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للســـكان  ســـارة  بـــرى 
! شـــفاعمرو  يف  واملصالـــح 

ToBe ــق ــ تطــبـيـ

ــن  ــ عـــــ ــن  ــ تعلــــ ــة  ــ الداخلي وزارة 
كفرقـــــرع مدينة بشــــــكل رســــــمي

مـــن  عمـــري  عائلـــة 
بلـــدة صندلـــة تـــوكل 
مؤسســـة ميزان لحقوق 
جرمية  مبتابعة  اإلنســـان 
عمـــري  ديـــار  قتـــل 
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا عىل موقعنا

اعالناتكم0525363507 لحجز 
ntohama@gmail.com ــروين  ــكـ االلـ الــريــد 
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األخبار

بعـــد اســـتثمار أكثـــر مـــن 5 مالييـــن شـــيكل 
Maes�  وعامين من التطوير ، أطلقت شـــرك ة
شـــبك ة  شـــفاعمرو  مـــن   tro C.R.M ltd
اجتماعي ة ثوري ة في مجال االســـتهالك واإلدارة 
.ToBe باســـم  المحليـــ ة  للمصالـــح  الذكيـــ ة 
متطـــورة  بتقنيـــ ة   ToBe شـــبك ة  تتميـــز 
وعلـــى نموذج عمـــل مبتكـــر ومميـــز عالميا.
ToBe الشـــبك ة الوحيـــدة في العالـــم التي تقدم 
ألصحاب األعمال نظـــام إلدارة وقبول الطلبات 
اون اليـــن بـــدون عمـــوالت علـــى اإلطـــالق.
ال توجد اى رسوم او اى عموالت على اإلطالق 
.ToBe لعمليـــات الشـــراء التي تتم من خـــالل
جميع األموال من عمليات الشراء داخل التطبيق 
تذهب مباشـــرة إلى حســـاب البنك الخاص بك.
دعائيـــ ة  إعالنـــات  توجـــد  ال 
منظمـــ ة أو  عمـــل  ألي  وترويجيـــ ة 
الشـــبك ة مبني ة من مجموع ة من التطبيقات الفريدة 
حيـــث يتخصـــص كل تطبق في مجـــال معين.
ToBe تطبيـــق 
النهائـــي  للمســـتخدم  تطبيـــق   ToBe تطبيـــق 
يســـمح للمســـتخدمين بالبحـــث عـــن األعمـــال 
التجاريـــ ة القريبـــ ة وإجـــراء عمليات الشـــراء.
ToDe تطبيـــق 

فـــي  العمـــل  إلـــى  يتطلعـــون  لمـــن  تطبيـــق 
التطبيـــق  واالرســـاليات.  التوصيـــل  مجـــال 
مجانـــي تماًمـــا ، وكما قلنـــا ســـابق ، ال توجد 
اى رســـوم او اى عمـــوالت علـــى اإلطـــالق.
التطبيـــق يتيح إدارة عملي ة اإلرســـاليات بشـــكل 
عصـــري, مهنـــي, ومربح . حيـــث بإمكانه من 
خـــالل التطبيـــق أن يقـــوم بالتعاون مـــع كاف ة 
TOBE المصالح والمطاعم المسجل ة في تطبيق
ToBe P.O.S تطبيـــق 
باســـتخدام هـــذا التطبيـــق ، يمكـــن ألصحـــاب 
كل  طلبـــات  إدارة  والموظفيـــن  المصالـــح 
الزبائـــن. المرتبطـــون بالتطبيـــق وأيًضا أولئك 
الذيـــن يأتـــون إلـــى المصالح بشـــكل مســـتقل.
جهـــاز  أي  علـــى  تطبيقنـــا  يعمـــل 
بالطابعـــات. االتصـــال  إمكانيـــ ة  مـــع 
ToBe Admin تطبيـــق 
تطبيـــق ألصحاب األعمـــال ، يمكنهم من خالله 
زيـــارة ومراقب ة العمليـــات التي تتـــم في العمل 
فـــي الوقـــت الفعلي ومـــن أي مكان فـــي العالم
التجاريّـــ ة  للمصالـــح  يمكـــن  بأنّـــه  "إيماننـــا 
تملـــك  ال  والتـــي  والمتوســـط ة،  الصغيـــرة 
مجـــال  فـــي  المهنيـــ ة  الخلفيـــ ة  بالضـــرورة 
التكنولوجيـــا، أن تكون مصالـــح تجاري ّة ذكي ة"

حصلت مؤسســـ ة ميـــزان لحقوق اإلنســـان 
)الناصـــرة(، على توكيل رســـمي من عائل ة 
ديـــار عمري مـــن بلـــدة صندلـــ ة، لمتابع ة 
التي  القتـــل  بجريمـــ ة  التحقيـــق  مجريـــات 
ارتكبهـــا دنيس موكين مـــن القري ة الزراعي ة 
"موشـــاف غان نير" بحق ابنها الشهيد ديار.
ضـــرورة  علـــى  "ميـــزان"  وأكـــدت 
للقيـــام  والقضائيـــ ة  القانونيـــ ة  المتابعـــ ة 
بكافـــ ة اإلجـــراءات وفًقـــا لقانـــون "حقوق 
المتضرريـــن مـــن الجرائـــم" لتبقـــى هـــذه 
القضيـــ ة حي ّة وحاضرة لـــدى الجمهور وأن 

تأخـــذ الحيـــز الكبير مـــن اهتمامـــات كاف ة 
واإلعالمي ة.  والسياسي ة  الشـــعبي ة  المستويات 
وســـتتولى مؤسســـ ة ميزان متابع ة مجريات 
التحقيقات وســـير اإلجـــراءات الجنائي ة وفًقا 
لألصول القانونيـــ ة والمتبع ة في قضايا القتل 
مقابـــل الشـــرط ة والنياب ة العامـــ ة للوصول 
إلـــى تقديم الئحـــ ة اتهـــام مشـــددة، خاّص ة 
وأنه وفًقـــا لمقطع فيديو وثّـــق الجريم ة، فإن 
القاتـــل أطلق عدة أعيرة ناري ة على الشـــهيد 
عمـــري من الخلـــف، وأصابه فـــي ظهره، 
عندمـــا كان الشـــهيد يتوجـــه إلـــى مركبته 
فـــي محاول ة لالبتعـــاد عن موقـــع الجريم ة.

وقالـــت "ميزان" إّن الشـــهيد ديـــار عمري 
راح ضحيـــ ة لموجـــات التحريـــض التـــي 
يغذيهـــا وزراء فـــي الحكوم ة اإلســـرائيلي ة، 
إلـــى جانب مطالبـــ ة المفتش العام للشـــرط ة 
اإلســـرائيلي ة، يعقـــوب شـــبتاي، المواطنين 
رخصـــ ة  بحوزتهـــم  الذيـــن  اإلســـرائيليين 
الشـــخصي.  ســـالحهم  بحمـــل  ســـالح 
وفـــي الســـياق، دعـــت عائل ة الشـــهيد ديار 
عمري إلى المشـــارك ة في الوقف ة االحتجاجي ة 
الغاضبـــ ة أمـــام مبنى المحاكم فـــي الناصرة 
يوم األحد 14/5/2023 الســـاع ة التاســـع ة 
صباًحـــا، وذلك بالتزامن مـــع موعد محاكم ة 
قاتـــل الشـــاب ديـــار عمـــري رحمـــه هللا.

عائلـــة عمري من بلدة صندلة توكل مؤسســـة ميزان 
لحقـــوق اإلنســـان مبتابعة جرمية قتـــل ديار عمري 

برى ســـارة للسكان واملصالح يف شفاعمرو !

ToBe تـــطــبـــــــيـــــــق

 قـــام وزيـــر العـــدل ياريـــف ليفين 
النظـــم  علـــى  بالمصادقـــ ة  مؤخـــًرا 
الجديـــدة الخاصـــ ة بعمل  والقوانيـــن 
المحاكـــم الديني ّة الدرزيّـــ ة في البالد. 
وبموجبه فـــإن المحاكم ســـتبدأ العمل 
القوانين بعـــد مجهود  بحســـب هـــذه 
عمل دام عدة شـــهور قامـــت به إدارة 
المحاكم والمستشـــار القانوني للمحكم ة 
في  والتشـــريع  االستشـــارة  ووحـــدة 
وزارة العدل وبتوجيـــه وبرك ة رئيس 
الرئيس  الدرزيّـــ ة  الدينيّـــ ة  المحاكـــم 
الشـــيخ موفـــق طريـــف. الروحـــي 

وتنـــّص مجموعـــ ة القوانيـــن الجديدة 
علـــى بـــدء العمـــل من خـــالل نظام 
"نـــت المحاكـــم" )نـــت بيـــت هدين( 
والـــذي يتيح تقديـــم وثائـــق للمحكم ة 
القضائي ة  والوثائـــق  الدرزي ّة  الدينيّـــ ة 
المحكمـــ ة.  فـــي  ومراجعـــ ة وثائـــق 
مـــن اليـــوم، وبعـــد المصادقـــ ة على 
هـــذه األنظمـــ ة فإنـــه يمكـــن تقديـــم 
ومراجعتهـــا  إلكترونًيـــا  المســـتندات 
إذا لـــزم األمر ومراجع ة المســـتندات 

فـــي اإلجـــراءات القانوني ة التـــي تتّم 
فـــي المحاكـــم الدينيّـــ ة. وتنطلق هذه 
الخطـــوة مـــن الرغبـــ ة في تســـهيل 
للجمهور  المحكم ة  لوثائـــق  المراجع ة 
العام ولمـــن يتعامل مع هـــذه المواد، 
الخدمات  مـــوازاة  منهـــا  والغـــرض 
المقّدمـــ ة فـــي المحاكـــم الدينيّـــ ة مع 
الخدمات المقّدم ة فـــي المحاكم العاّم ة 
مـــن خـــالل نظـــام "نت همشـــبات" 
المعـــروف. أي طلـــب يتـــّم تقديمـــه 
للمحكمـــ ة من طلبـــات زواج، طالق، 
حصـــر إرث وصاي ة وأمـــور أخرى 
يمكـــن أن تتـــم من خـــالل "نت بيت 
هدين" المنظوم ة المحوســـب ة الجديدة.

