنين واجانـــب يرغبون في 
دخـــول البـــاد لفحوصـــات كورونا لدى 
وصولهـــم اليهـــا. كمـــا ســـتلغى الزامية 
خضوع االجانـــب لفحص كورونا )أنتيجن 
أو pcr( قبـــل صعودهـــم الـــى طائرات 
تتوجـــه الـــى اســـرائيل او قبـــل دخولهم 
عبـــر الممـــرات البرية والبحريـــة للباد.

كمـــا تقـــرر اعفـــاء ســـياح اســـرائيليين 
ســـفن  متـــن  علـــى  يقضـــون عطلتهـــم 
ســـياحية تنطلـــق مـــن ســـواحل البـــاد 
لفحوصـــات  الخضـــوع  مـــن ضـــرورة 
كورونا لـــدى صعودهم الى هذه الســـفن.

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه التســـهيات، 
تعبئـــة  المســـافرين  مـــن  يطلـــب 
"تصريـــح" مســـافر، قبـــل 48 من موعد 
الســـفينة. أو  الطائـــرة  الـــى  الصعـــود 

تقـــرر تأجيـــل النظـــر فـــي تنفيـــذ الحكـــم 
 43( كيـــوان  فـــداء  الشـــابة  باإلعـــدام 
عامـــا( من مدينـــة حيفـــا، اليـــوم الثاثاء، 
بموجـــب قانـــون االســـتئناف فـــي محكمة 
أبـــو ظبـــي االتحاديـــة، وذلك فـــي أعقاب 
االســـتئناف الـــذي قدمـــه محامـــي الدفـــاع 
المزروعي. أحمـــد ســـعيد  كيـــوان،  عـــن 
وحضـــر جلســـة المحكمـــة، اليـــوم، فـــي 
أبـــو ظبي أحـــد أفـــراد عائلة فـــداء كيوان 
والمحامي الدولي مردخاي تســـيفين. وترافق 
العائلـــة في البـــاد المحامية تامـــي أولمان.

أمـــام  المزروعـــي  المحامـــي  وفنّـــد 
وحيـــازة  اإلتجـــار  تهـــم  المحكمـــة 
المخـــدرات بموجـــب حكم اإلعدام الســـابق 
التهـــم. بهـــذه  كيـــوان  بحـــق  الصـــادر 

وســـتعقد الجلســـة المقبلة في دائرة استئناف 
أبـــو ظبـــي االتحاديـــة األولـــى، يـــوم 31 
أيـــار/ مايـــو الجـــاري، وســـيقدم المحامي 
المزروعـــي مذكـــرة دفـــاع وإســـتراتيجية 
دفاعيـــة جديـــدة، وفقـــا لتصريحاتـــه حول 
بحســـب  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  تهم 
مـــا جاء مـــن محكمة اســـتئناف أبـــو ظبي.

وفـــداء كيـــوان، مـــن قريـــة مجـــد الكروم 
للتصوير  اســـتوديو  تملـــك  باألصل وهـــي 
عـــام  مـــارس  آذار/  وفـــي  حيفـــا،  فـــي 
2021 تلّقـــت دعـــوة للعمـــل فـــي مجـــال 
اإلمـــارات  فـــي  الفوتوغرافـــي  التصميـــم 
علـــى يـــد رجـــل فلســـطيني – إماراتـــي.

واســـتلمت كيوان شـــقة كانت قـــد حجزت 
لهـــا قبـــل وصولها إلـــى اإلمـــارات، وبعد 
أســـبوع من نزولهـــا فيها، اقتحمت شـــرطة 
دبـــي المنـــزل وضبطـــت فيـــه كميـــة من 
للتجـــارة. كميـــة  واعتبرتهـــا  المخـــدرات 

لقي الشـــاب مازن ماهـــر زكور )20 
عاًمـــا( من عـــكا، الجمعـــة الماضية، 
لجريمـــة  تعرضـــه  بعـــد  مصرعـــه 
إطـــاق نـــار وقعـــت فـــي المدينـــة.
وكان قـــد أحيل وهو فاقـــد للوعي الى 
نهاريا  فـــي  للجليل  الطبـــي  المركـــز 
لتلقـــي العـــاج حيـــث أقـــرَّ الطاقـــم 
الطبي هنـــاك وفاته متأثـــًرا بجراحه.

تواصـــل شـــرطة إســـرائيل مكافحـــة 
ظاهـــرة الجريمة والعنف فـــي المجتمع 
العربي بشـــكل حازم وصـــارم, كجزء 
مـــن اطـــار المســـار اآلمـــن وتحقـــق 
عممته  بيـــان  هامة.ووفـــق  انجـــازات 
الشـــرطة جـــاء :" منـــذ بدء النشـــاط، 
ســـجلت شـــرطة اســـرائيل ارتفاًعا في 
فتـــح ملفـــات تحقيق في جرائـــم الخاوة 
 1.1.2022 مـــن  ابتـــداء  واألتـــاوة. 
تقديـــم  تـــم   ,15.05.2022 وحتـــى 
188 الئحـــة اتهـــام بتهمـــة االبتزاز، 
بزيـــادة وقدرهـــا %90 مقارنـــة مـــع 
نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي. 
منـــذ بداية النشـــاط ضبطت الشـــرطة 
أنـــواع مختلفة، و  بندقيـــة مـــن   184
90 مسدســـا و 78 قنبلـــة يدويـــة من 
أنـــواع مختلفـــة، و 18 عبوة ناســـفة، 
متفجرات.  وقاعدتي  رشـــاش  ومدفعين 
وقدرهـــا ارتفـــاع  وُســـجل  هـــذا 

40% فـــي ضبـــط األســـلحة. خـــال 
هـــذه الفترة، قدمت أكثـــر من 1،000 
نشـــاط توقيـــف والمئـــات من انشـــطة 
المســـار  البحـــث والتفتيش. كجزء من 
اآلمن يعمـــل افراد قســـم المرور, ضد 

الســـائقين الذيـــن يرتكبـــون مخالفـــات 
تعـــرض  التـــي  خطيـــرة  وجرائـــم 
للخطر. الطريـــق  مســـتخدمي  جميـــع 
تشـــارك في النشـــاط, جميـــع الوحدات 
مـــن قســـم المـــرور ومنهـــا )وحـــدة 
الدراجـــات الناريـــة ووحـــدة شـــرطة 
المركبات  ووحـــدة  القطرية،  المـــرور 
قســـم  المركزية(.قائد  والوحـــدة  الثقيلة 
الميدانية في شعبة  لألنشـــطة  التنســـيق 
نشـــاط  بداية  منذ  قال:"  االســـتخبارات 
المســـار اآلمن , تُسجل شرطة إسرائيل 
مكافحة  مجـــال  فـــي  كبيرة  إنجـــازات 
المجتمع  فـــي  الخطير  والجـــرم  العنف 
ومعالجـــة  مكافحـــة  فـــي  العربـــي، 
جرائـــم االبتـــزاز والخـــاوة بالتهديـــد, 
القانونيـــة. غيـــر  األســـلحة  وبضبـــط 
هذا وسجلت شـــرطة اسرائيل انجازات 
هامـــة, بتقديـــم لوائح االتهـــام في هذه 
المخالفـــات والجرائم التي تشـــكل عائًقا 
كبيـــًرا للجمهور فـــي المجتمع العربي. 
منذ أن بدأ نشـــاط المســـار اآلمن, هناك 
تزايـــد فـــي الطلبـــات لتلقـــي خدمات 
شـــرطية, ونحـــن نرى ذلـــك في ردود 
الفعـــل التـــي نتلقاها مـــن المواطنين".

أعلنـــت وزارة الصحة اإلســـرائيلية يوم 
أمس الخميـــس، أنه تم تســـجيل 2151 
حالـــة كورونـــا جديدة، خال الســـاعات 
الــــ 24 التـــي ســـبقت التقريـــر ، وأن 
عـــدد الحاالت النشـــطة 16 ألـــف حالة. 
أن  االحصائيـــات،  فـــي  جـــاء  كمـــا 
بلغـــت  اإليجابيـــة  الفحوصـــات  نســـبة 
%4,3 مـــن أصـــل 50 ألـــف فحـــص 
الســـابق.  اليـــوم  فـــي  جـــرى  أول 
 1% بنســـبة  تراجـــع  وحصـــل 
مقارنـــة  الكورونـــا  إصابـــات  فـــي 

ســـبقت. التـــي  الســـبعة  باأليـــام 
وبلـــغ عـــدد الذيـــن يتلقون العـــاج في 
األربعـــاء  مســـاء  حتـــى  المستشـــفيات 
الحـــاالت الصعبة  303 مرضى، وعدد 
102 حالـــة، مـــن بينهـــم 58 حالتهـــم 
خطـــرة، ومـــن بيـــن الحـــاالت الخطرة 
50 مريضـــا يخضعون ألجهـــزة تنفس، 
مـــن بيـــن هـــؤالء، هنـــاك 4 مرضى 
أكمـــو. التنفـــس  بجهـــاز  موصوليـــن 
وبلـــغ عـــدد الوفيـــات مـــن الكورونـــا 
حتـــى صبـــاح اليـــوم 10821 ضحية.

تأجيل البـــت بتنفيذ حكـــم اإلعدام بحق 
الشـــابة فداء كيوان من حيفـــا يف اإلمارات

اعتقـــال فتى خطف شـــقيقته ووالدهام طعنها!

مقتــــــــــل الشاب مـــــــــازن ماهـــــــر 
زكـــــــور رمًيــــــــــا بالرصــــاص يف عـــكا

الســـجن 28 عاما عـــى نعـــامن الحويطي مـــن حورة 
بعـــد إدانتـــه بقتل شـــقيقته نيفني العمـــراين قبل عامني

خــــــــالل خمســـــــــــــــة أشـــــــــــــهر 
تقديم 188 لئحة اتهام بتهمة البتزاز بجرائم األتاوة 

إلغـــاء إلزاميـــة خضـــوع املســـافرين اىل 
فحـــص كورونـــا عنـــد دخولهـــم البـــالد

16 ألف حالة كورونا نشطة يف البالد
حتـــــى أمـــــــــــس الخميــــــــس
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صادفنـــي فـــي الطريـــق قبـــل أيـــام احـــد 
األصدقـــاء ، فابتســـم قائـــًا : مصادفة جميلة 
أســـتاذ ... لعـــّل هللا أرســـلك لكي مـــا تُخّفف 
عنّي وعنّـــا ولو بالكلمـــات . أتُصـــّدق أنّني 
كنُت أذهـــب الـــى دّكان الخضـــار والفواكه 
ـــًا باألكياس من  قبل ســـنة ونيّف فأعود ُمحمَّ
كّل األنـــواع وفـــي جيبي بقيّة من شـــواقل ، 
واليوم انظـــْر ... أكاد ال أحمل شـــيًئا والمئة 
شـــاقل قد طارت ! ابتســـمُت وفي قلبي غّصة 
، فأنـــا أيًضا مواطن وأشـــعر بهذا الّشـــعور 
وإن كنـــُت أقّل من ذاك اإلنســـان الذي يعيش 
علـــى ُمخّصصـــات الّشـــيخوخة . حقًّـــا لقد 
أضحـــت الفواكه في بادنا مـــع بعض أنواع 
الخضـــراوات لألغنيـــاء فقط ، وصـــّح قول 
جّدتي المرحومة : " شـــّم وال تذوق " ، ففقير 
الحال بل والمتوســـط الحـــال ليس بمقدورهما 
أن يشـــتريا الكيلـــو غرام الواحد مـــن البامية 
بمائة وعشـــرين شـــاقًا والكرز بمائة شاقل 
ناهيك عـــن األعنـــاب والخـــوخ وكّل أنواع 
الفواكـــه األخرى والتـــي باتت ُمتعـــًة للنظر 
فقط ال للذوق ، وال تســـأل عـــن البنادورة – 
والتـــي هي العامـــود الفقري فـــي طعامنا فقد 
أضحت فـــوق قدرة الكثيريـــن . يأتيك أحدهم 
فيقول : " ما معي ... ال أشـــتري !!! " جميل 
ولكـــّن األمـــر ال يخلو من الحرمـــان .. فماذا 
تقول لطفلك وزوادته الى المدرســـة تخلو من 
حبّـــة فاكهة فـــي حين جارة يتمتـــع امامه في 
أوقـــات الفـــرص بحبّات الكـــرز ؟ نعم االمر 
زاد عـــن حـــّده فُحرمنـــا ان نـــكاد حتّى من 
البِّّطيـــخ ، فالبطيخـــة الواحدة والتـــي برّمتها 
قشـــور في قشـــور قد يصل ثمنهـــا الى مئة 
شـــاقل . والســـؤال هو لمـــاذا ؟ هل أصحاب 
حوانيـــت الخضـــار والفواكـــه هم الســـبب 

