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ــة يف البلدية: ــ ــن كتلة الجبه ــ مببادرة م
ــمية  ــ بتس املطالبة 
يف  البساتني  وحدة 
ــني عىل  ــ ــي الع ــ ح
ــدورة  ــ املغ ــم  ــ اس
خنيفس ــرة  ــ جوه

نارية  بعيارات  شـــبان  ثالثة  إصابة 
شفاعمرو يف  رصاص  إطالق  بحادثة 

الكنيســـت  حل  عـــىل  املصادقـــة 
وإجـــراء  والعرشيـــن  الرابعـــة 
الخامســـة  الكنيســـت  انتخابـــات 
والعرشين يف 1 ترشين الثاين القادم

الخميـــس أمـس  مساء 
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا عىل موقعنا

اعالناتكم0525363507 لحجز 
ntohama@gmail.com ــروين  ــكـ االلـ الــريــد 

مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــالم ــار ــ ــج ــ ن مــــــنــــــال   : الـــــتـــــحـــــريـــــر  رئـــــيـــــســـــة 

فـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــس04-9862725
ــك ــ ــاي ــ ــم الــــــغــــــرافــــــيــــــك: اميـــــــــــان ح ــ ــي ــ ــم ــ ــص ــ ت

قـــدم عضـــو البلديـــة الجبهـــوي وســـام 
حالحلة طلبا الى رئيس بلدية شـــفاعمرو 
والـــى رئيس لجنة التســـميات في البلدية، 
بجانب مدرسة  البســـاتين  بتســـمية وحدة 
العين على اســـم المغـــدورة جوهرة فرج 
خنيفـــس، حيث كانت المغـــدورة قد بدأت 
مشـــوار حياتها بهذه الوحـــدة، والمصاب 

والثقافي  والتربوي  الحضاري  والرد  جلل 
العنـــف والجريمة هو  األفضل ألعمـــال 
بتخليـــد ذكـــرى المغدورة على مؤسســـة 
تربويـــة تعني بالتنشـــئة الصالحة لمجتمع 
آمـــن، وبأن الجريمـــة والعنف لـــن ينال 
مـــن عزيمـــة أهـــل الخيـــر والمحبة في 
واســـتقرار. بأمـــان  الكريمـــة  الحيـــاة 

مببـــادرة مـــن كتلـــة الجبهـــة يف البلدية:
املطالبـــة بتســـمية وحدة البســـاتني يف حي 
العني عىل اســـم املغـــدورة جوهرة خنيفس

ألغت محكمة إماراتية، مســـاء الثالثاء، حكم 
اإلعـــدام الصادر بحق الشـــابة فـــداء كيوان 
)43 عاًما(، بعـــد اتهامها بتجـــارة وحيازة 
المخـــدرات، عقـــب قبول طلب االســـتئناف 
الـــذي قّدمـــه طاقم الدفـــاع عنهـــا، من قبل 
محكمـــة أبوظبـــي االتحاديـــة االســـتئنافية.

يأتـــي القـــرار بعد عدة جلســـات اســـتئناف 
طالـــب خاللها طاقم الدفاع في إســـقاط حكم 

اإلعـــدام عـــن كيـــوان، التي صـــدر بحقها 
الحكم في نيســـان/ أبريل مـــن العام الحالي.

وكانـــت كيـــوان قـــد اعتقلـــت فـــي آذار/ 
دعـــوًة  تلقيهـــا  بعـــد   ،2021 مـــارس 
للعمـــل فـــي اإلمـــارات مـــن قبـــل رجل 
لتعتقـــل  إماراتـــي،  فلســـطيني-  أعمـــال 
بعـــد أســـبوع، إثـــر مداهمـــة شـــقتها في 
دبـــي، وضبـــط كميـــة مـــن المخـــدرات، 
بها،  باعتبارهـــا كميـــًة لالتجـــار  صنفـــت 
بحســـب مـــا صـــدر عـــن شـــرطة دبـــي.

وســـبق وأن نفـــت عائلـــة كيـــوان المقيمة 
الموجهـــة  التهـــم  كل  حيفـــا  مدينـــة  فـــي 
"تـــم  أنـــه  إلـــى  مشـــيرة  فـــداء،  إلـــى 
توريطهـــا فـــي قضيـــة ال عالقة لهـــا بها".

إلغــــــاء حكــــــم إعــــــدام الشــــــابة 
الحيفاويـــة فـــداء كيـــوان يف اإلمـــارات

للكنيســـت  العامـــة  الهيئـــة  صادقـــت 
اقتراح  الثانيـــة والثالثة علـــى  بالقـــراءة 
قانون حل الكنيســـت الرابعة والعشـــرين 
الثالثـــة  القـــراءة  أيـــد   .2022 لســـنة 
دون  كنيســـت  عضـــو   92 والنهائيـــة 
الكنيســـت.  مـــن أعضاء  أي  معارضـــة 
الكنيســـت  بحـــل  االقتـــراح  يقضـــي 
الرابعة والعشـــرين قبل انتهـــاء واليتها، 
وإجـــراء انتخابات الكنيســـت الخامســـة 
والعشـــرين في يـــوم 1 تشـــرين الثاني/ 
الهيئـــة  ورفضـــت   .2022 نوفمبـــر 
العامة للكنيســـت تحفظ كتـــل المعارضة 
فـــي  االنتخابـــات  بإجـــراء  القاضـــي 
 2022 أكتوبـــر  األول/  تشـــرين   25
بـــدال مـــن 1 تشـــرين الثانـــي نوفمبر.
الكنيســـت  الكنيســـت عضو  رئيس  وقال 
ميكـــي ليفـــي بعـــد إقـــرار قانـــون حل 

الكنيســـت: "كانـــت هذه الكنيســـت معقدة 
كنيســـت مســـتقطبة عملت خالل  للغاية. 
تبـــادل رئاســـة الحكـــم، والتـــي تحولت 
المعارضـــة فيها إلى ائتـــالف فيما تحول 
االئتالف إلى معارضة. لألســـف الشديد، 
بلغ الخطـــاب المســـيء والكراهية ذروة 
لم نشـــهدها قط فـــي هـــذا المجلس. وفي 
الوقـــت نفســـه، عملـــت هذه الكنيســـت 
ليـــل نهار، ومـــررت الميزانيـــة وقانون 
الترتيبـــات فـــي اقتصاد الدولة، وســـنت 
قوانيـــن مهمـــة ال حصـــر لهـــا لصالح 
مـــن جائحة  كنيســـت خرجت  الجمهور. 
كورونـــا وعـــادت للعمـــل الكامـــل في 
الســـاحة الدولية، كنيست ســـاعدت دولة 
إســـرائيل على المضي قدًمـــا بعد عامين 
صعبين مـــن الوباء واالنتخابـــات والتي 
عـــادت إلـــى العمـــل بعد شـــلل طويل".

املصادقة عىل حل الكنيست الرابعة والعرشين وإجراء انتخابات 
الكنيســـت الخامســـة والعرشيـــن يف 1 ترشين الثـــاين القادم

عقدت بلدية شـــفاعمرو صباح  الثالثاء 
جلسة مع ممثلي شـــركة بيزك لترتيب 
الخطـــوات العمليـــة األخيـــرة إليصال 
االليـــاف البصريـــة لكافـــة االحياء في 
مدينة شـــفاعمرو ، شـــارك في الجلسة 
مديـــر عام البلدية الســـيد عمـــر الملك 
، نائـــب مهنـــدس البلدية مهـــا خطيب 
حمودي ، مدير قســـم الحوســـبة ماهر 
مشـــعور ومدير الدائرة اإلعالمية نايف 
ياســـين ،  هذا وتم االتفاق في الجلســـة 
علـــى انطـــالق العمل فـــي 31 منطقة 
موزعـــة علـــى كافـــة احيـــاء المدينة 
مـــع ابتـــداء عـــام 2023 وتخصيص 

هـــذا العـــام لتحويل كل شـــفاعمرو 
لالتصـــال عبر االليـــاف البصرية . 
االتصال  تحويل  أن  بالذكـــر  الجذير 
يعتبـــر  البصريـــة  االليـــاف  عبـــر 
حاجة ماســـة مع متطلبـــات العصر 
ويســـاعد علـــى اجراء نقلـــة نوعية 
االنترنـــت واالتصاالت  في مجـــال 
فـــي شـــفاعمرو ، حيـــث ســـيوفر 
المشـــروع إمكانية لالتصال السريع 
االمـــن على نطاق أوســـع من حيث 
اإلمكانيـــات والبنـــى التحتية ، االمر 
الخدمـــات لرواد  الذي ســـيتيح تطوير 
المصالح ، الطالب الجامعيين ، معلمي 
المـــدارس والطالب وغيرهـــم الكثير .

مديـــر عـــام البلديـــة عمر الملـــك قال 
: " نـــرى فـــي هذا المشـــروع األهمية 
القصـــوى ألنه يمثل أحـــد أهم تحديات 
العصـــر ، عملنا بشـــكل متواصل من 
أجل أن تكون شـــفاعمرو احـــد المدن 
العربيـــة الرائـــدة فـــي البـــالد والتي 
كامـــل  شـــبه  بشـــكل  ايصالهـــا  يتـــم 
باألليـــاف الضوئيـــة ، االمـــر الـــذي 
ســـيعود بالفائـــدة علـــى المواطنين ".

اعـــالن االتفـــاق بـــني بلدية شـــفاعمرو 
ورشكة بيزك عىل إيصـــال االلياف البرصية  
لكافـــة احيـــاء املدينـــة يف عـــام 2023 

أصيـــب ثالثة شـــبان شـــفاعمريين بعيارات 
نارية مســـاء أمس الخميس , بحي عين عافية 
في مدينة شـــفاعمرو , فقـــد أطلق مجهولون 
واباًل مـــن الرصاص صوب الشـــبان الثالثة 
أثناء تواجدهم بإحـــدى الحوانيت في الحي .
وقـــد هرعـــت الطواقـــم الطبية من شـــركة 

المـــكان  إلـــى  المكثـــف  للعـــالج  حيـــاة 
حيـــث  للمصابيـــن  العـــالج   تقديـــم  وتـــم 
بالمتوســـطة  اإلصابـــات  إحـــدى  وصفـــت 
الشـــابين اآلخرين  فيمـــا وصفـــت إصابـــة 
مـــن  قـــوات  وهرعـــت  كمـــا  بالخفيفـــة. 
التحقيق.   وباشـــرت  المـــكان  إلى  الشـــرطة 

إصابـــة ثالثـــة شـــبان بعيـــارات ناريـــة 
بحادثـــة إطـــالق رصـــاص يف شـــفاعمرو

الخميـــــــس أمـــــــس  مســــــاء 



تفـاصـيل تزيّن العـيـد
ولـلـقـاء األحــّبة طـعـم ثاٍن

كاللـيت تتمـنّى لكـم أضـحـى ُمـباَرك
ُكـّل عـاٍم وأنـتُـم بِـخـيـر . أعـاَده الّله َعـلـَيـُكـم بالـَخـيـر 

والُيــمــن والَبـركـــات ودوام الصـِّحــة.

لنصـائح حول تـغذية سـليـمة فـي العـيد:
إمـسحـوا الباركود 

او أدخلوا لموقع كاللـيت بالعربّية



األخبار401.07.2022

فـــي بيـــان عممه المتحدث باســـم شـــرطة 
إســـرائيل لإلعـــالم العربـــي جـــاء :" في 
إطـــار نشـــاط "المســـار اآلمـــن" ، قررت 
الشـــرطة زيـــادة عـــدد األهـــداف التي تم 
تحديدهـــا علـــى أنها مـــن مســـببي الجرائم 
فـــي المجتمع العربـــي إلـــى 1018 هدًفا.
منـــذ بداية النشـــاط، تـــم تقديم لوائـــح اتهام 
ضـــد المئـــات مـــن مســـببي الجرائـــم في 
المجتمـــع العربـــي، وتم القـــاء القبض على 
2,200 مشـــتبه، هـــذا وتمـــت احالة 35٪ 
مـــن االهـــداف الـــى العدالة، وتـــم توقيف 
حوالـــي ٪90 مـــن االهـــداف حتـــى نهاية 
االجـــراءات القضائيـــة فـــي المحكمـــة " .