وتأتـــي هذه الخطوة بعـــد عمل طويل 
العدل  فـــي وزارة  للموظفين  وشـــاّق 
فـــي وحـــدة االستشـــارة والتشـــريع 
والمستشـــار القانونـــي للمحاكم الديني ّة 
الدرزيّـــ ة المحامـــي رامـــي طربيـــ ة 
والمحامي حســـن مداح مدير المحاكم 
الطائفـــ ة  لخدمـــ ة  الدرزيّـــ ة  الدينيّـــ ة 
األطراف  وكاف ة  والمحاميـــن  الدرزي ّة 

التـــي تعمـــل مـــع المحاكـــم الدرزي ّة 
بالوصـــول بشـــكل أســـهل وأنجع من 
خـــالل النظـــام المحوســـب وإمكاني ة 
مراجعـــ ة المســـتندات واإلجـــراءات 
القانونيّـــ ة مـــن أّي مـــكان وبســـرع ة 
للمحاكـــم. للوصـــول  الحاجـــ ة  دون 

الدينيّـــ ة  المحاكـــم  مديـــر  وتطـــّرق 
مـــداح  حســـن  المحامـــي  الدرزيّـــ ة 
وأضاف:  المنظومـــ ة  هـــذه  ألهميـــ ة 
"بتوجيه مـــن رئيس المحاكـــم الديني ّة 
الدرزي ّة ســـماح ة الشيخ موفق طريف 
وبعمـــل ومجهـــود مـــن ِقبـــل كافـــ ة 
الوحدات فـــي وزارة العدل تم إطالق 
هـــذه المنظوم ة من أجـــل خدم ة أبناء 
الطائفـــ ة الدرزي ّة وتســـهيل وتســـريع 
التعامـــل مـــع الملفات فـــي المحاكم. 
للوصول  الحاجـــ ة  وبـــدون  اليوم  من 
إلى مبانـــي المحاكم يمكـــن الحصول 
وتقديـــم  المســـتندات  كافـــ ة  علـــى 
كافـــ ة الطلبـــات. هـــذه الخطـــوة هي 
بمثابـــ ة نقلـــ ة نوعي ّة هاّمـــ ة وعصري ّة 
مـــن أجـــل تنجيـــع عمـــل المحاكم.

العـــــــدل وزيـــــــــر  بعد مصـــــادقــــــــــة 
إطـــالق نظـــم وقوانـــن جديـــدة للمحاكم 
الدينّيـــة الدرزّيـــة وبـــدء العمـــل مبوجبها

ــيه أربيل يوم الثالثاء  ــ َوّقع وزير الداخلي ة موش
ــ ة الُمخول ة  ــ ــى توصيات اللجن ــ 9.5.2023 عل
ــرع مدين ة  ــ ــت باإلعالن عن كفرق والتي اوصــ
ــّدم مدير عام  ــ ــمي، وذلك بعد ان ق ــ ــكل رس ــ بش
ــياق. ــ وزارة الداخلي ة توصياته للوزير بهذا الس
ــرع مدين ة  ــ ــن كفرق ــ ــم اإلعالن ع ــ ــد ت ــ هذا وق
ــي المحامي  ــ ــس المحل ــ ــور رئيس المجل بحضــ
ــد الطيبي  ــ ــي والنائب احم ــ ــد بدح ــ ــراس احم ــ ف
ــام  ــ ــر ع ــ ــعدي ومدي ــ ــامه الس ــ ــي اس ــ والمحام
ــالل  ــ ــس، وخ ــ ــيه بيرت ــ ــ ة موش ــ وزارة الداخلي
ــور على  ــام الحضــ ــ ــر ام ــ ــع الوزي ــ ــل وّق ــ الحف
ــ ة. ــ مدين ــرع  ــ كفرق ــدة  ــ بل ــن  ــ ع ــالن  ــ اإلع
ــر ان بلدة  ــ ــر الوزي ــ ــه ذك ــ ــياق حديث ــ ــي س ــ وف
ــك بعد ان  ــ ــذا اللقب وذل ــ ــتحق ه ــ ــرع تس ــ كفرق
ــذا اإلعالن  ــ ــزات قبل ه ــ ــع الممي ــ ــــص جمي فح
ــه,  ــ الديموغرافي ــزات  ــ الممي ــك  ــ ذل ــي  ــ ف ــا  ــ بم
ــه المجلس  ــ ــذي بتمتع ب ــ ــي ال ــ ــتقرار المال ــ االس
اإليجابي ة  ــنوات األخيرة والهجرة  ــ بالس المحلي 
ــن المتوقع  ــ ــط والذي م ــ ــور التخطي ــ اليها وتط
ــدة. ــ ــكان البل ــ ــدد س ــ ــن ع ــ ــا م ــ ــع قريب ــ ان يرف
ــال ان  ــ ــه قائ ــ ــالل حديث ــ ــر خ ــ ــرق الوزي ــ وتط
ــي جميع  ــ ــورة عمراني ة ف ــ ــهد ث ــ ــرع تش ــ كفرق
ــ ة  ــ ــاز التربي ــ ــتوى جه ــ ــى مس ــ ــاالت عل ــ المج
ــات  ــ والخدم ــاء  ــ والبن ــط  ــ التخطي ــم،  ــ والتعلي
ــي  ــ المحل ــس  ــ المجل ــا  ــ يقدمه ــي  ــ الت ــزة  ــ الممي

ــذه  ــ ــع ه ــ ــه، وجمي ــ ــم وج ــ ــى ات ــ ــه عل ــ لمواطني
ــرار  ــ ــاذ الق ــ ــب اتخ ــ ــي ل ــ ــت ف ــ ــل كان ــ العوام
ــمي. ــ ــكل رس ــ لإلعالن عن كفرقرع كمدين ة بش
ــس المجلس  ــ ــرب رئي ــ ــد أع ــ ــه، فق ــ ــن جهت ــ م
ــد بدحي عن  ــ ــراس أحم ــ ــي ف ــ ــي المحام ــ المحل
ــذي  ــ ــي وال ــ ــاز التاريخ ــ ــذا اإلنج ــ ــعادته به ــ س
ــدة كفرقرع  ــ ــ ة لبل ــ ــات الذهبي ــ ــطر بالصفح ــ يس
ــتمر  ــ ــي نتيج ة االجتهاد والعمل المس ــ والذي يأت
ــاريع  ــ المش ونتيج ة  ــرع  ــ كفرق ــدة  ــ بل ــار  ــ إلعم
ــاالت والتي تهدف  ــ ــتى المج ــ ــ ة في ش ــ العمراني
ــن  ــ للمواط ــات  ــ الخدم ــتوى  ــ مس ــع  ــ رف ــى  ــ ال
ــليم والُمتكامل. ــ ــو الس ــ ــى النح ــ ــاوي عل ــ القرع

ــس المجلس من  ــ ــه طلب رئي ــ ــياق حديث ــ وفي س
ــى توصيات اللجن ة  ــ ــر الداخلي ة التوقيع عل ــ وزي
ــوذ كفرقرع  ــ ــطح نف ــ ــيع مس ــ ــ ة لتوس ــ الجغرافي
ــــص األمر قريبا. ــر بدوره وعد ان يفح ــ والوزي
ــامه  ــ ــكر النائب الطيبي واس ــ المحامي بدحي ش
ــ ة موضوع  ــ ــم لمواكب ــ ــى جهوده ــ ــعدي عل ــ الس
ــا عاليا  ــ ــه ُمثمن ــ ــرع مدين ــ ــالن عن كفرق ــ اإلع
ــود. ــ ــذا الهدف المنش ــ ــق ه ــ ــي تحقي ــ ــم ف ــ دعمه
ــارك  ــ ــور احمد الطيبي والذي ش ــ ــب الدكت ــ النائ
ــور المحامي  ــر وبحضــ ــ ــع الوزي ــ ــ ة م ــ بالجلس
ــدة كفرقرع  ــ ــدم التهاني لبل ــ ــعدي ق ــ ــامه الس ــ اس
ــذا اللقب  ــ ــدارة ه ــ ــتحق وبج ــ ــا تس ــ ــال انه ــ وق
ــهدها  ــ ــورة العمراني ة التي تش ــ ــوء الث على ضــ
ــر  ــ ــب الوزي ــ ــرة، وطال ــ ــنوات األخي ــ ــي الس ــ ف
ــل بلدة  ــ ــوزارة الداخلي ة داخ ــ ــرع ل ــ ــاح ف ــ بافتت
ــب النائب  ــ ــر على طل ــ ــرع, ورد الوزي ــ كفر ق
ــوع جدياً. الموضــ ــيفحص  ــ س ــه  ــ بأن ــي  ــ الطيب

ــم  ــ بتنظي ــي  ــ المحل ــس  ــ المجل ــيقوم  ــ وس ــذا  ــ ه
ــالن عن  ــ ــرف اإلع ــ ــى ش ــ ــمي عل ــ ــل رس ــ حف
ــ ة. ــ القريب ــابيع  ــ األس ــي  ــ ف ــ ة  ــ مدين ــرع  ــ كفرق

عــــــــن  تعلـــــــن  الداخليـــة  وزارة 
كفرقـــــرع مدينة بشــــــكل رســــــمي
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مـــددت محكمـــ ة الصلح فـــي مدين ة بيتـــح تكفا، 
يوم الثالثـــاء، تمديـــد اعتقال محمد شـــيخ علي 
مصـــاروة )33 عامـــا( مـــن مدينـــ ة الطيبـــ ة، 
لســـبع ة أيام، وذلـــك للمرة الثاني ة علـــى التوالي، 
والمعتقـــل بشـــبه ة قتـــل زوجتـــه بـــراءة جابر 
مصاروة )26 عامـــا( وطفليها أميـــر )عامان( 
وآدم )نصـــف عـــام(، طعنا بســـكين، في منزل 

العائلـــ ة، فجـــر يـــوم 1 أيـــار/ مايـــو 2023.
اعتـــرف  المحكمـــ ة،  جلســـ ة  وخـــالل 
بـــراءة  زوجتـــه  بقتـــل  مصـــاروة  محمـــد 
بعـــد أن أنكـــر ذلـــك فـــي الجلســـ ة الســـابق ة.
الجريمـــ ة. تمثيـــل  مصـــاروة  أعـــاد  وقـــد   

وطلـــب محامي الدفـــاع عن مصـــاروة بتحويله 
إلى اعتقال في ظروف عالجي ة لحالته النفســـي ة.