والُمســـبّب ؟ والحقيقة 
تقول ال ... فالحانوتّي 
يســـتلم كغـــم الكـــرز 
الشـــواقل  من  بثمانين 
أن  تنتظـــر  فمـــاذا 
يبيعـــه ؟ واألمر ايًضا 
ليـــس دائًمـــا مرتبًطا 
والمزارعين  بالفـــاح 
هم  يعيشـــون  الذيـــن 
ايًضـــا ضنـــك العيش 

، وانّمـــا يتعلّق بالوســـطاء الجشـــعين الذين 
ال يشـــبعون ويربحـــون ويســـتغنون بين ليلة 
وضحاهـــا على حســـاب المواطن المســـكين 
واألب الُمعيـــل. اســـتمعت قبـــل أيـــام الـــى 
خبير اقتصـــادّي الـــذي تحّدث عبـــر احدى 
المحطـــات التلفزيونيّـــة المحليّة فقـــال : أن 
كيلـــو غرام الواحـــد من البنـــادورة في تركيا 
يُصـــّدر الـــى العالم بشـــاقٍل واحـــد فقط ؟ . 
وعندمـــا ســـئل اًذا لماذا ال نســـتورد فضحك 
قائًا : أّواًل هناك من ســـيعترض بأنّنا سنظلم 
فّاحينـــا ، وثانًيا مـــْن قال لك أن اســـتوردنا 
البنـــادورة التركيّـــة ســـتصل للمســـتهلك في 
بادنـــا بشـــاقلين ؟ أنـــت تحلم يـــا صديقي ! 
فهنـــاك من ينتظـــر ليعبّئ جيوبه . والســـؤال 
الـــذي يطـــرح نفســـه ُعنـــوًة : أيـــن الّرقابة 
الحكوميّـــة ؟ وأين الـــوزارات االجتماعيّة ؟ 
وأيـــن الحكومة مّمن يجري ، فقد بلغ الّســـيل 
بى فـــي هذا المجال الحيـــوّي ، رغم انّني  الزُّ
مـــا زلـــُت أعتقد وأشـــعر بأنّنا نعيـــش بألف 
خير قياًســـا مـــع جيراننا في لبنـــان ومصر 
و.... ولكـــن هذا ال يعني أن نســـكت خاصة 
وهنـــاك في خزينـــة الدولة فائـــض يزيد عن 
32 مليـــار شـــاقل .. نعـــم ... انّهـــا صرخة 
حـــّق حارقة أطلقهـــا عنَك يـــا صديقي وعن 
كّل أولئـــك الّذيـــن حرمناهـــم مـــن الفاكهة .

الفاكهة للميســـــــورين فقـــــــط !
ــم ــ ــر دعيــــــــ ــ زهيــــــــ

شرين.. الحقيقة األكيدة
أنت تستحقين أكثر من قصيدة

يا نجمة ال تحّب االفول
لقد أحبّتك فلسطين

بكّل خطوط العرض وخطوط الّطول
أردَّ المحتل دّق األسفين
تمزيقنا إلى ملل وِنَحل

أراد بكراهيته الّتي تستوطن في قلبه واالحشاء
أن يغلق علينا حظيرة داحس والغبراء
ولكنّك وقفِت على دمك لتكشفين اليقين

مّما عّزز بشعبنا االلتحام
فقّرر المحتل لك الموت الزؤام

وتحّول كّل بيت في فلسطين إلى مجلس عزاء
جند من بيننا من يفتقد إلى الّسناء

زعموا بأنّه ال يجوز التّرّحم عليك
اصحاب القلوب الحاقدة

قلِت في موتك انّنا شعب واحد
أوجاعنا.. طموحاتنا واحدة

وال انفصال
وخطانا واحدة

على طريق النّضال
جّن جنون االحتال
أراد اغاق المعابر

ولكن كان الّرد هادر
طوفان من البشر

فقّرر االعتداء على من حضر
ليوّدعك الوداع األخير

ولم ينُج من هذا الوحش
حتّى النّعش

نعشك الّطاهر
لم يدرك هذا الّذي َتخبّئ بهيكل إنسان

بأّن للموتى ُحرمات
ال يجوز انتهاكها
لقد ألَِف الّرذيلة

أصبح القتل لديه نمط للحياة
********************************
هل قتل شيرين بعث الِبشر في نفوسكم؟

كّل االحترام، هل انتشيتم؟
هل ترون بالقتل عزازة؟

تعتدون على األموات
جئتم إلى بادنا غزاة

محّملة قلوبكم بالحزازة
ونفوٍس حاقدة

تقتلون بدماٍء باردة
هل فرحتم بمشاهدة اللّون األحمر القاني؟

أم أّن ما تعّرض منكم إلى ظلمات!!
أراد أن ينتقم من شعبي الّذي يعاني

جراء ساديتكم
وما ذنب شعبي حتّى ترتكبون بحّقه جرائمكم؟

يا لكم من وحوش
كّا.. كّا تعجز الوحوش عن فعل افعالكم

الوحوش ال تفترس إاّل بعد أن تجوع
وأنتم ال حّد يحّد اطماعكم

شيرين كنت قابضة على جمرة النّضال
حملِت على ظهرك ما ال تحمله الجبال

يا ابنة بادي المقّدسة
أنِت في الّشجاعة المعلّمة والمدرسة

ذكراك ستبقى مطبوع في كّل النفوس
من البحر إلى النّهر

مهما توالت الّشهور والّسنين
لك ترفع القبّعات وتنحني الّرؤوس

ذهبِت لكنّك غصِت عميًقا في الوجدان
كنِت حين يقرع جرس الجريمة

تتواجدين في كّل ازقة المدينة
صوتك صوت الّضمير

يقول لألّمة ال تتركي الميدان
للصوص هذا الّزمان

عيونك ليزريّة، إذا صّح التّعبير
تشاهد ما أراد أن يخفيه كّل حقير

شـــريين تســـتحقني أكرث من قصيدة
ــر ــ ــادي زاهــــــــــــــــــ ــ هــــــــــــــ

 بلدية شفاعمرو
 إجراء رقم  1/2022

 عرض لتخصيص مبنى )تابع للبلدية( لغرض تفعيل معهد يومي 
وزارة  1 عام  مدير  منشور  حسب  واالراضي  المباني  تخصيص  نظام  بموجب   )

عن قرارها تخصيص المبنى التابع لها في حي ظهر    الداخلية، تعلن بلدية شفاعمرو
 ( لغرض تفعيلة حضانة يومية.23قسيمة  10333الكنيس )الحوزة( )بلوك  

( يحق المشاركة في تقديم العروض لكل من يملك تجربة مثبتة في تفعيل حضانة  2
يوميه، وفقا لنظام تخصيص المبان واالراضي الذي نشر في منشور مدير عام 

خلية، ووفقا للشرطين االضافيين التاليين:وزارة الدا  
من وزارة االقتصاد او حصل على موافقة الوزارة  סמל ארגון  المفعل يملك   (أ

 .  סמל מוסדلحصول على لها الوزارة ت لشروط التي حددبابالتعهد  
لشروط التي تحددها وزارة االقتصاد للحصول على باستيفاء االمفعل    يتعهد   ( ب

 . סמל מוסד

( والبلدية تملك 2320-2220)( فترة التخصيص اعاله تكون لسنة دراسية واحدة 3
 الحق ولها فقط الحق بتمديد الفترة لسنتين اضافيتين )سنة كل مره( . 

استثناء  ( يبقى المبنى ملك بلدية شفاعمرو، وال يتم استعماله ألية غاية اخرى ب 4
 تفعيله معهد يومي.  

( كل من يرغب في ان يخصص له المبنى للهدف المذكور اعاله عليه تقديم طلب  5
على نماذج خاصة يمكن الحصول عليها من مكتب مدير عام البلدية في ساعات  

شيكل )ال يعاد(.  0006,الدوم العادية مقابل دفع مبلغ   
مالك البلدية المحامية الهام أبو  ( لتفاصيل اضافية يرجى االتصال مع مديرة ا6

. 0526074625تلفون   –العرادت    
( تقدم الطلبات بتسليم شخصي فقط )ال تقبل أية طريقة تسليم اخرى( في مكتب  7

الساعة   21/ 2022/7مدير عام البلدية في ساعات الدوام العادية حتى موعد اقصاه 
 الواحدة بعد الظهر. 

 عرسان ياسين/ رئيس البلدية
 





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

רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון
SAMARA - סמארה

סמארה מרכז מסחרי

فرع الفوار 
)شفاعمر - بجانب مركز الرشطة(

هاتف. 04-9865768

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

جبنة طارة صفراء 200 غرام

גבינה צהובה טרה 200 גרם

990
&

رزمة شوكالطة 5 وحدات

מאגדת חמישיה שוקולד ורד הגליל

1490
&

حليب طارة 2 لرت

חלב טרה 2 ליטר

890
&

زيت عباد الشمس 5 لرت

שמן חמניות 5 ליטר

4490
&

مرىب 778 340غرام

קונפיטורות 778 340 גרם

10&

مسحوق غسيل برسيل 8 كغم

אבקת כביסה פרסיל 8 ק”ג

3990
&

بوظة فنتازيا

גלידה פנטזיה

1490
&

رزمة كابتشينو نيسكافيه

קפוצינו מנות נסקפה

1490
&

تشكيلة متنوجات برياوس

מגוון מוצרי פיראוס

השני 
בחצי 
מחיר

كولون جل 4 لرت

קולון ג’ל 4 ליטר

2490
&

لزانيا أوسم

לזניה אסם

890
&

بوظة شرتاوس 2 لرت

גלידה אחם שטראוס 2 ליטר

1690
&

سحلب كنور

סחלב קנור

990
&

رزمة ميني ميليك 16 وحدة

מיני מלקי שרינק 16יח’

1690
&

بيتي بر أوسم 1.75 كغم

פתיבר אסם 1.75 ק”ג

1790
&

رزمة مثانية مو

מאגדת מוו שמינייה

790
&

تشكيلة متنوجات جاد

מגוון מוצרי גד

2+1
رفيويل شرتاوس

רביולי שטראוס

1290
&

2 ב

جييل أوسم

ג’לי אסם

1190
&

2 ב

جبنة بيضاء طارة 250 غرام

גבינה לבנה טרה 250 גרם 

10&

4 ב

سائل مراحيض هاربيك 750مل

נוזל אסלות הרפיק 750 מ”ל

1490
&

2 ב

كبسوالت قهوة ستاربكس

קפסולות קפה סטארבקס

1790
&

3 ב

سريوب ميبل/شوكوالطة

סירופ מייפל/שוקולד אפיכל

990
&

بودينج اوسم

פודינג אסם

990
&

3 ב

فيتنس 120 غم

פרכיות פיטנס 120 גרם

1590
&

2 ב

مقرمشات تلام

פתית שוודי תלמה

2490
&

2 ב

كوتج طارة

קוטג טרה

10&

3 ב

طحني أوسم 1 كغم

קמח תופח אסם 1 ק”ג

1990
&

3 ב

صلصات بريفيكتو أوسم 400غرام

רוטבי פרפקטו אסם 400גרם

1490
&

2 ב

صلصات هلامتس 300 غرام

רוטבים הלמנס 300 מ”ל

1490
&

شوكو تنوفا/ يوطفاتا 1 لرت

שוקו תנובה בטעמים/ יטבתה 1 ליטר

790
&

ذرة مغلف

תירס ארוז

590
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

بطاطا حمرا

תפוח אדמה אדום  

290
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

شامم

מלון

590
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

ليمون

לימון

390
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

لحمة عجل

בשר עגל

4490

&
לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

بطيخ

אבטיח

490
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

سنتا عجل

סנטה עגל

79&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

ابوكادو

אבוקדו

490
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

كبدة دجاج

כבד עוף

890
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

خيار/بصل

מלפפון/בצל

190
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

كبسوالت فينش للجيل 60 وحدة

טבליות פיניש למדיח 60 יחידה

1990
&

سائل جيل فريي 2.6 لرت

נוזל כלים פירי 2.6 ליטר

1490
&

إشرتوا من منتجات اوسم بـ 69.90 ش.ج واحصلوا عىل 

شاي فيسوتسيك مع مريامية 50 كيس هدية

קונים ממוצרי אסם ב 
69.90₪ ומקבלים מארז תה 
ויסוצקי עם מרווה 50שק’  