واضاف البيان:" كجزء من نشـــاط "المسار 
اآلمن" تعمل شرطة إســـرائيل بشراكة تامة 
مـــع وكاالت إنفاذ القانـــون األخرى لتعزيز 
ســـيادة الحكم والردع في البلـــدات العربية 

وزيـــادة الشـــعور باألمـــن بيـــن الجمهور.
وقـــال رئيـــس قســـم التنســـيق الميداني في 
شـــعبة االســـتخبارات المقدم ليون هيرش : 
"كجزء من قرار قيادة الشـــرطة ، نقوم اليوم 
بإضافـــة مئات األهداف إلى ســـلة األهداف 
التـــي تم تناولهـــا في النشـــاط. حتى اآلن ، 
منذ بداية النشـــاط، تمكنا من تنفيذ أنشـــطة 
أمام جزء كبيـــر من األهداف المســـتهدفة، 
والتـــي تم بالفعـــل تقديم لوائـــح االتهام ضد 
٪35 منها. تقوم شـــرطة إســـرائيل بجهود 
جمـــة مســـتخدمة وســـائل عديـــة ومتنوعة 
مـــن أجـــل التعامل مـــع مرتكبـــي الجرائم 
فـــي المجتمع العربـــي بطريقـــة حازمة ال 
هـــوادة فيها. أي ســـالح يتم ضبطـــه اليوم 
لـــن يقتل غـــًدا، وأي عبوة ناســـفة التي يتم 
ضبطهـــا اليوم وهـــي جاهزة لالســـتخدام, 
لـــن تعـــرض الجمهـــور للخطـــر غـــًدا ".

الرشطـــة :" قدمنا لوائح اتهـــام ضد املئات 
من مســـببي الجرائـــم يف املجتمع العريب"

قـــررت اللجنـــة الحكومية الخاصـــة برقابة 
األساســـية،  الغذائيـــة  المنتجـــات  أســـعار 
األساســـي، ومشتقاته  الحليب  أســـعار  رفع 
امتصاص  بنسبة %4,9. وبهدف  األساسية 
النقمة، فإنه ســـبق هذا القـــرار، تصريحات 
كانـــت تتحدث عـــن غالء بنســـبة 14%، 
مـــن باب التالعـــب بالغالء، لتصبح نســـبة 
الغـــالء المقررة، وكأنه "إنجـــاز حكومي".

ومـــن بين مـــا يتم رفـــع ســـعره، الحليب 
األساسي، ومشـــتقاته األساسية، مثل الجبنة 
الصفراء والجبنة البيضاء، وأنواع أساســـية 

من األلبان التـــي تصنعها المحالب الكبرى.
وســـوية مع هذا، فإن لجنـــة الرقابة أوصت 
بإلغـــاء الجمـــارك تدريجيـــا عـــن أجبـــان 
فـــي عملية  أساســـية مســـتوردة،  وألبـــان 
تخفيـــض تبدأ في العـــام المقبـــل 2023، 
وتنتهـــي في العـــام الـــذي يليـــه 2024.

يشـــار إلى أنه في الســـنة األخيرة، ارتفعت 
أســـعار البنزين بأكثر من %26، وأســـعار 
البيوت بأكثر مـــن %15، والمواد الغذائية 
األساســـية بنســـب تتراوح ما بين %3 إلى 
بنسبة 5,7%. الكهرباء  وأســـعار   ،15%

ومشـــتقاته  الحليـــب  أســـعار  رفـــع 
%5 بــــنـــســـبــــــة  األســـاسـيــــــة 

أمـــس  يـــوم  الشـــرطية  النيابـــة  قدمـــت 
مـــدع عـــام ضـــد  الخميـــس ، تصريـــح 
مـــروان كالســـاني )54 عاًما( مـــن حيفا 
بشـــبهة قتل زوجته ســـمر كالســـاني طعًنا 
بالســـكين قبـــل عدة اســـابيع. وجـــاء من 
الشـــرطة، أنهـــا تلقـــت بالًغا فـــي تاريخ 
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عائلـــة فـــي حيفـــا، ممـــا ادى الى 
مقتـــل الزوجة )51 عاًمـــا( متأثرة 
ســـكين. بواســـطة  طعنـــات  بعـــدة 

التحقيق  باشـــروا  الشـــرطة  افـــراد 
الفور  علـــى  اعتقـــال زوجها  وتـــم 
وجمـــع ادلة مـــن مـــكان الجريمة، 
االولية  التحقيقـــات  مـــن  تبين  حيث 
بيـــن  مســـتمر  نـــزاع  هنـــاك  أن 
الزوجيـــن ادى الى خـــروج الزوج 
اواخـــر  منـــذ  المنـــزل  خـــارج  للســـكن 
شـــهر اذار، ومـــع تطور النـــزاع، وصل 
بطعنها  وقـــام  الضحيـــة  لمنـــزل  الـــزوج 
عـــدة مـــرات حتـــى المـــوت. وقـــد تـــم 
تقديـــم تصريـــح مدع عـــام بحقه، وســـيتم 
تقديـــم الئحة اتهام خـــالل االيـــام المقبلة.

ترصيـــح مدع عام ضـــد مروان كالســـاين من 
حيفا بشبهة قتل زوجته ســـمر طعًنا بالسكني

محمـــد  قاســـم  الشـــاب  لقـــي 
جديـــدة  مـــن  عاًمـــا(   31 ( ســـمري 
الثالثـــاء  ليلـــة  مصرعـــه  المكـــر, 
نـــار. إلطـــالق  تعرضـــه  جـــراء 

فـــي  وفاتـــه  اعـــالن  تـــم  وقـــد   
نقـــل  ان  بعـــد  نهاريـــا  مستشـــفى 
حرجـــة.  حالـــة  فـــي  وهـــو  اليـــه 
وباشـــرت شـــرطة الجليـــل تحقيقاتها.

مقتـــل الشـــاب قاســـم محمـــد ســـمري بعد 
تعرضـــه إلطالق نـــار يف بلـــدة جديـــدة املكر

لقي الشـــاب محمد خميس عماش )24 عاما( 
مصرعـــه اثـــر تعّرضه إلطالق نـــار فجر 
الســـبت الماضي، في بلدة جســـر الزرقاء.
قـــرب  بســـيارته  تواجـــد  حيـــن 
البلـــدة. فـــي  البلـــدي  الملعـــب 
إلـــى  اإلســـعاف  طواقـــم  ووصلـــت 
المـــكان، ونقلـــت المصـــاب وهـــو بحالـــة 
يافـــي”  “هلـــل  مستشـــفى  إلـــى  حرجـــة 
فـــي الخضيـــرة، قبـــل أن يتـــم اإلعـــالن 
عـــن وفاتـــه متأثـــرا بجراحـــه الحرجـــة.

مقتل الشـــاب محمد خميس عامش من جرس الزرقاء

الصـــادرة  المعطيـــات  أحـــدث  أظهـــرت 
عـــن وزارة الصّحـــة اإلســـرائيلية صباح 
تشـــخيص  تـــّم  أنّـــه  الخميـــس  أمـــس 
خالل  بكورونا  جديـــدة  11,077إصابـــة 
اليـــوم األخيـــر، علًما أّن عـــدد االصابات 
النشـــطة فـــي البـــالد حالًيـــا بلـــغ أكثـــر 
مـــن 71ألـــف إصابـــة. فيما بلـــغ معامل 
العـــدوى 1.12. ويســـتدل مـــن معطيات 
وزارة الصّحـــة أنّـــه تـــّم تســـجيل زيادة 
بحيث  الخطـــرة،  االصابات  بعـــدد  أخرى 

يتلقـــى العـــالج فـــي مستشـــفيات البـــالد 
296مريًضـــا بحالـــة خطيـــرة، بينهم 46 
التنفـــس  بأجهـــزة  موصوليـــن  مريًضـــا 
الكلـــي لمرضى  الصناعـــي. وبلـــغ العدد 
 1037 البـــالد  مشـــافي  فـــي  كورونـــا 
مريًضـــا. هذا وذكـــرت وزارة الصّحة أّن 
عـــدد وفيات كورونـــا من بدايـــة الجائحة 
بلـــغ 10,958حالة. وبحســـب المعطيات 
فـــإّن عدد حـــاالت الوفـــاة التي ســـّجلت 
36 حالة. بلـــغ  فـــي األســـبوع األخيـــر 

الخــــمــيــــس أمـــــــس  حتـــــى 
بفريوس  الجديدة  اإلصابـــات  بعدد  ارتفاع 
كورونـــا وازدياد يف عدد الحـــاالت الخطرة 
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غّطـــى ضباب الحزن مجـــال رؤيتنا، 
ولم نُعد نـــرى أفظع من هـــذا الحدث 
من  الحـــارة  ارتاعـــت  المســـتغَرب، 
ســـماع خبر رحيـــل أم زاهر، فاضت 
الحســـرة واللوعة على  دموع األسى، 
غافلتني  والّذهـــول.  المفاجـــأة  ضّفَتي 
شـــهقة الفراق غيـــر المتوّقعة، لرحيل 
خالتي وردة في ذلـــك النهار المبارك، 
هـــذا دليل على شـــّدة إيمانهـــا بالّرب 
وتقّربها الّروحي اليومي منه، خاشـــعًة 
مـــن خالل  المســـيح،  ـــيِّد  السَّ لمجـــد 
الصلوات. لبـــث  الّدؤوبـــة  متابعتهـــا 

مـــْت أم زاهر التضحيات اإلنســـانيّة  قدَّ
الجّمـــة منـــذ أيّـــام شـــبابها، بحيـــث 
ال يمكـــن ألي شـــخص فـــي العائلـــة 
أاّل يقـــف عندهـــا فـــي حياتـــه، فهي 
ا، لـــم تتحّدث  محّطـــات شـــخصيّة جدًّ
بهـــا، إلدراكهـــا أّن العائلـــة دّونتهـــا 
ـــرات ذاكرتها. راَفَقتها ِســـَمة  في مذّكِ
التضحيـــات طيلـــة حياتهـــا، فكانـــت 
الحاضنـــة ألســـرة نجلها البروِفســـور 
ـــت أوالده تحـــت كنَفي  زاهـــر، ضمَّ
ظلَّلْتُهـــم  والتزامهـــا،  مســـئوليّتها 
وتفانيهـــا وعطائها.  رأفتهـــا  بظـــالل 
ة عائلتنـــا، لقد كنـــِت صديقة  يـــا جـــدَّ
أبناء البروِفســـور، فبادلـــوِك ِصدقهم، 
كنـــت رفيقتهـــم فأرفقـــوا بـــِك رفًقـــا 
حقيقيًّـــا، قدَّروا ومـــا زالـــوا يُقّدِرون 
صنيَعـــِك معهم، بوجودِك لم يشـــعروا 
بنقـــٍص أو تقصير بأي واجب أَســـري 
أو يومـــي، ســـواء تجاههـــم أو تجاه 
البروِفســـور، الـــذي بـــّذل كلَّ جهـــد 
صحتـــك  لتبقـــى  وعالجـــّي،  ّطبـــّي 
يـــا أم زاهـــر حارســـِك الّشـــخصي، 
مـــن أجـــل أن تُكِملـــي دورة فرحتِك 
بـــزواج حفيدتِك وردة، التـــي افَتَتْحِتها 
يـــا خالتـــي بعزم قبـــل فتـــرة وجيزة. 
ابنتـــاِك داليـــة ودينا، كانَتا َشـــريكتان 
اليوميّة  فّعالياتـــِك  فـــي ورشـــة  معك 