يعـــرف  الطيبـــة  مـــن  مصـــاروة  محمـــد 
بقتـــل زوجتـــه بـــراءة وطفـــــليــــهمـــــــا 

عقدت بلدي ة شـــفاعمرو أمس الخميس ، جلســـ ة 
عمـــل تحضيريـــ ة النطـــالق يـــوم  التوظيف 
الشـــفاعمري األول في المدين ة ، بحضور مدير 
عـــام البلدي ة الســـيد عمر الملـــك ، عضو البلدي ة 
وســـام عبود ، المطورة االســـتراتيجي ة ومديرة 
المشـــاريع فـــي البلديـــ ة هنـــد خطيـــب ، مدير 
الدائرة اإلعالمي ة نايف ياســـين ، الســـيد يعقوب 
جبـــور مدير التأميـــن الوطني فرع شـــفاعمرو 
، وطاقـــم عمل ريـــان طمرة بحضور الســـيدة 
رمزيـــ ة ســـروجي مديرة فـــرع ريـــان طمرة 
، رحيـــب ذيـــاب مســـؤول التشـــغيل ورهـــام 
ســـمري ة مركـــزة فـــرع شـــفاعمرو ، الســـيدة 
ســـحر حيـــادري عن معوف ، الســـيد أشـــرف 
عقـــل عـــن مكتـــب العمل فـــرع شـــفاعمرو . 
حيـــث تطرقت الجلســـ ة الى الخطـــوات العملي ة 
األخيـــرة فـــي تجهيـــز تنظيـــم يـــوم التوظيف 
بتســـهيل  ســـيعنى  والـــذي   ، الشـــفاعمري 
وصـــول عـــدد مـــن المشـــغلين الكبـــار على 
مســـتوى البـــالد مـــن أجـــل اتاحـــ ة الفرصـــ ة 

أمـــام أهالـــي المدينـــ ة التقديـــم لهـــذه الوظائف 
وخلـــق  توفيـــر  فـــي  المســـاهم ة  وبالتالـــي 
فـــرص عمـــل لشـــرائح مختلف ة مـــن المجتمع 
الشـــفاعمري ، حيـــث ســـيتم عـــرض وظائف 
لالكاديمييـــن ووظائف للعاملين دون شـــهادة .
المطـــورة االســـتراتيجي ة ومديـــرة المشـــاريع 
فـــي البلدي ة هنـــد خطيـــب والتي بـــادرت لهذا 
المشـــروع الضخم قالـــت : " بلدي ة شـــفاعمرو 
تعمـــل على بنـــاء خط ة عمـــل مهنيـــ ة لمجال 
التشـــغيل والمصالـــح التجاريـــ ة  ، حيث نعمل 
على اعـــداد اول يوم توظيف قطري بالشـــراك ة 
مـــع عـــدة جهـــات مهنيـــ ة ، الخطـــ ة جـــاءت 
لدعـــم االقتصـــاد المحلـــي مـــن خـــالل دعـــم 
مجـــال التشـــغيل والمصالح التجاريـــ ة كرافع ة 
اقتصاديـــ ة للمواطـــن الشـــفاعمري نتوجه بهذا 
لـــكل مـــن يبحث عـــن فرصـــ ة عمـــل جديدة 
للمشـــارك ة بهـــذا اليـــوم ، كما واثمن الشـــراك ة 
مـــع كافـــ ة الجهـــات الفاعل ة فـــي تنظيـــم هذا 
البرنامـــج ، لمـــا فيـــه مصلحـــ ة للمواطنين . "

نظمت بلدي ة شـــفاعمرو األســـبوع الماضي عبر 
مديرة قســـم الشـــيخوخ ة المثلى في البلدي ة صفاء 
حمادة طه جلســـ ة عمل أولي ة مـــع رجاالت الدين 
مـــن أطيـــاف شـــفاعمرو المختلف ة ، شـــارك في 
اللقاء رئيس بلدي ة شـــفاعمرو عرســـان ياســـين 
، مديـــر عام البلدي ة الســـيد عمر الملـــك ، مدير 
قســـم الرفـــاه االجتماعي الســـيد فريد شـــاهين ،  
كارم حجاجـــرة المفتـــش القطري لرجـــال الدين 
المســـلمين وســـيزار مرجي ة المفتش العام لرجال 
الديـــن المســـيحيين ، ممثلي المشـــروع من قبل 
جوينـــت " يائيـــر كيتـــر " و " يفعـــات روم "  .
هدفت الجلســـ ة لعقـــد طاول ة مســـتديرة حواري ة 
لعـــرض مشـــروع الشـــيخوخ ة المثلـــى والتـــي 
 20 شـــفاعمرو ضمـــن  بلديـــ ة  بـــه  اندمجـــت 
مدينـــ ة على مســـتوى البـــالد ، والذي ســـيعنى 
فـــي اجـــراء تغيرات علـــى نمط حياة المســـنين 
فـــي المدين ة ، بهدف تســـهيل وتنجيـــع الخدمات 

لهـــم ، حيـــث تطرقت مديرة قســـم الشـــيخوخ ة 
فـــي البلدي ة الســـيدة صفـــاء حمادة طـــه بطرح 
أهميـــ ة  ومـــدى  المشـــروع  ورؤيـــ ة  أهـــداف 
الشـــراك ة مـــع المشـــايخ ورجـــال الديـــن مـــن 
أجـــل الوصـــول لنتائـــج فعال ة ومثمـــرة وأكدت 
علـــى أهميـــ ة بناء سلســـل ة مـــن اللقـــاءات من 
أجـــل الشـــراك ة الفعال ة لبنـــاء برامج وأنشـــط ة 
مالئمـــ ة الحتياجـــات هـــذه الشـــريح ة تحديدا .

رئيـــس البلدي ة الســـيد عرســـان ياســـين بدوره 
أهميـــ ة  علـــى  شـــدد  و   ، بالحضـــور  رحـــب 
الشـــراك ة والتعاون بيـــن البلدي ة ورجـــال الدين 
مـــن أجـــل المحافظ ة علـــى النســـيج االجتماعي 
الشـــفاعمري لتبقـــى شـــفاعمرو نموذجا للســـلم 
األهلـــي والحيـــاة المشـــترك ة  ، مؤكـــًدا أن هذه 
الشـــراك ة ســـتصب فـــي مصلحـــ ة المواطنيـــن 
. شـــفاعمرو  فـــي  الذهبـــي  الجيـــل  وخاصـــ ة 
هذا واختتم اللقاء بتقديم الشـــكر والتقدير من قبل 
مديرة قســـم الشـــيخوخ ة لكل من ســـعى إلنجاح 
هذا اللقـــاء المميز ، الســـيد كارم حجارة المفتش 
القطـــري لرجـــال الدين، الســـيد فرحـــان خوالد 
،الســـيد زياد أبو العال ، الســـيد ابو ربيع إبراهيم 
، السيد ســـيزار مرجي ة ، السيد فريد شاهين مدير 
قســـم الرفاه االجتماعي ، الســـيد ضياء خالدي ، 
الســـيد األب رامز طواب، الســـيد محمد حازم .

قدمـــت النيابـــ ة العام ة لـــواء الجنوب، إلـــى محكم ة 
الصلح في مدين ة بئر الســـبع، أمس الخميس، تصريح 
مدع عـــام تمهيًدا لتقديـــم الئح ة اتهـــام، وطلبا لتمديد 
االعتقال لغاي ة االنتهاء من اإلجـــراءات القانوني ة ضد 
مشـــتبه )29 عاًما( بقتل شـــقيقته أزهـــار أبو ربيع ة 
)28 عاًما( ذبًحا في شـــهر نيســـان/ ابريل الماضي، 
فـــي قري ة مكحول، بالقـــرب من بلدة كســـيف ة بالنقب.
ووفـــق بيـــان عممتـــه الشـــرط ة جـــاء: "فـــي يوم 
16.4.23 حوالـــي الســـاع ة 00:30 ليـــاًل، دخـــل 
شـــاب إلى قســـم شـــرط ة عـــراد وأبلغ الشـــرطي، 
بأنه قتل شـــقيقته، وفـــي موقف الســـيارات المجاور 
للمحطـــ ة، عثرت الشـــرط ة علـــى شـــقيقته، بعد أن 
فارقـــت الحيـــاة وعلـــى جســـدها عالمـــات عنف".
وأضـــاف البيـــان: "اعتقـــل أفـــراد شـــرط ة عـــراد 
المشـــتبه بـــه على الفـــور وبـــدأوا تحقيًقا ســـريًعا تم 

خاللـــه تحديد مـــكان الجريمـــ ة بالقرب من شـــارع 
80 شـــمال مفـــرق تل عـــراد، وقام فريـــق التحقيق 
الخـــاص الـــذي تم تشـــكيله فـــي محط ة عـــراد بأخذ 
الشـــهادات وجمـــع األدلـــ ة والنتائـــج التـــي تربـــط 
المشـــتبه به، شـــقيق القتيلـــ ة )29 عاًما( من ســـكان 
قريـــ ة مكحـــول، بضلوعـــه بارتـــكاب الجريمـــ ة".
واختتـــم البيان: "تـــم تمديـــد اعتقال المشـــتبه به من 
حيـــن آلخـــر مـــن قبـــل محكمـــ ة الصلح فـــي بئر 
الســـبع، وبعـــد اســـتكمال تحقيقـــه من قبل الشـــرط ة 
وتشـــكيل بنيـــ ة تحتيـــ ة لألدل ة للتهـــم الموجهـــ ة إليه، 
قدمـــت النيابـــ ة العامـــ ة لـــواء الجنـــوب تصريـــح 
مدع عـــام وتم تمديـــد اعتقال المشـــتبه. ســـيتم تقديم 
الئحـــ ة اتهـــام ضـــد المشـــتبه به، مـــن قبـــل النياب ة 
العامـــ ة لواء الجنـــوب، وفًقـــا للبني ة التحتيـــ ة لألدل ة، 
وطلب اســـتمرار اعتقالـــه حتى نهايـــ ة اإلجراءات".

