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نشرتي
 36قنينة من تشيفاز املشاركة بالحملة
ونحصل عىل

شيفاز 4.5 - 12لرت هدية!

تحذير :استهالك مفرط للمرشوب مرض للصحة وقد يؤدي اىل الوفاة

القناين املشاركة بالحملة هي :تشيفاز 1 12لرت و700مل،تشيفاز  13شريي ،تشيفاز  13شيفون ،تشيفاز  ،XVتشيفاز،18حتى نفاذ املخزون .الخطأ وارد.
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مطلـــع الشـــهر الـــقــــادم اختـيــار بلــــديــة
الســـــــــفر مجــــــــاين شفاعمــــــرو ضمـــن
الـــــ  20بلــــدة عىل
باملواصـــات العامـــة مســــتوى البــــاد
يف برنامــــج تعزيــــز
ألبنـــاء  75فـــا فوق الشــــيخوخة املثــــى

تقديــــم الئحــــة اتهام ضــــ ّد والء
خاليلــــة بتهــــــــمة قتــــــــــل
وخطــــــــف ســــــــابري ناحـــوم

04-6944016
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اختيار بلدية شـــفاعمرو ضمن الـ  20بلدة عىل مطلـــعالشـــهر الـــقــــادم

مستوى البالد يف برنامج تعزيز الشيخوخة املثىل الســـــــــفر مجــــــــاين
باملواصـــات العامـــة
ألبنـــاء  75فـــا فـــوق

اختيـــرت بلديـــة شـــفاعمرو أمـــس الخميـــس ضمـــن
قائمـــة الـ  20بلـــدة على مســـتوى البـــاد  ،والذين تم
اختيارهـــم لالنخـــراط فـــي برنامج تعزيز الشـــيخوخة
المثلـــى مـــن قبـــل والـــوزارات المختلفـــة وبرنامج "
جيونـــط "  ،البرنامـــج الذي ســـيخصص قرابـــة الـ 6

ماليين شـــاقل والذي ســـيعمل على تدليـــل الصعوبات
فـــي فترة الشـــيخوخة والعمـــل على تطويـــر اإلنتاجية
واالســـتفادة من الخبرات المتراكمة لـــدى المتقاعدين ،
باإلضافـــة الى تطوير البنى التحتية الخدماتية وتســـهيل
وصول الخدمات االجتماعيـــة  ،االقتصادية المعلوماتية
اليـــه وتطويـــر مشـــاركتهم الفعالـــة في الحيـــز العام .
أشـــرف على متابعة تقديم البرنامج طاقم عمل مشـــترك
ترأســـه مدير عام البلدية الســـيد عمر الملك  ،مدير قسم
الرفاه االجتماعي فريد شـــاهين  ،مدير قســـم اســـتنفاذ
المـــوارد والتطوير االقتصادي هانـــي جرجورة  ،مدير
الدائرة اإلعالمية نايف ياســـين  ،وطاقم جمعية المســـن
في شـــفاعمرو رئيســـة الجمعية فيوليت خوري ومديرة
بيت المســـن ســـهيلة كركبي  ،والذين عملوا على تقديم
النـــداء المخصص من قبـــل الوزارة وتقديمة بالشـــكل
األفضل االمر الذي اقنع الوزارات الختيار شـــفاعمرو
بيـــن مجموعة المـــدن الــــ  20على مســـتوى البالد .
مديـــر عام البلدية الســـيد عمـــر الملك قـــال  " :ابارك
لشـــفاعمرو بهذا المشـــروع الهام  ،الذي سيقدم خدمات
لشـــريحة هامـــة جـــ ًدا فـــي مجتمعنـــا الشـــفاعمري ،
والذي ســـيوفر مســـاحة افضـــل لكبار الســـن  ،اختيار
بلدية شـــفاعمرو بيـــن المدن الــــ  20في البـــاد دليل
علـــى العمـــل المهنـــي الـــذي تـــم تجهيـــزه مـــن قبل
الطاقـــم وســـيعود بالفائـــدة علـــى بلدنا  ،اقدم الشـــكر
والثنـــاء للطواقـــم المهنيـــة التـــي عملت علـــى اعداد
المشـــروع لتحصد شـــفاعمرو هذا المشروع الضخم ".

ﻃﺒﻴﺒﻜﻢ ﻣﻌﻜﻢ
ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ!
ﻓﻲ ّ

الســـــــــفر مجــــــــاين
باملواصـــات العامـــة
ألبنـــاء  75فـــا فـــوق

أعلنـــت وزارة المواصالت اإلســـرائيلية أنـــه وابتدا ًء من
مطلع الشـــهر المقبـــل تقـــرر إتاحة الســـفر بالمواصالت
العامـــة ،بمـــا فـــي ذلـــك الحافـــات والقطـــارات ،لكبار
الســـن مـــن أبنـــاء  75عامـــا ومـــا فـــوق  ،مجا ًنـــا .
ويأتـــي هـــذا القـــرار فـــي إطـــار اإلصـــاح الـــذي
تجريـــه وزارة المواصـــات تحـــت عنـــوان "زهـــاف
مجانـــي ،وإجـــراء
بشـــكل
كاف" ،بهـــدف الســـفر
ّ
ٍ
اصالحـــات فـــي اســـعار المواصـــات العموميـــة.

منســـق الكورونا بروفيســـور سلامن زرقا:
تقديم الئحة اتهام ض ّد والء خاليلة بتهـــــــمة ّ

قتـــــــــل وخطـــــــف ســـــــابري ناحـــوم " الكاممات لن تعود وميكننا الخروج
مـــن املوجـــة الحاليـــة دون قيود"

ق ّدمـــت النيابـــة العامّة لواء حيفـــا (جنائي)
الئحة اتهام فـــي محكمة حيفا المركزيّة ض ّد
ّ
ســـكان عكا،
والء خاليلـــة ( )34عامًا من
حيث نســـبت إليه القتل العمـــد في ظروف
مشـــ ّددة واالختطاف وذلك بعـــد أن قام بقتل
ســـابير ناحـــوم ( )23عامًا والـــدة أطفاله.
ورد فـــي الئحـــة االتهـــام التـــي ق ّدمتهـــا
المحاميـــة عنبال برنســـون والمحامي عنان
غانـــم أن المتهـــم كان علـــى عالقـــة مـــع
ســـابير ناحوم ولهمـــا طفالن مشـــتركان.
اتّســـمت العالقـــة بيـــن المتهـــم وصديقته
بعـــدم االســـتقرار والنزاعـــات ،مـــن بين
أمـــور أخرى ،فيمـــا يتعلق بتعليـــم وتربية
االوالد ،وخـــال شـــهر أيّـــار 2022
بـــدأت المرحومـــة باتخـــاذ إجـــراءات
لرفـــع دعـــوى قضائيـــة ضـــ ّد المتهـــم.

فـــي  2.06.22قرّ ر المتهـــم قتل صديقته،
أوصلـــت ســـابير ابنتهـــا إلـــى الحضانـــة
وعادت إلـــى بيتها وبينما هـــي في طريقها
إلى المنزل ،مـــرّ المتهم بســـيارته وأوقف
ســـيارته بجانبهـــا .قـــام المتهـــم باالحتيال
وإغـــراء المرحومـــة بركـــوب ســـيارته،
وســـافر االثنـــان خـــارج عكا في ســـيارة
المتهـــم إلـــى أن وصال إلى طريـــق ترابي
يـــؤدي إلـــى ّ
تـــل شـــرقي قريـــة إبطـــن.
ترجّ ـــل االثنـــان مـــن الســـيارة إلـــى أن
وصـــا إلـــى منطقـــة محاطـــة بنباتـــات
كثيـــرة فقـــام المتهـــم بقتـــل صديقتـــه
ودفـــن جثتهـــا ثـــم غـــادر المـــكان وعاد
إلـــى ســـيارته متوجهًـــا إلـــى منزلـــه.
تـــ ّم العثـــور علـــى جثـــة المرحومـــة بعد
عشـــرة أيـــام مـــن عمليـــات التفتيـــش
المكثّفـــة التي قامـــت بها قوّات الشـــرطة.
وأضافـــت النيابـــة فـــي طلـــب االعتقال:
"هـــذه جريمـــة قتـــل مدروســـة ومخيفـــة
وتـــ ّم تنفيذهـــا ببـــرودة أعصـــاب
ّ
تـــدل علـــى عـــدم الخـــوف".
وبطريقـــة
هـــذا وطالبـــت النيابـــة بحبـــس المتهـــم
حتـــى انتهـــاء اإلجـــراءات القانونية ض ّده.

قال البروفيســـور ســـلمان زرقا ،منسّ ـــق
شـــؤون الكورونـــا فـــي وزارة الصحّ ة،
إنّه مـــن الممكـــن عبور موجـــة كورونا
الحالية التي تشـــهدها البالد بـــدون قيود.
ّ
وأكـــد زرقا على أنّـــه لن تت ّم اعـــادة قيد
وضـــع الكمامات ،مشـــيرا الـــى ّ
أن عدد
ً
انخفاضا فـــي الوقت
االصابـــات يســـجّ ل
الحالـــي وبالتالـــي ال منطـــق في فرض
قيـــد كهـــذا .وصـــرّ ح ب .زرقـــا يوم
االثنين حـــول متحـــ ّور كورونـــا الجديد
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الـــذي ت ّم اكتشـــافه في اســـرائيل
( )BA.2.75بالقول ّ
إن" :نســـبة
ودرجـــة اإلصابة بهـــذا المتحور
تشـــبه ســـاالت أخـــرى  ،لكننا
مـــا زلنـــا غيـــر متأكديـــن من
درجـــة عنفـــه" ،وأشـــار زرقا
إلـــى أنّـــه" :ال نـــزال حاليًا في
موجة كورونـــا  .BA.5هذه هي
حياتنا  -هنـــاك متغيرات جديدة ،
وســـنتعامل معها إلى جانب مع اســـتمرار
حياتنـــا الروتينية وأشـــار ب .زرقاء إلى
أنّـــه هنـــاك حاليـــا  430مريضـــا بحالة
خطيرة فـــي مختلـــف المستشـــفيات في
البـــاد ،وأوضـــح " :في األيام العشـــرة
الماضية  ،هناك مؤشـــرات على انخفاض
فـــي معـــدل اإلصابـــة وعـــدد االصبات
النشـــطة  ،ومـــن هنـــا نفتـــرض أننا في
طريقنـــا للخروج من الموجـــة الحالية." .

مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــام لحجز

اعالناتكم0525363507

الــريــد االل ــك ــروين ntohama@gmail.com

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

ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻄ ّﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ
ّ
ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ!
ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ  ..ﻣﻦ ّ
ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪ:

ﺃﺫﻥ ،ﻧﺒﺾ ﺍﻟﻘــــﻠﺐ ،ﺣﻨﺠﺮﺓ ،ﺟﻠﺪ ،ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ،ﻗﻠﺐ ﻭﺭﺋﺘﺎﻥ.
ﻣﺠﺎﻧﺎ!
ﺗﺸـــﺨﻴﺺ
ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺇﺳﺘﺸـــﺎﺭﺓ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴـــﺐ ّ ..
ّ

ﺍﻟﻄﺒﻲ.
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻠﻔﻜﻢ
ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ
ّ
ّ
ّ

ﺍﻟﺨﺪﻣـــﺔ ﻣﺘﺎﺣـــﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣـــﺎ ﺗﻜـــﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴـــﺎﺩﺍﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ.

ﺍﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ
ﺣـﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﻛﻼﻟـﻴـﺖ  :ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠـﻐّ ﺔ
ّ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣـﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ،
ﻟـﺘﻔـﺎﺻـﻴﻞ
ّ
ﺇﻣﺴﺤﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺭﻛﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺍﻟﻬﺎﺗـﻒ )ﺍﻟﺴـﻤﺎﺭﺗﻔـﻮﻥ(
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األخبار
22.07.2022
الئحـــة اتهام معدلة ضـــ ّد أربعة متهمني من ســـ ّ
بتهمة
حورة
ان
ك
القتل بظروف مش ّددة للطفل عيىس أبو القيعان يف متجر للهواتف الشـــــــــــــــــهر الــــقـــــــــــــــادم
عـ ــدد

ق ّدمــــت النيابـــة العامّة مكتب لـــواء الجنوب
(جنائـــي) مؤخـــرً ا الئحـــة اتهـــام مع ّدلة في
المحكمـــة المركزيّـــة فـــي بئر الســـبع ض ّد
ّ
ســـكان حـــورة بتهمة
أربعـــة متهميـــن من
القتـــل بظـــروف مشـــ ّددة للطفـــل عيســـى
ناجح أبـــو القيعـــان بعمر  12ســـنة ً
وأيضا
مخالفـــات من الئحـــة االتهـــام األولية وهي
إضـــرام نـــار وارتـــكاب أعمـــال عنـــف.
نـــزاع
بحســـب الئحـــة االتهـــام ،وبســـبب
ٍ
علـــى أرض وصـــل المتهمـــون األربعـــة،
فـــي وضـــح النهـــار إلـــى متجـــر للهواتف

بالمنطقـــة الصناعيّـــة فـــي حـــورة ،حيـــث
شـــخصا من أفراد أســـرتهم
هاجموا وضربوا
ً
وأضرمـــوا النار فـــي المتجر ،بينمـــا تواجد
فـــي المكان أثناء إشـــعاله الطفل أبـــو القيعان
كان قـــد جـــاء إلصـــاح هاتفـــه المحمول.
انتشـــرت النيران وبدأ المحل يحترق ،ونتيجة
ألفعـــال المتهمين ،أصيـــب القاصر بحروق
شـــديدة من الدرجة الثالثة فـــي حوالي 95٪
من جســـده ،كمـــا وأصيـــب اثنـــان آخران.
ونُقـــل القاصر إلى المستشـــفى وهـــو بحالة
حرجة ،لكنه توفي في المستشـــفى  13تموز
الجـــاري ،متأثرً ا باإلصابـــات التي لحقت به.
وأضافت النيابـــة العامّة" :أعمـــال المتهمين
التي تمّـــت بتخطيط مســـبق وببـــرودة تامة
بإحـــراق المـــكان في وضـــح النهـــار ،مع
العلـــم أنهـــا منطقـــة صناعية نشـــطة خالل
هـــذه الســـاعات ،ممـــا تســـبّب فـــي مـــوت
القاصـــر وإصابـــة شـــخص مـــن عائلتهم،
ّ
يشـــكلونه".
تشـــير إلى الخطـــر الكبير الذي

ق ّدمـــت النيابـــة العامّـــة لـــواء حيفـــا
(جنائـــي) الئحـــة اتهـــام فـــي محكمة
الشـــبيبة المركزيّـــة فـــي حيفـــا ضـــ ّد
قاصـــر من مواليد  2004مـــن الجديدة
المكـــر بتهمـــة ارتكاب جرائم أســـلحة،
ومحاولـــة تدمير ممتلـــكات بالمتفجرات
والتهديـــدات وذلك عندما حـــاول المتهم
وصديقه المرحوم محمد شـــعبان وضع
وتفجير عبوة ناســـفة فـــي مجد الكروم.
وجـــاء فـــي الئحـــة االتهـــام التـــي
ق ّدمهـــا المحامـــي خالـــد حكـــروش أن
المتهـــم وصديقـــه قـــرّ را وضـــع عبوة
ناســـفة مرتجلـــة علـــى جـــدار منـــزل
فـــي مجـــد الكـــروم ،حيـــث توجّ ـــه

المتهـــم وصديقـــه نحو منـــزل صاحب
الشـــكوى مرتديـــن قفـــازات وخوذات.
وضـــع المتهم العبـــوة بجانـــب البيت،
وأشـــعل الفتيـــل بينمـــا كان المشـــتكي
وزوجتـــه وطفالهمـــا القاصريـــن فـــي
ذلـــك الوقـــت متواجديـــن فـــي البيت.
ركـــب المتهـــم الدراجـــة النارية خلف
صديقـــه وبـــدأ االثنـــان فـــي االبتعـــاد
بســـرعة .بعد ذلك مباشـــرة ،انفجرت
العبـــوة وت ّم رصـــد البراغـــي المعدنية
الموجـــودة فـــي العبـــوة علـــى بعـــد
مســـافة  14مترً ا من مركـــز االنفجار.
وطالبـــت النيابـــة بحبـــس المتهـــم حتى
انتهـــاء اإلجـــراءات القانونيّـــة ضـــ ّده.