التي لـــم تتوّقف للحظة واحـــدة، قّدمَتا 
لـــك دون توانـــي كل مـــا يلزمِك من 
واجبـــات، بعـــد أن كنـــِت ذات يـــوم 
تِك،  فارسة النّشـــاط الممتطية جواد همَّ
قّدمِت البنَتيِك لؤلـــؤة التربية الّصالحة 
التـــي لن تفقد بريقها، وســـتَظل تُِشـــع 
ــا وتضحيّة في  عليهمـــا تعاضًدا أََخويًـّ
ســـبيل بعضهما البعض، لتعيَشـــا حياة 
الّزمـــن وتحّديات  خالية من عثـــرات 
بـــك وبخالتهمـــا.  األيّـــام، متمثِّلَتيـــن 
عشـــِت يـــا أم زاهـــر مـــع شـــقيقتِك 
الصغـــرى أم كميل، أّمـــي كتوأمَتين، 
حيـــاة فيهـــا شـــراكة قـــّل نظيرها... 
تبادلتمـــا الوفـــاء، وضربتمـــا مثـــااًل 
الهانـــئ  العيـــش  فـــي  بـــه  يُحتـــذى 
للحفـــاظ على  ولبعـــض،  بعـــض  مع 
عاًما  ســـبعين  األســـَرَتين طيلة  تالُحم 
وأكثر... لقد تشـــابكت طريقة عيشكما 
اأُللفـــة  َمفـــارق  مـــن  العديـــد  عنـــد 
ـــروف، عرفتمـــا أدق  والّســـعادة والظُّ
التّفاصيـــل الّشـــخصية عن بعض، من 
أجـــل البقاء فـــي حيِّز وحـــَدة الحال، 
ارتبطتمـــا بحبل المصيـــر الواحد، لم 
والحنان،  بالعطف  بعـــض  على  تبخاَل 
انصهرتما كجســـٍد واحٍد، لدرجة أنّكما 
في صغركمـــا رفضتمـــا أن تُكوَنا في 
الّدراســـة.   أيّام  أثناء  صف منفصـــل، 
تَركِتنـــا بلمح البصر، فلـــم نُعد نُبِصر 
وجـــودك الجميـــل بيننا، خطفـــِت منّا 
متعـــة حضورك الّصباحـــي إلى بيتنا، 
فلـــم نُعـــد نخطـــف منـــك االبتســـامة 
ـــَرتنا بســـالمك الّداخلي. كان  التي بشَّ
حديثـــي الّصباحـــي معِك يشـــّدني إلى 
مواضيـــع ومطارح حياتيّـــة عديدة... 
عالقتـــي بـــِك لـــم تُكن مجـــّرد عالقة 
الخالـــة، فبالنســـبة لـــي كنـــِت أمـــي 
الثّانيـــة، كـــم رعيِتني فـــي صغري، 
قّدمـــِت لـــي وجبـــات األمومـــة دون 
العظيـــم  وتقديـــري  كبـــرُت،  َكلَـــل، 
لمجهـــودك تعاَظـــم يوًمـــا إثـــَر يوم. 
كـــم حاولـــْت الّشـــيخوخة أن تتطاول 
تحّديِتهـــا  لكنّـــك  حيويتـــك،  علـــى 
بقـــوة... تعاليـــت عليهـــا بجبروتك... 
العجيبة  بقدرتـــك  أيًضـــا  واســـتطعِت 
فـــي  ومعاناتـــك  آالمـــك  تخبِّئـــي  أن 
أو  تتأّففـــي  أن  دون  ِك،  ســـّرِ كهـــف 
تتأّوهـــي. تميَّزْت عالقتـــك مع عائلتي 
ة واإلخـــالص. لن  الّصغيـــرة بالمـــودَّ
بمعاملة  ميَّزِتنـــا  أنّـــِك  بالمّرة  أنســـى 
خاّصـــة، ُكنّا نســـتقبلك كأنّنا نســـتقبل 
بالغة  امـــرأة  وليس  صديقة عزيـــزة، 
الّشـــعور في  الّســـن، دفنـــِت هذا  في 
بقـــّوة  أعمـــاق عمـــرِك، انصهـــرِت 
تفاصيلنا  مـــع  تعايشـــِت  حياتنـــا،  في 
تطلبين  إلينـــا  لجـــأِت  كـــم  اليوميّـــة، 
أي غرض، فكنّـــا نلبّيِك حـــااًل، ألنِّك 

اعتبرِتنـــا مثـــل أوالدك، واعتبرتـــِك 
والبني.  لهـــا  ـــا  وأمًّ أخًتـــا  زوجتـــي 
الـــّذكاء الفطـــري الـــذي تمتَّعـــت به 
بســـرعة  تتأقلـــم  جعلهـــا  الّراحلـــة، 
مـــع عالـــم اإلنترنـــت ومـــا تِبعه من 
تطـــّورات، فاندمجـــْت بســـرعة مـــع 
هـــذا العصـــر، وكانـــت تمـــأل وقت 
فراغهـــا بحًثا عـــن المعلومـــات التي 
تُْغنـــي ِفكرهـــا واهتماماتهـــا، إلى أن 
أصبحـــت ســـيّدة معرفيّـــة، وفي حال 
حصول خلٍل ما فـــي اإلنترنت، كانت 
تلجـــأ إلّي حـــااًل ألحل لها المشـــكلة، 
واعتبرتنـــي خبيـــر صيانـــة عالمهـــا 
أيًضا من  قّربهـــا  الـــذي  االفتراضي، 
أقاربهـــا المتواجديـــن خـــارج البالد. 
كان شـــغفك لألطفال ملعـــب رعايتِك 
الخاص، عانقِتهـــم برحابة صدر، من 
للطفولة...  استرجعِت عشـــقِك  خاللهم 
لهفتِك علـــى أحفادِك حّركـــت بداخلِك 
القلـــق عليهـــم، فكانوا  يوميًّا حـــراك 
الّطاعـــة...  فـــروض  لـــِك  يقّدمـــون 
تناوبوا علـــى حمايتك... حِرُصوا على 
راحتـــِك... تعاملوا معِك يـــا أم زاهر 
بـــُروح شـــبابيّة، فتحِت لهـــم المجال 
أيّامهم.       أجمـــل  برفقتـــك  يعيشـــوا  أن 
الّراحلـــة أحبّـــت التواصـــل الّدائم مع 
لُهـــم  فَرَشـــت  واألصدقـــاء،  النّـــاس 
عند بـــاب منزلهـــا ســـّجاد التّرحاب، 
راحتهـــا،  مصيـــف  بيتهـــا  معتَبـــرة 
ومنتجـــع متعتهـــا، الـــذي أطـــّل على 
ـــم بكرمها،  باحة تفاؤلهـــا. الجميع تنعَّ
اســـتقبالها  أحبّوا  ضيافتهـــا،  كّرمـــوا 
المنِعـــش لوجودهـــم، رغـــم مرورها 
المنزلـــي  العـــالج  بنفـــق  الليلـــي 
نـــور  زاهـــر  أم  أحبّـــت  المرِهـــق. 
الّصباح، مشـــّرعة يوميًّا نوافذ منزلها 
ـــَدت عالقاتها  لقد وطَّ األمل.  لشـــعاع 
االجتماعيّـــة مع الجميـــع، وتحديًدا مع 
أبنـــاء الّطائفـــة المعروفيّة، فتقاســـموا 
الحســـنة،  الجيـــرة  أرغفـــة  معهـــا 
تعاملت معهـــم بوقار كبير، اكتَســـَبت 
هـــذا الموروث مـــن زوجهـــا، رجل 
المجتمـــع الّراحل، العم شـــفيق عّزام.
إلـــى اآلن مـــا زلنـــا مشـــدوهين من 
بســـتاره  الموت  لفَّهـــا  الّرحيل،  هـــذا 
نصـــّدق  أن  نرفـــض  بســـرعة... 
أن القـــدر قـــد انتـــزع ريادتهـــا مـــن 
انتـــزع بقيّة  ُمِحبّي الحيـــاة...  قائمـــة 
ســـِني عمرها مـــن الئحـــة انتظارها 
إضاءة أنـــوار الفرح اآلتي، وســـلّمها 
تـــرك  رحيلهـــا  لآلخـــرة.  بســـرعة 
فراًغـــا كبيـــًرا، ولكنّهـــا كانـــت دائًما 
مســـتعّدة للتّســـليم بمشـــيئة هللا، فهـــي 
ســـتبقى ابنة الكنيســـة الباّرة، ســـتظل 
التّقوى،  الالبســـة رداء  راهبة اإليمان 
الجالســـة اآلن في أحضـــان الملكوت.           

ــر( ــ ــّزام )أم زاه ــ ــد در – ع ــ ــة وردة فري ــ ــة الفاضل ــ ــل الخال ــ ــرى رحي ــ لذك
ــاء ــ ــة البقــــ ــ ــي جنَّــــ ــ ــاء فــــ ــ وردة الّنقـ

بقلـــم: مـــاُرون ســـامي عـــّزام

ال أعتقـــد أن هناك من يخالفني الرأي، 
فـــي أن أســـوأ المظاهـــر والمواقـــف 
المزعجـــة الســـلبية والمؤلمة، ظاهرة 
تتعالى من  التـــي  المزعجة  األصوات 
هنا وهنـــاك، وقهقهـــات تأتي من كل 
زاويـــة، ورنيـــن الهواتـــف النقالة بال 
أنغام موســـيقى وأغاٍن  انقطاع علـــى 
طربيـــة. كل هـــذا يحدث فـــي المقابر 
أثناء الصالة وإلقـــاء الكلمات التأبينية 
خالل مراســـيم تشـــيع الميت، إضافة 
تبـــادل اآلراء والحديـــث حول  إلـــى 
شؤون الّســـاعة السياسية واالقتصادية 
والرحل  العمـــل  وذكريات  والنـــكات 
واألعـــراس والقائمـــة طويلـــة، وكأن 
هذا هـــو المكان والزمان المناســـب!! 
بـــدال مـــن مراعـــاة حرمـــة الميـــت 
والموقـــف، ومشـــاعر أهـــل الفقيـــد، 
لـــه.  واالســـتغفار  عليـــه  والترحـــم 
إن فقـــدان بيوت العـــزاء للقيم الحقيقية 
مـــع  والتعاطـــف  المواســـاة  لمعنـــى 
ذوي الفقيـــد فـــي مثل هـــذه المواقف 
والظـــروف، لمشـــهد مقيـــت ومقلق، 
ـــا أحمر بالقلـــم العريض.  يشـــّكل خطًّ
كلـــي أمـــل، أن بعـــض األصـــوات 
هـــذه  مـــن  المتذّمـــرة  المتعاليـــة  
بالفائـــدة وتالقي  تأتـــي  قد  الظاهـــرة 
آذانـــا صاغيـــة، وتعمل على إســـدال 
المســـرحية  هـــذه  علـــى  الســـتارة 
مشـــاهدها. تعيـــد  التـــي  الهزليـــة 
بهـــذا المقـــام، أقـــول وا أســـفاه! لما 
وصلنـــا إليـــه، ألـــم تعد أشـــباح الليل 
المقابـــر  وخفيـــر  القبـــر  وظلمـــة 
تخيف؟! فقـــد أصبحت هـــذه األماكن 
أكثـــر أمنـــا وراحـــة وســـكينة، وما 
يخيـــف ويبعـــث علـــى القلـــق وعدم 
المعيبـــة. المواقـــف  هـــذه  الراحـــة 
بالموقـــف!  رفًقـــا  لطًفـــا! 
القصـــد وراء  مـــن  وهللا 

لـطـــًفــــــــــا! 
املوقف مراعاة 

ــد ــي ــب ــني ابـــــــو ع ــ ــع ــ ــم م ــلـ ــقـ بـ
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ــركة  ــي لشـ ــع العربـ ــي المجتمـ ــي فـ ــه اإلعالمـ ــّزاوي، الوجـ ــت مـ وتطرقـ
ـــم،  ـــول العال ـــة ح ـــا التاريخي ـــركة وريادته ـــق الش ـــة طري ـــى بداي )HStern(، إل
ـــرة  ـــب مدي ـــى جان ـــركة، إل ـــة للش ـــرة العاّم ـــرج، المدي ـــارون روزنبي ـــت ش ودع
ـــت  ـــي تأسس ـــة الت ـــخ المارك ـــة وتاري ـــا قص ـــان، لتروي ـــل الش ـــويق، ياعي التس
فـــي عـــام 1945 فـــي البرازيـــل بواســـطة هانـــس شـــتيرن، وهي بُملكيـــة 
خاصـــة لعائلـــة شـــتيرن، ويقـــع مقّرهـــا فـــي ريـــو دي جانيـــرو بالبرازيـــل، 

ــن  ــويق المجوهرات مـ ــع وتسـ ــم وتصنيـ ــي تصميـ ــة فـ ــي متخّصصـ وهـ
الذهـــب عيـــار 18 قيراًطـــا والســـاعات الفاخـــرة.