قدمـــت النيابـــ ة العامـــ ة للمحكمـــ ة المركزيـــ ة في 
حيفـــا تصريـــح مـــدٍع ضـــد مشـــتبه من ســـكان 
يـــركا بشـــبه ة طعن واصابـــ ة قاصر من ســـكان 
كفر ياســـيف علـــى خلفيـــ ة نقاش علـــى الطريق. 
ووفـــق بيـــان عممتـــه الشـــرط ة حاء:" شـــرعت 
الشـــرط ة بالتحقيـــق يـــوم 23.04.23 مـــع تلقي 
بـــالغ من قاصـــر يبلغ مـــن العمـــر )17 عاماً(، 
مـــن ســـكان كفرياســـيف أنه فـــي أعقـــاب نقاش 
علـــى الطريـــق مع ســـائق آخـــر قـــام باجتيازه، 
بتهديـــده  وقـــام  ســـيارته  مـــن  الســـائق  خـــرج 
بالضـــرب، وطعنـــه عدة مـــرات بواســـط ة مفك.
بجـــروح  القاصـــر  إصابـــ ة  عـــن  اســـفر  ممـــا 
طبّـــي. عـــالج  لتلقـــي  اضطـــر  حيـــث  طفيفـــ ة 

في غضـــون ذلـــك، قام أفراد شـــرط ة ســـريون 
الغربـــي  الجليـــل  شـــرط ة  لمركـــز  التابعيـــن 
بأنشـــط ة مســـح وتمشـــيط لرصد المشـــتبه، خالل 
النشـــاط الحـــظ أفراد الشـــرط ة المشـــتبه بالقرب 
مـــن مقبـــرة، وعندمـــا الحـــظ المشـــتبه أفـــراد 
الشـــرط ة بدأ بقيـــادة ســـيارته للخلـــف وبعد ذلك 
تقـــدم إلـــى األمـــام باتجاه أحـــد أفراد الشـــرط ة 
الســـريين، الـــذي اضطـــر للقفـــز علـــى غطـــاء 

محـــرك الســـيارة حتـــى ال يتـــأذى، وهـــذا مـــن 
أجـــل الهـــروب مـــن رجـــال الشـــرط ة، وخالل 
حفـــرة  فـــي  المشـــتبه  ســـيارة  دخلـــت  هروبـــه 
قريبـــ ة مـــن المـــكان وبـــدأ المشـــتبه بالهـــروب 
مـــن أفراد الشـــرط ة ســـيًرا علـــى األقـــدام ومع 
نهايـــ ة مطـــاردة قصيرة تـــم إلقاء القبـــض عليه.

بالقـــرب مـــن المـــكان الـــذي ألقي القبـــض على 
المشـــتبه َضَبَط أفراد شـــرط ة ســـريون مسدًســـا 
ومشـــط ذخيرة وتم ضبـــط داخـــل مركبته )90( 
حب ة ذخيرة من عيار 9 ملم وســـترة وقاي ة وأقنع ة.
تـــم نقـــل الســـالح الـــذي تـــم ضبطـــه لمواصل ة 
التشـــخيص  مختبـــر  فـــي  والفحـــص  التحقيـــق 
 ، ذكـــر  وكمـــا  إســـرائيل,  لشـــرط ة  الجنائـــي 
تـــم إلقـــاء القبـــض علـــى المشـــتبه وأحيـــل إلى 
التحقيـــق في مركـــز الشـــرط ة الجليـــل الغربي.
تـــم تمديـــد توقيف المشـــتبه مين حيـــن إلى اخر، 
وكمـــا ذكر, تم تقديـــم تصريح مدٍع ضد المشـــتبه 
على يـــد النيابـــ ة العام ة للـــواء حيفا كما وســـيتم 
تقديم الئح ة اتّهام ضد المشـــتبه فـــي األيام المقبل ة 
في المحكمـــ ة المركزي ة في المدينـــ ة مرفق ة بطلب 
تمديـــد توقيفه حتـــى نهاي ة اإلجـــراءات القانوني ة.

لقي الشـــاب محّمد عادل الكتناني )25 عاًما( مصرعه ، مســـاء 
الثالثـــاء جـــراء تعرضه لجريمـــ ة إطالق نار بالجزء الســـفلي 
من جســـده فـــي مدين ة رهـــط. الطواقـــم الطبي ة التابعـــ ة لنجم ة 
داوود الحمـــراء وصلـــت للمـــكان وقدمت االســـعافات األولي ة 
للشـــاب ، وأحيـــل بعدها إلى مستشـــفى ســـوروكا الســـتكمال 
العـــالج لكن وبعد فشـــل كافـــ ة المحـــاوالت تّم إقـــرار وفاته. 

الشـــاب ة  لقيـــت 
خيط  أبـــو  حنان 
)24 عاًمـــا( من 
مصرعها  حيفـــا 
اإلثنيـــن,  فجـــر 
تعرضهـــا  اثـــر 
نـــار  إلطـــالق 
أقـــدم  حيـــث  
ن  لـــو مجهو
وابـــل  بإطـــالق 
مـــن الرصـــاص باتجاههـــا اثنـــاء تواجدهـــا 
بجانـــب بيتهـــا ممـــا أســـفر عـــن مقتلهـــا في 
المـــكان وقـــد وصلـــت الطواقـــم الطبيـــ ة الى 
المـــكان وحاولـــوا تقديـــم عمليـــات االنعـــاش 
للشـــاب ة لكـــن تـــّم إقـــرار وفاتها علـــى الفور.

وبحســـب المعلومات الـــواردة والشـــبهات إن 
الضحيـــ ة قتلت بســـبب نـــزاع بيـــن عصابات 
ال عالقـــ ة لهـــا بـــه، وهـــذا النـــزاع قتـــل فيه 
شـــهور.   8 و  عـــام  خـــالل  ضحيـــ ة   20
والحديـــث يدور عـــن قريـــب للضحي ة ضمن 
هـــذا النـــزاع، وأن مقتلهـــا هو ضمن سلســـل ة 
االنتقامـــات التـــي ترتكـــب من قبـــل الجهتين، 
ال ســـيما ان عـــدًدا مـــن الضحايـــا قتلـــوا بدم 
بـــارد بســـبب انهم أقربـــاء للمســـتهدفين الذين 
يبحثـــون عنهـــم.  هذا ولـــم يبلغ عـــن اعتقال 
ضالعيـــن في هـــذه الجريم ة واي مـــن الجرائم 
األخـــرى التـــي ارتكبـــت في هـــذا النـــزاع.

هـــذا ويذكـــر أن الضحيـــ ة ابنـــ ة عّم الشـــاب 
مهـــران أبـــو خيـــط الـــذي لقـــي مصرعـــه 
رمًيـــا بالرصـــاص أيًضـــا قبـــل أشـــهر عدة.

بلديـــة شـــفاعمرو تعقـــد جلســـة تحضرييـــة 
النطـــالق يـــوم التوظيـــف الشـــفاعمري  األول 

بلديـــة شـــفاعمرو تلتقي رجاالت الديـــن من كافة 
أطياف شـــفاعمرو ضمن مروع الشـــيخوخة املثىل 

مقتل الشـــابة حنان أبو خيط من حيفا اثـــر تعرضها إلطالق نار

مقتل الشـــاب محّمد عـــادل الكتناين من رهط بجرميـــة إطالق نار

ترصيـــح مدع عـــام ضـــد املشـــتبه بقتل شـــقيقته 
أزهـــار أبـــو ربيعـــة مـــن النقـــب الشـــهر املايض

ترصيح مدٍع ضد مشـــتبه من يركا بطعن قارص من كفرياسيف
الطريـــق عـــىل  نقـــاش  خلفيـــة  عـــىل 
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ــم  ــ ــر دعــــــــــــــــيــــــــ ــ زهـــــــــــــيــــــــ

بقلــــــــم: مــــــــاُرون ســــــــامي عـــــّزام

الرحيـــل في  عـــادت ورســـت ســـفين ة 
مينـــاء اآلخـــرة، عامـــت علـــى بحـــر 
آخَر  شـــخًصا  تنتظر صعـــود  الحيـــاة، 
ــ ة الحياة، فحملت  لتنقلـــه لمكان فيه أزليَـّ
علـــى متنها العم الفاضل ســـامي زيتون 
مشيعل، أبو ســـهيل الذي عانق لحظات 
الفـــرح، تصفَّـــح برقَّـــ ة أوراق حنينـــه 
ـــح ميـــزان صبـــره كفَّ ة  للماضـــي. رجَّ
ُمتغلًِّبـــا على عثرات  للّصعـــاب،  له  تحمُّ
ته القويَّ ة شـــريكته  مـــن، فكانـــت همَّ الزَّ
ــ ة الطويل ة. الّدائمـــ ة في مســـيرته المهنيَـّ
أبـــو ســـهيل لـــم يتقاعـــس يوًمـــا فـــي 
البدايـــات عن أداء واجباتـــه التحضيريَّ ة 
ته  اليوميّـــ ة المطلوبـــ ة منه إلنجـــاح َمَهمَّ
الّشـــاق ة. تشـــارك فـــي هـــذه المصلح ة 
العائليّـــ ة مـــع شـــقيقه األكبـــر، الّراحل 
نـــا ثنائيًّا  اليـــاس زيتون مشـــيعل... فكوَّ
أخويًّـــا اســـتثنائيًّا، جمعهمـــا المصيـــر 
طـــوال  الواحـــد  والعملـــي  العائلـــي 
حياتهما المشـــتَرَك ة، جعـــاَل هذه البوظ ة 
الفاخـــرة جـــزًءا من تاريخ شـــفاعمرو.