الئحة اتهام ض ّد قـــارص من الجديدة املكر بتهمة ارتكاب جرائم
أســـلحة ،ومحاولة تدمري ممتلكات باملتفجـــرات والتهديدات

إصابة العرشات بتســـمم غذايئ بحفل زفاف بيافة النارصة
أعلنـــت وزارة الصحـــة اإلســـرائيلية
يـــوم اإلثنيـــن الماضـــي عـــن
إصابـــة العشـــرات مـــن األشـــخاص
بتســـمم غذائـــي خـــال حفـــل
زفـــاف فـــي بلـــدة يافـــة الناصـــرة.

وقالـــت وزارة الصحة إنـــه تم إغالق
المـــكان ،وتابعـــت" :كشـــف تحقيـــق
أجرته وزارة الصحة اإلســـرائيلية أن
المـــكان يعمل بـــدون ترخيص و ُد عي
صاحب القاعة إلى جلســـة اســـتماع".

رفـــع أســــــعار مـــــــواد التنــــظيـــف
وحفاظـــات األطفـــال وورق التواليـــت

اعلـــن يوم االثنين أن أحـــد أكبر مصنعي
ومســـتوردي مـــواد التنظيـــف "كيمبرلي
كالرك" قـــرر رفـــع اســـعار منتجاتـــه .
وقـــد جـــاء القـــرار برفـــع االســـعار
بنســـبة ســـتتراوح مـــن  6إلـــى 10

بالمئـــة وســـتدخل حيـــز التنفيـــذ في 14
الشـــهر القـــادم (شـــهر آب  , )8ومـــن
المنتجـــات التـــي ســـيتم رفع اســـعارها
 ,ورق تواليـــت  ،مناديـــل  ،حفاضـــات
هجيـــز ومنتجـــات العنايـــة والتنظيف .

مقتـــل أنس بكري مـــن البعنة رم ًيـــا بالرصاص يف رهط
لقـــي الشـــاب أنـــس بكـــري (22عاما)
مصرعـــه صباح أمـــس الخميس ،جراء
تعرضه إلطـــاق نار فـــي مدينة رهط.
الطواقـــم الطبيـــة التابعـــة لنجمـــة
داوود الحمـــراء هرعـــت للمـــكان
وأعلنـــت وفـــاة الشـــاب علـــى الفور.
الشـــاب أنس بكـــري من البعنـــة وانتقل
للعيـــش منذ فتـــرة في رهط  ،ويشـــتبه
بـــأن خلفيـــة الجريمـــة هـــي الثـــأر.

الســـجن  6و  4ســـنوات عـــى مطلقـــي
النـــار عـــى مقـــر الجبهـــة يف ســـخنني
ّ
المركزية فـــي حيفا على
حكمت المحكمـــة
مأمـــون عاصلة وجواد أبو ريا بالســـجن 6
ســـنوات وعلى عمري شـــاعطة بالســـجن
 4ســـنوات ،الذين أقـــرّ وا بالذنـــب وادينوا
بحيازة ســـاح ،إطالق النـــار ،تغيير لوحة
الترخيص ،وســـياقة بدون رخصة ســـارية
المفعـــول ،وذلك عندما قامـــوا بإطالق النار
علـــى مقـــرّ حـــزب الجبهـــة في ســـخنين.
كمـــا وحكمـــت المحكمـــة عليهم بالســـجن
لمـــدة  12شـــهرً ا إضافيًا فيما لـــو ارتكبوا
مخالفات أخرى خالل  3ســـنوات .وغرامة
ماليّـــة قدرهـــا  5000شـــيكل لـــكل منهم.
فـــي تاريـــخ  30.10.21وصـــل الم ّدعى
عليهـــم عاصلـــة وأبو ريـــا إلى مبنـــى مقرّ
الجبهـــة وقامـــوا بإطـــاق  8رصاصـــات
باتجـــاه المبنى من مســـافة ال تتعدى الثالثة
أمتار .وبحســـب الئحة االتهام فإن الســـاح
الذي اســـتعمل كان غير ّ
مرخـــص وت ّم نقله

عدة مـــرات في عدة أماكن قبل اســـتخدامه.
هـــذا وكانـــت النيابـــة العامّـــة فـــي حيفـــا
قـــد ق ّدمـــت الئحـــة االتهـــام وأضافت في
ادعائهـــا أمـــام المحكمة" :جرائم األســـلحة
خطيـــرة جـــ ًدا لمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن
مخاطـــر محتملـــة علـــى حيـــاة اإلنســـان،
حيـــث ازدادت وتيرتهـــا وأشـــارت إلى أنه
مـــن المهـــم أن يتـــ ّم تشـــديد العقوبـــة على
مخالفات اســـتخدام الســـاح غير القانوني".
وأضافـــت المحكمة فـــي قرارهـــا أنه كان
يجـــب علـــى المتهميـــن معرفـــة الخطـــأ
المترتّب علـــى أفعالهم وتجنّبهـــا .وأضاف
القاضـــي انـــه وفـــي اآلونـــة األخيـــرة
هنالك تشـــديد علـــى عواقب إطـــاق النار
ومخالفـــات األســـلحة األخيـــرة فـــي ضوء
تجربـــة المحاكـــم للمســـاهمة فـــي معالجة
الظاهـــرة الخطيـــرة والضـــارّ ة المتمثلـــة
في االســـتخدام غير المشـــروع لألســـلحة.

اعتقـــال ســـتة مشـــتبهني من جـــر الزرقاء مقتـــل أحمد فاخـــوري من النـــارصة بجرمية
بضلوعهـــم بقتـــل الشـــاب محمـــد عامش إطـــاق رصـــاص عـــى مخبـــز يف الرينـــة
المرحـــوم محمـــد عمـــاش والـــذي قتـــل
بإطـــاق نـــار علـــى مركبته قـــرب محله
التجاري في البلدة ليلة  25حزيران .2022
وفـــي بيـــان عممتـــه الشـــرطة جـــاء ":
اقتحمت قوات الشـــرطة بيوت  6أشـــخاص
مـــن البلـــدة (  30 – 20عامـــا ) وقامـــت
باعتقالهم بشـــبهة ضلوعهم فـــي الجريمة ".
اعتقلـــت الشـــرطة هـــذا األســـبوع  ،وجـــاء " :خـــال التفتيـــش ضبـــط
ســـتة أشـــخاص مـــن جســـر الزرقـــاء أفـــراد الشـــرطة ســـاحا مـــن نـــوع
 ،بشـــبهة ضلوعهـــم بجريمـــة قتـــل كارلـــو ومشـــط ذخيـــرة للســـاح".

توفـــي الشـــاب أحمـــد وليـــد فاخـــوري (24
عامـــا) مـــن ســـكان مدينـــة الناصـــرة متأثـــرً ا
بإصابتـــه البالغـــة اثـــر اصابته بعيـــارات نارية
فـــي جريمـــة إطـــاق رصـــاص علـــى مخبز
فـــي الشـــارع الرئيســـي بالرينة ليلـــة األربعاء.
وقـــد أصيب شـــاب آخـــر بجـــراح متوســـطة
وقـــد تـــم نقـــل المصابيـــن لمستشـــفى العائلـــة
المقدســـة لتلقـــي العـــاج وتـــم أمـــس الخميس
اعـــان وفـــاة أحمـــد فاخـــوري بعـــد أن
بـــاءت كافـــة المحـــاوالت إلنقـــاذ حياتـــه.

مقاالت

6

ُحـــــــــب مـــــــع وقـــــــف الــــتتـــنــــفــــــيـــــــذ!!
بقلم :مــــــا ُرون ســــامي عــــــ ّزام

لـــك مـــرارً ا ،عبـــر وســـائل التواصل
قلت ِ
ّ
الشـــخصي ،دعي األمور تأخـــذ مجراها إلى
ً
أراك خاضعة ألي إنســـان،
النهاية ...أكره أن ِ
يهـــ ّددك باإلطاحـــة بحبنـــا دون أي مبرر ،ال
تخافـــي تحذيـــرات والدتك ،رئيســـة مجلس
أمـــن العائلة ،هنـــاك من يعارض سياســـتها
المعاديـــة لحبنـــا ...المناهضة لمبدأ مناقشـــة
آت
رأيهـــا .بصيـــص األمل فـــي قضيّتنـــاِ ،
من حلفـــاءك الذين يؤيدون قصـــة حبنا ...ال
تُ ّنفذي مخططهـــا بإبعادك إلـــى خارج نطاق
حبي ...رجا ًء ال تســـمحي لها بالتأثير عليك،
ألنها ســـتكون َمم َْس ً
ـــكا لها لتبرير تفسيراتها
الغريبـــة ،بهدف الطعن بمصداقيـــة حبنا!!...
والدتك تعمل جاهدة وبشـــتى األســـاليب ،كي
تهيـــن حبنـــا ،إال أنّني لـــن ألتـــزم الصمت،
على عملها الالإنســـاني ،بل ســـأمارس حقي
بال ّدفـــاع عـــن عهـــد وفاقنـــا .تمـــرّ دي على
عليك ،التي
عقوباتها االجتماعيـــة المفروضة ِ
حرمتـــك مـــن أبســـط حقوقك وهـــي حرّ يّتك
ّ
الشـــخصيّة باختيـــار شـــريك حياتـــك كبقيّة
الفتيـــات ،هذا بحـــد ذاته إجحـــاف ال يرضى
به أحـــد ...حتّى جميـــع من حولنـــا تجمّعوا

في ســـاحة إحقـــاق الحـــق ،تضام ًنـــا معنا.
مـــن جهتي لن اكـــف عن إثـــارة قضية حبنا
فـــي جميـــع المحافل ،ســـأثير الـــرأي العام
ضدهـــا ،حتـــى لو اعتقـــل النّـــاس آرائي في
ســـجن التوبيخ القاســـي ،أو أطلقـــت والدتك
علـــي رصـــاص شـــائعاتها وســـط ســـاحة
ّ
المدينـــة ،فلـــن تختـــرق عقليـــة الوجهـــاء.
َبع َد أن ســـمعوا منّي عـــن أفعالهـــا المخالفة
ُ
حظيـــت بتأييدهـــم ،وثـــاروا ض ّد
للمبـــادئ،
والدتـــك ،فهُم ليســـوا ســـاذجين إلى
تعسّ ـــف
ِ
هذا الحـــد ،ولن يُذعنوا لصرخة تشـــ ُّدد أم ِّك.
مجتمعنـــا اليـــوم أصبـــح يتمتـــع بوعـــي
فكـــري نوعً ـــا مـــا ،ال يصـــدق بـــأن هناك
شـــخصا تحبـــه ابنتها،
أُمًّـــا اليـــوم ،ترفض
ً
بحجـــة أنـــه ال يســـتطيع تنفيـــذ شـــروطها
غيـــر المنطقيـــة والمعقولة أبـــ ًدا ،فهي تعتبر
حبنـــا غيـــر متكافئ مـــن الناحيـــة ّ
الطبقيَّة!!
أرســـلَ ْت لـــي حبيبتي ِّ
مذكرة مســـتعجلة تقول
َ
فيهـــا" :ترأســـت والدتي مجلـــس العائلة ،بعد
عزلِهـــا لوالدي عن رئاســـته ،وعيّنتـــه نائبًا
لهـــا بـــدون أي صالحيـــات تنفيذيـــة ،لكنّه
طلـــب منها عقـــد جلســـة طارئـــة للمجلس،
يضـــم كافـــة أعضـــاء العائلـــة الدائميـــن،
ْ
وافقـــت على طلبه هـــذا ،للبحـــث في قضية

ً
مســـتقبال على
حبنـــا العالقـــة التي قـــد تؤثر
عالقـــة عائلتنـــا مـــع بقيـــة األعضـــاء"...
ً
قائلـــة" :عُ ِقـــ َد االجتماع
...تابعـــت حبيبتـــي
الطـــارئ ،وحـــاول األعضـــاء إقناعهـــا
بالعدول عـــن سياســـتها المنافيـــة لألعراف
االجتماعيـــة ،ليُظهـــروا لها مـــدى خطورة
خطواتهـــا ،وتأثيرها علـــى عالقتنا ...تباحثوا
معهـــا بشـــكل ُم َف َّصـــل ودقيـــق بحيثيـــات
قضيتنا ،إللغـــاء قرار العقوبـــات المفروضة
َ
تقديمـــك طلـــب مصاهـــرة
علـــي ،منـــذ
ّ
أهلـــي .ســـاد التّوتّـــر فـــي الجلســـة ،مع أن
النقـــاش كان حـــا ًّدا ،لكـــن والدتـــي صـــ َّدت
بعنادهـــا ،أي محاولـــة لثنيها عـــن قرارها...
المذكرةّ ،
هلت مـــن فحـــوى ِّ
ـــت ً
توق َف ُ
ُذ ُ
قليال،
ُ
ثـــم تابعـــت قراءتهـــا" :انتهـــت الجلســـة...
وبـــاءت َم َهمّة والـــدي واألعضـــاء الدائمين
بمجلـــس العائلـــة بالفشـــل ...فـــي الماضي
كانـــت والدتي تستشـــير والدي بـــكل كبيرة
وصغيـــرة ،بتعاون تـــام ،يتّخـــذان القرارات
بحكمـــة ،أمّـــا اليـــوم ...فقد منحتـــه والدتي،
صالحيـــات مقلّصـــة ،تتعلق بسياســـة حياته
الداخليـــة ،فيما يتعلّـــق بالقضايـــا المصيرية
التـــي ســـتغير مجـــرى حياتـــي بشـــكل
جـــذري ،فالقـــرار النهائـــي لها حصـــرً ا".

تمسّ ُ
ـــكت بهـــا أكثـــر،
ُ
ًّ
أرســـلت لهـــا ردا مـــن
خـــال رســـالة نصيَّـــة
ُ
قلـــت فيهـــا" :يجـــب أن
أقابـــل والدتـــك ً
حال ،ألشـــرح لهـــا ظروف
حبنـــاُ ،ألنهي صراعنا مـــع كبريائها ،بطرق
التفاهم المشـــروعةّ ،
ألن الموضوع ال يستحق
كل هـــذا التعنـــت القائـــم بيننا وبينهـــا ،أعلَم
قصة
أنها ســـترفض حتّـــى رؤيتـــي ،وتعتبر َّ
ً
طعنـــة ال تُغ َت َفـــر في خاصـــرة كرامة
حبنـــا
والدتك ،غيـــر جديرة بأن تـــرى النور!!"...
ِ
"...فـــي الماضـــي كان الرَّ قيـــق يباعون في
ســـوق النخاسة ،ألســـيادهم مقابل ثمن حقير،
لكن حبنا هو ســـيد نفســـه ،نأبى أن َ
تدفع أمَّك
ثمن بيعه لشـــخص آخـــر ،بل كالنا ســـيدفع
ثمنه مـــن غلـــة تضحياتنـــا ومعاناتنـــا التي
جمعناهـــا طيلة هذه األزمـــة المفتعلةًّ .
حقا ال
أدري لمـــاذا ال تهـــدم والدتك رئيســـة مجلس
أمن العائلـــة الموقر ،جـــدار تصلّبها الفكري
الممتد على طول حـــدود عالقتنا ،وكأنها تثأر
الختيـــارك "غير ّ
الموفـــق"!! إلى اآلن
منـــك
ِ
لم يصلنـــي رد من حبيبتي ،يبـــدو أن والدتها
شـــ ّددت الخنـــاق أكثـــر علـــى خصوصيّتها،
ألن حبَّنـــا بنظرهـــا بحُ كـــم وقـــف التنفيذ!!