מתנה

إشرتي من منتوجات باريال ب29.90 ش.ج واحصل 

عىل تورتيا ماسرت شيف هدية

קנה ממוצרי ברילה ב 
29.90₪ וקבל טורטיה 

מאסטר שף 

  מתנה

مكعبات بهار كنور

תיבולית קנור

1490
&

2 ב

سباچتي بريفيكتو أوسم

ספגטי פרפקטו אסם 500 גרם

1090
&

2 ב
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רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון
SAMARA - סמארה

סמארה מרכז מסחרי

فرع الفوار 
)شفاعمر - بجانب مركز الرشطة(

هاتف. 04-9865768

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

جبنة طارة صفراء 200 غرام

גבינה צהובה טרה 200 גרם

990
&

رزمة شوكالطة 5 وحدات

מאגדת חמישיה שוקולד ורד הגליל

1490
&

حليب طارة 2 لرت

חלב טרה 2 ליטר

890
&

زيت عباد الشمس 5 لرت

שמן חמניות 5 ליטר

4490
&

مرىب 778 340غرام

קונפיטורות 778 340 גרם

10&

مسحوق غسيل برسيل 8 كغم

אבקת כביסה פרסיל 8 ק”ג

3990
&

بوظة فنتازيا

גלידה פנטזיה

1490
&

رزمة كابتشينو نيسكافيه

קפוצינו מנות נסקפה

1490
&

تشكيلة متنوجات برياوس

מגוון מוצרי פיראוס

השני 
בחצי 
מחיר

كولون جل 4 لرت

קולון ג’ל 4 ליטר

2490
&

لزانيا أوسم

לזניה אסם

890
&

بوظة شرتاوس 2 لرت

גלידה אחם שטראוס 2 ליטר

1690
&

سحلب كنور

סחלב קנור

990
&

رزمة ميني ميليك 16 وحدة

מיני מלקי שרינק 16יח’

1690
&

بيتي بر أوسم 1.75 كغم

פתיבר אסם 1.75 ק”ג

1790
&

رزمة مثانية مو

מאגדת מוו שמינייה

790
&

تشكيلة متنوجات جاد

מגוון מוצרי גד

2+1
رفيويل شرتاوس

רביולי שטראוס

1290
&

2 ב

جييل أوسم

ג’לי אסם

1190
&

2 ב

جبنة بيضاء طارة 250 غرام

גבינה לבנה טרה 250 גרם 

10&

4 ב

سائل مراحيض هاربيك 750مل

נוזל אסלות הרפיק 750 מ”ל

1490
&

2 ב

كبسوالت قهوة ستاربكس

קפסולות קפה סטארבקס

1790
&

3 ב

سريوب ميبل/شوكوالطة

סירופ מייפל/שוקולד אפיכל

990
&

بودينج اوسم

פודינג אסם

990
&

3 ב

فيتنس 120 غم

פרכיות פיטנס 120 גרם

1590
&

2 ב

مقرمشات تلام

פתית שוודי תלמה

2490
&

2 ב

كوتج طارة

קוטג טרה

10&

3 ב

طحني أوسم 1 كغم

קמח תופח אסם 1 ק”ג

1990
&

3 ב

صلصات بريفيكتو أوسم 400غرام

רוטבי פרפקטו אסם 400גרם

1490
&

2 ב

صلصات هلامتس 300 غرام

רוטבים הלמנס 300 מ”ל

1490
&

شوكو تنوفا/ يوطفاتا 1 لرت

שוקו תנובה בטעמים/ יטבתה 1 ליטר

790
&

ذرة مغلف

תירס ארוז

590
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

بطاطا حمرا

תפוח אדמה אדום  

290
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

شامم

מלון

590
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

ليمون

לימון

390
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

لحمة عجل

בשר עגל

4490

&
לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

بطيخ

אבטיח

490
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

سنتا عجل

סנטה עגל

79&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

ابوكادو

אבוקדו

490
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

كبدة دجاج

כבד עוף

890
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

خيار/بصل

מלפפון/בצל

190
&

לק״ג

עד יום ראשון 21.5.22

كبسوالت فينش للجيل 60 وحدة

טבליות פיניש למדיח 60 יחידה

1990
&

سائل جيل فريي 2.6 لرت

נוזל כלים פירי 2.6 ליטר

1490
&

إشرتوا من منتجات اوسم بـ 69.90 ش.ج واحصلوا عىل 

شاي فيسوتسيك مع مريامية 50 كيس هدية

קונים ממוצרי אסם ב 
69.90₪ ומקבלים מארז תה 
ויסוצקי עם מרווה 50שק’  

מתנה

إشرتي من منتوجات باريال ب29.90 ش.ج واحصل 

عىل تورتيا ماسرت شيف هدية

קנה ממוצרי ברילה ב 
29.90₪ וקבל טורטיה 

מאסטר שף 

  מתנה

مكعبات بهار كنور

תיבולית קנור

1490
&

2 ב

سباچتي بريفيكتو أوسم

ספגטי פרפקטו אסם 500 גרם

1090
&

2 ב



1020.05.2022
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    12/2022قم ر بلدية شفاعمرو/ اعالن خارجي
 تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفة الشاغرة التالية:  1979من قانون البلديات )تعيين موظفين(  3حسب البند 

  حرفال ترخيص  مراقباسم الوظيفة:  
   درجة الوظيفة:تدريج و

 %100  نسبة الوظيفة:
 . مرفق باستمارات الطلب :الوصف الوظيفي

 المؤهالت االساسية المطلوبة:
 سنة تعليمية. 12أنهاء  •
قبل تعيينه  للوظيفهبغرض الحصول على شهادة  لحرفتراخيص ا راقبيلتدريب م  مراقبيجب أن يخضع ال •

 . (6/2019وتعميم المدير العام رقم  ـ،،الحرفترخيص قانون ب من  28 للبند)وفقا . الفعلي
بنجاح )تدريب أساسي في ترخيص  مرحلة أ  الحرفترخيص *  دوراتوانهاء بنجاح ال إكمال المراقب على •

الغذائية أو دورة للعاملين في مجال   المحالتمرحلة ب المتخصصة في  الحرفدورة ترخيص * ( حرفال
 ، في موعد ال يتجاوز عامين من بداية تعيينه.البيئية )تحت إشراف وزارة الصحة(الصحة 

 . إتقان اللغة العبرية، ولغات إضافية حسب الحاجة •
 .مواطن أو مقيم دائم في إسرائيل, عام على االقل  21مقدم الطلب  سن  : شروط إضافية •

 مة: مالحظات وتوجيهات عا
 تحتفظ البلدية بحقها بتمديد الموعد االخير لتقديم الترشيحات لهذه الوظيفة. •
الموعد   • التي ال تشمل ما طلب اعاله من تفاصيل ومستندات و/او بعد  المقدمة  الطلبات  ال تقبل وال تبحث 

 المحدد اعاله. 
 المناقصة في أي وقت أو مرحلة. البلدية غير ملزمة بقبول أي عرض وتحتفظ بحقها في وقف اجراءات  •
 هذه الوظيفة مقترحة للنساء والرجال على حد سواء.  •
سيتم استدعاء المتقدمين الذين يستوفون الشروط فقط أمام  و  كامل الشروط لن يتم بحثه  وفيأي طلب ال يست •

 لجنة االختبار. 
 .اختبار مهاراته حسب رأي المسؤول  المباشرلفترة تجريبية مدتها سنتان يتم خاللها يكون الفائز بالمناقصة  •
التنظيمي و   • المبنى  التغيير في  اعتماًدا على  الوظيفي  الوصف  احتياجات   /قد تكون هناك تغييرات في  أو 

 .النظام
حتى    hr@shf.org.il تقدم الطلبات مع السيرة الذاتية والشهادات والوثائق المطلوبة بالبريد االلكتروني   •

 5/2022/ 26موعد أقصاه  
  يرجى الدخول على موقع بلدية شفاعمرو خانة الوظائف الشاغرة. –للحصول على نموذج المناقصة  

https://bit.ly/3pIrzin 
 عرسان ياسين رئيس بلدية شفاعمرو                                                               

 

                                 עיריית שפרעם                                             رو ـفاعمـبلدية ش
   

 قسم نظم المعلومات والموارد البشرية 
 אגף מערכות מידע ומשאבי אנוש 

 

04-9059124               04-9504130          3  ,2020000 
 

    (2) 11/2022قم ر بلدية شفاعمرو/ اعالن خارجي
 تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفة الشاغرة التالية:  1979من قانون البلديات )تعيين موظفين(  3حسب البند 

   ممرض/ممرضةاسم الوظيفة:  
 تمريض/وفقا للشهادات  درجة الوظيفة:تدريج و

 ساعات اسبوعية 10  نسبة الوظيفة:
 . مرفق باستمارات الطلب :الوظيفيالوصف 

 المؤهالت االساسية المطلوبة:
 شهادة ممرضة مؤهلة من وزارة الصحة.  •
 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. •
الموعد   • التي ال تشمل ما طلب اعاله من تفاصيل ومستندات و/او بعد  المقدمة  الطلبات  ال تقبل وال تبحث 

 المحدد اعاله. 
 بول أي عرض وتحتفظ بحقها في وقف اجراءات المناقصة في أي وقت أو مرحلة. البلدية غير ملزمة بق •
 هذه الوظيفة مقترحة للنساء والرجال على حد سواء.  •
سيتم استدعاء المتقدمين الذين يستوفون الشروط فقط أمام  و  كامل الشروط لن يتم بحثه  وفيأي طلب ال يست •

 لجنة االختبار. 
 .لفترة تجريبية مدتها سنتان يتم خاللها اختبار مهاراته حسب رأي المسؤول  المباشريكون الفائز بالمناقصة  •
التنظيمي و   • المبنى  التغيير في  اعتماًدا على  الوظيفي  الوصف  احتياجات   /قد تكون هناك تغييرات في  أو 

 .النظام
حتى    hr@shf.org.il تقدم الطلبات مع السيرة الذاتية والشهادات والوثائق المطلوبة بالبريد االلكتروني   •

 5/2022/ 26موعد أقصاه  
  يرجى الدخول على موقع بلدية شفاعمرو خانة الوظائف الشاغرة. –للحصول على نموذج المناقصة  

https://bit.ly/3pIrzin 
 عرسان ياسين رئيس بلدية شفاعمرو                                                              

 

حصلـــت المدرســـة الشـــاملة أ على اســـم 
الشـــيخ صالـــح خنيفـــس فـــي شـــفاعمرو 
وفـــق  والجـــودة  التميـــز  شـــارة  علـــى 
وذلـــك   ، االوروبيـــة  اإلدارة  معاييـــر 
بإطـــار التميـــز التنظيمـــي EFQM  في 
لـــواء  الشـــمال  وزارة المعـــارف للعـــام 
المدرســـة على  2022، حيـــث حصلـــت 
 ،)1000 اصـــل  )مـــن   719 عامـــة 
والتـــي بدورهـــا  تعتبـــر إنجـــازا الفتـــا 
معـــّدل عامات  تـــراوح  حيث  ومميّـــزا، 
ســـائر المدارس بيـــن 500-550 درجة.
مدير عام المدرســـة األســـتاذ ســـلمان أبو 
عبيـــد، المربـــي الـــذي بحكمته لـــم يدخر 
وقًتا وال جهًدا في ســـبيل إنجاح البرنامج، 
تقدم ببالغ الشـــكر والتقدير للطاقم اإلداري 
ولجميـــع أعضـــاء الهيئة التّدريســـية على 
مـــا بذلـــوه مـــن جهـــود جبّـــارة للرقـــي 