اســـتطاع العم أبو ســـهيل أن َيُكون ربَّ 
أســـرٍة كريمـــ ة عاشـــت متماســـك ة في 
وطـــن تربيتـــه، تمتَّع أبناؤه فـــي َمناخه 
إمدادات  منحهـــم  والمعطـــاء،  المحـــب 
العيش الهانئ تحت رعاي ة ســـخائه غير 
المحدود... كان أبو سهيل الّساعد القوّي 
المســـاِعد ألبنائه فـــي أي وقت، رافقتهم 
هتهم نحو  دفَّـــ ة أمانـــه الحياتي ّة التـــي وجَّ
ــ ة اختيار  حيـــاة أفَضـــل. منحهـــم حريَـّ
مســـارات مســـتقبلهم واختبار خياراتهم. 
لـــم تُكـــن الفاضلـــ ة أم ســـهيل شـــريك ة 
عمره وَحْســـب، بـــل أقول إنهـــا كانت 
رفيقـــ ة اســـتمراريّته بمكافح ة الّظروف، 
مـــع  تقاســـمت  بتضحياتهـــا،  دعمتـــه 
ــ ة... عندما  الّراحـــل الواجبـــات المنزليَـّ
بـــدأت الّشـــيخوخ ة تعترض ســـير حياة 
العم أبي ســـهيل، وتفـــرض القيود على 
حركتـــه الجســـديَّ ة، ســـاندته أم ســـهيل 

هذه المـــرأة الوديع ة 
ــ ة  القويَـّ بتعاملهـــا، 
وبأسها،  بحضورها 
هـــا.  بحنّوِ الّرقيقـــ ة 
من  الّراحل  اســـتمّد 

زوجته حـــب الحياة، فاتَّـــكأ على عّكاز 
إلى  ليرافقها  معنويّاتهـــا  دفعتـــه  تفاؤله، 
كاّف ة المناســـبات، ألنّه أحـــبَّ االختالط 
بالنّـــاس، أطلَّ عليهم من شـــرف ة واجبه، 
فكانت أم ســـهيل حارســـه الّشـــخصي.          
ابنـــه الِبكر ســـهيل بقـــَي وفيًّـــا لتاريخ 
بوظـــ ة والده وعمـــه، وبقيـــت رؤيتهما 
األساســـيَّ ة فـــي العمل ركيـــزة تطويره 
علـــى  فحافـــظ  المثلَّجـــ ة،  للمنتجـــات 
ـــرقيَّ ة. لقد اكتســـبت "بوظ ة  نكهتهـــا الشَّ
شـــفاعمرو"، شـــهرة ُقطريّـــ ة واســـع ة 
وباتـــت عالمـــ ة تجاريـــ ة معروفـــ ة في 
كل البـــالد، بفضـــل محافظـــ ة األَخَوين 
مكّوناتهـــا،  ســـر  علـــى  الّراحلَيـــن 
فـــي  واســـع ة  بتغطيـــ ة  حظيـــت  كمـــا 
لعراقتهـــا. اإلســـرائيلي  اإلعـــالم 
 قيمـــ ة العم الفاضـــل أبو ســـهيل تكمن 
كرامته...  قامته  لآلخريـــن...  باحترامه 
قوامـــه محبَّ ة الجميع لشـــخصه المتفاعل 
مـــع مشـــاعرهم ولشـــخصيَّته المِرَحـــ ة 
التـــي كانـــت تداعـــب تحيّاتهـــم عنـــد 
التقائهـــم به فـــي األماكـــن العاّم ة، هكذا 
تعامـــل مـــع زّوار بيتـــه، إذ اســـتقبلهم 
بابتســـامته العريضـــ ة المعهـــودة، فاتًحا 
لهـــم وعائلتـــه بـــاب الترحاب الواســـع 
أبو  ــز  تميَـّ الُخلـــق.  باللطافـــ ة ودماثـــ ة 
ســـهيل بعالقـــ ة صداقـــ ة وإخـــاء مـــع 
األهل في طمـــرة، فكان يرافقـــه قريبه 
ما لهم  العـــم الّراحل شـــفيق عـــّزام ليُقّدِ
فـــروض الواجـــب على أحســـن وجه، 
اعتزازهـــم  ديـــار  فـــي  فاســـتقبلوهما 
األهـــل.      مـــن  واعتبروهمـــا  بهمـــا، 
ــز تعامله مـــع زبائـــن المحل أنّه  ما ميَـّ
م حبَّ ة البوظـــ ة للبعض  أحياًنـــا كان يُقـــّدِ
بـــدون مقابـــل، كتقديـــٍر شـــخصي منه 
لعالقتـــه الطيَِّب ة مـــع جميع أهـــل البلد، 
هذه الميـــزة تناقلها جميع أفـــراد العائل ة 
الذيـــن يعملـــون اليوم فـــي المحل، وقد 
أصَبَحـــت بصم ة ســـعادة علـــى جدران 
إنســـانيَِّتهم. مـــا زالـــت قافلـــ ة الوفـــاء 
لذكـــرى أبي ســـهيل تســـير على درب 
التـــي  كريـــات  بالّذِ الملـــيء  الّذاكـــرة 
ترافقها الوجدانيّـــات... تعدادها األوقات 
الممتعـــ ة التي أمضيناها برفقته. ســـيبقى 
أبو ســـهيل على قيد اشـــتياقنا لجلســـاته 
ليُلبّـــي  نـــاداه  القـــدر  األنيســـ ة ولكـــنَّ 
نـــداء اإلرادة الّســـماوي ّة لَيُكون َمســـكنه 
الحيـــاة األبديَّ ة فـــي رحـــاب الملكوت.     

لذكرى رحيل العم ســـامي زيتون مشيعل )أبو سهيل(

نادته اإلرادة الّســـاويَّة الّســـامَية  
ــو عبــــيــــــــد ــ ــن أبــــــــ ــ ــم معيــــــــ ــ بــقلـ

العمـــر، طويل ة  غجريـــ ة في مقتبـــل 
أســـود،  طويـــل  شـــعرها  قامتهـــا، 
تثيـــر  ومالمحهـــا  كالبـــدر  وجههـــا 
أعماقهـــا  فـــي  والقلـــق.  الشـــفق ة 
ابتســـامتها  وفـــي  متوّهجـــ ة  نـــار 
وســـحر.  عظمـــ ة  المصطنعـــ ة 
الهمـــوم  ينـــَس  إليهـــا  ينظـــْر  مـــن 
آخر  عالـــم  في  ويِعـــْش  واألحـــزان 
المعّقـــد. الشـــائك  ال يشـــبه عالمنـــا 
وقواميـــس  مبهمـــ ة،  بألغـــاز  تتكلّـــم 
الكون ال تســـتطيع أن تحّل رموزها. 
بلون  بحيرتـــان  العســـليّتان  عيناهـــا 
وأحياًنـــا  نـــوًرا  تشـــّعان  الغيـــوم 

تبـــدوان، مـــن زاوي ة أخرى، شـــبه 
جاّفتين، تســـتطيع أن تســـقطا وتغرقا 
والســـبّاحين. الغّواصيـــن  أمهـــر 

نظراتهـــا منقطعـــ ة النظيـــر المحّدق ة 
الســـماء والنجـــوم كأنّها تخاطب  في 
خالقهـــا، والمالئكـــ ة مســـتغيث ة بهـــا 
طالبـــ ة الرحيـــل بال رجعـــ ة. ترّقبُت 
حركاتهـــا بلهفـــ ة وبتمّعـــن وخاطبتها 
بلغـــ ة ال تســـمع وال تفهـــم: اعلمـــي 
ــا  حبًـّ الخالبـــ ة  الطبيعـــ ة  فـــي  أّن 
وعطـــاًء، وليس فـــي أبناء البشـــر، 
للســـالم،  طريـــق  هنالـــك  فليـــس 
الطريـــق. هـــو  الســـالم  إّن  بـــل 

ســـــــــطور يف  خاطـــــــــــــرة 
غــــــجــــــــــريـــــــــــــة

72 ... 73 ... 74 ... لســـت أعـــرف 
فقـــد تُهنـــا ؛ ِضعنـــا فـــي غمـــار القتل 
العنقود  الجـــّرار وآِخـــر  والحبـــل على 
!!! صبيّـــ ة حيفاويـــ ة ابنـــ ة 25 عاًمـــا 
ا لطفـــل صغير ابن خمس ســـنوات  وأمًّ
قصـــًدا  أم  خطـــأً  باألمـــس  قتلـــت   ،
لْســـُت أعـــرف ، فقـــد اختلـــط الحابـــل 
بالنابـــل ، وبـــات الّظالم يحتـــلُّ حياتنا. 
 كيف ال والّســـالح الّداشـــر مـــأل حياتنا 
، والعنف الُمستشـــري يرفع رأســـه مع 
قـــدوم  كّل مســـاء وليـــل ، واإلتـــاوات 
" الخـــاوة " تشـــرئب فـــي كّل مـــكان 
وتقبـــض ثمًنـــا " جمياًل" وليـــس هناك 
مـــن يقـــول لهـــا : كفـــى .. علًمـــا أّن 
هـــذه أل .. الكفـــى قـــد تُكلّفـــه حياته .. 
 الـــى متـــى يـــا قـــوم ... يا عـــرب ؟ 
بى بل وصل الّسحاب . لقد بلغ الّســـيل الزُّ
ســـكوت  ويؤلمنـــي  يؤّرقنـــي  ومـــا   
وكأنّهـــم  العـــرب  الكنيســـت  أعضـــاء 
مـــألوا أفواههـــم مـــاًء ، فليـــس هنـــاك 
مـــن يقول معنـــا : كفى ومليـــون كفى .
ينتفـــض  مـــن  منهـــم  هنـــاك  وليـــس 
بالمعنـــى الّصحيح والحقيقـــّي والحازم . 
وليس هناك مـــن يصرخ في وجه رئيس 
الحكومـــ ة والدول ة ووزيـــر االمن العاّم : 
أنقذونـــا ، حّررونـــا واألهـــم خلّصونا ، 
فقد بـــات وضعنـــا ال يُطاق فننـــام على 
رقـــم ونصحو علـــى رقم جديـــد ، وننام 
علـــى بـــكاء ونصحـــو علـــى عويل ، 
لدرجـــ ة اننا بتنا واصبحنا نكره المســـاء 
والليـــل والظـــالم ، وبـــات الكثيـــرون 
منّـــا يفّكـــرون بشـــكل جـــدّي بالهجرة 
وتـــرك الوطـــن ألهـــل الّشـــّر وذويه.