ً
الحمري
السياسة...تكنولوجيا
عن
بعيدا
غـــــــ ّدار يـــــــا بـــحــــــــر
حادثة عائل ّيـــة تراجيد ّيـــة يف العيد
اإلعــــــالمـــــــي /أحــــــمــــــــــد حــــــــــــــازم

تعتبـــر الصيـــن مـــن أقـــوى الـــدول اقتصادياً
وصناعيـــا وال ســـيما فـــي مجـــال التكنولوجيا
والطب الشـــعبي ،الذي غزا العالـــم مثلما غزته
األلبســـة والصناعات اإللكترونية أيضاً .الحمار
دخل الصناعة الطبية الشـــعبية الصينية وأصبح
يحتـــل مركزاً مهما في هذه الصناعة وال ســـيما
في الطـــب الشـــعبي .ولذلك فـــإن الصين وكما
تقـــول المعلومـــات المتوفرة بحاجة إلى خمســـة
ً
ســـهال
مالييـــن حمار ســـنويا .وبمـــا أنه ليس
الحصـــول علـــى هذا العـــدد من خالل الســـوق
الرســـمية فـــإن التجـــارة بالحمير مـــع الصين
نشـــطة في الســـوق الســـوداء ،وأصبح الحمار
عملـــة صعبـــة .فماذا تفعـــل الصيـــن بالحمير؟
يوجـــد في الصيـــن دواء عجيب غريب يســـمى
ايجيـــاو ( ،)ejiaoأُنتـــج اعتمـــاداً على الطب
الصينـــي التقليـــدي وهـــو مصنـــوع مـــن جلد
الحميـــر ،ويعتبر هذا الدواء عالجاً ســـحرياً في
الصيـــن ،ويتهافـــت الماس على شـــرائه .وهذا
الـــدواء الذي يعـــود تاريخه إلى آالف الســـنين
يصنـــع من كميـــات كبيرة من جلـــود الحمير،
إذ يتـــم غلي الجلـــود للحصول علـــى الجيالتين
الداكـــن اللـــون ،والذي يتم تشـــكيله بعد ذلك في
قوالب تشـــبه كتل الشـــوكوالتة .ويعتقد كثيرون
أن لهـــذا المنتـــج خصائـــص طبيـــة وتجميلية.
وبالرغـــم من الفائـــدة الكبيرة لإلنســـان من هذا
العقـــار الطبي ،إال أن الجمعيـــة العالمية لحماية
الحيوانـــات ،ترى عكـــس ذلك .فهـــي ترى أن
الحمـــار يتعـــرض لمعاناة ال توصـــف ولطرق
قاســـية .ويقـــول ســـايمون بوب ،الـــذي يعمل
فـــي مؤسســـة "مـــاذ الحميـــر Donkey "-
 Sanctuaryالبريطانيـــة الخيريـــة ،حســـب
موقع صحيفة "فرانكفورتـــر ألغمانيه" األلمانية
إن الطلـــب علـــى العقار قـــد نما بشـــكل كبير
والمشـــكلة أن الصيـــن ال تمتلـــك مـــا يكفي من
الحميـــر لتلبية الطلـــب المتزايد علـــى العقار"
وللوفـــاء بهذا القـــدر المتزايد مـــن الطلب على
العقار ،بـــدأ اللجوء الســـتيراد الحمير من دول
إفريقيـــة مثل زيمبابـــوي ومالـــي وتنزانيا .لكن

األمـــر لـــم يكـــن بهذه
الســـهولة ،إذ يرفـــض
الســـكان المحليـــون
بيـــع حيواناتهـــم ،لتبدأ
عمليات ســـرقة واســـعة
النطـــاق لهذه الحيوانات.
ولذلـــك بدأت عـــدة دول
إفريقيـــة فـــي مواجهـــة
مشـــكلة تناقص أعـــداد الحمير لديهـــا والتي تتم
ســـرقتها بهدف تصديـــر جلودها إلـــى الصين.
وتقول المعلومـــات المتوفرة ،ان تنزانيا حظرت
ذبـــح الحمير بهـــدف الحصول علـــى جلودها،
وقالـــت إن تعـــداد الحمير لديها تناقص بشـــكل
جعلهـــا مهـــددة باالنقـــراض .وفرضـــت دول
إفريقية أخـــرى ،بما في ذلك نيجيريـــا وكينيا ،
حظراً علـــى ذبح الحمير وتصديـــر الحيوانات.
وقد أظهـــرت دراســـة حديثة أجراهـــا باحثون
فـــي جامعة جنـــوب إفريقيـــا أن عـــدد الحمير
قـــد تقلـــص مـــن  210أالف في عـــام 1996
إلـــى حوالـــي  146ألـــف فـــي عـــام .2019
وتصـــدر جنـــوب إفريقيـــا بشـــكل قانونـــي
حوالـــي  105أالف جلـــد حمـــار إلـــى الصين
كل عـــام ،ولكـــن مـــن المحتمـــل أن تكـــون
الكميـــة الفعليـــة أعلـــى مـــن ذلـــك بكثيـــر،
خاصـــة مـــع دخـــول المهربيـــن هذا الســـوق.
والذيـــن يســـتخدمون مملكـــة ليســـوتو الجبلية
لنقـــل البضائـــع من هنـــاك إلى خـــارج القارة.
وحســـب المعلومـــات ،فقـــد أدت الســـرقات
الجماعيـــة والضجيج المحيط بــــالعقار الصيني
إلى ارتفاع أســـعار الحمير فـــي كل من إفريقيا
والصيـــن .ويقال أن حماراً فـــي جنوب إفريقيا
بيـــع بالمـــزاد بمبلـــغ  30دوالراً قبـــل خمس
ســـنوات .واليوم يقـــال إن قيمة الحمـــار تزيد
عن  1000دوالر في الصين التي تشـــهد سوقاً
يتضخـــم يومياً ويتزايد فيـــه الطلب على الحمير
بمعدل يصـــل إلى حوالي خمســـة ماليين حمار
ســـنوياً ،ويقال إن مليوني حمـــار منها يأتي من
داخـــل الصيـــن فيما تأتـــي البقية مـــن الخارج.

بقـــــلم معيــــــــن أبــــــو عبــــيــــد

انت يـــا مُلهم الشـــعراء واالدبـــاء واهل
الفـــن ،الذيـــن يـــرون فيـــك أروع لوحة
جسّ ـــدتها الطبيعـــة ،مُـــداوي الجـــروح
والصديق الصـــدوق المخلص
والهمـــومّ ،
الوفـــي ،تحافـــظ علـــى االســـرار بـــكل
ّ
إصـــرار حتـــى يـــوم ال ّديـــن وتخفـــي
الكنـــوز الدفينـــة ،اللؤلـــؤ والمرجـــان.
مـــاذا دهـــاك يـــوم العيد؟ كيـــف تجرأت
ان تغـــدر وتغـــدو ضحكـــة امواجـــك
المتعاليـــة والمتأرجحـــة مصطنعـــة
وقاتلـــة!؟ لتغـــرق ابًا شـــجاعً ا في مياهك
الصاخبـــة ،كل مـــا أراده انقـــاذ ابنتـــه
ّ
الغرق
مـــن
ًا
ع
ربي
عشـــرة
ـــابعة
ابنة
السّ
ِ
لتجعـــل حياتها تعيســـة وفـــي صراع مع
ضميرهـــا ،تكرهـــك ورمالك السّ ـــاحرة
االنانـــي العنيد.
وتعتبـــرك العدو اللئيـــم
ّ

ال يختلـــف عاقـــان
اثنـــان ،ان تدخـــل
وإقـــدام أي انســـان
إلنقاذ شـــخص آخر
من أي حادث كان ال
ّ
ّ
شك انه يســـتحق كل التقدير والثناء وينال
األجـــر الكبيـــر ،فكيف هو الحـــال عندما
يكـــون الحديـــث عـــن أب قفز كاألســـد
الى ميـــاه البحـــر القاتلة لينقذ قـــرّ ة عينه
من الغـــرق امام اســـرته ليدفـــع بحياته!
هـــذه نهايـــة الحادثـــة المأســـاوية،
للشـــاب الشـــجاع الوفـــي "هانـــي أبـــو
ريـــش" مـــن يـــركا لراحلنـــا الباقـــي
بيننـــا أقـــول امثالك لـــم تدفن فـــي ظلمة
القبـــر المظلـــم ولـــم تحتضنـــك التراب
الســـوداء بـــل فـــي القلـــوب والذاكـــرة
الرّ احل هاني أبو ريش  50عامًا ،شـــغل
منصـــب نائـــب مديـــر ســـجن "عوفر"،
تـــم بحضـــور جمـــع غفيـــر مـــن كافة
المناطق ،تق ّدمهم رجال دين وشـــخصيّات
اعتباريـــة وعـــدد من زمالءه فـــي العمل
تشـــيع جثمانـــه الـــى مثـــواه األخير في
يـــركا اول امـــس وســـط أجـــواء حزينة
وغصـــة فـــي القلـــب ودمـــوع ســـخيّة.
ّ
وكانـــت الكلمـــات التأبينيـــة التـــي القيت
مؤثـــرة جـــدا واضـــاءت جوانـــب مـــن
ســـيرة ومواقـــف الراحـــل المشـــرفة
ودماثـــة مـــكارم خالقـــه وتواضعـــه

مقاالت
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قــــصـــــ ــة "وطــــــــــ ــن العـــــصــــــافــــــــ ــر"
"مـــــرايــــــ ــا" ّ

للشـــاعر األديـــب :وهيـــب نديـــم وهبـــة

نـــقـــــــــد عـــــــى نــــقـــــــد

بقلـــم -الشـــاعر الدكتـــور /فهد ابـــو خضرة:
النقـــدي "مرايا فـــي األدب والنقد والثقافة"
الكتاب
• ورد فـــي
َ
َّ
للدكتـــور :محمـــد خليـــل – دراســـة نقديـــة تحليليـــة ُمحكمة
للدراســـات العليـــا – بعدهـــا كان الـــرد للشـــاعر الدكتـــور:
فهـــد أبـــو خضرة  -نقـــد على نقـــد  -دراســـة أدبية شـــاملة.
خضـــرة:
ابـــو
فهـــد
د.
يتّجـــ ُه النق ُد الـــذي ي ُ
ُكتب في أدبنـــا ال َمحلّ ّي ،وفي
العربي عام ً
ّـــة ،اتّ
جاهات ثالثـــة :اتّجاها
العالـــم
ٍ
ّ
موضوعيّـــا ،واتّجاهـــا َيجم ُع بيـــنَ الموضوعيّ ِة
ّ
ص
والذاتيّـــ ِة ،واتّجاهـــا ذاتيّـــا .األوّل يتقيّـــ ُد بالنّ ِّ
وحـــ َدهُ ،مُتنـــاوال جوان َبـــ ُه المختلفـــة ،ومُحأوّال
َ
كشـــف أبعـــا َد ُه كلَّهـــا ،باالعتما ِد علـــى لغ ِت ِه
أن َي
ّ
ودونَ
أيّ
ـــص
ن
ال
لصاحـــب
ق
ُ،
ه
بنـــا
و َم
ِّ
ِ تطـــرُّ ٍ
ِ
ّ
ُ
ص
أو لذاتيّـــ ِة الناقـــ ِد .أمّا الثانـــي فال َيتقيّـــد بالن ّ
لعـــدم التطرُّ ِق إلى
وحـــ َدهُ ،وال يرى أيَّ مُبـــرّ ٍر
ِ
النص وإلـــى ذاتيّ ِة الناقـــد .وأمّا الثالث
صاحـــب ِّ
ِ
ُ
األســـاس ِمن ذاتيّ ِة الناقـــد ،ويحاول
فينطلـــق في
ِ
ّ
َ
ـــص ،وقـــد
ِمـــن خاللِهـــا أن َيكشـــف أبعـــا َد الن ّ
لـــز َم األمر.
صاحب
يتطـــرّ ُق إلـــى
ِّ
ِ
النـــص ،إذا ِ
واالتّجـــاه األوّل هـــو االتّجـــاه الـــذي يهتـــ ُّم ب ِه
ال ّدارســـونَ  ،و َيعتبرو َنـــ ُه نق ًدا حقيقيّـــا ،وكثيرً ا ما
ّ
اآلخري ِْن
ْـــن
َ
يُخرجُ هـــؤال ُء الدارســـونَ االتجاهي ِ
ِمن دائـــر ِة النق ِد ،مـــع احترامي الشـــدي ِد لهؤال ِء
الموضوعـــي ،فإنّنـــي ال
الدارســـينَ  ،ولالتّجـــاه
ّ
الحاجة إلـــى االتّجاهيْن اآلخريْـــن ،م ّ
َ
ُؤكداً
ألغـــي
ُ
ُ
ّ
حســـنَ اســـتعمالهما ،أن يُقدما
أنّهما قادران ،إذا أ ِ
إضـــاءات إضافي ً
ـــص ،وأن َيكشـــفا أبعا ًدا
ّـــة للنّ ِّ
ٍ
ُ
ُ
الموضوعي عاد ًة.
د
النقـــ
إليها
لتفت
ي
ال
أخـــرى،
َ
ّ
ّ
في هـــذه الدراســـ ِة النقديّـــ ِة التي أتحـــدث عنها
اختـــار الناق ُد
والتـــي ك َت َبهـــا د .محمـــد خليـــل،
َ
االتّجـــاه الثانـــي الذي َيجمـــ ُع بيـــنَ الموضوعيّ ِة
ّ
والذاتيّة ،وســـأحأوّل َ
إبراز هـــذا االتّجاه فيما يلي:
يتنـــاول الدكتـــور محمد حليل في كتابـــ ِه "مرايا"
قصـــة "وطن العصافير" للشـــاعر األديب وهيب
ّ
نصي ً
ُخص ًصا لها
ّـــة ،م ِّ
وهبـــة ،فيقر ُؤهـــا قـــراء ًة ّ
صفحات ِمن كتابـــ ِه (ص،)242 – 234
تســـ َع
ٍ
َ
ُ
القصة إلى أربعة أقســـام:
وقد قسّ ـــ َم قراءته لهذ ِه ّ
القســـم األوّل الذي يتكو ُّن ِمن صفحة واحدة
* في
ِ
ً
بالقصة
تعريفا عامًّـــا
(ص  ،)234قـــ ّد َم الناقـــ ُد
ّ
ُ
والشـــاعر األديب ،وهذا التّ
عريـــف يتمي ُّز بالتقييم
ُّ
ّ
اتـــيِ ،إذ َ
القصة" :يُطـــل علينا األديب
قال عن ّ
الذ ّ
َ
ُتحفنا برائع ِت ِه الجديد ِة الموســـوم ِة
وهيب وهبـــة لي ِ
ُ
تنضـــاف إلى قائم ٍة
بــــ "وطن العصافير" ،والتي
اإلبداعـــي المُتميّـــز"َ .
وقال
طويلـــ ٍة ِمن ِنتاجـــ ِه
ّ
القصـــة" :إنّه أديـــب مبدعٌ،
كاتب ّ
عن األديـــب ِ
م ُ
خيال خصب".
اإلحســـاس
ُرهف
والوجدان ذو ٍ
ِ
ِ
وبيّـــنَ الناقـــ ُد فـــي ســـياق هـــذا التقييـــم ،عن َد
َ
الهدف الثانـــي الذي َيرمي
القصـــة،
حدي ِثـــ ِه عن ّ
ُ
ُ
ـــام
إليـــ ِه
األديب ِمـــن خاللِـــ ِه ،وهو تحقيق السّ ِ
والتّ
عايـــش المنشـــو ِد بيـــنَ شـــع َب ْي هـــذه البالد.
ِ
ٌ
َ
ٌ
ّ
القصـــة مكتوبـــة ومنشـــورة في نســـختي ِْن
وألن ّ
ذكـــر الناقـــ ُد
باللّغـــ ِة العربيّـــ ِة والعبريّـــة ،فقـــد
َ
بادل
أه ّمي َّة الترجمـــ ِة للتّفاعُ ِل بين الثقافـــات ،وللتّ ِ
ً
كلمـــة قصيرةً
َ
وأضـــاف إلـــى هذه
الحضـــاريّ ،
ّ
ّ
قريب بيـــن األنا واآلخر.
الت
فـــي
الفن
دوْر
ِ
عـــن ِ
ّ
اتي المُشـــار
الذ
اإليجابي
التقييـــم
ـــن
م
غـــم
وبالرّ
ِ
ّ
ّ
ُ
إليـــه أعـــاه ،فقـــد ختـــ َم الناقـــد هـــذا القســـ َم
المديـــح واإلطرا َء المفت َع َ
بالقـــولّ :
يبقيان
ـــل
"إن
َ
ِ
األدبـــي ،ممّـــا يدعونـــا
ُنزلقـــات النقـــ ِد
أحـــ َد م
ِ
ّ