التشـــريف. إلـــى هذا  بالمدرســـة وصوال 
كمـــا وشـــكر ايضـــا مركـــزة البرنامـــج 
المعلمـــة منـــار نعامنة التي عملـــت بتفاٍن 
إلنجـــاح وإتمام هذا البرنامـــج و المعلمتين 
ســـحر خنيفـــس وريهـــان ابـــو الهيجاء - 
وألعضـــاء  ـــن،  التحسُّ طواقـــم  مركزتـــا 
طاقمهمـــا، إضافة ألعضـــاء وحدة الجودة 
المتواصـــل. ودعمهـــم  عملهـــم  علـــى 

مديرة قســـم المعارف د رنـــا صبح هنّأت 
اســـم  الف على  الشـــاملة  المدرســـة  طاقم 
الشـــيخ صالـــح خنيفـــس إدارة وطاقمـــا، 
وعبـــرت عـــن فخرهـــا باإلنجـــاز غيـــر 
أخرج  إنجاز  وأنـــه  المســـبوق، خصوصا 
جهـــاز التربيـــة الشـــفاعمري مـــن دائرة 
المنافســـة المحليـــة واللوائيـــة والقطريـــة 
العالميـــة.. لما  المنافســـة  ليرقى بهـــا إلى 
يكشـــفه البرنامج من معايير التميّز عالميّا.

األخبار

الشـــاملة "أ" عى اســـم الشـــيخ صالـــح خنيفس تحصـــل عى شـــارة التميز 
وفـــق معايـــري اإلدارة الوروبيـــة وُتدرج يف طليعـــة املدارس يف لواء الشـــامل 



11 20.05.2022

هذا الربيع ستتألقني مع كريزي الين!

خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.

عنــد اســـــتالم كشف بطـــــاقة االعتمــــاد

خدمات بامتياز

أصحاب بطـــاقة اعتامد

مركنتيل

يف شبكة كريزي الين

تخفيض ثابت5%

يتمتعون من

صحة
كيـــف تعتــنــــــي بقلــبـــــك يف الصيــــــف؟ ل تفـــــرط يف مامرســـــة الرياضـــة

تزيـــد ارتفاع درجة حـــرارة الصيف من 
درجة حـــرارة أجســـامنا، ولذلـــك يتعين 
علـــى القلب أن يعمل بجهـــد أكبر للحفاظ 
علـــى درجـــة حرارة الجســـم األساســـية 
يعانون  الذيـــن  باردة، يمكن لألشـــخاص 
مـــن مشـــاكل قلبيـــة حاليـــة أن يعانـــوا 
مـــن نوبة قلبيـــة أو ســـكتة دماغيـــة إذا 
المـــرء االحتياطـــات الكافية  لـــم يتخـــذ 
الســـطور  وفى  الصيـــف،  خال فصـــل 
القادمة ســـنوضح النصائـــح الحيوية التي 
ستســـاعد الشـــخص المصـــاب بأمراض 
صحيـــة،  حيـــاة  عيـــش  علـــى  القلـــب 
كيـــف يؤثر الطقـــس الحار علـــى القلب؟
عندمـــا ترتفع درجـــة الحـــرارة ، يعمل 
الجســـم بشـــكل مختلف، يجـــب أن يعمل 
القلـــب بجهد أكبر وأن يضخ الدم بشـــكل 
أســـرع ألجزاء أخرى من الجســـم لتنظيم 

درجـــة حرارته،  إذا لم يتم تبريد الجســـم 
بشـــكل صحيـــح، فقـــد يعانـــي المرء من 
ضربـــة شـــمس، نظـــًرا ألن القلب يجب 
أن يعمـــل بجهـــد أكبر، فـــإن أولئك الذين 
يعانـــون مـــن مشـــاكل قلبيـــة موجـــودة 
مســـبًقا معرضـــون بشـــكل كبيـــر لخطر 
اإلصابـــة بالنوبـــات القلبيـــة والســـكتات 
الدماغيـــة، األشـــخاص المصابون بقلوب 
تالفـــة أو ضعيفـــة لديهـــم فـــرص أكبر 
لإلصابـــة بضربـــة الشـــمس والجفـــاف 
وعـــدم انتظـــام ضربات القلـــب والذبحة 
الصدريـــة والنوبـــات القلبيـــة ، والتي قد 
تكـــون مهددة للحياة فـــي بعض الحاالت.
المختلفـــة  التدابيـــر  علـــى  تعـــرف 
للعنايـــة بقلبـــك خـــال فصـــل الصيف:
الرياضـــة: ممارســـة  فـــي  تفـــرط  ال 
خـــال فصـــل الصيـــف ، تكـــون درجة 

حرارة الجســـم أعلى ويعمـــل قلبك بجهد 
أكبـــر، قد يضطر الشـــخص الـــذي يقوم 
بأي نشـــاط قوي إلـــى ضخ الدم بشـــكل 
أســـرع، إنـــه أفضـــل خيـــار لممارســـة 
الرياضة فـــي الداخل عـــن طريق تجنب 
الطقـــس الحـــار خاصة بين الســـاعة 10 
صباًحا حتى 4 مســـاًء، تجنب الســـاعات 
التـــي تكون فيهـــا الحرارة فـــي ذروتها.
المـــاء: مـــن  كافيـــة  كميـــة  شـــرب 

 قد يكـــون بعض مرضى القلـــب يعانون 
مـــن قيـــود علـــى تنـــاول الميـــاه ولكن 
خال فصـــل الصيـــف ، يجـــب تخفيف 
قيـــود الميـــاه قليـــًا ألنـــه يضمـــن بقاء 
منظمة،  حـــرارة  درجـــة  عنـــد  الجســـم 
يحافـــظ علـــى ترطيـــب الجســـم ويمكن 
للمـــرء أداء جميـــع الوظائف بســـهولة، 
ينظـــم ضربات  الكافـــي  المـــاء  شـــرب 
القلـــب ويطـــرد الســـموم مـــن الجســـم.
والكحـــول: الكافييـــن  تجنـــب 

الكافييـــن والكحول يؤديـــان إلى الجفاف، 
يعتبـــر الجفـــاف خطيـــرا لمـــن يعانون 
مـــن أمراض القلـــب، يحتاج الجســـم في 
الصيـــف إلـــى المـــاء ليبقى فـــي درجة 
حـــرارة مضبوطة ، لذا تجنـــب القهوة أو 
الشـــاي أو الكحول التي تســـبب الجفاف 

لـــك، يمكنك أيًضـــا اختيـــار العصائر أو 
مـــاء جوز الهنـــد أو اللبـــن، أولئك الذين 
وصمامات  دعامـــات  لعمليـــة  خضعـــوا 
قلـــب اصطناعية يجـــب أن يكونوا يقظين 
ألن الجفـــاف قد يؤدي إلى زيادة ســـماكة 
الـــدم ، مما قد يســـبب انســـداد الدعامة.
متـــوازن: غذائـــي  نظـــام  اتبـــاع 

حاول تضميـــن جميع العناصـــر الغذائية 
األساســـية فـــي النظـــام الغذائـــي، تناول 
والخضـــراوات  الطازجـــة  الفاكهـــة 
والحبـــوب الكاملـــة والبقـــول والعـــدس 
والبقوليـــات، تجنـــب األطعمة الســـريعة 
والحـــارة والدهنية والمعلبـــة والمعالجة. 
االمتنـــاع عـــن التدخيـــن قـــدر اإلمكان.
الطبيـــب: مـــع  اتصـــال  علـــى  ابـــق 

قـــد يصـــاب مرضـــى القلـــب التاجـــي 
بنوبـــات الذبحـــة الصدرية خـــال فصل 
الصيـــف بســـبب الضغط المفـــرط على 
القلـــب وقد يحتاجـــون إلى األكســـجين، 
هـــؤالء األشـــخاص معرضـــون أيًضـــا 
األذينـــي  بالرجفـــان  اإلصابـــة  لخطـــر 
وفشـــل القلب االحتقانـــي وبالتالي ، يجب 
أن يظـــل المصابون بأمـــراض القلب في 
صحـــة جيـــدة وأن يتخـــذوا االحتياطات 
الازمـــة عند ارتفـــاع درجـــة الحرارة.
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األخيـــر  الثاثـــاء  يـــوم  صـــادف 
عيـــد ميـــاد الفنـــان الكبيـــر عادل 
إمـــام، حيـــث احتفـــل بعيـــد مياده 
ومحبيـــه  النجـــوم  وبـــدأ   82 الــــ 
المناســـبة. بهـــذه  تهنئتـــه  فـــي 

الجمهـــور  الزعيـــم  فاجـــأ  وقـــد 
بالظهـــور مجـــدداً بعـــد اختفاء عن 
نشـــر  الظهـــور واألضـــواء، حيث 
عـــادل  ومســـاعده  أعمالـــه  مديـــر 
ســـليمان صـــورة تجمعـــه بالفنـــان 
الكبيـــر مـــن منزلـــه فـــي القاهـــرة

الصورة  وشـــارك عـــادل ســـليمان 
مـــع الجمهـــور على حســـابه بموقع 
احتفـــال  عـــن  وكشـــف  فيســـبوك، 
عـــادل إمـــام بعيـــد ميـــاده الـ 82 
وعلـــق علـــى الصـــورة: "اآلن مع 
الزعيم كل ســـنة وحضرتك طيب".

أحدث ظهور لعادل إمام يف عيد ميالده الـ82

عـــن  "نتفليكـــس"  منصـــة  أعلنـــت 
التحضيـــر للجزء الثاني من مسلســـل " 
النجاح  بعـــد  الروابي"، وذلك  مدرســـة 
الكبير الذي حققه المسلســـل في الموسم 
.2021 عـــام  عـــرض  الـــذي  األول 
ونشـــرت المنصة، مقطع فيديو لمشاهد 
من المسلســـل عبر صفحتها على موقع 
"فيســـبوك"..وعلقت قائلـــة " من جديد 
هنســـمع نشيد مسلســـل الروابي.. عودة 
مدرســـة الروابي للبنات في موسم ثاني"
مدرســـة الروابـــي للبنـــات" مسلســـل 
يناقـــش  عربـــي  تشـــويقي  درامـــي 
التحديـــات التـــي تواجـــه الفتيـــات في 

الضـــوء  الثانويـــة ويســـلط  المدرســـة 
علـــى العديـــد مـــن المواضيـــع التـــي 
المراهقـــة. مرحلـــة  فـــي  تواجههـــم 
عـــرض الموســـم األول مـــن مسلســـل 
"مدرســـة الروابـــي للبنـــات" في 190 
دولة وبأكثر مـــن 32 لغة والقى نجاحاً 
كبيـــر محليـــاً وعالميـــاً، حيـــث ارتبط 
وتفاصيله  الروابـــي  بعالم  المشـــاهدون 
واجهت  التـــي  واألحداث  وشـــخصياته 
العمرية. المرحلـــة  هـــذه  فـــي  الفتيات 
الموســـم الثانـــي فكـــرة وتأليـــف تيما 
الشـــوملي وشـــيرين كمال باالشـــتراك 
مـــع الكاتبـــة والمنتجـــة المنفذة إســـام 
الشـــوملي، ومن إخراج تيما الشـــوملي.
ولم يتـــم ذكـــر إن كان الموســـم الثاني 
سيستكمل بنفس أبطاله أم سيتم تغييرهم، 
حيث ضم الموســـم األول كًا من ركين 
ســـعد، أندريا طايع، نـــور طاهر، جوانا 
مصطفى  يـــارا  سلســـبيا،  عريضـــة، 
الفنانة القديـــرة نادرة  وباالشـــتراك مع 
عمـــران والفنانـــة القديرة ريم ســـعادة.