  أخبرنـــي أحـــد أصحـــاب المصالـــح 
 – يعتصـــره  والحـــزن   – التجاريّـــ ة 

بأنّـــه ســـيبيع مصلحتـــه قريًبـــا – هذا 
 – يشـــتريها  مـــن  أصـــاًل  وجـــَد  إن 
الخـــاوة  تعشـــق  التـــي  فالعصابـــات 
وتمتهنهـــا تِقـــضُّ مضجعـــه وتؤّرقـــه .
... كفـــى  نعـــم            
حـــان الوقـــت أن نهـــّب هبّـــ َة رُجـــٍل 
واحـــد ونصـــرخ بفـــم واحـــد : تعبنـــا 
حـــان الوقـــت ان نعلـــن عـــن اضراب 
عـــام ليـــس ليـــوم واحـــد وال ليومين .
الكنيســـت  يُبـــادر أعضـــاء   نريـــد ان 
العـــرب الـــى وضـــع حلـــول وطـــرح 
اقتراحـــات بنّـــاءة وفّعالـــ ة تعيـــد األمن 
النفـــوس  الـــى  والطمأنينـــ ة  واألمـــان 
الحكومـــ ة. علـــى  بالضغـــط  وذلـــك 

 ونريـــد أن نعيـــد حســـاباتنا فـــي تربي ة 
أوالدنـــا وشـــبابنا ، فنعـــود الـــى زرع 
المحب ّة والســـالم واألخّوة واحترام الغير 
والعمل والكســـب بعرق الجبين و : " َمن 
ال يعمـــل ال يأكل " وأن نـــزرع كراهي ة 
الّســـالح في نفوس صغارنـــا وكبارنا .

 هـــل هنـــاك من يســـمع صرختنـــا  من 
فـــكّل   ، العـــرب  الكنيســـت  أعضـــاء 
يـــوم وكّل ليلـــ ة عندنـــا ولدينـــا : " يوم 
بـــل  نكبـــ ة"   " وعندنـــا    " األرض 
ونكبـــات ومصيبـــ ة ودمـــوع وخـــوف 
... وهلـــع  وقلـــق  وُذعـــر  وارتيـــاب 
فـــي  قاموســـنا  هـــو  هـــذا   
.. ســـادة  يـــا  األخيـــرة  المـــّدة 

هبّـــ ًة  يهـــّب  مـــن  هنـــاك  أليـــس   
ويغيّـــر  الموازيـــن  ليقلـــب  جّديـــ ة 
؟!  الطمأنينـــ ة  ويـــزرع  المفـــردات 
 أليس هناك من أعضاء الكنيست العرب 
َمـــْن يعلن عـــن اإلضراب عـــن الطعام 
واالعتصام بالكنيســـت حتـــى نجد حاًل ؟
... ارحمنـــا  هللا  يـــا  ارحمنـــا 

أعضاء الكنيســـت العرب غائبون 
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مقاالت1012.05.2023

ابـــــــــــا هــــــــانــــــــــــي
عريقـــ ة  عائلـــ ة  مـــن  طيـــب  اصـــل 
بـــاالرض  وســـتمتد  ممتـــدة  جذورهـــا 
االبن االخ الزوج االب العم الخال ولصديق
وتبعثـــرت  االلســـن  ُربطـــت 
رثائـــك  فـــي  الكلمـــات 
كيف ارثوك وباالمـــس صدحت الجدران 
باصواتك وداعبـــت االرضي ة خطواتك .

اقتبس ما قيل من احدى الســـيدات اللواتي 
قدمن لمواســـاتنا  اذ قالت قبـــل مغادرتها 
منيـــح  مـــات  منيـــح  "عـــاش 
الذكريـــات"  افضـــل  خلفـــه  وتـــرك 
ازيـــد علـــى قولها عـــاش طيبـــا حنونا   
دؤوبا يتفقـــد من احب ومـــن اهتم المره 
شـــاء القـــدر ان ترقـــد الجـــدة ام النمـــر 
طريحـــ ة الفـــراش فـــكان مـــن تفقدهـــا 
مـــرااات . بـــل  بالمـــرة  ليـــس  يوميـــا 
المصنـــع  عـــن  بالســـؤال  يتـــردد  لـــم 
 . واالنتـــاج   االدارة  اخوتـــه 
والمعرفـــ ة واحب  العلـــم  بالثقاف ة  تغنـــى 
الشـــعر واراد العلم والثقافـــ ة بقوة البنائه 
حلمـــه االكبـــر وزوجتـــه  تعليـــم ابنائهم  
المراتـــب وتحقيق  الـــى اعلى  وايصالهم 
احالمهـــم  رغمـــا عـــن كل  العقبـــات 
والشـــدائد لـــم يـــكل ولـــم يمـــل يوما .
االبنـــاء  وخيـــرة  الزوجـــ ة  نعـــم 
اوَرثتهـــم  صالحـــ ة  تربيـــ ة 
لهـــم تركـــَت  الطيبـــ ة  الســـيرة 
مصاب جلل مفاجئ اوجعنا به جميعا  لكن 
بااليمان نتســـلح انك بمكان افضل االن .
بســـالم  ولترقـــد  نفســـك  فلتســـترح 
بيـــن احضـــان المالئكـــ ة والقديســـين .

رثاء يف وفـــاة زياد رفيق نخلـــة )ابو هاين(

 . . . لقمر ا ف  ــا نتصــ ا عند  ــ ة  ــ للّيل ا
 . . ي. يد في  م  لنّجو ا ــــض  بع ــقطت  ــ س

 . . . حلم أ نني  أ ــُت  ــ ظنن
 . . . ليقين ا ــر  ــ لخب ا ف ة  لمعر ة  ــذ ــ ف لنّا ا ــى  ــ ل إ ــُت  نهضــ

. ء ا حمر ي  يد ن  ــو ــ ل و ا  ر ــو ــ مكس ج  جا لّز ا ن  كا
. لت حيًّا ــا ز ــ م

) َتْقتُْل اَل  (
ِنِق  ْلُمَعا ا ِر  ــو ــ لطُّ ا َجَبِل  ــي  ــ لِ َعا أَ ِمْن  ــَك  ــ تُ َصْو

. . . ِتيَنا َيْأ ِء  ــَما ــ لسَّ ا َغْيِم  ــ ِة  ــ َق ْر لُِز
َب ِة  َصاَل َق  َفْو ــَخَتْيِن  ــ ِس ا لرَّ ا َك  ــا ــ َم َقَد َو

. َيا َصا ْلَو ا َو ــ ِة  ــ ِبَس ْلَيا ا ِة  ــَو ــ َقْس
 . . . لِي ْلَعا ا ــَك  ــ َجَبلِ َعْن  ْل  ْنز ا

. . . ِت ْلَكلَِما ا ِش  ــْر ــ َع َعْن 
. ِء َما لّدِ ا ِمِن  ٌة  ــَر ــ بَُحْي َمَك  َما أَ

؛ َمني َز ؛  ْلَعَتَم َة ا ــِن  ــ َم لزَّ ا ا  ــَذ ــ ٰه ِفي  تُْبِصُر  ــْل  ــ َه
) ِر لنََّها ا ــِح  ــ َض َو ِفي  ْلَعلَِنّيِ  ا ــِل  ــ ْلَقْت ا ح  ِر ــا ــ َمَس (

ــَهِد ــ َمْش ِفي  ُس  و ْلَعُر ا ُة  ْلَقِصيَد ا ــي  ــ ِت َتْأ ــَف  ــ .َكْي . يَم ِة ْلَجِر ..ا ِت ْلَمَما ا َو ِة  ــا ــ لِْلَحَي ِد  ْر ْلَو ا ــُل  ــ ْكلِي إِ ــَف  ــ َكْي
 – ٍة  أَ ْمَر ا ِض  َكَمَخا ُة  ــَد ــ ْلَقِصي ا ُل  ــِز ــ َتْن

. ْنَيا لدُّ ا ــى  ــ َعلَ ِخ  ا َر لصُّ ِبا ــا  ــ َجِنيَنَه ــْت  ــ َج ْخَر أَ ــّوِ  ــ لِلتَّ
 ، َمِعي لَْحَظ ًة  ــْف  ــ ِق

. . ي. َبَصِر َضِعيٌف  َو ِهٌق  ــا ــ َش ــَك  ــ َجَبلُ
. لَْيَنا إِ َك  ــا ــ َي َصا َو ْحِمل  ا َها  َبْعَد َو ــَت  ــ ْن أَ ــْر  ــ ْنُظ ا

ِئَك ِة ْلَماَل ا ــَت  ــ َصْم ْلَقْلُب  ا ــُت  ــ َيْصُم
 . . . يَب ِة لّطِ ا ــُن  ــ ِحي َيا َر ُح  ــو ــ َتُف

. . . ِص َصا لرَّ ا ُت  َصْو ــُت  ــ َيْصُم
. ِن ــا ــ ْنَس لإِْلِ ْغِنَي ٌة  أُ ِق  َر ْز أْلَ ا ْلَغْيِم  ا ِء  ــا ــ َفَض ِفي  ــو  ــ َتْعلُ

ْنَيا  لدُّ ا ــَن  ــ لِي تَُجمَّ ِك  ــَد ــ ح َو
. . . يَّ ِة ْلُحّرِ ا َو ــِل  ــ ْلَعْق ا ُط  ــُقو ــ ُس َقْتلُِك  َو

 ، ِني ُر ِد تَُغا  – ــ ًة  ــ لَْحَظ َتِقُف   – ــي  ــ َمِع ْنَت  أَ َو
. ُم ِد ْلَقا ا ْنَت  أَ  – ُف  ــا ــ َتَخ