إلـــى أخـــذ الحـــذر ،وااللتـــزام بالموضوعيّـــ ِة
ً
حمايـــة لمقارب ِتنا
قـــدر المُســـتطاع،
والحياديّـــة
َ
النـــص ،وطبعًـــاَ ،يصـــ ُدق هـــذا القـــولُ
هـــذا
ّ
ً
َ
الحديـــث عـــن مُقاربـــ ِة أيّ
نـــص
أيضـــا عنـــد
ٍّ
ِ
ّ
الموضوعـــي.
أدبـــي ،بحســـب االتجـــاه األوّل،
ّ
ّ
وقـــد تحـــ ّدث الدكتـــور محمـــد خليل عـــن هذه
موضع
القضيّـــة ،قضيّـــة المديح واإلطـــراء في
ٍ
ُ
حيـــث َ
"وغني
قال:
آخر ِمـــن كتاب ِه (ص،)167
َ
ّ
أن َّ
القول ّ
ُجامـــات ال تصن ُع أدبًا وال
كل الم
ِ
عـــن ِ
ثقافـــة ،ناهيك بما فيها ِمن إســـاء ٍة لحرك ِتنا األدبيّ ِة
ـــر التّ
ُ
زييـــن كثُ َر
والثقافيّـــ ِة معًـــا ،ألنّـــه كلّما كثُ َ
ً
ّ ُ
ُ
ـــع والموضوعيّة".
التزييف ،فقليـــا ِمن التواض ِ
ّ
وهـــذا في رأيي كال ٌم ســـلي ٌم جدا ،و ِمـــنَ المُه ّم أن
يتقيّـــ َد ب ِه نُ ّقا ُدنا ،أيًّا كانَ االتّجـــا ُه الذي َيختارو َنه.
فـــي القســـم الثاني الـــذي يتكـــو ُّن ِمـــن صفح ٍة
ونصـــف (ص  ،)236 – 235بيّـــنَ لنـــا الناق ُد
النصيّـــة ،وهو تقدي ُم
مـــا تطمحُ إلي ِه هـــذه القراء ُة ّ
ّ
ُ
القصة،
تتجاوز
قـــراء ٍة
ظاهـــر معنى اللغ ِة فـــي ّ
َ
وصول إلى باطـــن معناها .هذه القـــراء ُة تُحاولُ
ً
أظهـــر الناق ُد
النـــص ِمن جديـــد ،وقـــد
إنتـــاج
ّ
َ
َ
هنـــا ،معتم ًدا ِعلـــى ّ
َ
الفرق بيـــنَ قراء ِة
امي،
الغذ ّ
ّ
ـــرح والقراء ِة المُن ِتجـــ ِة أو المُضيئة؛ فاألولى
الش
ِ
ُ
ُ
فتكـــون تكريرً ا
ظاهـــر معناهُ،
النص
تأخذ ِمـــن ّ
َ
نفســـها ،بينما تأخذ
ســـاذجً ا يجترُّ
كلمـــات ِّ
النص َ
ِ
ُ
ً
وصـــول إلـــى معنى
الثانيـــة مـــا ورا َء اللّغـــة،
النص،
المعنـــى،
لكشـــف مـــا هو فـــي باطـــن ّ
ِ
ً
ُ
فعـــا إبداعيًّا و َمظهرً ا ثقافيّا .وقد توسّ ـــ َع
فتكون
ُ
الناقـــد عـــن حديثـــ ِه في قراءتـــ ِه الثانيـــة ،وهي
تســـتحق ّ
دون ّ
ُّ
ـــع ممكن ،ألنّها كما
شك،
كل توسُّ
ٍ
ُ
َ
ُ
قـــال عنها" :هـــي القـــراءة الحقيقيّـــة للنّ
صوص
ِ
ُ
األدبيّـــة" .ومع ذلـــك ،فإنّنـــا نقول دائمًـــا إنّه ال
بـــ ّد ِمن ّ
غير
الشـــرح أو ًّل ،إذا كانَ ظاهرُ المعنى َ
ٌ
ّ
واضـــح ،ألن فه َم الظاهر شـــرط لفهـــم الباطن.
ٍ
ثالث
فـــي القســـم الثالث ،وهـــو يتكـــو ُّن ِمـــن ِ
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ٍ
َ
فقال" :إنّـــه راو عليم ،كل ّيّ
القصةَ ،
الرّ اوي فـــي ّ
ٍ
المعرفة" .ثـــ ّم تح ّد َ
ُور ًدا
م
ـــها،
نفس
ة
القص
عن
ث
ّ
ِ
ِ
ِ
نجح في نقل
أحداثها الرّ ئيســـيّة باختصار ،وقـــد َ
صـــور ٍة واضحـــ ٍة لهـــذه األحـــداث ،وذلك على
هنـــاك ٌ
َ
النّحـــو التّاليْ :
غابة تعـــجُّ بالحياة،
كانت
وتُ ّ
نظـــ ُم فيها األمور على أحســـن مـــا يُرام ،فهي
ٌ
ٌ
دائمًا نشيطة فرحة مســـرورة ،وكانت العصافيرُ
تســـرحُ وتمرحُ فـــي هذه الغاب ِة التـــي هي وطنُها
هناك ّ
بالجمـــال ،وكان َ
ُ
حطـــابٌ عجو ٌز
الغـــارق َ
ّ
ُ
فصول السّ ـــنة،
ضفاف النهر معظ َم
يقطن علـــى
ِ
ِ
وبينَ عشـــيّ ٍة ُ
وضحاها انقلبت األمور رأسً ـــا على
ً
هاربة،
العصافيـــر أن تولّي
ع ِقب ،ممّـــا اضطرّ
َ
ُ
الجميـــل ،فتحوّلَ
وتغادر وط َنهـــا .وتغي َّر الواق ُع
َ
ّ
تعيـــس ،وقد الحـــظ الحط ُ
اب
مؤلم
حاضر
إلـــى
ٍ
ٍ
َ
وأدرك ٍ َ
حقيقـــة األمر :ها هـــي ال ِف َي ُلة ُّ
تهز
ذلـــك،
َ
أعشـــاش العصافير،
جذوعَ األشـــجار ،وتُســـ ِق ُط
الض ُ
ُ
والحيوانات البرّ ي ُّة ّ
خمة األخرى والتّماســـيحُ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
وتفترس كل مـــا تصادفه ِمـــنَ العصافير،
تـــأكل
ُ
ً
ُ
وتعيـــث فـــي الغابـــ ِة خرابًـــا وقتـــا وتدميرً ا.

َ
األحـــداث وبينَ
ربـــط الناقـــ ُد بيـــنَ
بعـــ َد هـــذا
ِ
َ
ُ
القصة،
أحـــداث الواقـــع الـــذي عاشـــ ُه
كاتـــب ّ
ِ
َ
بشـــكل عـــا ٍّم عـــن عالقـــ ِة المُبـــدع
ث
وتحـــ ّد
ٍ
َ
َ
ّ
باختصـــار
بالواقـــع ،ثـــ ّم انتقـــل ليتحـــدث
ٍ
ْ
ُ
أبدعتها
ســـومات التـــي
ـــم الرّ
ِ
شـــدي ٍد عـــن تناغ ِ
القصة.
الفنّانـــة صبحيّة حســـن مـــع مضمـــون ّ
صفحـــات
ثـــاث
القســـم الرّ ابـــع يتكـــو ُّن ِمـــن
ٍ
ِ
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ُ
األحداث
اآلثـــار السّ ـــلبيّ ِة التـــي تركتهـــا
عـــن
ِ
المذكـــور ُة في األقســـام الثالث ِة السّ ـــابقةُ ،مب ِْر ًزا
القصـــ ِة عن
ِمـــن خاللِهـــا مـــا ور َد في
ّ
نـــص ّ
َّ
ُذهـــل والمُؤلم الذي حـــل بالغابة
الواقع الم
ذلـــك
ِ
ِ
وتدمير ،وتشـــري ٍد
قتـــل
من
العصافير،
"وطـــن
ٍ
ٍ
انهيـــار مبادئ
بالقـــوّة للعصافير ،ومُشـــيرً ا إلى
ِ
والعدل و ِقيـــم ّ
والجمال،
والخيـــر
الحق
الحرّ يّـــ ِة
ِ َ
ِ
ّ
والظلـــم والشـــرّ والقهر.
بالباطـــل
واســـتبدالِها
ِ
ِ
بالموقـــف المُضـــا ّد الُمنا ِهـــض
ثـــ ّم أتبـــ َع هـــذا
ِ
إحقـــاق ّ
الحق
لِما حـــدث ،مُعلِ ًنـــا أنّ ُه ال بـــ ّد ِمن
ِ
ِ
أصحابـــ ِهَ ،مهمـــا طـــرأ ِمـــن
وإعاد ِتـــ ِه إلـــى
ِ
ُّالت المكان .ثـــ ّم نقلَ
ّـــرات ّ
تغي
الزمـــان وتحـــو ِ
ِ
ً
ً
ً
النـــص جُ ملـــة رئيســـيّة هامّة تدعـــ ُم هذا
ِمـــن
ِّ
َ
الموقـــف ،جـــاء فيهـــا" :علينـــا إنقـــاذ المدينة،
وإرجـــاع الغابة كمـــا كانت" .و ِمـــن الواضح ّ
أن
بشـــكل كامل.
الموقف
الناقـــ َد يتماهـــى مع هـــذا
ِ
ٍ
بعد هـــذا تحـــ ّد َث الناق ُد عـــن عد ٍد ِمـــن جوانب
ُ
ّ
تحمل
مل الفعليّـــ ِة التي
اللغة ،فبدأ باســـتعمال الجُ ِ
َ
داللـــة الفعل الماضـــي في الغالبيّـــ ِة العظمى ِمن
ّ
ً
القصـــة ،مُتوقفـــا عند وظائـــف األفعال
أحـــداث ّ
ِ
الماضيـــة والمعاني التـــي تتعلق بهـــا ،كالحرك ِة
والتّغييـــر والوصف المتحـــرّ ك والخوف والقلق،
ور َبط هذا بالتأسّ ـــي عند الراوي ،والشـــوق إلى
الزمن الماضـــي ّ
بكل تفاصيلِ ِه وأشـــيائ ِه المُلوّنة،
ُ
حيـــن كانـــت الغابـــة تنعـــ ُم بالصفـــا ِء وبالزمن
ُ
واســـتعمال الفعل الماضي هنـــا مُبرَّ ٌر
الجميـــل.
ّ
ُ
دونَ
شـــكَ ،مهما كانـــت القراء ُة التفســـيريّة التي
ئيســـي الذي
يختارُ هـــا الناقـــد ،فهو المحـــورُ الرّ
ّ
ُ
ذهـــن الكاتـــب ،حين ينظـــرُ إلى
يـــدورُ حولـــه
القصة نظر ًة شـــاملة.
المشـــكل ِة المركزيّـــ ِة فـــي ّ
َ
انتقـــل الناق ُد إلى األســـلوب الشـــاعريّ الذي
ث ّم
ُ
اســـتخد َمه ،وهو أســـلوبٌ يقو ُم من جه ٍة على لغ ٍة
ســـرديّ ٍة بســـيط ٍة ســـهل ٍة وقريب ٍة إلى فهم القارئ،
ُ
ماثـــل َ
ويقـــو ُم من جهـــ ٍة أخرى علـــى لغ ٍة تُ
لغة
الحديـــث التي تعتم ُد علـــى الرمز اللغويّ
القص
ّ
ِ
ُ
ّ
ٌ
المرتبـــط بالواقـــع ،وهو رمز يتصف بالبســـاط ِة
ِ
ّ
َ
المناســـبة ،فتح ّد َث
واســـتغل الناقـــ ُد
والســـهول ِة،
النصوص
عـــن أه ّميّـــة اســـتعمال الرمـــز فـــي
ِ
الحديثـــة ،وعـــن دالالت عـــد ٍد ِمـــن الرمـــوز
قصـــة "وطن العصافيـــر" ،ث ّم
المُســـتخدَم ِة في ّ
اإلســـرائيلي
بالحديـــث عن النـــزاع
أتبـــ َع هـــذا
ِ
ّ
ُ
الرمـــوز كلّها.
الفلســـطيني الـــذي تدورُ حولَـــ ُه
ّ
ّ
تفســـير الرموز هنا وربْطها
إن
القول
ن
وال بـــ ّد ِم
َ
ُ
رمـــوز إليـــ ِه مُعيّـــن ،هـــو النـــزاع المذكور،
ب َم
ٍ
ُ
اختارهـــا الناق ُد
يتعلـــق بالقراءة التفســـيريّ ِة التي
َ
الحديث قراء ٌة
النـــص ،وهي في نظر النقـــ ِد
لهذا
ّ
ِ