مـــن  الثـــاين  للجـــزء  التحضـــري 
مسلســـل "مدرســــــة الـــــــروايب"

بطريقـــة طريفة قررت الفنانة نانســـي 
عجـــرم أن تحتفـــل بيـــوم ميادهـــا ، 
التقليدية  والطـــرق  األجواء  عن  بعيًدا 
التـــي يقـــوم بهـــا الكثير مـــن النجوم 
ميادهـــم. بيـــوم  احتفالهـــم  خـــال 

لهـــا،  فيديـــو  نشـــرت  حيـــث 
الرســـمي  حســـابها  عبـــر 
انســـتغرام”   ” موقـــع  علـــى 
وتســـير  تتنكر  وهـــي  فيـــه  ظهـــرت 
احتفـــاال بيـــروت  شـــوارع  فـــي 
ميادهـــا. بيـــوم   ً
نانســـي علقـــت علـــى الفيديـــو قائلة: 
هـــي  مـــش  أو  “هـــي 
ميـــادي  بعيـــد  االحتفـــال  أردت 
نانســـي  وبـــدت  مختلفـــة”،  بطريقـــة 
فـــي الفيديـــو بوجـــه أســـمر وشـــعر 
“كيرلـــي” وتعـــرف عليهـــا البعـــض 
آخـــرون. يعرفهـــا  لـــم  بينمـــا 

شـــارك الفنـــان تيـــم حســـن، متابعيه 
فيلم  كواليـــس  مـــن  جديـــدة  صـــورة 
حســـابه  عبـــر  وذلـــك   ، الهيبـــة"   "
الصـــور  موقـــع  علـــى  الرســـمي 
انســـتغرام".  " والفيديوهـــات 

وكشـــف تيـــم مـــن خـــال الصورة، 
العمل  عـــرض  موعـــد  اقتـــراب  عن 
الهيبة..  فيلـــم  قائـــًا:"  علـــق  حيـــث 
قريبـــا إن شـــاء هللا فـــي الصاالت".

لسلســـلة  ختامـــاً  الفيلـــم  وســـيكون 
ســـامر  إخراج  من  وهـــو  "الهيبـــة"، 
البطولـــة  دور  وتلعـــب  البرقـــاوي، 
حســـن  تيـــم  الممثـــل  جانـــب  إلـــى 
جانـــب  إلـــى  مكـــي  زينـــة  الممثلـــة 
الممثليـــن. مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 

الصبـــاح  شـــركة  كشـــفت  وكانـــت 
المنتجـــة للعمـــل أنهـــا تســـعى إلنهاء 
عرضـــه  ليتـــم  الفيلـــم  تصويـــر 
المبـــارك  األضحـــى  عيـــد  بعـــد 
العربيـــة. الســـينما  صـــاالت  فـــي 

نانـــي عجرم تحتفل بعيد ميالها بطريقة غريبة وطريفة
“هــــــــــــــــي أو مـــــــــــــــــش هـــــــــــــــي“

تيم حســـن يعلن عـــن قرب طرح فيلـــم "الهيبة"

عـــن  رمضـــان،  محمـــد  الفنـــان  كشـــف 
فيلمـــه  تنفيـــذ  عمـــل  جلســـات  انطـــاق 
الجديـــد الـــذي يحمـــل نفـــس اللقـــب الذي 
يعشـــقه هو شـــخصًيا وهو »نمبـــر وان«.

محمـــد رمضـــان نشـــر مقطع فيديـــو عبر 

حســـابه الرســـمي علـــى موقـــع الصـــور 
والفيديوهات إنســـتجرام، وعلـــق عليه قائًا: 
»بســـم توكلنا على هللا بدأنا تنفيذ فيلمي القادم 
نمبـــر وان تٔاليف أحمد عادل إخراج ياســـر 
ســـامي إنتاج يوســـف الطاهر .. ســـينمات 
العربي تســـتعد الســـتقبال  مصـــر والوطن 
بجمهـــوري، #ثقة_في_هللا_نجاح«. يليـــق 

وكان محمـــد رمضـــان قـــد قـــدم مؤخـــًرا 
فـــي موســـم رمضـــان الماضـــي 2022، 
مسلســـل »المشـــوار« الذي شـــارك بطولته 
بيومـــي  الشـــربيني،  دينـــا  الفنانـــة  مـــع 
فـــؤاد، المسلســـل مـــن تأليف محمـــد فريد 
وإشـــراف علـــى اإلخـــراج محمد ياســـين.

محمد رمضان يحّول لقبه »منرب وان« إىل فيلم سيناميئ
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تعاونـــت إيكيـــا مـــع الرابطـــة العالميـــة لراكبـــي األمـــواج إلنتـــاج تشـــكيلة 
 KÅSEBERGA تجّســـد احتياجـــات ورغبـــات راكبـــي األمـــواج. مجموعـــة
مصنوعـــة مـــن مـــواد متجـــّددة ومعـــاد تدويرهـــا، وتقـــّدم حلـــوًل للتحديـــات 
العالميـــة التـــي تواجـــه كوكبنـــا، مـــع دعـــم الحيـــاة اليوميـــة المســـتدامة 

-فـــي الميـــاه وحولهـــا. 
ــاة  ــزة تلبـــي احتياجـــات ورغبـــات الحيـ تشـــمل المجموعـــة 26 قطعـــة ممّيـ
اليوميـــة الصحيـــة، الُمســـتدامة والمتنّقلـــة –فـــي البيئـــة المائيـــة وحولهـــا. 
ـــواء  ـــواج، س ـــي األم ـــا لراكب ـــاد تدويره ـــددة ُمع ـــواد متج ـــن م ـــة م ـــع مصنوع الِقط

ـــاء أم ال. ـــى الم ـــن عل ـــن المتزّلجي ـــوا م كان
ـــف  ـــذي يق ـــم ال ـــع للطاق ـــل الرائ ـــّدم والعم ـــة التق ـــون برؤي ـــورون وفرح ـــن فخ “نح
ـــاج  ـــات إلنت ـــع المعلوم ـــن جم ـــا م ـــا به ـــي تمكّن ـــة الت ـــاون. الطريق ـــذا التع وراء ه
ــوب  ــات ركـ ــي مجموعـ ــاركين فـ ــخاص المشـ ــات األشـ ــن مئـ ــة مـ المجموعـ
األمـــواج، تجعلنـــا فخوريـــن بشـــكل خـــاص. كنـــا نعـــي ونـــدرك احتياجاتهـــم 
أثنـــاء تطويـــر المجموعـــة، وكان مهًمـــا لنـــا التركيـــز علـــى التصميـــم إلـــى 
جانـــب المـــرح والوظائفيـــة، وفـــي المقابـــل حرصنـــا علـــى اســـتخدام مـــواد 
مســـتدامة”، يقـــول جيمـــس بوتشـــر، مديـــر تصميـــم المنتجـــات فـــي إيكيـــا 

الســـويد.
ـــّددة  ـــواد متج ـــتخدام م ـــى اس ـــرص عل ـــال الح ـــن خ ـــة م ـــر المجموع ـــّم تطوي وت
ــتر.  ــادة التدويـــر مثـــل البولياسـ ــادر معـ أخـــرى كالخشـــب، ومـــواد مـــن مصـ
ـــف  ـــا لتنظي ـــا خصيًص ـــم تصميمه ـــة ت ـــة حقيب ـــن المجموع ـــدون ضم ـــا تج كم

الشـــواطئ.
ـــة،  ـــا للمجموع ـــاء إنتاجه ـــة أثن ـــات حقيقي ـــركة الحتياج ـــة الش ـــن تلبي ـــد م للتأّك
قـــام مصّممـــو إيكيـــا بالتحـــدث مـــع أكثـــر مـــن 3500 مـــن راكبـــي األمـــواج 
مـــن البرازيـــل، اليابـــان، الســـويد وهـــاواي الذيـــن ســـاعدوا بتقديـــم معلومـــات 

إيكيا والرابطة العالمية لراكبي األمواج تتعاونان 
KÅSEBERGA :في تشكيلة جديدة

ـــاك  ـــن هن ـــات، ولك ـــاء واألمه ـــم اآلب ـــدة لمعظ ـــة جدي ـــذه معلوم ـــون ه ـــد تك ق
ـــى،  ـــولدة حت ـــة ال ـــي غرف ـــا ف ـــب اتّخاذه ـــد يج ـــود الجدي ـــة بالمول ـــرارات متعّلق ق
ـــة  ـــتندات والموافق ـــن المس ـــد م ـــى العدي ـــع عل ـــم التوقي ـــيطلب منك ـــث س حي
ــن  ــا مـ ــات وغيرهـ ــه لفحوصـ ــات، خضوعـ ــم التطعيمـ ــي طفلكـ ــى تلّقـ علـ
ـــرة  ـــى فت ـــة إل ـــل هـــذه القـــرارات المرّكب ـــوا اتخـــاذ مث العالجـــات. يفّضـــل أّل تؤّجل

ـــرى. ـــور أخ ـــى أم ـــم عل ـــّب تركيزك ـــد ينص ـــث ق ـــة، حي لحق
ـــل  ـــا قب ـــم معرفته ـــي عليك ـــاط الت ـــم النق ـــع أه ـــا بتجمي ـــا قمن ـــي متيرن ـــن ف نح

ـــيء. ـــّرروا أي ش أن تق
ـــو  ـــوالدة ه ـــة ال ـــي غرف ـــتصادفونها ف ـــي س ـــة الت ـــاذج المهم ـــد النم ـــاذج  - أح نم
ـــز  ـــه، ويرّك ـــع علي ـــم التوقي ـــوذج عليك ـــو نم ـــود ه ـــة الطفل”-والمقص ـــوذج رعاي “نم
ـــاعات  ـــال الس ـــل خ ـــا الطف ـــل عليه ـــي يحص ـــات الت ـــل العاج ـــه تفاصي بداخل
األولـــى مـــن والدتـــه، بمـــا فـــي ذلـــك الفحوصـــات، التطعيمـــات والفيتامينـــات 

ـــا. ـــي يحتاجه الت
الحّمـــام األول  - أّول حّمـــام للمولـــود الجديـــد هـــو تجربـــة مميـــزة للوالديـــن، 
ننصحكـــم بتأجيلهـــا لغايـــة عودتكـــم إلـــى البيـــت مـــن غرفـــة الـــوالدة. قـــد 
ـــي،  ـــذا طبيع ـــم، وه ـــرة بمفردك ـــل ألول م ـــم الطف ـــام بتحمي ـــن القي ـــون م تخش
ولكـــن يمكنكـــم طلـــب المســـاعدة دوًمـــا! اخفتـــوا اإلضـــاءة قليـــًا، امـــأوا 
ـــم  ـــوا طفلك ـــاه 37د، وامنح ـــرارة المي ـــة ح ـــون درج ـــث تك ـــتحمام بحي ـــوض االس ح

ـــا. ـــا وهادئً ـــا ممتًع حماًم
ـــم  ـــا مولودك ـــيخضع له ـــي س ـــات الت ـــي الفحوص ـــا ه ـــة - م ـــات مهم فحوص
ـــم  ـــألونكم إذا كنت ـــل” سيس ـــة الطف ـــوذج رعاي ـــي “نم ـــوالدة؟ ف ـــد ال ـــد بع الجدي
ــمل  ــة، يشـ ــح مختلفـ ــات مسـ ــم لفحوصـ ــوع طفلكـ ــى خضـ ــون علـ توافقـ

فحوصـــات ســـمع. إليكـــم شـــرًحا بســـيًطا لتســـهيل األمـــور عليكـــم:
 • فحـــص مســـح ســـمعي-فحص قصيـــر يوضـــع خالـــه أنبوبًـــا رفيًعـــا فـــي 

صيـــوان أذن المولـــود
 • اختبـــارات مســـح-لفحص األمـــراض النـــادرة. تجـــرى هـــذه الفحوصـــات فـــي 
ــات لنفـــي اإلصابـــة باألمـــراض  ــا فـــي العالـــم أجمـــع، فحوصـ البـــاد، كمـ