لغيم  ا ــم  ــ س ير ما  " ن  ا يو د من  ة  ــد ــ لقصي 2022"ا

الشـــاعر األديـــب: وهيب نديـــم وهبة
الغضــــــب...  يكســــر الزّجــــاج

أن  لوقـــت  ا يحـــن  لَـــْم  أ   ... نعـــْم 
لمقيتـــ ة  ا لكلمـــ ة  ا هـــذه  تمحـــى 
قامـــوس  مـــن  لحـــرب"  ا  "
وتتركنـــا  وتهاجـــر  لبشـــري ّة  ا
؟! لعيـــش  با ونتمتـــع  نهنـــأ  لنـــا  بحا
مـــا  لكـــي  لوقـــت  ا يحـــن  لَـــم  أ
بســـالمنا  لّشـــيطان  ا نغيـــظ 
؟!  لبعـــض  ومحبتنـــا 
لوقـــت لكي مـــا نزرع  لَـــْم يحـــن ا أ
لخيـــرات  وا لقمـــح  با حقولنـــا 
لســـالح  با ال  واألزاهيـــر  لمحبّـــ ة  وا
ليُتـــم  وا لقصـــف  وا والصواريـــخ 
؟! لكراهيـــ ة  وا لحقـــد  وا لترّمـــل  وا
وباء  الحرب  ّن  ا األنسان  يتعلّم  لَْم  أ   
ا ؟! لـــكّل وال يرحـــم أحًد ا يصيـــب 
ّن  بـــأ بعـــد  بوتيـــن  يقتنـــع  لَـــم  أ    
علـــى   شـــنّها  لتـــي  ا لحـــرب  ا
لّدواعي  ا نـــت  كا مهما   – نيـــا  أوكرا
نحـــو  كلّفـــت شـــعب ة  واألســـباب – 
جنـــدي  لـــف  أ وخمســـين  مئـــ ة 
نييـــن  االوكرا وكلّفـــت   ، روســـي 
اآلالف  مـــن  مئتيـــن  مـــن  كثـــر  ا
الخراب  عـــن  ناهيك  لجنـــود  ا مـــن 
والخســـائر  لتشـــريد  وا مـــار  لّد وا
 . للفريقين  ا  جـــدًّ لكبيـــرة  ا ديّـــ ة  لما ا
وحمـــاس  ئيل  إســـرا تتعلّـــم  لًـــم  أ
أن  برّمتهـــا  لمنطقـــ ة  وا لجهـــاد  وا
لمحادثات  ا طاولـــ ة  لـــى  ا لجلـــوس  ا

ت  ضـــا و لمفا ا و
شـــيًئا  تكلّـــف  ال 
قـــد  نّهـــا  ا بـــل   ،
حّل  لـــى  ا تـــؤدي 
حـــّل  وبعـــض 
لمحبّـــ ة  ا وزرع 

علـــى  لبســـمات  وا لقلـــوب  ا فـــي 
لمســـاكين   وا لفقـــراء  ا ه  شـــفا
أن  لوقـــت  ا حـــان  نعـــم...   
غير  لـــى  ا المصيبـــ ة  هـــذه  تهاجـــر 
لّســـالم  ا نهـــا  مكا ويحـــّل  رجعـــ ة،  
ة  وهـــدأ نينـــ ة  والطمأ واألمـــان 
لبـــال و" أحبـــب قريبك كنفســـك "  ا
لوقـــت ونضـــج ، وال  حقًّـــا حـــان ا
فـــ ة هللا مخاف ة  اّل بمخا تّـــى ذلـــك إ يتأ
يًّـــا  أ االنســـان  وبمحبّـــ ة  حقيقيـــ ة،  
نبذ   واألهم   ، ومعتقـــده   لونـــه  كان 
غريـــب  لتســـلّط.  ا وحـــّب  لّطمـــع  ا
على  علّنـــا  لـــذي  ا االنســـان  مـــر  ا
ئـــاًل  : دعونـــا  مـــدى العصـــور قا
ريـــخ ونتعلّـــم منه ، وهو  لتّا ا نقـــرأ 
لتاريـــخ  ا أن   ، يتعلّـــم  أن  يريـــد  ال 
أن   ، بشـــواهد عديدة  ثبـــت وحكى  أ
تصيب  ومصيبـــ ة  مأســـاة  لحـــرب  ا
لخاســـر- هـــذا  إن كان  فـــر وا لّظا ا
هنـــاك ظافر ومنتصـــر فيها أصاًل .
لتفـــت  وا رّب  يـــا  ارحمنـــا   
الجريـــح. شـــرقنا  لـــى  ا

دعيـــــــــــــــــــــم زهيـــــــــــــــر 

أَلْم يِحِن الوقـــُت ألن ننبذ الحرب
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ملاذا يجـــب أن نحذر من املاء املثلج ؟

ال شك وأنك سمعت أحدهم يحذرك من شرب 
المـــاء المثلج مباشـــرة من الثالجـــ ة. يدعي 
هؤالء أن شـــرب الماء البـــارد المثلج ضار 
بالقلـــب. لكن مـــا مدى صح ة هـــذا االدعاء؟
 إن شـــرب الماء البارد أمـــر ضروري في 
الصيـــف وفي مثـــل هـــذا الطقـــس الحار. 
ومـــع ذلـــك ، فـــإن شـــرب كميـــات كبيرة 
من المـــاء البارد جـــًدا والمثلج فجـــأة يمكن 
أن يكـــون له فـــي الواقـــع عواقب ســـلبي ة.
 كيف يؤثـــر الماء البارد علـــى صحتنا وما 
هي األشـــياء التـــي يجب عليـــك تناولها وما 
هـــي األشـــياء التي ال تحتـــاج إلـــى تناولها
شـــرب الماء المثلج مباشـــرة يمكن أن يسبب 
تشنج األوعي ة الدموي ة المفاجئ في الشرايين.
وهذا يحـــدث أكثـــر عندما تأخذ دًشـــا بارًدا 
جًدا أو تدخل إلى الـــدش البارد على الفور ، 
وليس مجرد شـــرب كوب مـــن الماء البارد.
ومـــع ذلـــك ، يجب علـــى مرضـــى القلب 
أن يحـــذروا من اإلفـــراط في شـــرب الماء 
البـــارد ألنـــه يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى عدم 
انتظـــام ضربـــات القلـــب وقد يســـبب أيًضا 
تشـــنًجا قد يـــؤدي أحياًنـــا إلى نوبـــ ة قلبي ة.
الدمويـــ ة؟ األوعيـــ ة  تشـــنج  هـــو  مـــا 
التشـــنج الوعائـــي هـــو حال ة تضيـــق فيها 
الـــدم.  تدفـــق  وتعيـــق  الدمويـــ ة  األوعيـــ ة 
اعتمـــاًدا علـــى حدوثهـــا ، هنـــاك أنـــواع 
مختلفـــ ة مـــن التشـــنج الوعائي مثل تشـــنج 
الوعائـــي  والتشـــنج  التاجيـــ ة  األوعيـــ ة 

والتشـــنج  الحلمـــ ة  وتشـــنج  الدماغـــي 
اليديـــن والقدمين. فـــي أصابـــع  الوعائـــي 

يحدث تشـــنج األوعيـــ ة التاجي ة فـــي الغالب 
القلبيـــ ة  بالســـكت ة  ويتميـــز  البـــرد  بســـبب 
واإلغمـــاء والذبحـــ ة الصدريـــ ة أو ألـــم في 
الصـــدر ومتالزم ة الشـــريان التاجي الحادة.

غالًبـــا مـــا تاُلحـــظ التشـــنجات الوعائيـــ ة 
اليديـــن  أصابـــع  فـــي  تحـــدث  التـــي 
تغيـــر  وهـــي  البـــرد  بســـبب  والقدميـــن 
لـــون الجلـــد وتشـــعر بالخفقـــان أو الوخز.
إذن ، ما هـــو األفضل الماء البارد أم الدافئ؟

الصحـــ ة  خبـــراء  مـــن  العديـــد  يقـــول 
حـــرارة  بدرجـــ ة  المـــاء  شـــرب  إن 
أن  ويؤكـــدون   ، األفضـــل  هـــو  الغرفـــ ة 
المفتـــاح. الترطيـــب هـــو  الحفـــاظ علـــى 

يوصـــي العديـــد مـــن خبـــراء األيورفيـــدا 
الوجبـــات  بعـــد  الفاتـــر  المـــاء  بتنـــاول 
الهضـــم. عمليـــ ة  فـــي  للمســـاعدة 

جـــًدا  حـــذًرا  المـــرء  يكـــون  أن  يجـــب 
حتـــى  تنتظـــر  وال  الترطيـــب  بشـــأن 
تشـــعر  عندمـــا  ألنـــك  بالعطـــش  تشـــعر 
بالعطـــش تكون بالفعـــل مصاًبـــا بالجفاف.

يجب علـــى المـــرء التحقق من لـــون البول 
وإذا كان لونـــه أغمـــق ، حتـــى عندمـــا ال 
تكـــون عطشـــاًنا ، يجب أن ترطب نفســـك.
للترطيـــب بديلـــ ة  مصـــادر 

يمكـــن تقليـــل الرغبـــ ة المفاجئ ة فـــي تناول 
لديـــك مصـــادر  كان  إذا  بـــارد  مشـــروب 
اليـــوم. مـــدار  علـــى  للترطيـــب  بديلـــ ة 

مـــن  الكثيـــر  علـــى  الحصـــول  يمكـــن 
المـــاء مـــن الفواكـــه والخضـــروات الغني ة 
بالمحتـــوى المائـــي. علـــى ســـبيل المثـــال 
، يمكـــن أن يحافـــظ الخيـــار أو البطيـــخ أو 
حتـــى كـــوب مـــن اللبـــن الرائب ومـــا إلى 
ذلـــك علـــى ترطيب جســـمك طـــوال اليوم.

عديـــدة،  االحمـــر  الكـــرز  فوائـــد 
لـــه  الصحيـــ ة  لفوائـــده  فباإلضافـــ ة 
والمزايـــا  الفوائـــد  مـــن  العديـــد 
والتـــي  والشـــعر  للبشـــرة  الجماليـــ ة 
تهـــم كل أنثـــى، كما أن فوائـــد تناول 
عنـــد  تتوقـــف  ال  االحمـــر  الكـــرز 
البالغيـــن فقـــط إذ يمكـــن أن تســـتفيد 
والمرضعـــ ة  الحامـــل  المـــرأة  منهـــا 
الســـن . وكبـــار  األطفـــال  وأيضـــاً 
الفواكه  أحـــد  االحمـــر  الكـــرز  يعـــد 
بمذاقها  والمعروفـــ ة  الشـــهي ة  الصيفي ة 
الحلـــو ولونها الجميـــل، والغني ة بقيمها 
غامـــق  الكـــرز  ويمتـــاز  الغذائيـــ ة، 
ســـواد  إلى  المائـــل  األحمـــر  اللـــون 
بكونـــه مصـــدر رائـــع للفالفونويدات 
قويـــ ة. أكســـدة  مضـــادات  وهـــي 

أنـــه  االحمـــر  الكـــرز  فوائـــد  مـــن 
للحفـــاظ  المهمـــ ة  باألليـــاف  غنـــي 
تســـاعد على  والتـــي  المعـــدة،  علـــى 
والحفـــاظ  أفضـــل،  بشـــكل  الهضـــم 
من  والتقليل  الصحـــي  الـــوزن  علـــى 
مخاطر  مـــن  التقليل  الجســـم،  دهـــون 
اإلصابـــ ة بأمراض القلب والســـكري، 
الحمايـــ ة من بعض أنواع الســـرطان.