قـــراءات عديد ٍة ممكنـــة ،بل ّ
إن
واحـــد ٌة من بين
ٍ
ُ
َ
النظري َ
ّـــة التفكيكيّـــة تقـــول ّ
القـــراءات لمثل
إن
ِ
ً
ُ
يمكـــن ان تكـــونَ ال نهائيّـــة ،وذلك
النص
هـــذا ّ
ّ
ألن القراءة تتعلـــق بالقارئ ،والقـــرّ ا ُء مختلفونَ
ً
ج ّدا ،فكـــرً ا ورؤيـــة وظروفا وثقافـــة .وإذا كان
ُ
أصحاب هـــذه النظريّـــ ِة يقولونَ  ،بنـــا ًء على ما
إن َّ
ُذكرّ ،
كل قـــراء ٍة هي قـــراء ٌة مغلوطة ،فإنّني
إن ّ
ُ
ً
كل قـــراء ٍة ُ
أقـــول ّ
يمكن أن تكـــونَ
صحيحة،
َ
ولكنّهـــا ليســـت القـــراء َة الصحيحـــة الوحيـــدة،
ٌ
ٌ
صحيحة أخـــرى ممكنة.
قـــراءات
فهنـــاك دائمًا
َ
ُ
توظيف
عـــن
للحديث
د
الناقـــ
انتقـــل
بعـــد هـــذا
ِ
ِ
القصـــة ،باعتبـــار ِه مُك ّوناً
الســـؤال بكثر ٍة فـــي ّ
ِ
ِ
القصـــة الحديثـــة .وأو ُّد
ّنـــات ّ
رئيســـيًّا ِمن مكو ِ
الســـؤال قد ّ
َ
أشـــير هنـــا إلى ّ
شـــك َل مُك ّو ًنا
أن
أن
َ
ّنـــات الحداثـــ ِة الغربيّـــة ،إذ
و
ُك
م
ـــن
م
ًّا
ي
رئيســـ
ِ
ِ
َ
التغيير
بمحـــاوالت
فيها
ة
األســـئل
ارتبط
حُ
طـــرْ
ِ
ِ
َِ
ّ
الشـــامل للواقع باإلنســـان ،ولعل هـــذا االرتباط
ِ
الكامـــنَ فـــي وعي الناقـــ ِد الدكتـــور محمد خليل
ُ
ُســـارع إلى التأكي ِد فـــي الفقر ِة
هو الـــذي جعلَ ُه ي
ّ
النص
كاتب ّ
كر أعـــاه ،علـــى أن َ
التاليـــة ،لما ُذ َ
ّ
ُ
موضوع الدراســـ ِة يهـــدف أو يتطلـــ ُع إلى تغيير
الواقع الراهـــن ،وتغيير اإلنســـان تغييرً ا جذريًّا،
وإلـــى الوصـــول مـــن خالل هـــذا التغييـــر إلى
بنـــا ٍء جديـــ ٍد ،وإن كان افتراضيًّـــا أو مُتخي ً
ّـــا.
أور َد
فـــي الفقرتي َْـــن ّاألخيرتيْن ِمـــن الدراســـ ِة ِ
الحطاب الذي ســـ َب َق ِذكـــرُ هُ ،وهو
الناق ُد أقـــوال
القصـــة ،ث ّم ّ
قال
ّات
ي
شـــخص
ن
م
ّة
م
ها
شـــخصي ٌّة
ِ ّ
ِ
َ
ّ
األقوال تشـــي بفكر ٍة جديـــر ٍة باالهتمام
إن هـــذه
إعمـــال العقل وتفعيل ُهُ
ُ
وتدعـــو إلى التفكير ،وهي
ُ
ُ
التفكير
العقل هنا يعنـــي
َ
وال تعطيلـــه ،وإعمـــال ِ
الســـلي َم فـــي شـــؤون الواقـــع ال َمعيـــش ،وإيجا َد
منطقـــي للمشـــكل ِة المطروح ِة
واقعـــي
خـــر ٍج
َم َ
ّ
ٍّ
النـــص ،وهـــذا ال َمخرجُ هـــو التوجُّ ـــ ُه نح َو
في
ّ
َ
وراية الحرّ يّة.
السّ ـــام ،باعتبار ِه نشـــود َة الحيا ِة
ً
وي ّ
للقصة ،يتـــ ُّم فيها
ُشـــك ُل هذا التوجُّ ـــ ُه
نهايـــة ّ
ً
تقاســـ ُم الغابـــ ِة مناصفـــة بيـــن المتخاصميـــن،
ويتـــ ُّم التفاهـــ ُم والوئـــا ُم فـــي ربـــوع الغابـــة.
َّ
ّ
عكـــس ً
شـــك ّ
موقفـــا مُعيّ ًنا
الحـــل َي
أن هـــذا
وال
ُ
موجـــو ًدا عنـــ َد الكثيريـــن ِمـــن أبنا ِء الشـــعبيْن،
كمـــا هـــو موجـــو ٌد عنـــ َد األديب وهيـــب وهبة
والناقـــد الدكتـــور محمـــد خليـــل .ومـــع ّ
أن
َّ
الحـــل إيجابيًّا
هـــؤال َء الكثيريـــن َيعتبرونَ هـــذا
ّ
فـــإن معظ َمهم
بالنّســـب ِة للنّـــزاع ال َمرمـــوز إليه،
ٌّ
افتراضي
يشـــعرون فـــي أعما ِقهـــم بأنّـــ ُه حـــل
ٌّ
الجـــذريّ
بالتغييـــر
مثيـــل ،وأنّـــه مشـــروط
ِ
ِ
القص ِة وال ّدراســـ ِة ،وهـــو تغيي ٌر
ذكـــور فـــي ّ
ال َم ُ ِ
يتنـــاول الواقـــ َع واإلنســـانَ فـــي هـــذه البـــاد.
ُ
ونحـــن مع الشـــاعر األديـــب وهيب نديـــم وهبة
ومـــع الناقـــد نبقى فـــي انتظـــار هـــذا التغيير،
آ ِمليـــنَ أن يبـــدأ قريبًـــا ،قريبًـــا جـــ ّدا ،ومُق ّدرينَ
تقديـــرً ا كبيرً ا َّ
التغيير ِمن
كل َمن يُســـه ُم في هـــذا
ِ
ال ُمبدعيـــنَ ّ
الفكـــر واإلعالميّين
ورجال
والنقـــا ِد،
ِ
ِ
وغيرهـــم ،ونحن نقولُ
والمُربّيـــنَ والسياســـيّينَ
لهم ومعهـــم جميعًـــا :تفاءلـــوا بالخيـــر تجدوه.
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تامر حســـني يحطم رقم قياســـيا بفيلم "بحبك"
عـ ــدد

ً

تناقلـــت مواقـــع اخباريـــة خـــال
الســـاعات الماضيـــة عـــن خـــاف
بيـــن الممثلتيـــن المصريتيـــن ياســـمين
صبـــري وغـــادة عبـــد الـــرزاق
وتشـــير المعلومات أن الخالف نشب على
خلفية بطولة مسلســـل “دنيـــا” الذي لم يتم
عرضه بعد حيـــث كان من المفترض ان
تتشـــارك كل من ياســـمين و غادة بطولة
العمـــل اال ان ياســـمين ابلغـــت المعنيين

انهـــا ترغب بالتفـــرد بالبطولة ال ســـيما
بعد غيابهـــا لفترة عـــن الســـاحة الفنية.
مـــن جهتهـــا ،نفت غـــادة فـــي تصريح
خـــاص صحة هـــذه األخبـــار ،الفتة إلى
أن ياســـمين صبـــري فنانـــة محترمـــة
ّ
وتكـــن لها كل االحتـــرام وقالت:
وتحبها
“غلـــط طبعـــا مافيـــش حاجـــة زى دى
خالـــص ،ياســـمين بنـــت محترمـــة جدا
وانـــا بحبهـــا وبحترمهـــا جـــدا جـــدا.

طرحـــت النجمـــة لطيفـــة التونســـية ألبومهـــا
الجديـــد ،فتصـــدر هاشـــتاغ “لطيفـــة
 ”2022عبـــر “تويتـــر” فـــي تونـــس
والجزائـــر ومصـــر ودول عربيـــة أخـــرى.
وكانـــت شـــركة “روتانا” قـــد كشـــفت تزامنا
مـــع العد العكســـي إلطـــاق االلبـــوم عناوين
أغنيـــات ألبـــوم لطيفـــة بطريقـــة متتالية عبر

مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي ،والتـــي تـــم
إطالقها عبـــر منصتـــي “أنغامـــي” و”ديزر”.
ويتضمـــن العمـــل  5أغنيـــات بلهجـــات
عربيـــة مختلفـــة منهـــا المصريـــة
وتـــم تصويرهـــا على طريقـــة الفيديـــو كليب:
“هنعيشـــها مـــرة وحـــدة” مـــن كلمـــات
مـــاك عـــادل وألحـــان محمـــد يحيـــى.
“أحســـن أحســـن” مـــن كلمـــات تامـــر
حســـين وألحـــان عزيـــز الشـــافعي.
“اعطينـــي دم” مـــن كلمـــات تـــراث
ســـالم.
علـــي
وألحـــان
نميـــر
“حبيبـــو هنـــا” مـــن كلمـــات تـــراث
ســـالم.
علـــي
وألحـــان
نميـــر
كلمـــات
مـــن
طـــار”
“طـــار
شـــعير.
رضـــا
وألحـــان

لطيفـــة التونســـية تصـــدر ألبومهـــا
الجديـــد “هنعيشـــها مـــرة وحـــدة”

شـــارك الفنـــان المصـــري تامـــر
حســـني تقريـــر الشـــركة الموزعـــة
دوليًـــا لفيلمـــه الجديـــد "بحبـــك"،
وذلـــك عبـــر حســـابه الخـــاص علـــى
موقـــع التواصـــل االجتماعـــي.
وأكدت تقارير الشـــركة الموزعة دوليا،
والشـــركة المنتجة ،أن الفيلم حصد أكثر
مـــن مليـــون ونصف من رواد الســـينما
خـــال الـ  11يوم مـــن طرحه في دور
العرض الســـينمائية ،وعلـــى األثر ،قال
تامـــر حســـني" :احـــب افرحكـــم معايا
بالخبـــر الجميـــل دا اللي اعلنته شـــركة
اورينـــت الموزعه الدوليـــة لألفالم في
كل العالم وشـــركة ســـينرجي المشاركه

فـــي انتاج الفيلـــم وأيضـــاً المنتجة ألهم
األفـــام المصرية… و كل الشـــكر لكل
األبطـــال حبايب قلبـــي بقولهـــم مليون
مبروك وكل الشـــكر للشـــركة الموزعة
الدوليـــة اورينـــت وشـــركة ســـينرجي
وســـكاي ليمـــت دا نجـــاح لينـــا كلنـــا
وللفيلـــم المصـــري العربي بشـــكل عام
كل الشـــكر للجمهـــور العظيـــم اللـــي
دايمـــاً فـــي ضهـــري الحمـــدهلل".
وقد تفاعـــل المتابعون مع هـــذا النجاح
الجديـــد لـ تامـــر حســـني ،وباركوا له،
ومـــن بيـــن المعلقيـــن ،تـــرك الممثـــل
حمـــدي الميرغني المشـــارك في بطولة
الفيلم ،فقـــال" :مبـــرووووك ياعالمي".

نادين نجيم تتألـــق بإطاللة إغريقية

رويب ُتثـــر الجـــدل ..أســـعار تذاكـــر
حفلهـــا تصـــل لــــ  2700دوالر

تســـتعد الفنانـــة المصريـــة روبـــي إلقامة
حفـــل علـــى أحـــد الشـــواطئ فـــي مدينة
العلميـــن الجديـــدة بمصـــر يـــوم  29تموز
الجـــاري ،اال ان أســـعار تذاكـــر الحفـــل
أثـــارت جدال كبيـــرا على مواقـــع التواصل
االجتماعـــي ،نظرا الرتفاعها بشـــكل كبير.

وفيمـــا وضعـــت الجهـــة المنظمة شـــرطا
واحـــدا لحضـــور الحفـــل ،وهـــو ارتـــداء
مالبس بألـــوان زاهيـــة ،طرحـــت التذاكر
لفئتيـــن ،األولى لألفـــراد وتبـــدأ من 650
إلـــى  3500جنيـــه مصـــري ،أي مـــا
يعـــادل ( )185 – 35دوالرا أميركيـــا.
أمـــا فيمـــا يخص أســـعار الطـــاوالت فتبدأ
مـــن  6500إلـــى  52500جنيه مصري،
أي مـــا يعـــادل ( )2776 – 345دوالرا
 ،األمـــر الـــذي دفـــع بعضهـــم للســـخرية
مـــن األمـــر بســـبب التكلفـــة الباهظـــة.
وســـبق أن أُثـــارت روبـــي الجـــدل علـــى
مواقـــع التواصـــل االجتماعي فـــي مرات
عديـــدة بســـبب الشـــروط التـــي تضعهـــا
الجهـــات المنظمة لحفالتها وأســـعار التذاكر
ســـواء داخـــل مصـــر أو فـــي الخـــارج،
كمـــا حـــدث أخيرا بحفلهـــا الغنائـــي األول
فـــي تونـــس والذي أحـــدث ضجـــة كبيرة.
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اإليجابي ــة” .وع ــن رس ــالتها للعرائ ــس شــ ّددت م ــزاوي“ :صديقت ــي الع ــروس
برعايـــة ماركـــة “ ”Veetالعالميـــة الرائـــدة ،وبالتعـــاون مـــع ســـيّدة األعمـــال ســـوزان مـــ ّزاوي ،شـــاركت عشـــرات
أحس ــني اإلختي ــار ،وأح ّب ــي نفس ــك كم ــا أن ــت! تأ ّلق ــي وانطلق ــي ود ّلل ــي
العرائـــس وإشـــبيناته ّن وصديقاتهـــ ّن فـــي حفـــل توديـــع عزوبيـــة فريـــد مـــن نوعـــه ،أقيـــم فـــي مدينـــة الناصـــرة،
ذات ــك دائ ًم ــا ،فعندم ــا تتصالحي ــن م ــع نفس ــك ّ
ـب الكام ــن
سيش ــع الح ـ ّ
بأج ــواء نس ــائية ش ــبابية ملؤه ــا الف ــرح والحُ ــب ،حي ــث ّ
أطل ــت العرائ ــس باألبي ــض ال ــذي ّ
يجس ــد النق ــاء واألم ــل
ّ
ف ــي داخل ــك خار ًج ــا ويغم ــر كل م ــن حول ــك! اختي ــار ش ــريك الحي ــاة ه ــو
واحـــد مـــن أهـــم القـــرارات فـــي الحيـــاة ،فالشـــريك هـــو الـــذي يدعمنـــا
والتفـــاؤل ،بينمـــا تزيّنـــت الســـاحة بالـــوردي.
ـب أنفس ــنا ً
أوال ،حت ــى نك ــون ق ــادرات عل ــى
ويش ـ ّ
ـجعنا كل ي ــوم عل ــى أن نح ـ ّ
مش ــاركة ه ــذا الح ــب م ــع الغي ــر .أش ــاركك م ــن خبرت ــي أنن ــي وف ــي كل
م ــرة ،وف ــي كل موق ــف أمــ ّر في ــه بحيات ــي العملي ــة والش ــخصية ،أك ــون
عل ــى ثق ــة تا ّم ــة أنن ــي اتّخ ــذت الق ــرار الصحي ــح قب ــل  25س ــنة!”.
وع ــن التع ــاون م ــع ش ــركة “ ”Veetالش ــهيرة قال ــت مــزّاوي“ :ه ــذه ليس ــت
الم ـ ّرة األول ــى الت ــي نتع ــاون به ــا م ــع “ .”Veetوكم ــا تو ّقعن ــا ،ف ــإن أي نش ــاط
نق ــوم ب ــه م ــع مارك ــة “ ”Veetالعالمي ــة يلق ــى تجاوبًــا إيجاب ًي ــا م ــن جمي ــع
ّ
المخططيـــن والقائميـــن علـــى هـــذا اللقـــاء
المشـــاركين بـــه ،بـــد ًءا مـــن
حت ــى أد ّق التفاصي ــل ،وحت ــى ال ُمحتف ــالت المدعــ ّوات وكل المش ــاركات”.
م ــن ناحيته ــا ش ــكرت الس ــيدة ش ــارون ساس ــون ،مدي ــرة مارك ــة  Veetف ــي
ـن ف ــي ه ــذا الحف ــل الخ ــاص ،كم ــا
الب ــالد ،الحض ــور الك ــرام عل ــى تواجده ـ ّ
ش ــكرت القائمي ــن عل ــى ه ــذا اللق ــاء ف ــي أوج موس ــم األع ــراس واألف ــراح
ف ــي المجتم ــع العرب ــي ،ولفت ــت إل ــى أن المارك ــة لطالم ــا عمل ــت وتعم ــل
عل ــى توطي ــد عالقاته ــا م ــع المجتم ــع العرب ــي .وه ّن ــأت العرائ ــس متمني ــة
اهـــن باســـتخدام  Veetلبشـــرة ناعمـــة
لهـــن زوا ًجـــا ســـعي ًدا ومذكـــر ًة إ ّي ّ
ّ
وعلـــى أنغـــام أغانـــي األعـــراس ،تـــم اســـتقبال عرائـــس الـــ 2022وســـط بدورهــا ،ه ّنــأت ســوزان م ـ ّزاوي ،العرائــس واإلشــبينات ،مع ّبــرة عــن ســعادتها كالحري ــر ح ّت ــى  4أس ــابيع.
ـن م ــع التمني ــات ب ــزواج س ــعيد بالمبـــادرة إلقامـــة هـــذا الحفـــل الخـــاص بالتعـــاون مـــع ماركـــة “ ،”Veetيذكـــر أن الحفـــل تخلـــل فقـــرات فنيـــة وفعاليـــات مم ّيـــزة ،ممتعـــة
لفي ــف نس ــائي ص ّف ــق ورق ــص فر ًح ــا له ـ ّ
وبنـــاء أســـرة متكاملـــة ومتماســـكة ترتقـــي بمجتمعنـــا نحـــو األفضـــل .وقالـــت“ :تغمرنـــي الســـعادة بلقـــاء مفعـــم بالجمـــال والتم ّيـــز والطاقـــات ومشـــ ّوقة ،وتوزيـــع هدايـــا.