ــة. المختلفـ
ـــل  ـــن قب ـــدى الجني ـــمع ل ـــة الس ـــّور حاس ـــي الوالدة-تتط ـــمع لحديث ـــص س  • فح
ـــه  ـــمع لدي ـــر س ـــة عس ـــخيص أي ـــه تش ـــمع فهدف ـــص الس ـــا فح ـــوالدة، أم ال
فـــي أبكـــر وقـــت ممكـــن. فـــي الســـنوات العشـــر األخيـــرة تجـــرى هـــذه 

الفحوصـــات لحديثـــي الـــوالدة.
اإلطعـــام - الســـؤال التالـــي الـــذي تجدونـــه فـــي “نمـــوذج رعايـــة الطفـــل” 
ـــل،  ـــل للطف ـــذاء األفض ـــو الغ ـــب األم ه ـــاع”؟ حلي ـــن باإلرض ـــل ترغبي ـــيكون: “ه س
وهـــو الغـــذاء الـــذي توصـــي بـــه وزارة الّصحـــة ومنظمـــة الّصحـــة العالميـــة 
ـــتعانة  ـــا االس ـــك دائًم ـــا يمكن ـــبها. كم ـــذي يناس ـــار ال ـــى كل أم أن تخت )WHO(. عل

بمستشـــارات الرضاعـــة اللواتـــي يعملـــن فـــي المستشـــفيات.
ـــم،  ـــة لك ـــات المتاح ـــة اإلمكاني ـــى كاف ـــرف عل ـــم بالتع ـــة، ننصحك ـــي النهاي ف
ـــم  ـــروا أن األب واألم ه ـــكم وتذّك ـــى أنفس ـــدوا عل ـــوال، اعتم ـــع األح ـــن بجمي ولك

ـــا. ـــل لطفلهم ـــا األفض ـــان م ـــن يعرف م

ـــم  ـــع ضخ ـــى مجّم ـــا إل ـــن 50 عاًم ـــر م ـــل أكث ـــت قب ـــي تأسس ـــركة ســـانو، الت ـــت ش تحّول
ـــة  ـــة والعناي ـــف وصيان ـــول لتنظي ـــن الحل ـــعة م ـــة واس ـــاج مجموع ـــر وإنت ـــوم بتطوي يق

ـــالد. ـــي الب ـــت ف ـــكل بي ب
ـــرات  ـــي الفت ـــا ف ـــّور، أيًض ـــّدد ونط ـــود ونج ـــانو أن نق ـــي س ـــّرنا ف ـــام، يس ـــي كل ع ـــا ف كم

ـــام 2022. ـــت لع ـــة بالبي ـــانو للعناي ـــوج س ـــم كتال ـــّدم لك ـــات، ونق ـــهد تحّدي ـــي تش الت
وتذّكروا، منذ اليوم-سانو تصل إليكم حتى البيت!

ـــف  ـــول للتنظي ـــح والحل ـــن النصائ ـــرة م ـــة كبي ـــات، مجموع ـــن المنتج ـــل ع ـــرح مفّص ش
ـــانو  ـــات س ـــوج منتج ـــي كتال ـــتجدونها ف ـــا، س ـــا انتظرتموه ـــي طالم ـــت الت ـــة بالبي والعناي

ـــد. ـــدوق البري ـــي صن ـــم ف ـــذي ينتظرك 2022، ال
ــأن  ــنهتّم بـ ــم وسـ ــوا تفاصيلكـ ــد؟ اتركـ ــدوق البريـ ــي صنـ ــوج فـ ــدوا الكتالـ ــم تجـ لـ

ــه! ــوا عليـ تحصلـ
تواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك:

 https://www.facebook.com/Sano.Arabic  أو مركز خدمة الزبائن: *5743
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ـــي  ـــات ف ـــم المنتج ـــن أن معظ ـــي حي ـــاذج. ف ـــول النم ـــا ح ـــروا بحًث ـــة، وأج تصميمي
ـــا  ـــا خّصيًص ـــل منه ـــم القلي ـــّم تصمي ـــد ت ـــع، فق ـــة للجمي ـــة مصنوع المجموع
ـــة  ـــتخدامات، حقيب ـــّددة االس ـــة متع ـــة داخلي ـــة لوح ـــل حّمال ـــي األمواج-مث لراكب
ـــواد  ـــن م ـــوع م ـــوازن مصن ـــوح ت ـــواج ول ـــى األم ـــج عل ـــن التزّل ـــتوحاة م ـــر مس ظه

ـــّددة.  متج
تشـــمل المجموعـــة 26 قطعـــة بمـــا فيهـــا: مســـتلزمات للتزّلـــج، حقائـــب 
للشـــاطئ، مناشـــف وبونتشـــو، ســـّجادة لليوغـــا، كراســـي، قّبعـــات، شـــواية 
فحـــم متنّقلـــة، ناموســـية، قنانـــي ميـــاه متعـــددة االســـتخدام، لـــوازم زينـــة 

للبيـــت وغيرهـــا.
ـــان،  ـــم هوج ـــدور، كي ـــيا مي ـــن كاس ـــّون م ـــا وWSL مك ـــي إيكي ـــم ف ـــم التصمي طاق
ـــون،  ـــكال اكسلس ـــن WSL ومي ـــون م ـــل فيل ـــج، دانيي ـــون فانين ـــادو، جيس روب ماتش

ـــا ـــن إيكي ـــو م ـــت ماهمتليولج ـــراش وماهم ـــك ب ويب
ـــي  ـــا ف ـــت إيكي ـــي حواني ـــدودة ف ـــة مح ـــرة بدفع ـــة KÅSEBERGA متوّف مجموع

ـــن 18.5.22. ـــداًء م ـــاد، ابت الب

الختيارات األولى بعد الولدة 
كل ما يجب معرفته عن األيام األولى مع الطفل

من العاجات والفحوصات األولية وحتى إحضاره إلى البيت

ـــل  ـــي ت ـــة مـــن ســـاحة “ديزنغـــوف” ف ـــاٍر قليل ـــد بضـــع أمت ـــى بُع عل
ـــابعة  ـــاعة الس ـــًدا الس ـــي، وتحدي ـــاٍء ربيع ـــاء ثالث ـــي مس ـــب، ف أبي
ــوارع،  ــات الشـ ــطح بنايـ ــو أسـ ــريعة نحـ ــرة سـ ــاًء، وبنظـ مسـ
ــاحر  ــدق Mayer السـ ــا “تفويـــت” ســـطح فنـ ــن ممكًنـ ــم يكـ لـ
ــة  ــواء الخاصـ ــعر باألجـ ــن رآه وشـ ــحر كل مـ ــه، وأّل يُسـ بجمالـ
التـــي ســـادت فـــي الشـــارع بأكملـــه، مـــن أولـــه حتـــى آخـــره: 
ــامات  ــاس، البتسـ ــيقى، النـ ــي، الموسـ ــة بالتهانـ ــواء مليئـ أجـ
ـــز  ـــذي يتمّي ـــدق Mayer- وال ـــطح فن ـــى س ـــة. عل ـــات اإليجابي والطاق
ـــن  ـــدة م ـــابة فري ـــتضافة ش ـــة واس ـــدق ممتع ـــة فن ـــر تجرب بتوفي
ـــق  ـــتثنائي، ذو رون ـــالق اس ـــل إط ـــاء حف ـــس الثالث ـــم أم ـــا- أقي نوعه

خـــاص ولفـــت للنظـــر.
ـــري  ـــي ف ـــاركات، ديوت ـــر الم ـــن أكب ـــان م ـــتضافته اثنت ـــز اس ـــل ممّي ـــي حف ف
ــة  ــدة والعالميـ ــور الرائـ ــة الشـــموع والعطـ ــون وماركـ جيمـــس ريتشاردسـ
ــي  ــوب للديوتـ ــي المحبـ ــه اإلعامـ ــه الوجـ ــاركت بـ Tiziana Terenzi، وشـ
ـــع  ـــيتمّكن جمي ـــن. واآلن س ـــن جديدي ـــاق عطري ـــّم إط ـــّزاوي، ت ـــوزان م ـــري، س ف
ـــراج  ـــم لأب ـــن حّبه ـــرف ع ـــن نع ـــك الذي ـــراج، أولئ ـــم واألب ـــم التنجي ـــاق عل عّش

 :Tiziana Terenzi ديوتي فري جيمس ريتشاردسون و
حفل اطالق لعطرين من األساطير

ـــن  ـــاك(، م ـــم هن ـــم أنك ـــا نعل ـــك )لكنن ـــم ذل ـــون أاّل نعل ـــن يتمّن ـــك الذي وأولئ
.Tiziana Terenzi االســـتمتاع بعطـــور األبـــراج الجديـــدة مـــن ماركـــة

لمجموعـــة العطـــور الحصريـــة LUNA، التـــي تمتـــاز بعناصـــر حصريـــة 
تدمـــج مـــا بيـــن الخيـــال والذكريـــات، تّمـــت إضافـــة عطريـــن جديديـــن: 
ـــذان  ـــة، الل ـــراج الفلكي ـــرم األب ـــن ه ـــران م ـــر LIBRA- عط ـــر LEO وعط عط
ـــة  ـــى الرائح ـــا وعل ـــن يختارهم ـــخصية م ـــى ش ـــا عل ـــًرا رائًع ـــيتركان تأثي س

ـــه. ـــث من ـــي تنبع ـــاحرة الت الس

ـــل  ـــوف” بت ـــي “ديزنغ ـــدق Mayer ف ـــطح فن ـــى س ـــاء(، وعل ـــار )الثاث ـــي 17 أّي ف
أبيـــب، بـــدأت رحلـــة جديـــدة فـــي عالـــم عطـــور األبـــراج الســـحري مـــن 
ـــرائهما  ـــب لش ـــة األنس ـــي أّن الطريق ـــك، ف ـــة Tiziana Terenzi، وال ش مارك
هـــي بالضبـــط قبـــل ســـاعة مـــن ســـفرة إلـــى خـــارج البـــاد، ســـفرة 
ـــس  ـــري جيم ـــي ف ـــوت ديوت ـــي حان ـــدة، ف ـــة والجدي ـــارب الممتع ـــا التج ملؤه

ـــون. ـــن غوري ـــار ب ـــي مط ـــة، ف ـــون الضخم ريتشاردس
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الحمل

ر لثو ا

ء لجوزا ا

ن لسرطا ا

ســـد ال ا

ء ا ر لعذ ا

الميزان

س لقـــو ا

لـــو لد ا

الحـــوت

لجـــدي ا

لعقـــرب ا

ــون  ــ يتعامل ــل  ــ العم ــط  ــ محي ــي  ــ ف ــخاص  ــ األش
ــذه  ــ ه ــن  ــ م ــع  ــ فانتف ــك؛  ــ مع ــة  خاصــ ــة  ــ بإيجابي
ــع  ــ م ــة  ــ الصعب ــاكل  ــ المش ــة  ــ لمواجه ــرة  ــ الفت
ــك. ــ ــن هدف ــ ــر م ــ ــراب أكث ــ ــي االقت ــ ــك وبالتال ــ فريق

ــن  ــ ــو بي ــ ــي تنم ــ ــة الت ــ ــاعد الديناميكي ــ ــوف تس ــ  س
ــام أصعب  ــ ــة أم ــ ــوف بصاب ــ ــى الوق ــ ــق عل ــ الفري
ــاح. ــ النج ــى  ــ إل ــاً  ــ مًع ــول  والوصــ ــات  ــ التحدي

ــن التعامل  ــ ــوف تتمكن م ــ ــة، وس ــ ــم بالحيوي ــ ــت اآلن مفع ــ أن
ــح  ــر الواضــ ــ ــاعدك التفكي ــ ــة. يس ــ ــات الهام ــ ــع الموضوع ــ م
ــى في  ــ ــاح. وحت ــ ــا بنج ــ ــوٍع م ــن موضــ ــ ــاء م ــ ــى االنته ــ عل
ــك،  ــ ــت لدي ــ ــي كان ــ ــكوك الت ــ ــح الش ــة، تتضــ ــك الخاصــ ــ حيات
ــي كنت  ــ ــات الت ــ ــاز الصعوب ــ ــى اجتي ــ ــادر عل ــ ــت اآلن ق ــ وأن
ــك رًدا  ــ ــوف يصل ــ ــاًء عليه، س ــ ــبق، وبن ــ ــا س ــ ــاها فيم ــ تتحاش
ــع األمور. ــ ــا م ــ ــت به ــ ــي تعامل ــ ــة الت ــ ــى الطريق ــ ــا عل ــ إيجابًي
عـــدًدا  تواجـــه  أنـــك  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  يبـــدو 
المتوقعـــة.  غيـــر  التعقيـــدات  مـــن  متزايـــًدا 
ال يقـــع اللـــوم علـــى مـــن هـــم حولـــك – فـــي بعـــض األحيـــان 
تكـــون أنت المخطـــئ. حـــاول أن تظل هادًئـــا وأن تـــرى العقبات 
الموجـــودة فـــي طريقـــك كوســـيلة الكتشـــاف مداخـــل جديـــدة.
 اعـــد اكتشـــاف هدوئك وســـوف تخرج مـــن هذه المرحلـــة أقوى.