توفـــي هانـــس شـــتيرن، مؤســـس الشـــركة، فـــي عـــام 2007، ومنـــذ ذلـــك 
ـــر  ـــب المدي ـــا منص ـــغل حالًي ـــذي يش ـــتيرن، ال ـــو ش ـــه روبرت ـــل ابن ـــن واص الحي

ـــده. ـــيرة وال ـــها، مس ـــركة ورئيس ـــي للش اإلبداع
ــدة  ــس الرائـ ــرات الخمـ ــركات المجوهـ ــن شـ ــدة مـ ــر )HStern( واحـ تعتبـ
فـــي العالـــم، مـــع أكثـــر مـــن 120 متجـــًرا فـــي عشـــر دول. وقـــد افتتـــح 
ـــزال  ـــب وال ي ـــل أبي ـــون ت ـــدق هيلت ـــي فن ـــام 1965 ف ـــاد ع ـــي الب ـــر ف أول متج
ـــع  ـــاد تق ـــي الب ـــر ف ـــا 10 متاج ـــركة حالًي ـــر الش ـــوم. تدي ـــى الي ـــل حت يعم
فـــي كنيونـــات وفنـــادق ومطـــار بـــن غوريـــون )تعتبـــر )HStern( الماركـــة 

أقـــدم صاحبـــة حـــق امتيـــاز فـــي الديوتـــي فـــري(.
ـــتوحاة  ـــدة، مس ـــم جدي ـــكيالت بتصامي ـــة تش ـــق المارك ـــام، تطل ـــي كل ع ف
ـــة  ـــة المعماري ـــخ والهندس ـــن والتاري ـــم الف ـــن عوال ـــة م ـــر مختلف ـــن عناص م
ـــاون  ـــا بالتع ـــم تصميمه ـــرات ت ـــض المجوه ـــا. بع ـــة الــــ “POP”   وغيره وثقاف
 .Burla Marx أو Diane von Furstenberg مـــع شـــخصيات بـــارزة مثـــل
ويشـــّكل اختيـــار األحجـــار الكريمـــة وكيفيـــة ترصيعهـــا جـــزًءا أساســـًيا 

ـــرات. ـــم المجوه ـــة تصمي ـــن عملي م

HStern: ماركة المجوهرات العالمية الفاخرة 
والشهيرة برمز النجمة الفريد

ـــرة  ـــدة والمدي ـــال الرائ ـــرة األعم ـــّزاوي، مدي ـــوزان م ـــه س ـــذي طرحت ـــري ال ـــؤال الجوه ـــة؟ كان هذا الس ـــي النجم ـــن ه م
ـــي  ـــي ف ـــع العرب ـــن المجتم ـــرات م ـــطات والمؤثّ ـــرات الناش ـــى عش ـــة، عل ـــان والدعاي ـــّزاوي لإلع ـــب م ـــة لمكت العاّم
ـــن  ـــف ع ـــة، يكش ـــة راقي ـــواٍء ملوكي ـــز بأج ـــاٍء تمّي ـــال لق ـــق Suzan’s Team، خ ـــن فري ـــا وم ـــيال ميدي ـــم السوش عال
جمـــال الدمـــج الســـاحر مـــا بيـــن األنوثـــة والمجوهـــرات، والـــذي عقدتـــه شـــركة )HStern( العالميـــة، والرائـــدة 
ـــرح  ـــؤال ُط ـــب. س ـــل أبي ـــي ت ـــف، ف ـــات أفي ـــر، رام ـــون عوف ـــي كني ـــاء 29.6 ف ـــرة، األربع ـــرات الفاخ ـــم المجوه ـــي عال ف
لتتبعـــه إجابـــة واحـــدة، وصفـــت مـــّزاوي ُعمقهـــا، ببســـاطتها: النجمـــة هـــي التـــي ترتـــدي بريقهـــا بأنوثتهـــا، 
بنعومتهـــا، بأســـلوبها الراقـــي وبتعاملهـــا الملوكـــي- رمـــٌز فريـــد، ذو رســـالة ممّيـــزة، هـــو ذاتـــه تعريـــف المـــع 

ـــة.   ـــي: نجم ـــي تعن ـــة، والت ـــة، باأللماني ـــم المارك ـــة )HStern(، اس تصوير: دانا الفيلكلم

ـــالت  ـــل حف ـــزة مث ـــبات الممّي ـــي المناس ـــم )HStern( الفريدة ف ـــرزت تصامي ب
الســـجادة الحمـــراء واالحتفـــاالت واألمســـيات بحضـــور نجمـــات هوليـــوود 
ــّن يتزّيـــّن بهـــا ويعرضنهـــا فـــي وســـائل  وغيرهـــّن مـــن الشـــهيرات وهـ
ـــارون  ـــي، ش ـــا جول ـــات: أنجلين ـــؤالء النجم ـــض ه ـــن بع ـــة. وم ـــالم العالمي اإلع

ـــادوت. ـــال ج ـــي وج ـــار رفائيل ـــا، ب ـــز، ريهان ـــر لوبي ـــتون، جنيف س
تشـــمل االحتفـــاالت الســـنوية لــــ )HStern( إطـــالق مجموعـــات رائـــدة؛ إطـــالق 
خطـــوط جديـــدة ضمـــن مجموعـــة “MyCollection”، مصّممـــة خصيًصـــا 
ـــتمتاع  ـــن لالس ـــوة الزبائ ـــم دع ـــث يت ـــابات وحفالت الــــ “Gold Rush”، حي للش

ـــدة. ـــرات جدي ـــم بمجوه ـــب القدي ـــتبدال الذه ـــازات الس بامتي
 ”Gravity“ تشـــكيلة  هـــي  الماركـــة  أطلقتهـــا  تشـــكيلة  أحـــدث 
والمســـتوحاة من القمـــر والكواكـــب والتأثيـــرات الرائعـــة للجاذبيـــة. فـــي 
ــون  ــب بلـ ــو ذهـ ــل”- وهـ ــب “النبيـ ــرات الذهـ ــدون مجوهـ ــكيلة تجـ التشـ
ـــاس  ـــتال والم ـــار الكريس ـــع بأحج ـــري لــــ )HStern(، مرّص ـــمبانيا، وحص الش

ــؤ. ــض واللؤلـ ــود واألبيـ األسـ
ــارات  ــات والمطـ ــت الكنيونـ ــا أغلقـ ــا، عندمـ ــاء الكورونـ ــاب وبـ ــي أعقـ فـ
ـــا  ـــالد- موقًع ـــي الب ـــرة ف ـــة- ألول م ـــت المارك ـــة، أطلق ـــرة طويل ـــادق لفت والفن

تجاريًـــا يتيـــح شـــراء منتجـــات الماركـــة مـــن جميـــع أنحـــاء البـــالد.

ــروح  ــدود وبـ ــا حـ ــاء بـ ــم بالعطـ ــذي يّتسـ ــارك، الـ ــى المبـ ــد األضحـ عيـ
األخـــّوة، وتأليـــف القلـــوب والمحّبـــة، علـــى األبـــواب. وبإيحـــاء مـــن عيـــد 
األضحـــى ومـــن القيـــم األساســـية القائمـــة علـــى االحتـــرام المتبـــادل، 
ــرأة  ــّوة المـ ــا بقـ ــة، واعتراًفـ ــرام البيئـ ــين، احتـ ــن الجنسـ ــاواة بيـ المسـ
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وفـــي المجتمـــع العربـــي بشـــكل خـــاص، 
ـــة  ـــات العناي ـــة لمنتج ـــية العالمي ـــة الفرنس ـــت L’OCCITANE، المارك قام
ـــة، المســـتلهمة  ـــل العضوي ـــة ومســـتحضرات التجمي مـــن مصـــادر طبيعي
مـــن جنـــوب فرنســـا وأســـرار جمـــال مدينـــة بروفانـــس الفرنســـية، 
ـــن  ـــاء م ـــًرا لنس ـــا وتقدي ـــه، تكريًم ـــن نوع ـــا م ـــااًل خاًص ـــاء 28.06 احتف األربع
ـــى.  ـــد األضح ـــن بعي ـــي يحتفل ـــك اللوات ـــًة أولئ ـــي، وخاص ـــع العرب المجتم

ـــرات  ـــت خبي ـــرة، إلتق ـــن”، الناص ـــج فاش ـــي “البي ـــرع L’OCCITANE ف ـــي ف ف
ــن  ــّيدات مـ ــية العالمية، وسـ ــة الفرنسـ ــي للماركـ ــال المهنـ ــي المجـ فـ
ــادة وإدارة  ــق Suzan’s Team، بقيـ ــن فريـ ــرات مـ ــي ومؤّثـ ــع العربـ المجتمـ
ــالن  ــّزاوي لإلعـ ــب مـ ــة لمكتـ ــرة العامـ ــّزاوي، المديـ ــوزان مـ ــّيدة سـ السـ
ــور إدارة  ــك بحضـ ــاق، وذلـ ــع اآلفـ ــم ويوّسـ ــال ملهـ ــي احتفـ ــة، فـ والدعايـ
ـــم. ـــا إبراهي ـــي، بوليان ـــع العرب ـــي المجتم ـــة ف ـــفيرة المارك L’OCCITANE وس

إفتتـــح اللقـــاء بكلمـــة ألقتهـــا الشـــخصّية المحبوبـــة ســـوزان مـــّزواي 
عرضـــت فيهـــا رؤيـــة الماركـــة والقيـــم األساســـية التـــي تســـتند 
ـــّيما  ـــة، ال س ـــى البيئ ـــاظ عل ـــى الحف ـــرار عل ـــة واإلص ـــب الطبيع ـــا: ح إليه

فـــي خطـــوط إنتـــاج الماركـــة، ودعـــم الماركـــة لطمـــوح المـــرأة وإيمانهـــا 
 L’OCCITANE ـــة ـــا مارك ـــادر إليه ـــي تب ـــطة الت ـــى األنش ـــة إل ـــا، باإلضاف بقدراته

لتعزيـــز هـــذه القيـــم والمعتقـــدات.

وكجـــزء مـــن عمليـــة التعـــّرف علـــى الماركـــة ومـــن المبـــادرة االحتفاليـــة 
ـــور  ـــا بوج ـــة مادلين ـــي المارك ـــادات ف ـــرة اإلرش ـــت مدي لــــ L’OCCITANE، نّظم
ـــة زاهيـــة،  ورشـــة عمـــل قامـــت خاللهـــا المشـــاركات بإعـــداد باقـــات ورود صيفّي
ـــب  ـــن كث ـــّرف ع ـــي التع ـــة، وبالتال ـــة للبيئ ـــوات L’OCCITANE الصديق ـــن عب م
علـــى الماركـــة وِقَيمهـــا عبـــر الزهـــور التـــي تمثـــل الماركـــة ومنتجاتهـــا 
ـــل  ـــة عم ـــاك ورش ـــت هن ـــك، كان ـــى ذل ـــة إل ـــة. باإلضاف ـــادر طبيعي ـــن مص م
لتركيـــب رزمـــة الهدايـــا المثاليـــة للعيـــد، حيـــث قامـــت كل واحـــدة مـــن 
هديتها بصنـــدوق  وتركيـــب   L’OCCITANE منتجـــات  المدعّوات باختيـــار 

ـــدر. ـــرة الالفن ـــه زه ـــر تزّين ـــا أصف هداي

ـــاركات  ـــت المش ـــة، وقام ـــة ودافئ ـــواء جميل ـــال بأج ـــم االحتف ـــد اختت ـــذا وق ه
ـــذكار  ـــة وت ـــة رمزي ـــك كلفت ـــد، وذل ـــبة العي ـــة بمناس ـــة المثالي ـــب الهدي بتركي
أبـــدي ســـيرافق كل المشـــاركات فـــي هـــذا الحـــدث الفريـــد مـــن نوعـــه. 
ـــع،  ـــال الرائ ـــذا االحتف ـــن ه ـــؤولين ع ـــن والمس ـــاركات المنظّمي ـــكرت المش وش
ـــدث  ـــذا الح ـــن ه ـــزًءا م ـــّن ج ـــّن أن يك ـــم له ـــرف عظي ـــه لش ـــى أن ـــيرات إل مش
ــا  ــن امتنانهـ ــال عـ ــرت االحتفـ ــن حضـ ــرت كل مـ ــم. وعّبـ ــم والملهـ الداعـ
ـــد. ـــة العي ـــاركتهن فرح ـــّررت مش ـــي ق ـــة L’OCCITANE الت ـــا لمارك وتقديره

مبناسبة عيد األضحى:

املاركة الفرنسية العاملية
 L’OCCITANE

تنظّم احتفاًل مميّزًا!
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حملة َصيف وكَيف عاملُكيف من سامرة!
إبتداًء من تاريخ 1.7.2022 نشرتي من شبكة حوانيت سامرة بـ 200 ش.ج وما فوق

 وندخل السحب عىل ُمكيف يومياً!