ميــاه بجـودة عـالية وط ّيبة
متو ّفرة بكبسة زر

غالبيّتنــا ال نســتطيع أن نتخ ّيــل الحيــاة بــدون المــاء الضــروري لتحضيــر
قهوتن ــا الصباحي ــة ،أو للمي ــاه المنعش ــة الب ــاردة الت ــي نش ــربها بع ــد
ـي ح ــار ،أو للمي ــاه الت ــي تس ــتخدمها والدتن ــا لتحضي ــر
ظه ــر ي ــوم صيف ـ ّ
ّ
المفضل ــة الت ــي ننتظره ــا بف ــارغ الصب ــر .م ــن الممت ــع التفكي ــر
وجبتن ــا
ف ــي كل ه ــذه اإليجابي ــات ،ألي ــس كذل ــك؟
إال أن ــه ف ــي الواق ــع ال ــذي نعيش ــه دائ ًم ــا م ــا س ــنجد ثغ ــرة ف ــي الش ــبكة.
غال ًب ــا م ــا “عل ــق” معظمن ــا ف ــي البي ــت ب ــدون م ــاء لبض ــع س ــاعات جي ــدة،
إذا انكس ــر أو تو ّق ــف أنب ــوب المي ــاه ف ــي المن ــزل .فج ــأة ال نع ــرف بالضب ــط
م ــاذا نح ــن فاعل ــون .وبم ــا أنن ــا نتم ّت ــع بتو ّف ــر الم ــاء ف ــي معظ ــم األوق ــات،
فإنن ــا ع ــادة ال نك ــرس الكثي ــر م ــن التفكي ــر ف ــي حياتن ــا اليومي ــة ألهمي ــة
المـــاء ،ونعتبـــر ذلـــك أمـــرًا مفرو ًغـــا منـــه .ولكـــن عندمـــا يعـــود األنبـــوب
إل ــى العم ــل ويك ــون الم ــاء متا ًح ــا لن ــا م ــرة أخ ــرى ،عنده ــا فق ــط ،نفه ــم
ح ًق ــا ك ــم ش ــعرنا بنق ــص المي ــاه ف ــي حياتن ــا.
وم ــع ذل ــك ،ه ــذا ه ــو الوض ــع اليوم ــي لم ــا يق ــارب الـــ 800ملي ــون ش ــخص
ف ــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم الذي ــن ال يحصل ــون عل ــى مي ــاه نظيف ــة .ق ــد

ال يكـــون لديهـــم أنبـــوب مكســـور ،ولكـــن لديهـــم أنبـــوب بـــه ميـــاه ذات
ج ــودة رديئ ــة وغي ــر صالح ــة للش ــرب.
لحس ــن ّ
حظن ــا ،لدين ــا ف ــي الب ــالد ح ــل ل ــكل م ــا يتعل ــق بنق ــص المي ــاه
الصالحـــة للشـــرب .ال داعـــي للقلـــق بشـــأن شـــرب الميـــاه النظيفـــة
مطه ــر
عندم ــا يك ــون لدين ــا ب ــار مي ــاه عال ــي الج ــودة م ــن تام ــي ،4م ــع ّ
الميـــاه األكثـــر تطـــورًا فـــي العالـــم .tami4maze ،ال يقتصـــر األمـــر علـــى
مطه ــر المي ــاه  tami4mazeولمب ــة ال UV-اللذي ــن يمنع ــان
الدم ــج م ــا بي ــن ّ
دخـــول الجزيئـــات والملوثـــات التـــي تؤ ّثـــر علـــى صفـــاء وطعـــم ورائحـــة
المي ــاه فحس ــب ،ب ــل ب ــار المي ــاه ه ــذا يس ــتوفي أيضً ــا جمي ــع المعايي ــر
مطه ــر المي ــاه الوحي ــد الحاص ــل عل ــى  5نج ــوم
اإلس ــرائيلية ،وه ــو جه ــاز ّ
المطه ــر أن
ف ــي فئ ــة تطهي ــر وتنقي ــة المي ــاه ومعي ــار الـــ  .NSFيضم ــن
ّ
المي ــاه الت ــي نش ــربها خالي ــة م ــن الملوث ــات الميكروبيولوجي ــة والمع ــادن
الثقيل ــة الت ــي ق ــد تص ــل للمي ــاه م ــن ش ــبكة المي ــاه القديم ــة والملوث ــات
م ــن مص ــدر زراع ــي ،وف ــي نف ــس الوق ــت يحاف ــظ عل ــى تركيب ــة المع ــادن
الموج ــودة ف ــي المي ــاه .م ــن المع ــروف أن ه ــذه المع ــادن ضروري ــة ومفي ــدة
لجس ــمنا وم ــن الج ّي ــد وجوده ــا ف ــي الم ــاء.
مطه ــر المي ــاه عال ــي الج ــودة  tami4mazeه ــو
ب ــار المي ــاه تام ــي ،4م ــع ّ
لي ــس فق ــط ب ــار مي ــاه عملي يو ّف ــر وق ــت التحضي ــر ويضمن ش ــرب مي ــاه
منعش ــة ونظيف ــة وعالي ــة الج ــودة ،ولكن ــه يعتب ــر أيضً ــا “زين ــة” بيتي ــة
متوســـط مثالـــي ،يوفـــر
جميلـــة! مـــع تصميـــم ناعـــم وعصـــري وحجـــم ّ
ب ــار المي ــاه تام ــي 4س ــهولة الحص ــول عل ــى الم ــاء والراح ــة ف ــي المطب ــخ،
والرغب ــة ف ــي ش ــرب الم ــاء ف ــي كل م ــرة ن ــرى ب ــار المي ــاه أو نمــ ّر بجانب ــه.
ف ــي الوق ــت الحال ــي ،يمكنن ــا جمي ًع ــا أن نك ــون مطمئنّي ــن ،ألن ــه م ــع ب ــار
المي ــاه تام ــي 4س ــتكون المي ــاه النظيف ــة والجي ــدة متاح ــة لن ــا دائ ًم ــا،
ول ــكل اس ــتخدام!

لم تأتوا الى “ ”IKEAبعد؟ ماذا تنتظرون؟ اغتنموا الـ “”Sale
الصيفي اآلن وج ّددوا تصميم بيتكم بتخفيضات قيّمة!
ّ

ظهـــرت الفنانـــة اللبنانيـــة نادين نســـيب
نجيـــم بإطاللة إغريقية عبر حســـابها في
"إنســـتغرام" ،ونشـــرت الفنانة مجموعة
مـــن الصور مـــن اإلجازة التـــي تمضيها
فـــي جزيـــرة ميكونـــوس اليونانيـــة.

وتســـتمتع الفنانـــة اللبنانيـــة بعطلتها مع
ّ
ومنهـــن الممثلة
مجموعـــة من الصديقات
ّ
الســـورية هبة نور التـــي أطلت معها في
صورة نشـــرتها نادين وجاءت إطاللة هبة
نور بنفس الطابع ولكـــن باللون األبيض.

عـ ــدد

ـي ف ــي “ ”IKEAوال ــذي يمنحك ــم  10%-50%تخفي ــض
الـ” ”Saleالصيف ـ ّ
فـــي كل أقســـام الحانـــوت ســـاري المفعـــول حتـــى تاريـــخ 26.07
فقـــط ،وهـــو موجـــود فـــي خمســـة فـــروع “ :”IKEAاشـــتئول ،بئـــر
الســـبع ،كريـــات آتـــا ،ريشـــون لتســـيون ونتانيـــا .التخفيضـــات
س ــارية المفع ــول أيضً ــا ف ــي مطاع ــم إيكي ــا ،وأيضً ــا ف ــي حان ــوت
المصمم ــة والكثي ــر م ــن القط ــع
الطع ــام الس ــويدي ،والتش ــكيالت
ّ
لتصممـــوه حســـب ذوقكـــم الخـــاص.
التصميم ّيـــة للبيـــت
ّ
اغتنمـــوا األيـــام األخيـــرة للتخفيضـــات واألســـعار المريحـــة علـــى
تشـــكيلة واســـعة مـــن المنتجـــات مـــن جميـــع أقســـام الحانـــوت.
“ ”IKEA SALEينتظركم ،ال تض ّيعوا الفرصة!

عدم الراحة لدى ال ّر ّضع :حول
ظاهرة الغازات وطرق عاجها

مـــن منـــا لـــم يســـمع بالظاهـــرة المزعجـــة التـــي نســـمّيها “غـــازات لـــدى
الر ّّضـــع” ،وباســـمها الطبـــي Colic؟ إنها ظاهـــرة شـــائعة جـــ ًدا ،وبعكـــس مـــا
تق ــول نظري ــات عدي ــدة حوله ــا ،ف ــإن س ــببها م ــا زال غي ــر مع ــروف ،وه ــي ش ــائعة
بي ــن األطف ــال الذي ــن يتغ ـ ّـذون عل ــى الرضاع ــة أو بدي ــل غ ــذاء لألطف ــال عل ــى ح ـ ّد
س ــواء .تتم ّي ــز ظاه ــرة الغ ــازات ل ــدى األطف ــال بالش ــعور بع ــدم الراح ــة وأوج ــاع
ً
عـــادة فـــي األســـبوع
البطـــن المتكـــرّرة علـــى فتـــرات متقاربـــة جـــ ًدا ،وتظهـــر
الثان ــي م ــن حي ــاة الرّضي ــع ،وتص ــل ذروته ــا ف ــي األس ــبوع الس ــادس ث ــم تختف ــي
حتـــى عمـــر  4-5شـــهور .بـــا شـــك أنهـــا فتـــرة ليســـت مريحـــة للجميـــع-ال
للطف ــل وال للوالدي ــن القلقي ــن.

كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟

هناك بعض األمور التي يمكننا كأهل أن نفعلها للتخفيف عن الطفل:
 احملوا الطفل وامنحوه الدفء والحنان حاول ــوا أن تحمل ــوه بإح ــدى ه ــذه الوضعي ــات :أرجوح ــة أمامي ــة – بحي ــث يك ــونوجه ــه متج ًه ــا نح ــو الخ ــارج ورج ــاله مرفوعتي ــن إل ــى األعل ــى ،عل ــى الكت ــف-
بحي ــث يلتق ــي بطن ــه بكتفك ــم أو بوضعي ــة نم ــر عل ــى الشجرة-نمس ــك ك ّفت ــي
قدميـــه وندخلهمـــا باتجـــاه البطـــن .بمســـاعدة هـــذه الوضعيـــات يمكنكـــم
محاول ــة التخفي ــف عل ــى عملي ــة الهض ــم ل ــدى الطف ــل وس ــيكون س ـ ً
ـهال عل ــى
الغ ــازات أن “تتحــ ّرر” ليش ــعر طفل ــك بالراح ــة أكث ــر.
 حمام دافئ وتدليك البطن من شأنه أن يساعد.وأمـــر آخـــر مهـــم :لمعالجـــة الحالـــة علـــى أكمـــل صـــورة ،احملـــوا الطفـــل
بش ــكل آم ــن وث ــم ح ّرك ــوا الركبتي ــن بخف ــة بينم ــا تص ــدرون صوتًــا مه ّدئًــا .ه ــذه
الح ــركات ستس ــاعد الطف ــل عل ــى االس ــترخاء والتركي ــز ف ــي الوضعي ــات أفض ــل.
لســـوء الحـــظ ،ال يوجـــد حتـــى اآلن دليـــل قاطـــع حـــول مســـتحضرات معينـــة
يمكنه ــا أن تس ــاعد الطف ــل وتخ ّف ــف ع ــدم الراح ــة لدي ــه ،لك ــن هن ــاك دراس ــات
تثبـــت فاعليـــة بكتيريـــا البروبيوتيـــك  L.reuteriفـــي تقصيـــر مـــدة البـــكاء لـــدى
األطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن الكوليـــك .هـــذه البكتيريـــا موجـــودة بشـــكل
طبيع ــي ف ــي حلي ــب األم وجهاز الهض ــم ل ــدى ال ّرضّ ــع .بح ــال كان طفل ــك يرض ــع،
اس ــتم ّري بإرضاع ــه ،أم ــا إذا كان يتغــ ّذى عل ــى تركيب ــة غ ــذاء لألطف ــال ،فيمك ــن
ـاص وبتركيب ــة س ــهلة الهض ــم .متيرن ــا كومف ــورت
اس ــتخدام بدي ــل حلي ــب خ ـ ّ
مـــع المك ّونـــات الخاصـــة  HM-oوبروبيوتيـــك مـــن نـــوع  .L.reuteriباإلضافـــة إلـــى
أنهـــا تحتـــوي علـــى زيـــت البتالميتـــات الـــذي أثبتـــت نجاعتـــه فـــي ســـهولة
الهضـــم وتقصيـــر مـــدة البـــكاء.
وف ــي النهاي ــة ،بض ــع كلم ــات إيجابي ــة  -كون ــوا صبوري ــن وهادئي ــن ق ــدر
اإلم ــكان ،ألن ش ــعوركم بالطمأنين ــة واله ــدوء يجع ــل طفلك ــم يش ــعر بالمث ــل .وال
تنس ــوا ،أنه ــا حال ــة مؤقت ــة وس ــتمر.
مالحظـــة هامـــة  :حليـــب األم هـــو الغـــذاء األفضـــل للطفـــل* .بترخيـــص مـــن
ـم اس ــتخالصه م ــن حلي ــب األم
** BioGaiaالـــ  HM-Oال ــذي ف ــي المنت ــج ل ــم يت ـ ّ
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تسايل وتقارير خاصة