شـــخصية #أنثى_العقرب قوية، وبطبيعتهـــا ال تلتفت إلى الضعاف. 
ــا حتـــى تتكـــرم عليـــك بنظرة. تحتـــاج أن تكـــون شـــجاعا وقويًـّ

ــكل غير  ــ ــورة متكررة بش ــات بصــ ــ ــك التحدي ــ ــوف تقابل ــ س
ــوط. ربما  ــ ــن الضغ ــ ــك الكثير م ــ ــببة ل ــ ــوم، مس ــ ــادي الي ــ ع
ــن تحمل  ــ ــا بداًل م ــ ــق أحياًن ــ ــن الطري ــ ــد ع ــ ــب أن تبتع ــ يج
ــى توفير  ــ ــذا عل ــ ــاعك ه ــ ــوف يس ــ ــيء. س ــ ــئولية كل ش ــ مس
ــل. ــ ــي العم ــ ــة ف ــق، خاصــ ــ ــة بح ــ ــياء الهام ــ ــك لألش ــ طاقت

ــى  ــ عل ــه  ــ ألن ــك،  ــ ــي صحت ــ ف ــر  ــ تفك أن  ــا  ــ أيًض ــب  ــ يج  
أن  ــدة  ــ بالفائ ــك  ــ علي ــود  ــ يع ــن  ــ ل ــل  ــ الطوي ــدى  ــ الم
ــرة. ــ قصي ــة  ــ زمني ــدة  ــ م ــي  ــ ف ــك  ــ قوت كل  ــتهلك  ــ تس

وال  ــم  ــ متناغ ــي  ــ وذهن ــي  ــ بدن ــوازن  ــ ت ــرة  ــ فت ــش  ــ تعي
ــا،  ــ أيًض ــق  ــ األف ــي  ــ ف ــي  ــ خارج ــق  ــ عائ ألي  ــور  ــ ظه
ودي  ــك  ــ محيط ــة  ــ غالبي ــــض،  النقي ــى  ــ عل ــل  ــ ب
ــال.  ــ ح ــل  بأفضــ ــير  ــ تس ــك  ــ وحيات ــدوم  ــ وخ ــك  ــ مع
ــر،  ــ أكث ــة  ــ بالحيوي ــع  ــ تتمت ــك  ــ لكون
ــه. ــ فعل ــب  ــ ترغ ــا  ــ م ــكل  ــ ب ــام  ــ القي ــك  ــ فبإمكان

ــيكون الوضع  ــ ــف س ــ ــاءل كي ــ ــك أن تتس ــ ــك، علي ــ ــع ذل ــ م
ــن اآلن. ــ ــب م ــ ــور أصع ــ ــارت األم ــك اذا صــ ــ ــبة ل ــ بالنس

اكبـــح  متعصـــب؛  كُمبِّشـــر  حولـــك  لمـــن  تبـــدو  أنـــت 
اآلخريـــن. وســـلوك  آراء  واقبـــل  قليـــَا  نفســـك 

بأخطـــاء،  اآلخـــرون  قـــام  إذا  بســـهولة  تغضـــب  ال  كذلـــك،   
فاإلثـــارة الزائـــدة اآلن ضـــارة بصحتـــك فـــي جميـــع األحوال، 
وأنـــت ذاتـــك أيًضـــا بحاجـــة إلـــى العواطـــف والتقديـــر. دع 
تعيـــد  ســـوف  فالراحـــة  خلفـــك،  اليوميـــة  الحيـــاة  ضغـــوط 
شـــحن مخزونـــك مـــن الطاقـــة. هـــذا عـــرف انـــك مريحـــه 
عمليـــا، وتســـاعده دايمـــاً وتحـــاول تقـــدم خدماتك لـــه حتى لو 
بطـــرق غيـــر مباشـــره راح يحبـــك ويســـاعدك مهما اســـتطاع.

ــرة  ــ فت ــذ  ــ من ــا  ــ بقدومه ــأت  ــ تنب ــي  ــ الت ــل  ــ العراقي إن 
ــع،  ــ واق ــى  ــ إل ــول  ــ وتتح ــا  ــ تدريجًي ــر  ــ تظه ــة  ــ طويل
ــتحيًا.  ــ مس ــا  ــ تفاديه ــات  ــ وب
ــت،  ــ وق ــرع  ــ أس ــي  ــ ف ــات  ــ التحدي ــك  ــ تل ــه  ــ واج
ــة. ــ صعب ــة  ــ المهم ــت  ــ كان وإن  ــى  ــ حت

ــل  ــ العراقي ــت  ــ تراكم ــك،  ــ ذل ــي  ــ ف ــرت  ــ تأخ ــا  ــ كلم  
ــا. ــ لتجاوزه ــود  ــ المجه ــة  ــ مضاعف ــك  ــ علي ــب  ــ ووج

ــذا  ــ ل ــال،  ــ ــن ح ــ ــي أحس ــ ــة ف ــ ــة والذهني ــ ــك البدني ــ حالت
ــن  ــ ــن الذي ــ ــى اآلخري ــ ــر عل ــ ــي كبي ــ ــر إيجاب ــ ــك تأثي ــ لدي
ــة. ــ ــل ثق ــ ــك بكام ــ ــك ولمعان ــ ــدى إيجابيت ــ ــون م ــ ياحظ

ــل كل من  ــ ــة التي تغمرك وتتخل ــ ــذ الحماس ـُـ ــوف تنفـ ــ  س
ــاعد لك  ــ ــل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومس ــ تتعام
ــا لن تتحقق. ــ ــك التي ظننت أنه ــ ــذ وتحقيق أهداف ــ في تنفي

ــك  ــ من ــادرة  الصــ ــة  ــ الطاق ــك  ــ تل ــن  ــ م ــع  ــ انتف  
ــك. ــ ذل دون  ــر  ــ ويم ــت  ــ الوق ــوت  ــ يف أن  ــل  ــ قب
بمـــا أنـــك تتواصل حالًيـــا بصـــورة جيدة مع مـــن حولك، 
وتســـتطيع عرض خططـــك في جـــو من اإلثارة، ســـوف 
بســـرعة. متحمســـين  تابعيـــن  اجتـــذاب  أيًضـــا  يمكنـــك 
اآلن  بعـــد  فيهـــم  ترتـــاب  ال 
وحـــاول  عليـــك،  يعرضونهـــا  مســـاعدة  أيـــة  وتقبـــل 
أيًضـــا أن تكـــون منفتًحـــا تجـــاه أفـــكار اآلخريـــن وربما 
تســـتطيع دمـــج هـــذه األفـــكار فـــي خططـــك الخاصـــة.
األمـــام. إلـــى  أكثـــر  هـــذا  يدفعـــك  ســـوف 

ــك ربما قد  ــ ــق، وبما أن ــ ــــخص اجتماعي بح ــا أنك ش ــ بم
ــن معارفك مؤخًرا، ــ ــت واحد أو جمعة م ــ تكون قد أهمل

ــات  ــ العاق ــذه  ــ ه ــاح  إصــ اآلن  ــك  ــ علي ــب  ــ يج  
ــل.  التواصــ ــاودة  ــ ومع ــرى  ــ أخ ــرة  ــ م
ــرة أو األصدقاء  ــ ــزاع ما بين األس ــ ــع فرص حل ن ــ ترتف
ــن التناغم  ــ ــى م ــ ــاعات ال تُنس ــ ــر بس ــ ــوف تم ــ لألبد. س
ــة. ــ ــات الصعب ــ ــف األوق ــ ــد يلط ــ ــذا ق ــ ــن، وه ــ والتضام
ــام  ــ ــن االهتم ــ ــر م ــ ــى الكثي ــ ــوم عل ــ ــل الي ــوف تحصــ ــ س
ــة.  ــ ملحوظ ــق  ــ الفري روح  أن  ــا  ــ كم ــل،  ــ العم ــي  ــ ف
ــك،  ــ ذل ــن  ــ أمك ــا  ــ كلم ــق  ــ فري ــي  ــ ف ــل  ــ اعم
ــك.  ــ براحت ــعر  ــ تش ــك  ــ يجعل ــذا  ــ ه ألن 
ــع أصدقائك. ــ ــوم م ــ ــادي الي ــ ــر ع ــ ــيء غي ــ ــم بعمل ش ــ ق

ــة؟  ــ حفل ــة  ــ إقام ــي  ــ ف ــك  ــ رأي ــا  ــ م
ــيء. ــ ــة جيدة ويمكنك ًتَحُمل أي ش ــ ــت في حالة مزاجي ــ أن
 لكن ال ترهق نفسك، وإال فسوف تعرض صحتك للخطر.

ــت الحالي،  ــ ــي الوق ــ ــك ف ــ ــب رغبت ــ ــير حس ــ ــيء يس ــ ا ش
ــز أهدافك  ــ ــد تنج ــ ــك، ق ــ ــر مدخل ــ ــت بتغيي ــ ــن إذا قم ــ ولك
ــن. ــ اآلخري آراء  ــاعد  ــ تس ــد  ــ ق ــا  ــ كم ــرع،  ــ أس ــكل  ــ بش

ــع  ــ جمي ــة  الخاصــ ــك  ــ حيات ــي  ــ ف ــه  ــ تواج ــوف  ــ س  
ــون  ــ تك أن  ــب  ــ يج ــن  ــ ولك ــكات،  ــ المش ــواع  ــ أن
ــف.  ــ الموق ــذا  ــ ه ــي  ــ ف ــة  ــ واضح ــرك  ــ نظ ــة  ــ وجه
ــل.  أفضــ ــح  ــ تصب ــد  ــ ق ــدية  ــ الجس ــامتك  ــ س
ــًيا على نفسك. ــ ــلوب حياتك، ولكن ال تكن قاس ــ فكر في أس

ــات مـــتـــقـــاطـــعـــة ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