عجوة اصيل 1 كغم

תמרים אסיל 1 ק”ג

990
&

متر مجهول 5 كغم

תמר מגהול 5 ק”ג

79&

جبنة صفراء نوعم 500 غرام

גבינה נועם 500 גרם

1490
&

زيت نبايت أنطوان 

شقحة 2.5 لرت

שמן  צמחי אנטואן 
שוקחה 2.5 ליטר

2490
&

زيت ذرة أنطوان شقحة 2 لرت

שמן תירס אנטואן שוקחה 2 ליטר

2290
&

سداسية مرشوب غازي سريما

שישיית משקה מוגז סירמה

790
&

قطني مجفف

תאנים מיובשים

2990
&

طحينة الهالل 900 غرام

טחינה אלהלאל 900 גרם

1990
&

طاولة قالبة للطي

שולחן  מתקפל

179&

شوكوالطه  كندر بوينو 10 وحدات

קינדר באונו 10 יח’

1990
&

سداسية مياه نفيعوت 1.5 لرت

שישיית מים נביעות 1.5 ליטר

990
&

سائل فريي للجيل 1.25 لرت

נוזל כלים פירי צהוב 1.25 ליטר

990
&

سداسية كوكاكةال 1.5 لرت

שישיית קוקה קולה 1.5 ליטר

3990
&

سداسية بيبيس/مريندا/سفن اب 1.5 لرت

שישיית פפסי/מירנדה/סבן אפ 1.5 ליטר

2490
&

قهوة نخلة الحمراء 1 كغم

קפה נחלה אדום 1 ק”ג

3990
&

ارز املنسا 5 كغم

אורז מנסא 5 ק”ג

3290
&

بيتي بر أوسم 1.75 كغم

פתי בר אסם 1.75 ק”ג

1690
&

رباعية طونا وييل فود

רביעיית טונה ויליפוד

1290
&

نيسكافيه رد ماج

נס קפה רד מאג

990
&

شوكوالطه  رفايلو

רפאלו 150 גרם

990
&

عجوة بيت شان 1 كغم

תמרים בית שאן 1 ק”ג

790
&

شوكوالطه  ترابا 1 كغم

שוקולד טראפה 1 ק”ג

4990
&

قهوة َحب لڤاتزا 1 كغم

קפה לוואצה 1 ק״ג

6990
&

مرىب متر شكيديا 450 غرام

ממרח תמרים שקידיה 450 גרם

1290
&

3 ב

دره بري زي

תירס פרי זה

1290
&

3 ב

شوكوالطه  توفيفي 125 غرام

טופיפי 125 גרם

990
&

2 ב

كريس بدون يدين

כסא ללא ידיים

105&

5 ב
X5

سطل محارم رطبة

דלי מגבונים

2490
&

2 ב

شوكوالطه مريس 400 غرام

שוקולד מרסי 400 גרם

2790
&

شوكوالطه مكنتوش 600 غرام

שוקולד מקנטוש 600 גרם

2490
&

سكر سوجات 1 كغم

סוכר סוגת 1 ק”ג

10&

3 ב

طحني مان 1 كغم

קמח מן 1 ק”ג

10&

3 ב

طحينة الوادي 900 غرام

טחינה אלואדי 900 גרם

1490
&

كانون للشوي

&99מנגל

عصري جامب 1.5 لرت

גאמפ 1.5 ליטר

1690
&

3 ב

شوكوالطه سنيكرز / مارس 10 وحدات

סניקרס/מרס 10 יח’

1490
&

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

ربع خروف مجروم

רבע כבש מפורק

89&

לק״ג

لوز كامل/مقطع

שקדים שלם/חתוך

3990
&

לק״ג

كاشيو

קשיו

3490
&

לק״ג

صنوبر

צנובר

109&

לק״ג

لنب تنوفا/طارا 3 لرت

יוגורט תנובה/טרה 3 ליטר

1790
&

لحمة عجل

בשר עגל

45&

לק״ג

בקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שח בקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שח

בקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שח בקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שח
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תמרים אסיל 1 ק”ג

990
&

متر مجهول 5 كغم

תמר מגהול 5 ק”ג

79&

جبنة صفراء نوعم 500 غرام

גבינה נועם 500 גרם

1490
&

زيت نبايت أنطوان 
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שמן  צמחי אנטואן 
שוקחה 2.5 ליטר

2490
&

زيت ذرة أنطوان شقحة 2 لرت

שמן תירס אנטואן שוקחה 2 ליטר
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&
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&
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&
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1990
&
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1990
&

سداسية مياه نفيعوت 1.5 لرت

שישיית מים נביעות 1.5 ליטר
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&

سائل فريي للجيل 1.25 لرت

נוזל כלים פירי צהוב 1.25 ליטר
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&
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&
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2490
&

قهوة نخلة الحمراء 1 كغم

קפה נחלה אדום 1 ק”ג
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&

ارز املنسا 5 كغم

אורז מנסא 5 ק”ג
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&

بيتي بر أوسم 1.75 كغم

פתי בר אסם 1.75 ק”ג

1690
&

رباعية طونا وييل فود

רביעיית טונה ויליפוד

1290
&
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&
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&
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&
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&
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&
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شوكوالطه  توفيفي 125 غرام

טופיפי 125 גרם

990
&

2 ב

كريس بدون يدين

כסא ללא ידיים

105&

5 ב
X5

سطل محارم رطبة

דלי מגבונים

2490
&

2 ב

شوكوالطه مريس 400 غرام

שוקולד מרסי 400 גרם

2790
&

شوكوالطه مكنتوش 600 غرام

שוקולד מקנטוש 600 גרם

2490
&

سكر سوجات 1 كغم

סוכר סוגת 1 ק”ג

10&

3 ב

طحني مان 1 كغم

קמח מן 1 ק”ג

10&

3 ב

طحينة الوادي 900 غرام

טחינה אלואדי 900 גרם

1490
&

كانون للشوي

&99מנגל

عصري جامب 1.5 لرت

גאמפ 1.5 ליטר

1690
&

3 ב

شوكوالطه سنيكرز / مارس 10 وحدات

סניקרס/מרס 10 יח’

1490
&

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

ربع خروف مجروم

רבע כבש מפורק

89&

לק״ג

لوز كامل/مقطع

שקדים שלם/חתוך

3990
&

לק״ג

كاشيو

קשיו

3490
&

לק״ג

صنوبر

צנובר

109&

לק״ג

لنب تنوفا/طارا 3 لرت

יוגורט תנובה/טרה 3 ליטר

1790
&

لحمة عجل

בשר עגל

45&

לק״ג

בקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שח בקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שח

בקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שח בקניה מעל 100 שחבקניה מעל 100 שח



مقاالت وتقارير خاصة10

التـــي  أصواتـــي  معظـــم  لعـــّل 
فـــي  حياتـــي  فـــي  بهـــا  أدلْيـــُت  
الكنيســـت – وهـــي كثيرة  انتخابات 
الجبهـــة  صالـــح  فـــي  صبّـــت   –
رغـــم   ، الحًقـــا   ! والُمشـــتركة 
والمتواصـــل  الكبيـــر  امتعاضـــي 
مـــع الـــالءات ؛ هـــذه االمتعاضات 
التـــي شـــّدتني أكثـــر من مـــّرة الى 
 . ميرتـــس  حـــزب  الـــى  الهـــرب 
 فـــكّل شـــيء ال وألـــف ألـــف ال : 
للدخـــول  ال   ، للتعـــاون  ال 
ولـــو  حتّـــى  االئتـــالف  الـــى  
لالندمـــاج  ال   ، الفرصـــة  ســـنحت 
 . وُمربـــح  معقـــول  بشـــكل  ولـــو 
فـــي  تكمـــن  والمشـــكلة   
. الفلســـطينيّة  القضيّـــة   :

القضيّة  يـــا عّمـــي   " على راســـي 
وأهـــل القضيّـــة " فأنـــا ونحـــن مع 
تحفـــظ  بطريقـــة  وحلّهـــا  القضيّـــة 
مـــاء الوجـــه للشـــعبْين الفلســـطيني 
حّقه. ذي حّق  كّل  ويعطي  واليهودّي 
  ولكـــن ان نتخلّـــى عـــن  قضيتنـــا 
وقضايانـــا الّداخليـــة بالمـــّرة فهـــذا 
فنحـــن   ، وأكثـــر  مرفـــوض  أمـــر 
الذيـــن  ونحـــن   ، المصّوتـــون 
 – لـــم  الظُّ بعـــض  ونـــذوق  نعيـــش 
قياًســـا  لـــم-   الظُّ بعـــض  وأقـــول 
بالمواطنيـــن اليهـــود ، علًمـــا  أنّنـــا 
الوطن  كّل  فـــي  أهلنـــا  وقياًســـا مع 
هناءة  البحبوحـــة   نعيـــش  العربـــّي 
تصدقـــوا  لـــم  وأن   _ العيـــش 
 . بـــن غوريـــون  مطـــار  فاســـألوا 
 نعـــم نريد صّب الجهـــود والمجهود  
  ، الداخليـــة  قضايانـــا  نهـــر  فـــي 
ومشـــاكلنا وهمومنا ، فنريد أن ندفع 
بالتعليـــم العربّي الـــى فوق ، ونريد 
كبيرة  ميزانيـــات  العربيـــة  لبداتنـــا 
تـــزرع االمل في النفوس والعشـــب 
العاّمـــة. الحدائـــق  فـــي  األخضـــر 

   نريـــد دفًعـــا للتعليـــم وللمـــدارس 
،  وتوســـيًعا للخرائـــط الهيكليّة فلقد 
ضقنـــا ذرًعـــا بالهـــدم والغرامات . 
الّدمـــج  علـــى  نعمـــل  أن  نريـــد    
أن  ال   ، والمســـاواة  المقبـــول 
اعضائنـــا  مـــن  الواحـــد  يقبـــض 
اآلالف  عشـــرات  الكنيســـت  فـــي 
والحاصـــل صفر.  الشـــواقل  مـــن  
 ومـــا دام الحاصـــل صفـــًرا  ومـــا 
رأيـــي  ففـــي   ، ال  شـــيء  كّل  دام 
لوجودنـــا  حاجـــة  ال  المتواضـــع 
االســـرائيلّي.  البرلمـــان  فـــي 

بارقـــة  وجـــاءت    
آِخـــر  فـــي  األمـــل 
رأيتهـــا  ؛  الّســـرداب 
ونيّـــف  ســـنة  منـــذ 
عضـــو  بشـــخص 
منصـــور  الكنيســـت 

عبّـــاس ، هـــذا االنســـان الواقعـــي 
والـــذي أدرك أن االمر حان ونضج 
مفاهيمنا  نُغيّـــر   ... ونتغيّـــر  لنُغيّـــر 
!!! بالقضيّـــة  تضـــّر  ال  بحيـــث 

  ونُغيّـــر مفاهيـــم اخوتنـــا اليهـــود 
ونُظهـــر لهـــم أنّنـــا لســـنا " بُعبًعا"  
العيـــش  فعـــاًل  نريـــد  وأنّنـــا   ،
والطمأنينـــة  والســـالم  الكريـــم 
.. كمواطنيـــن  البـــال  وهـــداة 

نحمـــل  أن  مـــن  تعبنـــا   لقـــد     
والســـعودية   ، وحدنـــا  القضيّـــة 
تخلّـــت أو كادت ، ومعظـــم زعماء 
أقصاهـــا  ومـــن  العربيـــة  الـــدول 
مـــع  يســـهرون  أقصاهـــا  الـــى 
. وجانتس  ولبيـــد  وبينـــت  نتنياهـــو 

     تعبنـــا حقًّـــا ونريـــد التفاتـــة بل 
التفاتـــات الـــى حياتنـــا هنـــا نحـــن 
شـــئت  مـــا  ســـمنا  الداخـــل   فـــي 
عـــرب   "  ،  " فلســـطينيون   "  :
الداخـــل " " عـــرب إســـرائيل"  .   
   نعم شـــّدني منصور عباس بقائمته 
الكثير مـــن مواقفه  فـــي  الُموّحـــدة  
 ، وحنكتـــه  وحكمتـــه  وتصرفاتـــه 
النهج وهـــذا االندماج  فبمثـــل هـــذا 
المـــدروس قـــد نصل الـــى فوق او 
   . التعبير  إن صـــّح  الفـــوق  بعـــض 
  ومـــن هنـــا أدعـــو الســـيّد عبّاس 
– ســـواء اندمـــج مـــع المندمجة – 
عـــذًرا الُمشـــتركة أو لـــم يندمـــج ، 
أدعـــوه أن يُرّشـــح فـــي قائمته وفي 
مكان مضمون مرّشـــًحا أو مرشـــحة 
مســـيحية حقيقيـــة  تؤمـــن بالمحبـــة 
والمســـاواة والعدل ، فـــال يكفي أن 
يكـــون اســـمها جورجيـــت وهي ال 
تعـــرف صـــالة " األبانـــا " ، وأن 
يكون اســـمه جورج وهـــو لم يدخل 
. المسيح  بالســـيّد  يقتّد  ولم  الكنيســـة 

  نعـــم نريده \ هـــا  مســـيحيّا حقيقيًّا 
يعشـــق اإلنســـانية والعـــدل والمحبة 
واالهـــم الحياة قواًل وفعـــاًل وتصّرًفا 
لـــم والقتـــل والحرب.  ويبغـــض الظُّ
  قولـــوا مـــا شـــئتم ... فأنـــا أُعبّر 
رأي  عـــن  وربّمـــا  رأيـــي  عـــن 
الكثيريـــن مـــن أبناء جلدتـــي الذين 
تعبـــوا من الالءات ومـــن االنطواء 
ومـــن  االندمـــاج  عـــدم  ومـــن 
 . نفًعـــا  يجـــدي  ال  الـــذي  التقوقـــع 

... وأكرث من نعـــم لقضايانا الّداخلية 
. للقضّية  نعـــم 

دعيـــــــــم ــر  ــ يليق بك الورد أيّها الورد  “1”زهيــــــــــ
أنت سيّد موقف الّصواب

“ 2 “الّسراحين في بالد العّم ّسام 
يحسبون لك ألف حساب

يقولون إنّك في حديقتهم الخلفيّة
محميّة لإلرهاب.