مهنيــــاًّ :
مهنيــــاً :يكــــون هــــذا اليــــوم غيــــر مناســــب لتنفيــــذ أي
يبشــــرك هــــذا اليــــوم بوضــــع جيّــــد وبأخبــــار
مشــــروع ،بل للتحضيــــر وللقيام ببعض االستشــــارات،
حلــــوة ومفاجــــأة ســــعيدة تعيــــد إليــــك األمــــل بغــــد
والتدقيــــق فــــي أعمالــــك وتجنّــــب ارتــــكاب األخطــــاء
العمــــل
فــــي
ومريــــح
مشــــرق
الحمل عاطفيــــاً :إذا كانــــت العالقــــة تتطلــــب منــــك الميزان عاطفيــــاً :ال تســــ َع إلقنــــاع الشــــريك بوجهــــة نظــــرك،
مجازفــــة أو تضعــــك أمــــام أخطــــار معيّنــــة،
فقــــد تكــــون مخطئــــاً وتدفــــع ثمــــن أنانيتــــك ،بــــل
عليــــك الحــــرص الشــــديد وتجنّــــب المتاعــــب
حــــاول البحــــث عــــن طريقــــة أخــــرى مفيــــدة وناجحــــة
صحيــــاً :تضع نصــــب عينيك ضــــرورة متابعة وضعك
صحيــــاً :تنــــاول الطعــــام فــــي وقــــت متأخــــر ليــــس
الصحــــي مــــع طبيبــــك المختــــص قبــــل تفاقــــم األمور
مســــتحباً ،وقــــد تكــــون عواقــــب غيــــر جيــــدة
يدق هــــذا اليوم جــــرس اإلنذار ،فانتبــــه وكن حذراً
مهنيــــاًّ :
مهنيــــاً :يــــوم عمــــل أفضــــل مــــن ســــابقه ،وتكبــــر
ّ
الخالقــــة ،ويبــــرز عمــــل
الشــــعبية وتبــــرز مواهبــــك
جــــداً ،ال تعــــط ثقــــة عميــــاء وال تصــــ ّدق بعــــض األوهام
ً
المهنيــــة
مفكرتــــك
فــــي
فجــــأة ويحتــــل األولويــــات
عاطفيــــا :عالقــــة عاطفيــــة مميــــزة وواعــــدة
ا لثو ر عاطفيــــاً :لن تتــــم عرقلة خطواتك ،بل ستســــير على نحو العقـــرب
تكــــون نهايتهــــا ســــعيدة وتتــــرك أثرهــــا علــــى
ســــريع وتصاعدي لتحصد تقدير الشريك وحبه الزائد لك
المحيــــط ،وتعيــــش بعدهــــا حيــــاة مــــن نــــوع آخــــر
صحيــــاً :يصعــــب عليــــك تمالــــك األعصــــاب،
صحيــــاً :خفف مــــن تدخالتك في مشــــاكل اآلخريــــن التي
ّ
لكــــن المطلــــوب هــــو اتخــــاذ القــــرار الحاســــم
لــــن تجديــــك نفعــــاً ولن تزيــــد وضــــع الصحــــي إال تأزماً
بعــــدم الوقــــوع فــــي المشــــكالت والورطــــات
مهنيــــاً :يعــــدك هــــذا اليــــوم باألفــــراح واألســــفار
مهنيــــاً :يلقــــي هــــذا اليــــوم الضــــوء علــــى
والمشــــاريع الحلــــوة والعالقــــات الممتازة مــــع أرباب
قضيــــة قــــد تســــتدعيك وتجعلــــك تجمّــــد بعــــض
العمــــل ،مــــا ينعكــــس إيجابــــاً علــــى الوضــــع المهني
العالقــــات الشــــخصية فــــي ســــبيل خدمــــة تؤديهــــا
الجوزاء عاطفيــــاً :تخطــــط لقضــــاء أمســــية رومانســــية
ً
ّ
مــــع ا لقـــو س عاطفيــــا :يخــــف الوهــــج العاطفــــي ،لكنــــك تحظــــى
الحبيــــب تنســــيان خاللهــــا كل مشــــاكل الماضــــي
بمســــاعدة الشــــريك أو الــــزوج فــــي قضيــــة مهنيــــة
ّ
أرق األحاديــــث وأجمــــل العبــــارات
وتتبــــادالن
بأعصابــــك
اآلخــــرون
يتالعــــب
صحيــــاً:
صحيــــاً :تعــــرف أن قلــــة النــــوم تبقيــــك فــــي حالــــة
وإخراجــــك
إحراجــــك
بغيــــة
ويثيرونــــك
مــــن التعــــب والكســــل ،فحــــاول أن تنــــام كمــــا يجب

مهنيــــاًّ :
مهنيــــاً :تبــــدو األمور كثيــــرة وضاغطة ،وال تســــمح ألحد
يركــــز هــــذا اليــــوم علــــى قضايــــا ماليــــة
مــــن الزمالء أن يغ ّر بك لتتصرف بســــلبية تجــــاه اآلخرين
وأعمــــال فنيــــة أو ثقافيــــة أو لهــــا عالقــــة
عاطفيــــاً :تواجــــه العالقــــة المتأرجحــــة ضغوطــــاً
باألناقــــة واألزيــــاء والمجوهــــرات وغيرهــــا
ا لسر طا ن عاطفيــــاً :الضغــــوط مــــن جانــــب الشــــريك ،قــــد الجـــدي ومصاعــــب ،مــــارس أقصــــى جهــــدك للبقــــاء قــــرب
ممكــــن
وقــــت
أطــــول
الحبيــــب
تتــــرك آثــــاراً ســــلبية علــــى العالقــــة بينكمــــا،
فحــــاول أن تســــتعيد المبــــادرة إذا كنــــت مهتمــــاً
صحيــــاً :حــــذار المتاعــــب الصحيــــة واحــــرص
علــــى ســــامة المنــــزل والعائلــــة واالبتعــــاد عــــن
صحيــــاً :خبــــر محــــزن يقلــــق راحتــــك ،مــــا يســــبب
األجــــواء الضاغطــــة والمثيــــرة لألعصــــاب
لــــك صداعــــاً وتعبــــاً نفســــياً ،لكــــن األمر لــــن يطول
مهنيــــاً :تعالــــج مســــألة شــــراكة ،وتشــــعر بتنافــــر
مهنيــــاً :يســــجّ ل هــــذا اليــــوم انعطافــــاً نحــــو مرحلــــة
مــــع أحــــد الزمــــاء ،لــــذا أدعــــوك الــــى الرويّــــة
جديــــدة ،وقــــد يبــــ ّدل فــــي صورتــــك ويجعلــــك
والتحفــــظ والتفكيــــر فــــي إيجــــاد الحلــــول الناجعــــة
معرّضــــاً النتقــــاد او لبعــــض المحاســــبة والمســــاءلة
ا ال ســـد
عاطفياً :إمنح الشــــريك المزيد من الوقت لكي يســــاعدك
عاطفيــــاً :زواج يخــــص أحــــد المقرّبيــــن يشــــجعك
لـــو
لد
ا
علــــى االرتبــــاط بشــــريك العمــــر ،ويطــــرأ مــــا
علــــى التفكيــــر فــــي حــــل العقد للخــــروج مــــن المأزق
يرفــــع مــــن المكانــــة االجتماعيــــة والماديــــة
صحيــــاً :تكثــــر األســــباب التــــي تصيبــــك بالوهــــن
صحيــــاً :األرق المتواصــــل الــــذي ينتابــــك ســــببه نفســــي
الــــذي تشــــعر بــــه لكنهــــا تختفــــي أســــرع ممــــا تتوقع
بالدرجــــة األولــــى واإلرهــــاق المتواصل الــــذي تتعرض له
ّ
مهنياً :يتح ّدث هذا اليوم عن شــــؤون ماضية وأسرار ومهمات
خــــاق تلقــــى
مهنيــــاًُ :تقــــدم علــــى مشــــروع
دعمــــاً كبيــــراً لتنفيــــذه ،الســــاحة واســــعة للقــــاءات
متكتّمة وعمليات تجسّ ــــس مــــن قبل بعض الزمالء الحســــاد
المثمــــرة والمفيــــدة وبنــــاء عالقــــات مهنيــــة جيــــدة
عاطفيــــاً :مــــا حلمــــت بــــه بــــدأ يتحقــــق،
ا لعذ ر ا ء عاطفيــــاً :التخطيــــط
للمشــــاريع المســــتقبلية الحـــوت فالشــــريك يبــــدي رغبــــة فــــي مســــاعدتك لتكــــون
ً
يكــــن
لــــم
إذا
نفعــــا
يجــــدي
مــــع الشــــريك قــــد ال
حاســــماً فــــي قــــرارت مصيريــــة تواجهــــك
الصــــادق
وبالحــــب
الصافيــــة
مقترنــــاً بالنيــــات
ً
صحيــــا :قــــد تنفعــــل بســــبب بعــــض األوضاع الشــــخصية
فهي
الراحــــة،
بعض
نفســــك
تمنح
أن
صحيــــاً :عليــــك
أو المهنيــــة ،مــــا يثيــــر عصبيتــــك ويشــــنّجك .حــــذار
ضروريــــة ّ
لتتمكــــن مــــن تحديــــد خياراتــــك المقبلــــة

كـــــلـــــمـــــــــــات مـــتـــقـــاطـــعـــة

عـ ــدد

حرص ًيـــا يف كالليـــت ..جهاز تايتـــو إلجراء
فحوصات أول ّية مـــع منظومة باللغة العرب ّية

أطلقـــت كالليت جهاز تايتـــو باللغة العربيّة
كجـــزء مـــن تعميـــق وتوســـيع وتســـهيل
الخدمـــات لمؤمّنيها من المجتمـــع العربي.
حيـــث تتيح خدمـــة جهاز تايتـــو الجديد لكم
ولجميـــع أفـــراد عائلتكـــم إمكانيـــة إجراء
فحوصـــات منزليّـــة متع ّددة ،مـــع منظومة
باللغـــة العربيّـــة! اذ ّ
يوفر جهـــاز تايتو ع ّدة
فحوصـــات أوليّـــة التي يمكـــن اجرائها في
كل مـــكان وتتضمّـــن هـــذه الفحوصـــات:
فحوصـــات الحـــرارة ،القلـــب ،النبـــض،
الرئتيـــن ،الحلق ،المعدة ،الجلـــد ،واألذنين.
يدمـــج جهـــاز تايتو بيـــن كونه متطـــورً ا،
ســـهل اإلســـتخدام وســـهل الحمل .إذ تقوم
المنظومـــة بإرســـال نتائـــج الفحـــص إلى
طبيـــب مختـــص وبذلـــك يت ّم التشـــخيص

المهنـــي مـــن ِق َبـــل الطبيب .خدمـــة جهاز
تايتـــو هـــي خدمـــة رقميّـــة التـــي تحفـــظ
المعلومـــات في الملف الشـــخصي ،وتعفيكم
من القدوم الى العيـــادة وإجراء الفحوصات
األوليّـــة .واألهم من ذلك ،أن هـــذه الخدمة
مُتاحـــة أيضا عندما تكون العيـــادات مغلقة.
تأتي هـــذه الخطـــوة ،كجزء مـــن مبادرات
كالليـــت لتقديـــم خدمـــات رقميـــة ّ
توفـــر
لمومّنيهـــا الراحـــة ،ســـهولة االســـتخدام
والحصـــول علـــى استشـــارة طبيّـــة
بأســـرع وقـــت ممكـــن ومـــن أي مـــكان!
وفـــي حديث الســـيد محمـــد فريـــج ،مدير
المجتمـــع العربـــي فـــي كالليـــت حـــول
الموضـــوع" :نحـــن فـــي كالليـــت دائمـــا
نســـعى لتقديم أكثر الخدمـــات الطبيّة تطوّرا
لمؤمنينا ،وأنا ســـعيد بوجود هـــذه الخدمات
الرقميّـــة باللغـــة العربيّـــة ً
أيضـــا .جهـــاز
تايتـــو باللّغـــة العربيّـــة سيُســـهّل التواصل
بيـــن مؤمنـــي كالليت في المجتمـــع العربي
وخدمـــات كالليت الرقمية .وانـــا على يقين
أن هـــذه الخدمـــة التكنولوجيـــة المتطـــورة
ستســـاعد جمهـــور كالليـــت فـــي المجتمع
العربـــي كثيـــرا .وكلّـــي ثقـــة بـــأن هـــذه
الخدمـــات الرقميّة ســـوف تتطـــوّر وتجعل
المزيد مـــن الخدمات متاحة فـــي أي مكان
وزمان من أجل ضمـــان الصحّ ة والعافية ".

محافظ بنك إرسائيل ،بروفيســـور أمري يـــرون ،يف املؤمتر االقتصادي
للمجتمـــع العريب الذي عقد يف النارصة من قبـــل صحيفة ذي ماركر:

"آمـــل أن تواصـــل الحكومـــة القادمـــة
سياســـة االســـتثامر يف املجتمـــع العريب"

أهم النقاط التي طرحها محافظ بنك إســـرائيل:
أقـــرّ ت الحكومة الســـابقة القـــرار الحكومي
 922لتطويـــر البلـــدات العربيّـــة ،وقـــد ت ّم
تخصيـــص نحـــو  10مليار شـــيكل لصالح
ّ
الخطـــة ،اســـتغل نحـــو  6مليـــار شـــيكل
منهـــا .في حيـــن أقـــرّ ت الحكومـــة الحاليّة
ّ
خطـــة خماســـيّة بميزانيّـــة تبلـــغ نحـــو 30
مليـــار شـــيكل لصالـــح التربيـــة والتعليـــم
والتشـــغيل والبنـــى التحتيّة وتحســـين الحكم
المحلـــي ،وهـــي مواضيـــع بالغـــة األهميّة.
ويجـــب العمـــل والحـــرص علـــى إخـــراج
كل الخطـــط والبرامـــج إلـــى حيّـــز التنفيذ.
ينبغـــي علـــى الحكومـــة القادمـــة مواصلة
االســـتثمار فـــي المجتمـــع العربـــيّ ،
ألن
تحســـين أوضـــاع المجتمـــع العربـــي
ً
مضاعفـــا ،للمجتمـــع
يحمـــل ربحً ـــا
العربـــي والمجتمـــع اإلســـرائيلي عامـــةً.
بخصـــوص التضخـــم المالـــي فانّـــه يمـــس
باالســـتقرار وبالفئـــات الســـكانيّة الضعيفة.
اســـتقرار األســـعار أمـــر هـــام للجهـــاز
االقتصـــادي .لـــذا نحـــن نحـــاول فـــي بنك
إســـرائيل اال ندع التضخم يتفاقم للمســـتويات
التـــي نراهـــا فـــي األماكـــن األخـــرى وأن
نعيـــده للنطاق المســـتهدف ،علمًـــا ّ
أن نقطة
البدايـــة لمســـتوى األســـعار فـــي إســـرائيل
ً
مقارنـــة بالعالم .والحـــل لذلك
هـــي عاليـــة

هو خطـــط اصالحيّـــة بنيويّة طويلـــة األمد
لتســـهيل االســـتيراد وزيادة المنافسة وخفض
الجمـــارك .الحكومـــة بدأت ببعـــض الخطط
االصالحيّـــة .أرى أنّـــه يجـــب التركيز على
المجاالت األكثر حيوية كالغذاء واالســـتهالك
اليومي ومجال اإلســـكان الذي يتوجب زيادة
العـــرض فيه كحل للمدى المتوســـط والبعيد.
ال تـــزال هنـــاك فجوات واســـعة فـــي مجال
التعليـــم .فقـــط  4%مـــن خرّ يجـــي مجـــال
الهايتـــك هـــم مـــن المجتمـــع العربـــي.
يجـــب اتبـــاع سياســـة تمويـــل تفاضلي في
جهـــاز التربيـــة والتعليـــم ،وتحســـين جهاز
التربيـــة والتعليـــم العربـــي بكافـــة مراحله.
وبموضـــوع الشـــمول المالـــي ،وجـــد
البحـــث الـــذي أجـــراه بنـــك إســـرائيل ّ
أن
هنـــاك فجـــوة بيـــن المجتمع العربـــي وعام
الســـكان بخصـــوص اتاحـــة المنتجـــات
الماليـــة ،ويعمـــل بنك إســـرائيل على تعزيز
الشـــمول المالـــي فـــي المجتمـــع العربـــي.
وبخصـــوص القـــروض العقاريّـــة ،فهنـــاك
مشـــكلة مركزيّـــة تتعلق بتســـجيل األراضي
ّ
تشـــكل ً
عائقـــا في هذا المجـــال .الحل
والتي
علـــى المدى األبعد هو تنظيم قضيّة تســـجيل
األراضـــي ،وعلـــى المـــدى األقـــرب ،نحن
نوصـــي بتوفير ضمانـــات من قبـــل الدولة
لقـــروض الرهن العقاري في البلدات العربية.

تقارير خاصة
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ماركة  Abercrombie & Fitchالعالمية تطلق””AUTHENTIC MOMENT

عطــــرين جديدين ومميّزين -للمـــرأة والرجــل
“تلتقـــط” مجموعـــة “ ”AUTHENTIC MOMENTاللحظـــات
الثمينـــة وتحفظهـــا .تلـــك اللحظـــات التـــي لـــم تكونـــوا
مســـتع ّدين لهـــا ،لكنكـــم شـــعرتم بهـــا باألمـــان .تلتقـــط
ً
متعـــة فـــي حياتكـــم ،واإلمكانيـــات الجديـــدة
أكثـــر التجـــارب
ّ
المتوفـــرة لديكـــم .ال يهـــم إذا كان كل هـــذا فقـــط للحظـــة،
المهـــم أن هـــذه اللحظـــة هـــي لحظتكـــم.