ــت  ــ كالي ــت  ــ أطلق
ــًدا  ــ جدي ــا  ــ تطبيًق
ــة  ــ العربي ــة  ــ باللغ
ــن للمرضى من  ــ يمك
ــول  الحصــ ــه  ــ خال
ــن  ــ ــد م ــ ــى العدي ــ عل
ــة  ــ ــات الرقمي ــ الخدم
ــن  ــ م ــتفادة  ــ واالس
ت  ا ر ــا ــ ستش ال ا
ــًا عن  ــة فضــ ــ الطبي
ــد  ــ تحدي ــة  ــ امكاني
ــق  ــ التطبي ــذا  ــ ه ــكان.  ــ الم ــب  ــ حس ــب  ــ طبي ــار  ــ واختي
ــور  ــ ومتط ــى  ــ األول ــة  ــ الدرج ــن  ــ م ــكاري  ــ ابت
ــيطة. ــ وبس ــة  ــ ذكي ــة  ــ واضح ــة  ــ واجه وذات  ــًدا  ــ ج
ــاعي الحثيثة  ــ ــاق هذا التطبيق كجزء من المس ــ ويأتي إط
ــكل ما يتعلق  ــ ــيما ب ــ ــي تبذلها كاليت لخدمة زبائنها س ــ الت
ــي تتاءم مع المرضى.  ــ ــات الرقمية المتقدمة والت ــ بالخدم
ــج - مدير  ــ ــد فري ــ ــيد محم ــ ــياق، قال الس ــ ــذا الس ــ ــي ه ــ وف
ــعيّنا، وال  ــ ــت: "لطالما س ــ ــي كالي ــ ــي ف ــ ــع العرب ــ المجتم
ــة والمكتبية  ــ ــة الخدمات الطبية واالداري ــ زلنا، لتقديم كاف
ــك أن هذا التطبيق  ــ ــة لمؤمنينا في كاليت، وال ش ــ المطلوب
ــح، من خاله  ــبق ابتكاري واضــ ــ ــذي يتعبر س ــ الجديد ال
ــّكل  ــ ــن الخدمات الرقمية، يش ــ ــة جديدة م ــ ــه نحو حقب ــ نتج
ــعة التي  ــ ــوم الخدمات الواس ــ ــية لمفه ــ ــى وأساس ــ لبنة أول
ــام. التطبيق  ــ ــذه األي ــ ــا لزبائننا ه ــ ــى تطويره ــ ــل عل ــ نعم
ــور كاليت  ــ ــى جمه ــ ــرورة عل ــهل بالضــ ــ ــد سيس ــ الجدي
ــة تكنولوجية ورقمية  ــ ــيتيح لهم كافة الخدمات بطريق ــ وس
ــن الكثير من  ــ ــي التخلص م ــ ــر الذي يعن ــ ــورة، األم ــ متط
ــي كانت تُصعب  ــ ــراءات البيروقراطية المعقدة والت ــ االج

ــن اليوم فالكثير  ــ ــت وتثقل كاهلهم، فم ــ ــى مؤمني كالي ــ عل
ــاطة  ــ ــهولة وبس ــ ــتكون متاحة بكل س ــ ــات س ــ ــن الخدم ــ م
ــي خدمة  ــ ــر جهًدا ف ــ ــن نوّف ــ ــا ل ــ ــة. إذ أنّن ــ ــة العربي ــ وباللغ
ــة احتياجاتهم". ــ ــا لتلبي ــ ــعى دائم ــ ــي كاليت وسنس ــ مؤمن
ــي التطبيق: 1(  ــ ــورات التكنلوجية ف ــ ــكارات والتط ــ االبت
ــع المرضى:  ــ ــخصية لجمي ــ ــة ش ــ ــي وصفح ــ ــام صح ــ نظ
ــات للمرضى  ــ ــد اولويات المعلوم ــ ــي التطبيق الجدي ــ يُعط
ــخصية.  2(  ــ ــا ويضعها في الصفحات الش ــ ــا ألهميته ــ وفًق
ــدة ووفًقا  ــ ــرة واح ــ ــن بعد، بنق ــ ــة ذكية ع ــ ــات رقمي ــ خدم
ــات الرقمية  ــ ــذه الخدم ــ ــال ه ــ ــن خ ــ ــاز: م ــ ــكان الجه ــ لم
ــات والتطعيمات،  ــن دور لألطباء، والفحوصــ ــ يمكن تعيي
ــادة بكل  ــ ــب\ة والعي ــ ــات للطبي ــ ــم طلب ــ ــى تقدي ــ ــة ال ــ اضاف
ــن الحصول  ــ ــق أيًضا يمك ــ ــال التطبي ــ ــهولة. ومن خ ــ س
ــع األطباء  ــ ــاور م ــ ــة اون الين والتش ــ ــى خدمات طبي ــ عل
ــة أو فيديو. 3(  ــ ــراء مكالمة هاتفي ــ ــن بُعد من خال اج ــ ع
ــع التطبيق الجديد  ــخصي: يضــ ــ ــات طبية بملف ش ــ معلوم
ــهلة،  ــ ــة منظمة وس ــ ــة بطريق ــ ــات الطبي ــ ــع المعلوم ــ جمي
ــخيصات  ــ ــق الحصول على التش ــ ــن خال التطبي ــ يمكن م
ــات والتوصيات والتطعيمات واألدوية الخ. 4(  والفحوصــ
ــد بالتعريف  ــ ــمح التطبيق الجدي ــ ــام تعريف متنوع: يس ــ نظ
ــجيل  ــ ــتخدم وكلمة مرور.  بعد التس ــ ــال رمز مس ــ من خ
ــطة  ــ ــن تعريف الدخول بواس ــ ــات االون الين; يمك ــ لخدم
ــالة قصيرة   SMSاو بصمة اإلصبع  ــ ــل برس ــ رمز يرس
ــتخدام  ــ ــة مبتكرة: اس ــ ــه.  واجه ــ ــى الوج ــ ــرف عل ــ أو التع
ــى الولوج  ــث يتيح للمرضــ ــ ــهل وواضح حي ــ ــق س ــ التطبي
ــراءات أخرى. ومن  ــ ــات أو ألي اج ــ ــهولة للخدم ــ بكل س
ــت الدخول  ــ ــن لزبائن كالي ــ ــق ايًضا، يمك ــ ــال التطبي ــ خ
ــا ويمكنهم  ــ ــهلة كم ــ ــة ألطفالهم بطريقة س ــ ــات الطبي ــ للملف
ــرة. ــ ــراد األس ــ ــع أف ــ ــخصية لجمي ــ ــورة الش ــر الصــ ــ تغيي

يف خطـــوة منها نحـــو التطـــور والبتكار ... 
كالليت تطلـــق تطبيًقا جديًدا باللغة العربية

قـــام وفد من رؤســـاء الســـلطات المحليـــة العربية 
بمرافقـــة وزير التعـــاون اإلقليمي عيســـاوي فريج 
بتقديـــم واجـــب العـــزاء لســـفير دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة فـــي البـــاد الســـيد محمـــد ال 
خاجـــة بوفـــاة المغفور له ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
زايد. هـــذا وحل الوفـــد معزين على بيت الســـفير 
بـــن خاجة. وشـــارك في واجـــب العـــزاء كل من 
رئيـــس بلديـــة كفـــر قاســـم الســـيد عـــادل بدير، 
ورئيـــس مجلس زيمر المحلي الســـيد تميم ياســـين، 
ورئيـــس مجلس كفر برا الســـيد محمـــود عاصي.
الـــى ذلك، عبـــر الوفد المعزي عن بالغ مواســـاتهم 
وتعازيهـــم الحـــارة بوفـــاة رئيس دولـــة االمارات 
وحاكـــم امارة ابـــو ظبي الشـــيخ خليفة بـــن زايد، 

وتحدثـــوا امـــام ســـفير االمـــارات عن اســـهامات 
الشـــيخ خليفة ببنـــاء دولـــة االمـــارات فضًا عن 
دوره في بناء سياســـة الحوار والتعاون المشـــترك 
بيـــن الـــدول، ولفتـــوا الـــى ان دولـــة االمـــارات 
تعمـــل على بنـــاء جســـور التعاون والتقـــارب مع 
المجتمـــع العربـــي فـــي الداخـــل. كما اكـــد الوفد 
علـــى الدور الكبيـــر والريـــادي للشـــيخ خليفة في 
بناء وترســـيخ الســـام بين اســـرائيل واالمارات.
مـــن جانبـــه، شـــكر الســـفير االماراتـــي، محمـــد 
والوفـــد  فريـــج  عيســـاوي  الوزيـــر  خاجـــة،  ال 
المرافـــق علـــى هـــذا الموقـــف ، وشـــدد علـــى 
هـــو  واالمـــارات  اســـرائيل  بيـــن  الســـام  ان 
الدولتيـــن. لـــكا  هـــام  اســـتراتيجي  خيـــار 

وزيـــر التعـــاون اإلقليمـــي عيســـاوي فريج ولفيف من رؤســـاء 
الســـلطات املحلية العربية يقدمون واجب العزاء لســـفري اإلمارات

ــوا"  ــ تبن ــدروا  ــ "بتق
ــي  ــ مزراح ــى  ــ عل
إذا كنت  ــوت!  ــ طفح
ــش  ــ ــى اآلن تعي ــ حت
التخبّط،  ــن  ــ م حالة 
ــدري  ــ ت ال  ــك  ــ ألن
ــتنجح في  ــ ــف س ــ كي
ــتطيع  ــ ــت خاص بك! فإنّك تس ــ ــكن في بي ــ ــق حلمك للس ــ تحقي
ــكنتا( يتم ماءمته  ــ ــكنّي )مش ــ ــول على قرض س اآلن الحصــ
ــوت، رقم 1  ــ ــل خبراء طفح ــ ــك من قب ــ ــط الحتياجات ــ بالضب
ــك تحقق حلمك في  ــ ــكنتا(، وبذل ــ ــكنيّة )مش ــ في القروض الس
ــوت بمرافقتك  ــ ــك. يقوم خبراء طفح ــ ــكن ببيت خاص ب ــ الس
ــكني، ابتداء  ــ ــى القرض الس ــ ــل الحصول عل ــ ــي كل مراح ــ ف
ــى الدخول الى  ــ ــتندات المطلوبة حت ــ من تقديم الطلب والمس
ــم بماءمة قرض  ــ ــى اهتمامه ــ ــد، باإلضافة ال ــ ــت الجدي ــ البي
ــي هذه  ــ ــخصية. وف ــ ــك الش ــ ــك وقدرات ــ ــكنتا الحتياجات ــ المش
ــة جديدة تحت  ــ ــي طفحوت حمل ــ ــام، يطلق بنك مزراح ــ األي

ــذه الحملة  ــ ــا"، إذ تخاطب ه ــ ــوا علين ــ ــوان "بتقدروا تبن ــ عن
ــرض عليهم  ــ ــكنتا، وتع ــ ــن الذين يخططون ألخذ مش ــ الزبائ
ــراء طفحوت رقم 1  ــ ــذا الخصوص الى خب ــ ــوا به ــ أن يتوّجه
ــراء بماءمة قرض  ــ ــوم هؤالء الخب ــ ــكنتا، حيث يق ــ في المش
ــون، وذلك بعد  ــ ــات الزب ــ ــب بالضبط احتياج ــ ــكنتا يناس ــ مش
ــكنية. وتأتي  ــ ــى العائلة وفهم احتياجاتها الس ــ لقاء تعارف عل
ــد على أنه  ــ ــك مزراحي طفحوت للتأكي ــ ــة الجديدة لبن ــ الحمل
ــكنتا للبناء  ــ ــا على مش ــ ــن الحصول أيًض ــ ــح من الممك ــ أصب
ــون وكذلك بما  ــ ــات الزب ــ ــب مع احتياج ــ ــروي بما يتناس ــ الق
ــكنتا عاديّة"،  ــ ــس فقط "مش ــ ــكناه، ولي ــ ــب مع مكان س ــ يتناس
ــى اآلن. وفي إطار  ــ ــا كان متّبًعا حت ــ ــت، كم ــ ــن البي ــ أي ره
ــوة الزبائن  ــ ــوت بدع ــ ــوم مزراحي طفح ــ ــة، يق ــ ــذه الحمل ــ ه
ــوت، حيث  ــ ــروع مزراحي طفح ــ ــي أحد ف ــ ــاء تعارف ف ــ للق
ــارة  ــ ــوت للحصول على استش ــ ــاك بخبراء طفح ــ يلتقون هن
ــى القرض  ــ ــات الحصول عل ــ ــول إمكاني ــ ــرح ح ــ ــى ش ــ وعل
ــاروا  ــ ــن أن يخت ــ ــن للزبائ ــ ــم. ويمك ــ ــذي يائمه ــ ــكني ال ــ الس
ــراء طفحوت. ــ ــع خب ــ ــدون اللقاء فيه م ــ ــذي يري ــ ــرع ال ــ الف

تريدون بناء بيت وتخططون ألخذ "مشـــكنتا"؟