ابوات الصابرين عندنا 
يرتعدون خوًفا منك.. يفقدون األعصاب
*******************************

صّل وجّل يا نيكوالس
قل لهم أّن االستسالم هوان وَدِنيّة 

وإّن الحريّة إدراك وَحميَّة
والمقاومة أمانة، مدفوعة بالكرامة
قل لهم هذا الّصمت.. ذّل ومهانة

 والقبول
بكّل ما يمليه العام سام والغرب

 عليهم غير معقول
أعلمهم إن كانوا مصابين ببلوة النّسيان. 

أّن العم ّسام مارس اإلباحيّة
في كّل مكان

نهب نفط الّشام
وما زال 

مرغ انوف الّشعوب بالّسخام
وقد بال

على أنوف من سار في ركابه
 آبه وغير آبه

يا لهذه المهازل الِعظام.
ويتحّدث عن الّديمقراطيّة

وقيم الحريّة.. العدالة االجتماعيّة
وحقوق اإلنسان

هل هناك إبداع أروع من هذا االبداع؟!
********************************

 َعلّمهم يا نيكوالس
 كيف يتجنّدون بإباء الّسنديان

كيف يتأجج اإلحساس

كيف يكون الّشموخ في 
وجه الّشيطان 

علّمهم أن يتخلّصوا من 
األدران

وكيف يكون االلتزام
بالقيم بالمبادئ 

وباألخالق
ذّكرهم أّن العّم الّسام

حرق وسحق وسرق طعام 
من أفواه الجياع 

في العراق في افغانستان
في لبنان وفي كّل مكان

وهو ال يرتاح
دون أن يرى األحمر القاني يجتاح

الهوة الحجاز التّيماء والبطاح
وهو يتغّذى على ٌمقّل الُُرّضاع

ومن نفس الّصحن يغذي الصهيونيّة
هل هناك إبداع أروع من هذا االبداع؟!

********************************
َعلّمهم أّن عليهم كي تتوّقف المصائب 

أن يُخرجوا من قلوبهم األرانب 
علّمهم بأّن االنسان موقف وشجاعة

تمّرد.. احتجاج حركة وانتفاضة
أعلمهم بانه تم ركوبهم بسبب المبالغة 

في االنحناء والّطاعة 
علّمهم بأّن ممارساتهم بحّق الّشعب 

 بشاعة في بشاعة
ال يجوز أن يكون كرسي المرحاض

لدى الحّكام مصنوع من الرنان؟
أن يكون كلب الّسلطان سلطان
 وجبته جوز من طيور الحمام

وما تبّقى من عظام 
يرمى للمواطن الغلبان.

الورد – من أسماء األسد -1
-2 السراحين – الذئاب

مــــــادورو نيـكــــوالس  تـحيـــــايت 
زاهــــــــــــــــر  هــــــــــــــــادي 
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المصريـــة  رّدت اإلعالميـــة والممثلـــة 
مـــن  ســـؤال  علـــى  يونـــس  إســـعاد 
عـــدم  أســـباب  عـــن  المتابعيـــن  أحـــد 
كامـــل،  عبلـــة  للفنانـــة  اســـتضافتها 
الســـعادة”. برنامجهـــا “صاحبـــة  فـــي 

فقـــد كتـــب أحـــد المتابعيـــن: “عايزين 
نشـــوف عبلـــة كامـــل مـــع حضرتك”، 

لتؤكد إســـعاد يونس أنهـــا حاولت كثيًرا، 
ولكـــن عبلة كامـــل ترفـــــض الظهور.
حيث كتبت: “أنا وضـــــحت قبل كده إني 
طلبت مئـــات المرات مـــن الحاجة عبلة 
تظهـــر معايا، لكـــن هي مقررة عـــــدم 
الظهـــور نهائًيا فـــي أي برامج، وكمان 
ألنها بتتكـــــسف جًدا تتكلم عن نفســـها”.

مفاجأة صادمة أعلـــن عنها الفنان المصري، 
منصبـــه  مـــن  باســـتقالته  شـــاكر،  هانـــي 
كنقيـــب للموســـيقيين على خلفيـــة األحداث 
التـــي وقعت فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقـــد ظهـــر االثنين بســـبب أزمـــة صاحب 
اغنيـــة "بنـــت الجيران " حســـن شـــاكوش.
اإلعالمـــي  مـــع  هاتفيـــة  مداخلـــة  وعبـــر 
عمـــرو أديـــب، أعلن هانـــي شـــاكر تقديم 
اســـتقالته على الهـــواء في مفاجـــأة للجميع، 
موجهاً الشـــكر للجمعيـــة العمومية والمجلس 
علـــى الفتـــرة التـــي قضاهـــا فـــي النقابة.
فـــي  الخـــوض  شـــاكر  هانـــي  ورفـــض 
التفاصيل التي تســـببت في اســـتقالته، ولكنه 
ألمـــح إلى أنها جاءت بســـبب مـــا جرى في 
المؤتمـــر الصحافـــي، الـــذي تمـــت الدعوة 
إليه بشـــكل طـــارئ من أجل توجيه حســـن 
اإليقاع. إلـــى شـــعبة  شـــاكوش العتـــذاره 
لكنـــه بعد ما جرى من تراشـــق ومشـــادات 
قرر تقديم استقالته دون الخوض في تفاصيل 

األمـــر، مؤكدا علـــى أن الشـــؤون القانونية 
في نقابة الموســـيقيين ســـتهتم بباقي تفاصيل 
األمـــر، وما ســـيحدث فـــي األيـــام المقبلة.

الموســـيقيين  لنقابـــة  وتمنـــى هاني شـــاكر 
التوفيـــق في مـــا هو قادم، وتمنـــى أن تختار 
الجمعيـــة العموميـــة مـــن هـــو أفضـــل منه 
لتولي مهـــام النقابة، ليختتـــم حديثه واتصاله 
الهاتفي بالتأكيد علـــى أن قراره قرار نهائي.

هاني شـــاكر تحـــدث فـــي المداخلـــة بنبرة 
حزينـــة للغاية، خاصة أنه انســـحب بشـــكل 
ســـريع حينما وقعت المشـــادة فـــي المؤتمر 
الصحافي، والتي ألغـــي المؤتمر على إثرها.

فـــي  حديثـــه  أن  شـــاكر  هانـــي  وأكـــد 
أجـــل  مـــن  جـــاء  الهاتفيـــة  المداخلـــة 
اإلعـــالن فقـــط عـــن االســـتقالة، كـــي يعلم 
الجميـــع أنـــه لـــم يعـــد متواجـــدا بالنقابة.

أصـــدرت نقابـــة المهـــن الموســـيقية بياًنـــا 
صحفًيا جديًدا بشـــأن اســـتقالة النقيب الفنان 
هانـــي شـــاكر، والـــذي جـــاء بـــه اآلتي:"

المهـــن  نقابـــة  إدارة  مجلـــس  "عقـــد 
طـــاريء اجتمـــاع  الموســـيقية 

لرفـــض اســـتقالة أمير الغنـــاء العربي هاني 
شـــاكر نقيب الموســـيقيين، وأجمـــع أعضاء 
مجلس اإلدارة بالكامل علي رفض االستقالة. 
وتابع البيان:" يناشـــد مجلـــس اإلدارة الفنان 
هانـــي شـــاكر بإعـــادة النظـــر في قـــراره 
والعدول عنه والعودة لممارســـة مهام العمل 
النقابـــي واســـتكمال االنجـــازات مع مجلس 
اإلدارة التـــي شـــعر بهـــا أعضـــاء الجمعية 
العموميـــة خـــالل الســـنوات الماضيـــة ".

أعلن الفنـــان محمد رمضان، عن مشـــاركته في الســـباق الرمضاني 
المقبـــل لعـــام 2023، وذلك من خالل عمل درامـــي تلفزيوني جديد.

التواصـــل  الرســـمي بموقـــع  وكتـــب "رمضـــان" عبـــر حســـابه 
االجتماعـــي "فيســـبوك":" عملنـــا مـــع بعض مسلســـل االســـطورة 
و البرنـــس و رمضـــان القـــادم بـــإذن هللا ميعادنـــا معاكم بمسلســـل 
العمـــدة تأليـــف وإخـــراج محمـــد ســـامي، ثقـــة فـــي هللا نجـــاح ".

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، طـــرح الفنـــان محمـــد رمضـــان أحـــدث 
حيـــث جمعـــت  "تنطيـــط"،  عنـــوان  تحـــت  الغنائيـــة  اصداراتـــه 
األغنيـــة فـــي أقل من أســـبوع مـــن طرحهـــا أكثر مـــن 10 ماليين 
مشـــاهدة عبـــر موقـــع الفيديوهـــات األشـــهر عالميـــا "يوتيـــوب".

ردت الفنانة شـــيرين عبـــد الوهاب ألول 
مـــرة بشـــكل مباشـــر علـــى الشـــائعات 
التـــي أكـــدت اســـتيالء زوجها الســـابق 
المطـــرب حســـام حبيـــب علـــى ثروتها 
بالكامـــل، ونفت حصولـــه على أي أموال 
منهـــا وأكـــدت أنها لـــم تعـــرف الطريق 
تزوجتـــه،  عندمـــا  إال  ثـــروة  لتكويـــن 
كمـــا نفـــت تماما ما تـــردد عـــن تهديده 
لهـــا بالمســـدس فـــي األزمـــة األخيرة، 
اســـتكمال  وكشفت شـــيرين ســـبب عدم 
دراســـتها في أكاديميـــة الفنون حتى اآلن.

شـــيرين كعادتهـــا طوال الشـــهر الجاري 
ردت علـــى استفســـارات جمهورها عن 
حياتها الفنية والشـــخصية عبر هاشـــتاق 
اســـأل شـــيرين عبـــر حســـابها بموقـــع 
انســـتغرام، وتلقـــت ســـؤاال حـــول قيام 
زوجها الســـابق حســـام حبيب بالحصول 
علي أمـــوال خاصة منهـــا، وردت قائلة: 
“بصراحـــة حـــق هللا ان حســـام عمره ما 
اخـــد مني فلوس، وال اســـتفاد مني ماديا، 

بل بالعكـــس تماما انـــا ماعرفتش احوش 
فلـــوس ليـــا غير لمـــا اتجوزت حســـام.

وتابعـــت: بعكـــس اللـــي بيتقـــال تمامـــا 
مالـــي  علـــي  ليـــا  بيحافـــظ  كان  هـــو 
حاجـــة  دي  علشـــان  الصراحـــة،  ودي 
هتســـأل عليها قـــدام ربنـــا ودي الحقيقة.

وحـــول حقيقة تهديـــد حســـام حبيب لها 
بالمســـدس فـــي األزمـــة األخيـــرة التي 
نشـــبت بينهمـــا قالـــت شـــيرين: طبعـــا 
وبـــرده  كـــدة  يتقـــال  إزاي  ده؟  إيـــه  ال 
دي شـــهادة حتســـأل فيهـــا قـــدام ربنـــا.

وكشـــفت شـــيرين عبـــد الوهاب ســـبب 
عـــدم انتهائها مـــن الدراســـة، وقالت ردا 
علـــى ســـؤال عـــن تحصيلها الدراســـي 
قائلة: لألســـف لســـه مخلصتش دراســـة 
فـــي أكاديميـــة الفنـــون، عشـــان الدنيـــا 
خدتني والشـــغل خدني، وبهذا المناســـبة 
بهجت  أيمـــن  للشـــاعر  التهنئـــة  أوجـــه 
قمر الـــذي انتهـــى مؤخرا من دراســـته 
الجامعيـــة بعـــد فتـــرة انقطـــاع طويلة.