ّ
الخاصة بالمرأة
اللحظة

وردي  -خشـــبي ،يجمـــع بيـــن روائـــح األزهـــار المحبوبـــة
عطـــر ّ
والفاكه ــة اللذي ــذة ،بتناق ــض يدم ــج بي ــن الخش ــب والمس ــك-
الخاصـــة.
تركيبـــة تلتقـــط الطاقـــة والشـــعور باللحظـــة
ّ
يفتتـــح العطـــر بمزيـــج منعـــش مـــن الفواكـــه الحمـــراء
والمندلينـــا وزهـــرة الراونـــد ،ممـــا يخلـــق انطبا ًعـــا أول ًيـــا غيـــر
تقلي ــدي ومنع ــش .تضي ــف أزه ــار الياس ــمين العفوي ــة واألنثوي ــة
إل ــى قل ــب العط ــر ويخل ــق خش ــب األرز والباتش ــولي والمس ــك
ولمس ــة م ــن رائح ــة الجل ــد ،لمس ــة نهائي ــة س ــاحرة وآس ــرة.

ّ
الخاصة بالرجال
اللحظة

وراق يكشـــف عـــن التناقـــض بيـــن الشـــعور
عطـــر شـــرقي قـــوي ٍ
المنع ــش ودفء نفح ــات األزه ــار وقاع ــدة العط ــر الحســ ّية .العط ــر
مس ــتوحى م ــن لحظ ــات عاب ــرة تب ــدو تافه ــة ولكنه ــا ف ــي الواق ــع
تحم ــل الكثي ــر م ــن العم ــق والمعن ــى.
يب ــدأ العط ــر بدفع ــة منعش ــة م ــن األدرينالي ــن الت ــي ت ــم إنش ــاؤها
مـــن خـــال مزيـــج مـــن التفـــاح والبرغمـــوت الطـــازج والســـرو
والقرف ــة .تنعك ــس ش ــخصية العط ــر النابض ــة بالحي ــاة والحيو ّي ــة
ف ــي زه ــرة النيرول ــي الت ــي ف ــي قلب ــه .قاع ــدة العط ــر دافئ ــة م ــن
خشـــب الصنـــدل والعنبـــر والمســـك مـــع لمســـة مـــن الفانيليـــا
الت ــي تضف ــي عل ــى العط ــر لمس ــة نهائي ــة مثي ــرة.

التصميم:

ُصنعـــت زجاجـــات عطـــور “ ”AUTHENTIC MOMENTحصريًـــا لشـــركة Abercrombie & Fitch
م ــن زج ــاج ثقي ــل عال ــي الج ــودة وتتمي ــز بغط ــاء معدن ــي مغناطيس ــي .الزجاج ــات مز ّين ــة
بملصق ــة جل ــد طبيعي ــة تحم ــل ش ــعار المارك ــة ،ش ــبيهة بتل ــك الت ــي س ــتجدونها عل ــى
والمفض ــل لديك ــم .يعك ــس المزي ــج
ظه ــر بنط ــال الجين ــز الخ ــاص بـــ Abercrombie & Fitch
ّ
الفريـــد لروائـــح العطـــر المختلفـــة تـــراث الماركـــة -الموازنـــة مـــا بيـــن النهـــج المعاصـــر
والكاس ــيكيات الخال ــدة.

عطر جديد من بيت Narciso Eau de Parfum Cristal :Narciso
يقـــ ّدم المصمّـــم  Narciso Rodriguezالعطـــر الجديـــد “ ،”Narciso Eau de Parfum Cristalوهـــو
مـــن مجموعـــة “ ”Narcisoاأليقونيـــة .رائحـــة العطـــر عبـــارة عـــن تكريـــم وتقديـــر لألنوثـــة
الفاتن ــة ،ويعك ــس الض ــوء الداخل ــي لـــ “ام ــرأة  ”Narcisoتما ًم ــا كم ــا ينش ــر الكريس ــتال الض ــوء
ليكش ــف ع ــن جمال ــه الطبيع ــي.
العط ــر :يتم ّي ــز العط ــر برائح ــة البرغم ــوت الس ــاحرة واوراق ال ــورود المع ــاد تدويره ــا وتخالطه ــا
رائح ــة ال ــورود البيض ــاء .تندم ــج المركب ــات م ــع رائح ــة المس ــك -البصم ــة المعروف ــة لمارك ــة
“ ”Narcisoوالمعزّز برائح ــة الخش ــب الس ــاحرة والعنب ــر م ــن خش ــب األرز والكش ــمير ،م ــا يمن ــح
العط ــر أثــرًا غامضً ــا ومم ّيــزًا .وتق ــول خبي ــرة العط ــور ناتال ــي غراتس ــيا تش ــيتو“ :أردت أن يكــ ّرم
هـــذا العطـــر األنوثـــة مـــن خـــال إلقـــاء الضـــوء علـــى األزهـــار والنضـــارة وحســـ ّية المســـك
ومتوه ــج”.
والخش ــب ف ــي ض ــوء ناع ــم
ّ
الرؤي ــة الطبيعي ــة :يقـــدم  Narcisoبإطاقـــه لهـــذا العطـــر معيـــارًا جديـــ ًدا للطبيعـــة ،حيـــث
أن أكثـــر مـــن  85%مـــن مك ّوناتـــه هـــي مـــن مصـــدر طبيعـــي .فـــي تعاونهـــا األول مـــع Narciso
 ،Rodriguezجلب ــت خبي ــرة العط ــور ناتال ــي غراتس ــيا تش ــيتو خبرته ــا ف ــي العم ــل م ــع الم ــواد
الطبيعي ــة“ .أعتق ــد أن األعم ــال المس ــتقبلية يج ــب أن تك ــون عل ــى درج ــة عالي ــة م ــن االهتم ــام
بالطبيع ــة أيضً ــا .كخب ــراء عط ــور ،لدين ــا اآلن فرص ــة إلنت ــاج عط ــور بمك ّون ــات تس ــتهلك طاق ــة
أق ــل وم ــوارد أق ــل وله ــا ض ــرر أق ـ ّ
ـل عل ــى البيئ ــة ”.أخ ــذت غراتس ــيا تش ــيتو بعي ــن االعتب ــار ه ــذه
المب ــادئ ف ــي اختي ــار المك ّون ــات الرئيس ــية للعط ــر واخت ــارت برتق ــال البرغم ــوت م ــن إيطالي ــا،
وخاص ــة الج ــوري.

العطر الجديد للمرأة من بيت “:”Guess

GUESS BELLA VITA ROSA FOR WOMEN
يحتفـــل “ ”Guess Bella Vita Rosaبالجانـــب المـــرح والشـــقي المـــرأة
“ .”GUESSهـــذا العطـــر بروائـــح الزهـــور وعبيـــر الفواكـــه يبـــدأ بشـــذا
الليم ــون اإليطال ــي الالم ــع ونبت ــة الكش ــمش والس ــفرجل ،ويع ّب ــر ع ــن
فرحـــة الحيـــاة الخاصّ ـــة بامـــرأة “ ”GUESSعـــن طريـــق قلـــب العطـــر،
ال ــذي يتم ّي ــز بنفح ــات الزه ــور العجيب ــة والفوّاح ــة م ــن الياس ــمين وزه ــر
الماغنولي ــا وزنب ــق ال ــوادي الممزوج ـ ً
ـة بمكوّن ــات خش ــب الس ــرو .يوج ــد
ف ــي قاع ــدة العط ــر مزي ــج م ــن السوس ــن والمردق ــوش الس ــوري وخش ــب
الصن ــدل والمس ــك ال ــذي يخل ــق عطــرًا أنثوي ــاً وحســيًّا ال يُنس ــى.
تـــم إنتـــاج هـــذا العطـــر مـــن قبـــل خبيـــرة العطـــور جابرييـــا تشـــاريو،
الت ــي تق ــول“ :لق ــد أنتج ــت “ ”GUESS Bella Vita Rosaلاحتف ــال بوج ــود
امـــرأة “ ،”GUESSوقدرتهـــا علـــى رؤيـــة الحيـــاة مـــن خـــال “النظـــارات
الوردي ــة” -بمعن ــى رؤي ــة كل م ــا ه ــو إيجاب ــي وجمي ــل ف ــي ه ــذا العال ــم”.
تصمي ــم العب ــوة مس ــتوحى م ــن ت ــراث األزي ــاء الخال ــد بالمارك ــة .الزجاج ــة
والعب ــوة مز ّينت ــان بميدالي ــة “ :”GUESSزه ــرة الفاواني ــا بل ــون ذهب ــي ووردي

جميـــل .يكشـــف
الزجـــاج الشـــفاف
لعبـــوة العطـــر
ـوردي
ع ــن الل ــون ال ـ ّ
األنثـــوي للعطـــر.
الجـــزء العلـــوي مـــن غطـــاء الزجاجـــة مصنـــوع أيضً ـــا مـــن الزجـــاج
الش ــفاف ،مم ــا يس ــمح لك ــم برؤي ــة الزخرف ــة الرقيق ــة والفاخ ــرة لزه ــرة
الفاوانيـــا.
وأيضً ـــا ،تقـــ ّدم ماركـــة “ ”GUESSالرائـــدة ،أكثـــر مـــا تحتاجـــه كل امـــرأة
مصمم ــة ومم ّي ــزة بأل ــوان زاهي ــة تائ ــم
ف ــي حقيبته ــا :محفظ ــة “ّ ”GUESS
الموس ــم .ه ــذه المحفظ ــة ه ــي ج ــزء م ــن تش ــكيلة محفظ ــات صي ــف
ـام وم ــواد
 2022الت ــي ت ــم إطاقه ــا مؤخــرًا ،والت ــي تص ــل بتش ــكيلة أحج
ـة ـ ٍ
“،”GUESS
و”فيني ــش” مختلف ــة .تتو ّف ــر المحفظ ــة ف ــي حواني ــت مارك ـ
وف ــي الموق ــع الرس ــمي للمس ــتورد globalonline.co.il :وف ــي مئ ــات نق ــاط
البي ــع ف ــي جمي ــع أنح ــاء الب ــاد.

عـ ــدد
قصة جديدة:
نغ ّير قوانين اللعبة لنروي ّ

تع ّرفوا على “أليبي”
العطر الجديد للمرأة من بيت
“”Óscar de la Renta
يســرّنا ف ــي “”Óscar de la Renta
أن نقــ ّدم لك ــم عط ــر “Alibi Eau
 ،”de Parfumالعطـــر األول مـــن
الماركــة التــي صُ مّمــت مــن قبــل
المديري ــن المش ــتركين ،فيرنن ــدو
جراس ــيا ول ــورا كي ــم.
ُص ّمـــم العطـــر الجديـــد بحـــرص
شـــديد واهتمـــام كبيـــر بجميـــع
التفاصيـــل الصغيـــرة ،تما ًمـــا
مثـــل تصميـــم الحقيبـــة
الخاصــة بـــ “ Óscar de
المحبوبــة
ّ
 ”la Rentaوالتــي أصبحــت فــي مــا
بعـــد إلها ًمـــا لتصميـــم زجاجـــة
العطـــر .يبـــرز الشـــكل المم ّيـــز
لزجاجـــة العطـــر بغطـــاء ذهبـــي
مج ـ ّدد ،ويو ّفــر لــون أحمــر الخــدود
النســـائي تناقضً ـــا أنيقًـــا مـــع العناصـــر التصميم ّيـــة القو ّيـــة للزجاجـــة.
“رؤيتن ــا لعط ــر “أليب ــي” ه ــي أن نع ّب ــر ع ــن تطــ ّور م ــرأة “،”Óscar de la Renta
واالزدواجي ــة النس ــائية المعاص ــرة للم ــرأة ،الت ــي ملؤه ــا األحاس ــيس واألناق ــة
ولك ــن ه ــي ف ــي ذات الوق ــت قو ّي ــة وحازم ــة” .وتق ــول ل ــورا كي ــم“ :العال ــم
قي ــد التطــ ّور ،ودائ ًم ــا م ــا كان طم ــوح أوس ــكار ه ــو التطــ ّور باس ــتمرار م ــع
العال ــم”.
يفتتـــح العطـــر برائحـــة الحمضيـــات والمندلينـــا المنعشـــة وزهـــرة
الزنجبي ــل ،فتخل ــق ف ــورًا رائح ــة “غم ــوض وفض ــول” .قل ــب العط ــر ،الغام ــض
والعمي ــق ،برائح ــة الس ــحلب والفانيلي ــا و”الهيليوت ــروب” ،أم ــا ف ــي الجان ــب
الحســـي للعطـــر ،هنالـــك رائحـــة عطـــر “ ”perlinو “ ،”Amberwoodوالتـــي
ّ
تندمـــج بقاعـــدة العطـــر وتخلـــق شـــذا مم ّيـــزًا ال يُنســـى.

ماركة  EMPORIO ARMANIالرائدة تطلق
عط ًرا جدي ًدا وأصليًا للشرق األوسط:

STRONGER WITH YOU OUD

تدعوك ــم مارك ــة EMPORIO ARMANIإل ــى مغام ــرة فري ــدة م ــع
“ ،”STRONGER WITH YOU OUDعطـــر قـــو ّي وغامـــض بشـــذا
خش ــب الع ــود.

يســـ ّر  EMPORIO ARMANIأن تعلـــن عـــن إضافـــة جديـــدة إلـــى
تش ــكيلتها المتنوع ــة م ــن العط ــور .فق ــد أطلق ــت المارك ــة عط ــر
“ ”Stronger with you Oudوالـــذي مـــن المتوقـــع أن يعيـــد إحيـــاء
تلـــك المشـــاعر الشـــرقية القويـــة والحســـ ّية .هـــذه المـــرة ،يبـــرز
العط ــر برائح ــة خش ــبية تبق ــى “مخلص ــة” لرائح ــة الع ــود الفري ــدة.
يفســـر مـــن جديـــد العطـــر األيقونـــي
“ّ ”Stronger with you Oud
حســـي مم ّيـــز مـــع مزيـــج مـــن
“ ”STRONGER WITH YOUبتعبيـــر
ّ
ّ
المغط ــاة
الخاص ــة للكس ــتناء
الرائح ــة الخش ــبية للع ــود والبصم ــة
ّ
بالســـكر والفانيليا ،ليعطـــي تأثيرًا يســـتحضر الذكريـــات الدفينـــة
لليالـــي ملؤهـــا موســـيقى العـــود الســـحرية.
ه ــذا العط ــر الفري ــد خ ــاص حت ــى ف ــي تصمي ــم زجاجت ــه .فتلت ــف
مذهبـــة أنيقـــة،
حولـــه زجاجـــة ســـوداء فاخـــرة ســـاحرة بحلقـــات ّ
باإلضاف ــة إل ــى غط ــاء بالل ــون الذهب ــي بأكمل ــه ،مم ــا يت ــرك انطبا ًع ــا
فخ ًمـــا مـــن النظـــرة األولـــى .وكإضافـــة إلـــى العطـــر الفريـــد
والتصميـــم المثالـــي للزجاجـــة ،تظهـــر لمســـة مـــن األصالـــة
العربية مـــن خـــال كلمـــة “عـــود” ،المكتوبـــة باللغـــة العربيـــة
بزخرف ــة جميل ــة ف ــي وس ــط الزجاج ــة ووس ــط كلم ــة “ .”YOUكون ــوا
أق ــوى م ًع ــا م ــع ه ــذه الدفع ــة الحصري ــة م ــن عط ــور “STRONGER
 ،”WITH YOUم ــن  ،Emporio Armaniوقوم ــوا باختي ــار عط ــر “Stronger
 ،”with you Oudالعطـــر األصيـــل والـــذي تـــم إنتاجـــه وتصميمـــه
يصـــا لكـــم
ّ
خص ً
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