النجـــم  كشـــف 
اللبنانـــي وائـــل 
عـــن  كفـــوري 
لطرح  استعداده 
جديـــدة  أغنيـــة 
وفـــي  قريبـــا. 
مصّور  مقطـــع 
عبـــر  نشـــره 
خاصية “الســـتوري” في موقع “إنســـتغرام”، 
أعلـــن إيدي غانم مدير أعمـــال وائل عن هذا 
الخبـــر، إذ علّق قائاًل: “أغنيـــة جديدة قريًبا”.
التشـــويق  منســـوب  غانـــم  إيـــدي  ورفـــع 
لـــدى جمهـــور وائـــل مـــن خـــالل الفيديو 
المرفـــق الـــذي ُســـِمع فيـــه صـــوت وائل، 
وظهـــرت يـــده وهـــو يوّقـــع اســـمه، إذ نّوه 

إلـــى أن األغنيـــة هي مـــن كلمـــات وألحان 
وتوزيـــع عمـــر صبـــاغ. ســـليم عســـاف 

وتفاعل عـــدد كبير من محبّـــي وائل كفوري 
مـــع الفيديو، وتركوا له الكثيـــر من التعليقات 
التي عبّرت عن حماســـهم لألغنيـــة الجديدة.
الجديـــدة،  كفـــوري  وائـــل  أغنيـــة  تأتـــي 
بعـــد النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققتـــه أغنية 
 ،2021 صيـــف  فـــي  القويـــة”  “البنـــت 
وهـــي أيًضـــا مـــن كلمـــات وألحان ســـليم 
عســـاف وتوزيـــع المبـــدع عمـــر صبـــاغ.

يذكر أن أغنيـــة “البنت القويـــة” حققت أكثر 
من 138 مليون مشـــاهدة منـــذ صدورها في 
يوليو الماضي، وتواصل حتى اليوم تصّدرها 
قائمـــة األغنيـــات اللبنانيـــة األكثر مشـــاهدًة 
على موقـــع “يوتيوب” في الوطـــن العربي.

شــــاكوش  حســــــــن  أزمــــــــة  بســـــبب 
هاين شـــاكر يستقيل من نقابة املوسيقيني

وائل كفوري يشـــوق جمهوره لعمل غنايئ جديد

محمد رمضان يخوص ســـباق رمضـــان 2023 بعمل درامي جديد

إســـعاد يونس تكشـــف مفاجأة غري 
متوقعة عن ســـبب اختفاء عبلة كامل

هـــل اســـتغل حســـام حبيـــب شـــريين 
باملســـدس؟؟؟ مادًيا وهدّدها   عبدالوهاب 
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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

أن  حـــاول  مهنيـــاً:  الحمـــل  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
جديـــدة. دورات  وتأخـــذ  ذاتـــك  مـــن  تطـــور 

تشـــعر  عاطفيـــاً:  الحمـــل  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
منـــه. اعتـــذر  شـــريكك،  لقـــاء  فـــي  الرغبـــة  بعـــدم 

حـــاول  صحيـــاً:  اليـــوم  الحمـــل  بـــرج  حـــظ 
الحلويـــات. تنـــاول  مـــن  المبالغـــة  عـــدم 
برج الحمل الرجل اليوم: استعد لهذ اليوم ألنه سوف يكون حافل.

للقـــاء  أنـــِت علـــى موعـــد  اليـــوم:  المـــرأة  الحمـــل  بـــرج 
الطعـــام. أشـــهى  وتناولـــي  معهـــم  اســـتمتعي  األصدقـــاء، 

تفكـــر  مهنيـــاً:  الميـــزان  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
الســـفر. أجـــل  مـــن  عملـــك  مـــن  إجـــازة  بأخـــذ 

تفكـــر  عاطفيـــاً:  الميـــزان  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
يحترمـــك. ال  شـــريكك  ألنـــه  باالنفصـــال 

تحـــاول  صحيـــاً:  اليـــوم  الميـــزان  بـــرج  حـــظ 
القولـــون. مـــن  تعانـــي  ألنـــك  الطعـــام  تخفيـــف 
برج الميزان الرجل اليوم: تعاني من قلة النوم حاول تنظيم حياتك أكثر.
بـــرج الميـــزان المـــرأة اليـــوم: ال تترددي فـــي عمل شـــيء جديد.

شـــخص  أنـــت  مهنيـــاً:  العقـــرب  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
أنـــت. كمـــا  تبقـــى  أن  حـــاول  العمـــل  فـــي  مبـــدع 

تتكبـــر  ال  عاطفيـــاً:  العقـــرب  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
معـــه. التعامـــل  فـــي  بســـيط  وكـــن  شـــريكك  علـــى 

تكثـــر  أن  حـــاول  صحيـــاً:  اليـــوم  العقـــرب  بـــرج  حـــظ 
نقصانـــه. مـــن  تعانـــي  ألنـــك  الحديـــد  فيتاميـــن  مـــن 

بعـــدم  تشـــعر  اليـــوم:  الرجـــل  العقـــرب  بـــرج 
خجـــل. دون  اعتـــذر  الحفـــل  حضـــور  فـــي  الرغبـــة 

التزمـــي  اليـــوم:  المـــرأة  العقـــرب  بـــرج 
كورونـــا. اعـــراض  مـــن  تعانـــي  أنـــِت  المنـــزل 

تفكـــر  اليـــوم  أنـــت  مهنيـــاً:  الجـــدي  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
ذاتـــك. لتطويـــر  البشـــرية  التنميـــة  عـــن  دورة  بأخـــذ 

حـــاول  عاطفيـــاً:  الجـــدي  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
متوتـــر. يكـــون  عندمـــا  شـــريكك  عـــن  االبتعـــاد 

أكثـــر  صحيـــاً:  اليـــوم  الجـــدي  بـــرج  حـــظ 
لـــه. بحاجـــة  فجســـمك  الخضـــار  تنـــاول  مـــن 

بالســـفر  تفكـــر  اليـــوم:  الرجـــل  الجـــدي  بـــرج 
جديـــد. عمـــل  عـــن  والبحـــث  أســـبوعين  لمـــدة 
بـــرج الجدي المرأة اليـــوم: حاولي تغيير روتيـــن حياتك ألنه ممل.

حظـــك اليـــوم بـــرج الدلـــو مهنيـــاً: أنـــت اليـــوم علـــى خـــالف 
آرائـــك. فـــي  حـــاد  تكـــون  ال  أن  حـــاول  زمالئـــك  مـــع 

تلتـــزم  الدلوعاطفيـــاً:  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
الســـيئة. شـــريكك  تصرفـــات  بســـبب  الصمـــت 

بعمـــل  تفكـــر  صحيـــاً:  اليـــوم  الدلـــو  بـــرج  حـــظ 
الزائـــد. الـــوزن  مـــن  تعانـــي  ألنـــك  غذائيـــة  حميـــة 
بـــرج الدلو الرجل اليـــوم: حاول الســـيطرة على أعصابـــك اليوم.

بـــرج الدلـــو المـــرأة اليـــوم: أنـــت اليـــوم ليـــس يومـــك تعانـــي 
بهـــدوء. تحلهـــا  أن  حـــاول  عائلتـــك  مـــع  مشـــاكل  مـــن 

حـــاول  مهنيـــاً:  القـــوس  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
أنـــت. كمـــا  تبقـــى  وال  نفســـك  تطـــور  أن 

تفكـــر  عاطفيـــاً:  القـــوس  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
االصدقـــاء. مـــع  والشـــريك  أنـــت  بالســـفر 

عـــن  االبتعـــاد  صحياً:حـــاول  اليـــوم  القـــوس  بـــرج  حـــظ 
الزائـــد. الـــوزن  مـــن  تعانـــي  ألنـــك  الكربوهيـــدرات 

تفعـــل  أن  حـــاول  اليـــوم:  الرجـــل  القـــوس  بـــرج 
مزاجـــك. لتغييـــر  إيجابـــي  شـــيء  يـــوم  كل 

اليـــوم  تفكريـــن  اليـــوم:  المـــرأة  القـــوس  بـــرج 
عليـــك. متراكـــم  ألنـــه  والغســـيل  المنـــزل  بتنظيـــف 

تفكـــر  مهنيـــاً:  الحـــوت  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
تاجيـــل. دون  ابـــدا  بـــك،  خـــاص  مشـــروع  بعمـــل 
حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: ال تتردد في عمل مفاجئة لشـــريكك.

مـــن  تكثـــر  أن  حـــاول  صحيـــاً:  اليـــوم  الحـــوت  بـــرج  حـــظ 
تنـــاول الورقيـــات الخضـــراء ألنـــك تعانـــي مـــن نقـــص الحديد.

بـــأي  الثقـــة  بعـــد  تشـــعر  اليـــوم:  الرجـــل  الحـــوت  بـــرج 
الســـابقة. تصرفاتهـــم  بســـبب  أصدقائـــك  مـــن  أحـــد 

والطاقـــة  بالحيويـــة  مليئـــة  اليـــوم:  المـــرأة  الحـــوت  بـــرج 
بشـــخصيتِك. معجـــب  الجميـــع  اليـــوم،  اإليجابيـــة 

بعمـــل  تفكـــر  مهنيـــاً:  الثـــور  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
تنهيـــه. حتـــى  أحـــد  تخبـــر  لـــن  لكنـــك  جديـــد  مشـــروع 

عالقتـــك  عاطفيـــاً:  الثـــور  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
الشـــريك. تصرفـــات  راقـــب  جيـــدة  ليســـت  العاطفيـــة 

عـــن  ابتعـــد  صحيـــاً:  اليـــوم  الثـــور  بـــرج  حـــظ 
بكثـــرة. المـــاء  واشـــرب  الحـــارة  األطعمـــة 

تحـــاول  اليـــوم:  الرجـــل  الثـــور  بـــرج 
متوتـــر. لكـــن  أعصابـــك  علـــى  الســـيطرة 

تفكريـــن  اليـــوم:  المـــرأة  الثـــور  بـــرج 
جيـــداً. خطـــط  عالتـــك،  مـــع  رحلـــة  بعمـــل 
ــر  ــ تبتك أن  ــاول  ــ ح ــاً:  ــ مهني ــوم  ــ الي ــوزاء  ــ الج ــرج  ــ ب
ــر. ــ أكث ــك  ــ عمل ــى  ــ عل ــز  ــ وترك ــل  ــ العم ــي  ــ ف
ــعر  ــ تش ــاً:  ــ عاطفي ــوم  ــ الي ــوزاء  ــ الج ــرج  ــ ب
ــريك. ــ الش ــع  ــ م ــروج  ــ الخ ــي  ــ ف ــة  ــ الرغب ــدم  ــ بع
ــزم  ــ تلت أن  ــاول  ــ ح ــاً:  ــ صحي ــوم  ــ الي ــوزاء  ــ الج ــرج  ــ ب ــظ  ــ ح
ــاء. ــ الم ــرب  ــ ش ــن  ــ م ــر  ــ أكث ــن  ــ لك ــع  ــ المتقط ــام  ــ الصي ــام  ــ بنظ
ــى  ــ ــاب إل ــ ــوم بالذه ــ ــر الي ــ ــوم: تفك ــ ــل الي ــ ــوزاء الرج ــ ــرج الج ــ ب
ــده. ــ م ــذ  ــ من ــره  ــ تنتظ ــت  ــ كن ــذي  ــ ال ــم  ــ الفيل ــاهدة  ــ لمش ــينما  ــ الس
ــن  ــ ع ــاد  ــ االبتع ــي  ــ حاول ــوم:  ــ الي ــرأة  ــ الم ــوزاء  ــ الج ــرج  ــ ب
ــك. ــ بيوم ــتمتعي  ــ واس ــة  ــ والغيب ــة  ــ النميم ــري  ــ كثي ــاء  ــ االصدق

بعـــدم  تشـــعر  مهنيـــاً:  الســـرطان  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
طويلـــة. إجـــازة  بأخـــذ  وتفكـــر  بالعمـــل  الرغبـــة 

تشـــعر  عاطفيـــاً:  الســـرطان  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
رومانســـية. حـــب  بعالقـــة  بالدخـــول  وترغـــب  بالوحـــد 

تفكـــر  صحيـــاً:  اليـــوم  الســـرطان  بـــرج  حـــظ 
خاصـــة. مناســـبة  تنتظـــر  ألنـــك  وزنـــك  بتخفيـــف 

االبتعـــاد  حـــاول  اليـــوم:  الرجـــل  الســـرطان  بـــرج 
المســـتطاع. قـــدر  والعصبيـــة  التوتـــر  عـــن 

بالرغبـــة  تشـــعرين  اليـــوم:  المـــرأة  الســـرطان  بـــرج 
التوتـــر. وتخفيـــف  البدنيـــة  للياقـــة  بنـــادي  التســـجيل  فـــي 

علـــى  اعتمـــد  مهنيـــاً:  األســـد  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
أكثـــر. تطورهـــا  أن  وحـــاول  العمـــل  فـــي  تفســـك 

بعمـــل  تفكـــر  عاطفيـــاً:  األســـد  بـــرج  اليـــوم  حظـــك 
الشـــريك. وعـــن  نفســـك  عـــن  لترفيـــه  حفلـــة 

تـــأكل  أن  حـــاول  صحيـــاً:  اليـــوم  األســـد  بـــرج  حـــظ 
الســـكر. عـــن  تعوضـــك  ألنهـــا  يومـــي  بشـــكل  الفواكـــة 
برج األســـد الرجل اليوم: تشـــعر بعـــدم الرغبة فـــي الخروج.
برج األسد المرأة اليوم: حاول أن تساعد عائلتك ألنهم بحاجة لك.

فـــي  اليـــوم  أنـــت  مهنيـــاً:  اليـــوم  العـــذراء  بـــرج 
قليـــاًل. تســـترخي  أن  حـــاول  انشـــغالك،  قمـــة 

تشـــعر  عاطفيـــاً:  اليـــوم  العـــذراء  بـــرج 
باالنفصـــال. وتفكـــر  شـــريكك  مـــن  بالملـــل 

أن  حـــاول  صحيـــاً:  اليـــوم  العـــذراء  بـــرج 
األســـبوع. فـــي  مـــرات   3 األســـماك  تـــأكل 

فـــي  تتـــردد  ال  اليـــوم:  الرجـــل  العـــذراء  بـــرج 
يحبـــك. فهـــو  صديقـــك  مـــن  مســـاعدة  طلـــب 

برج العذراء المـــرأة اليوم: أنِت اليوم تشـــعرين بالملل والحمول 
حـــاول أن تخرجـــي مـــع صديقـــة قريبـــة لـــك وتفهـــم عليِك.

تتميّـــز أيام عيد األضحـــى المبارك بتغذية 
مختلفـــة عـــن باقـــي أيـــام الســـنة، حيث 
نحتفل في هـــذا العيد المبارك مـــع العائلة 
واألصدقـــاء حـــول مائـــدة غنيّـــة باللحوم 
واألطبـــاق الشـــهيّة، التـــي بدورهـــا قـــد 
تربـــك الجهـــاز الهضمي وتقـــوم بتزويدنا 
الســـعرات الحرارية  بكميـــة فائضة مـــن 
يـــوم.  كل  فـــي  عـــادًة  نحتاجهـــا  التـــي 
تنـــاول وجبات العيد مًعـــا واإللتفاف أفراد 
العائلة حول مائدة الطعـــام لتناول األطباق 
اللذيذة يفتح الشـــهيّة، ولكن علينا أن ندرك 
بالدهنيات  والمليئـــة  الدســـمة  الوجبات  أن 
والســـكر لها تأثيرات ســـلبية على الصحة. 
لذلـــك علينـــا أال نفـــرط فـــي أكل هـــذه 
األطبـــاق لكي ال نربـــك جهازنا الهضمي.

أخصائـــي  مـــن  النصائـــح  أهـــم  اليكـــم 
التغذيـــة فـــي كالليت لتجتازوا فتـــرة العيد 
دون أن يـــزداد وزنكـــم في نهايـــة العيد:

 عليكـــم اختيـــار اللحـــوم التـــي تحتـــوي 

على نســـبة قليلـــة من الدســـم والتي يمكن 
ازالـــة الدهن عنهـــا بســـهولة. تذكروا أن 
احتياجكـــم اليومـــي هو ما يقـــارب -120
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البالغيـــن. باإلضافـــة الـــى ذلـــك، أكثروا 
تعطيكـــم  فإنهـــا  الخضـــروات  اكل  مـــن 
قيمـــة غذائية عالية وتســـاهم في الشـــعور 
بالشـــبع. تجنّبوا قـــدر اإلمـــكان العصائر 
والمشـــروبات الغازيـــة لمـــا تحتويـــه من 
ســـكر وســـعرات حراريـــة، بـــداًل منها، 
إشـــربوا الماء قدر المســـتطاع. من المحبذ 
العيد،  القيام بنشـــاط جســـماني في فتـــرة 
الهضـــم وعلى  بـــدوره سيســـاعدكم على 
المســـتهلكة.  الحرارية  الســـعرات  حـــرق 
اســـتغلوا أية فرصـــة للحركـــة والخروج 
ألن  الطعـــام  بعـــد  قصيـــرة  لجـــوالت 
الجلوس لفتـــرات طويلة أثنـــاء فترة العيد 
يســـاهم في اإلصابـــة بالســـمنة والخمول. 
وفـــي حديـــث الســـيد محمد فريـــج، مدير 
المجتمـــع العربـــي في كالليـــت: "كالليت 
فـــي خدمتكم ومعكـــم، حيث تســـعى دائما 
فـــي األعياد والمناســـبات أيضا.  لخدمتكم 
حيـــث يمكنكـــم الحصول علـــى الخدمات 
الطبيـــة بواســـطة خدمـــات االون-اليـــن 
)طبيـــب عائلـــة، طبيـــب أطفـــال وطبيب 
جلد(. كمـــا وبإمكانكم التوجـــه إلى مراكز 
طـــب الطوارئ التابعـــة لكالليت في جميع 
أنحاء البالد". وأضاف: "باســـمي وباســـم 
إدارة كالليـــت أهنـــئ المحتفليـــن بحلـــول 
عيـــد األضحـــى المبارك متمنيـــن أن يعاد 
عليكـــم بالمزيـــد مـــن الصحـــة والخير."

املبارك  تهنئكم يف عيـــد األضحـــى  كالليـــت 
وتدعوكم للحفاظ عـــىل صحتكم يف أيام العيد 

أكـــد مجلـــس إدارة كالليت برئاســـة األســـتاذ 
يوحنـــان لوكيـــر علـــى توصية ايلـــي كوهين، 
د.  تعييـــن  علـــى  لكالليـــت،  البديـــل  المديـــر 
مائـــور ممـــان إلدارة المركـــز الطبّـــي هعيمك 
وســـوف يســـري مفعول هـــذا التعييـــن قريًيا. 
د. مائـــور ممـــان هو أخصائي لقســـم النســـاء 
الـــوالدة ولإلدارة الطبيّة. خّريج مدرســـة الطب 
فـــي التخنيـــون، حيفـــا. حاصل على لقـــٍب ثاٍن 
فـــي إدارة األنظمـــة الصحيّـــة )MHA( مـــن 
جامعـــة بـــن جوريـــون، وحاصل أيًضـــا على 
لقـــٍب ثـــاٍن فـــي إدارة األعمـــال )MBA( من 
جامعة تـــل ابيب. وقـــد أنهى بنجـــاح "برنامج 

عنبـــار" اإلداري المرموق فـــي النظام الصّحي. 
بـــدأ د. ممـــان عملـــه فـــي كالليـــت بالمركز 
الطبّي بيلينسون في ســـنة 1998 كمتخصص، 
وبعد ذلـــك كطبيب في مستشـــفى النســـاء. في 
حيـــن أنه قـــام أيضـــا بإشـــغال وظائـــف عّدة 
فـــي النظـــام الطبّي فـــي الجيش بمجـــال طب 
ســـالح الدمـــار الشـــامل واليـــوم أيضـــا يعمل 
كقائـــد كتيبة في هيئـــة األركان الطبيّـــة العاّمة 
باإلطـــار االحتياطـــي. منذ ســـنة 2020 وهو 
يعمل كنائـــب مدير المركز الطبّـــي رابين وفي 
المقابـــل يعمل أيًضا كطبيب أخصائي في قســـم 
النســـاء، ومســـؤول عن عيـــادة األورام الليفيّة 
الرحميّـــة. باإلضافـــة الى ذلك هـــو عضو في 
لجنة االتحاد اإلسرائيلي لقســـم النساء والوالدة.     
*رّحب ايلـــي كوهيـــن المدير البديـــل لكالليت 
بهـــذا التعييـــن وقـــال فـــي حديثـــه " يجلب د. 
ممـــان معه خبـــرة وإدارة واســـعة النطاق، بما 
في ذلـــك فهـــم عميق للنظـــام الصحـــي وعالم 
المستشـــفيات. باإلضافـــة الـــى القـــدرة علـــى 
احـــداث تغييـــرات جذريّة في األنظمـــة. أتمنّى 
للدكتـــور مائور ممـــان النجاح الباهـــر في قيادة 
المركـــز الطبّـــي هعيمك الـــذي يزداد تحســـنًّا 
وتحقيًقـــا لإلنجـــازات، وذلـــك من أجـــل صّحة 
ســـّكان الشـــمال. أشـــكر د. ايلدار بيركوفيتش 
على تســـخيره وعطيّتـــه في األشـــهر األخيرة 
كمديـــر بديـــل للمركـــز الطبّـــي هعيمـــك. *"   

املتحدث الرســـمي لكالليت: *تعيني الدكتور مائور مامن 
مديـــرًا للمركز الطّبـــي هعيمك مـــن مجموعة كالليت*

يقـــّدم المركـــز الطبي فـــي مدينة شـــفاعمرو، 
التابـــع لصندوق المرضـــى مئوحيدت، خدمات 
المؤّمنيـــن  آلالف  وشـــاملة  واســـعة  طبّيـــة 
فـــي مئوحيـــدت، باإلضافـــة الـــى العديد من 
المؤّمنين مـــن خارج المدينة الذيـــن يتوّجهون 
للمركـــز الطبـــي لتلقـــي خدمات طبيـــة مهنية 
في مجـــاالت عديدة من التخصصـــات الطبية، 
األمـــر الذي يتيـــح لهم تلقي مختلـــف الخدمات 
والعالجات تحت ســـقف واحـــد ودون الحاجة 
للخـــروج خـــارج شـــفاعمرو لهـــذا الغرض.

ويعمـــل فـــي المركـــز الطبـــي عـــدد كبيـــر 
مـــن األطبـــاء االختصاصييـــن فـــي مجاالت 
الطبية  التخصصـــات  مـــن  ومتنوعة  مختلفـــة 
من بينهـــا: المســـالك البولية، العظـــام، عظام 
القـــدم والكاحـــل، الغدد الصمـــاء، الغدد  كف 
الصمـــاء لألطفال، أنف أذن حنجـــرة، الجهاز 
لألطفـــال،  الهضمـــي  الجهـــاز  الهضمـــي، 
طـــّب العائلـــة والباطنـــي، طّب أطفـــال، طّب 
لألطفـــال،  األعصـــاب  طـــّب  األعصـــاب، 
طـــّب الكلـــى، طـــب النســـاء والتوليـــد، طّب 
الجلـــد والجنـــس، العيـــون، طـــّب أمـــراض 
الـــدم، جراحـــة، جراحـــة األوعيـــة الدموية، 
طّب أمـــراض الرئـــة، طـــب المفاصل، طب 
القلـــب، الجراحـــة التجميلية والطب النفســـي.

بطـــب  آخـــر  بمســـتوى  تهتـــم  مئوحيـــدت 

األطفـــال  والنســـاء، مـــن خـــالل رزمة حمل 
تشـــمل مركـــًزا للحمـــل والـــوالدة ، تحديـــد 
 ، هيبريديـــة  فحوصـــات  بســـهولة،  أدوار 
مرافقـــة حمـــل واستشـــارة رضاعـــة ونـــوم.

هذا باإلضافة الـــى الخدمات األخرى التي تقّدم 
من قبـــل عاملـــة اجتماعيّة وأخصائيـــة تغذية 
والممرضات  نفسي ســـريري  سريرية ومعالج 
فـــي  تمريضيـــة  خدمـــات  يقدمـــن  اللواتـــي 
المركـــز الطبي، ومـــن بينهن ممرضة مســـح 
أعضـــاء الجنيـــن وممرضـــة مرافقـــة حمل.

كمـــا يوجـــد فـــي المركـــز الطبي شـــفاعمرو 
مختبـــر لفحوصات الـــدم ومعهـــد فيزيوترابيا 
ومعهـــد تصويـــر رينتغن ومعهـــد قلب تجرى 
فيـــه فحوصـــات ايكـــو قلـــب وهولتـــر قلب 
وفحص جهـــد القلـــب، باإلضافة الـــى هولتر 
ضغـــط الـــدم، وعيادة أســـنان لـــألوالد حتى 
سّن 18 ســـنة، والطب الهيبريدي والصيدليات 
التـــي تعمـــل باتفاق مـــع مئوحيـــدت، وورش 
التوعيـــة الصحيـــة، ناهيـــك عـــن التطعيمات 
المختلفـــة ضد الكورونا والبوليـــو واإلنفلونزا، 
ومختلـــف خدمات الســـكرتاريا، علًما أّن جميع 
الخدمـــات المذكـــورة تُقّدم لمؤّمنـــي مئوحيدت 
مـــن قبل جميـــع أفـــراد طاقم المركـــز الطبي 
بـــكل احتـــرام وبألطـــف معاملة، كمـــا قالت 
مـــاري قســـيس، مديـــرة عيـــادة شـــفاعمرو.

مئوحيدت تقّدم خدمات طّبية واســـعة وشـــاملة
 تحت ســـقف واحد يف املركز الطّبي شـــفاعمرو