الكـــرز يمتلـــك أيضـــاً القـــدرة علـــى 
واألداء  والمـــزاج  النـــوم  تحســـين 
ثالثـــ ة  خـــالل  للحامـــل  المعرفـــي 
أنـــه  كمـــا  اســـتهالكه،  مـــن  أيـــام 
يعـــد  الـــذي  الكورتيـــزول  يخفـــض 
أحـــد عالمـــات التوتـــر والقلـــق عند 
تناول  إن  الباحثـــون  يقـــول  الحوامل. 
الحامـــل للكـــرز الحلـــو مـــدة شـــهر 
القلب، والســـكت ة  يخفف مـــن أعراض 
المناعـــ ة  واضطرابـــات  الدماغيـــ ة، 
الذاتيـــ ة، كمـــا أنـــه عـــالج للســـعال.
الصحي ة  الفواكـــه  أحـــد  الكرز  ويعـــّد 
الحتوائه  وذلـــك  للحامـــل  والمناســـب ة 
علـــى فيتاميـــن ج، واألليـــاف الغذائي ة 
حركـــ ة  تنظيـــم  فـــي  تســـاهم  التـــي 
األمعـــاء وبالتالي تعمـــل على  تخفيف 
اإلمســـاك، باإلضافـــ ة الحتوائـــه على 
لونـــه  يعطيـــه  الـــذي  األنثوســـيانين 
المميّـــز، ومركـــب الميالتونيـــن الذي 
النـــوم  علـــى  الحامـــل  يســـاعد  قـــد 
بشـــكل أفضـــل كمـــا أنّـــه يُمكـــن أن 
يكـــون مفيـــداً لنمـــو دمـــاغ الطفـــل، 
الفواكه  مـــن  بأنه  الكـــرز  يتميّز  كمـــا 
الحراريّـــ ة. الســـعرات  منخفضـــ ة 
الطفل  جســـم  يقـــي  األحمـــر  الكـــرز 

المفاصـــل  آالم  مـــن  الكثيـــر  مـــن 
الكـــرز  وتنـــاول  والروماتيـــزم، 
تســـهيل  علـــى  يعمـــل  االحمـــر 
التعرض  منـــع  مـــع  الهضـــم  عمليـــ ة 
ومـــن  األمعـــاء  تليـــن  و  لإلمســـاك 
الفضـــالت. مـــن  التخلـــص  ثـــم 

يحتـــوي الكـــرز األحمر علـــي الكثير 
مثـــل  والفيتامينـــات  المعـــادن  مـــن 
فيتاميـــن ب المركـــب، وفيتاميـــن أ و 
عناصر  إلـــي  باإلضافـــ ة  ج  فيتاميـــن 
أخـــري مثـــل البوتاســـيوم، والنحاس، 
والنحـــاس،  والمغنســـيوم،  والحديـــد، 
مـــن  واحـــد  كـــوب  إن  والفســـفور، 
20 مجم من  مقـــدار  يعطـــي  الكـــرز 
المفيـــد للعظـــام. الكالســـيوم  عنصـــر 

الكـــرز  تقديـــم  الممكـــن  ومـــن 
لكـــن  أشـــهر   8 منـــذ عمـــر  للطفـــل 
ذلـــك  فـــي  الطبيـــب  إستشـــارة  مـــع 
ال  الكـــرز  أن  كمـــا  تناولـــه،  قبـــل 
الحساســـي ة. مـــن  نـــوع  أي  يســـبب 

في  لالطفـــال  الكـــرز  فوائـــد  تظهـــر 
بطريق ة  النـــوم  ومـــدة  جودة  تحســـين 
النوم  قبـــل  تناولـــه  أمنـــ ة من خـــالل 
حيـــث وجـــد أن الكرز يحتـــوي على 
عن  المســـئول  الميالتونيـــن  هرمـــون 
النوم  دورة  ينظم  والـــذي  الجيد،  النوم 
واالســـتيقاظ باإلضافـــ ة إلـــى احتوائه 
واالنثوســـيانين  التربتوفـــان  علـــى 
اللـــذان يحفـــزان الجســـم علـــى إنتاج 
الميالتونيـــن. مفعـــول  وإطالـــ ة 
يحتـــوي الكـــرز األحمر علـــي الكثير 
مثـــل  والفيتامينـــات  المعـــادن  مـــن 
فيتاميـــن ب المركـــب، وفيتاميـــن أ و 
عناصر  إلـــي  باإلضافـــ ة  ج  فيتاميـــن 
أخـــري مثـــل البوتاســـيوم، والنحاس، 
والنحـــاس،  والمغنســـيوم،  والحديـــد، 
مـــن  واحـــد  كـــوب  إن  والفســـفور، 
20 مجم من  مقـــدار  يعطـــي  الكـــرز 
المفيـــد للعظـــام. الكالســـيوم  عنصـــر 

فـــي  الموجـــودة  األليـــاف  تســـاعد 
بالشـــبع  الشـــعور  بإعطـــاء  الكـــرز 
لفتـــرات كبيـــرة مـــن الوقـــت وهـــذا 
يســـاعد في خفـــض تناول الســـعرات 
الحراريـــ ة، وكما تســـاعد األلياف في 
تحســـين عمليـــ ة الهضـــم مما يحســـن 
الوزن. وتخســـيس  الغذائـــي  التمثيـــل 

مكوناتـــه  مـــن  الكـــرز  ويحـــوي 
مـــاء،   75% عـــن  يزيـــد  مـــا 
وباإلضافـــ ة إلـــى نســـب ة عاليـــ ة مـــن 
ومســـتويات  الغذائيـــ ة  األليـــاف 
الحراريـــ ة. الســـعرات  مـــن  قليلـــ ة 
لمـــن يطمح  يعد غـــذاء مميز  الكـــرز 
الشعور  تعزز  أنها  إذ  الوزن  لخســـارة 
بالشـــبع وامتالء المعـــدة، والتقليل من 
الوجبـــات المتناولـــ ة الحًقـــا، وبمذاقه 
الحلـــو فهو وجب ة خفيفـــ ة مميزة كبديل 
بالطاق ة. العاليـــ ة  واألغذي ة  للحلويـــات 

فوائد الكرز األحمـــر الثمينة لصحة أفضل

نقـــص الحديـــد.. أســـباب وأعراض

قالت الجمعيـــ ة األلماني ة ألمـــراض الدم 
وعلـــم  األورام الطبي ة إن نقـــص الحديد 
يؤدي إلـــى تكوين الهيموغلوبين بشـــكل 
غيـــر كاف فـــي كـــرات الـــدم  الحمراء 
األكســـجين. نقـــل  عـــن  المســـؤول ة 
الحديـــد نقـــص  أســـباب 
 وأوضحـــت الجمعيـــ ة أن نقـــص الحديد 
يرجع إلـــى عدة أمور، منهـــا فقدان الدم 
بشـــدة  بعد جرح ما، أو الحيض الشـــديد، 
أو عـــدم امتصـــاص الحديد جيـــدا عبر 
التغذيـــ ة بســـبب  جراحـــ ة بالمعـــدة مثال 
أو بســـبب أمـــراض الجهـــاز الهضمي.
 كمـــا قـــد يرجـــع نقـــص الحديـــد إلى 
عـــدم إمـــداد الجســـم بـــه بشـــكل كاف 
القاســـي ة  الِحميـــات  الغذائيـــ ة  بســـبب 
الجانـــب. األحاديـــ ة  التغذيـــ ة  أو 

الحديـــد نقـــص  أعـــراض 
 وتتمثـــل أعـــراض نقـــص الحديـــد في:
المــــســـــــــتـــــــمر اإلرهـــــــــــــــاق 
البــــــــــــشـــــــــرة شــــــــــــــــــحوب 
الـــــــــشــــــــــــــــعر تســـــــــــــــاقط 
النـــــــــــــــــــــوم صـــــــــعوبـــــــات 
الـتــــــــــنـــــــفـــــــــس ضيــــــــــــــق 
خفـــــــــقــــــــــــان القــــــــــلــــــــــــب
وأضافـــت الجمعيـــ ة أن الجســـم يمتص 
الحديـــد علـــى أكمل وجه مـــن المصادر 
واألســـماك،  اللحـــوم  مثـــل  الحيوانيـــ ة  
مشـــيرة إلـــى إمكاني ة التحقـــق من نقص 
الحديـــد من خالل  إجـــراء فحص دم لدى 
الطبيب. وفـــي حاالت النقص الشـــديد، 
يمكـــن اللجـــوء إلـــى  تنـــاول المكمالت 
الغذائيـــ ة التـــي تحتـــوي علـــى الحديد.
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الطرب جورج وسوف  كشـــف ســـلطان 
عن وجود خالف بينه وبيـــن النجم كاظم 
الســـاهر، حيث قـــال جورج فـــي مقابل ة 
لبرنامـــج "ســـهير شـــو" مـــع اإلعالمي ة 
ســـهير القيســـي على قناة mbc العراق: 
"الخـــالف بيننـــا شـــخصي وال يمكننـــي 
التحـــدث عـــن تفاصيلـــه حتـــى ال يتـــم 
فهمي بشـــكل خاطئ من قبـــل البعض".

أوضـــح جورج أنـــه يِكن لكاظم الســـاهر 
الكثيـــر مـــن الحـــب والتقديـــر وقـــال: 
"حبيتـــو قبـــل ما شـــوفو وشـــهادتي فيه 
مجروحـــ ة وهـــو فنـــان ال يســـتهان بـــه 
أبـــداً.. إذا حكيـــت الحقيقـــ ة ممكن تجرح 
وأنـــا ال أغـــار مـــن أي أحـــد.. وكاظم 
الســـاهر حبيتـــو من قلبي قبـــل ما أعرفو 

وعندمـــا عرفتـــه كان مثلـــه األعلى أبو 
وديـــع وهو حقـــق نجاحاً كبيـــراً ووصل 
إلـــى العالميـــ ة وهـــو يســـتحق ذلـــك".

وأضـــاف: "الناس بتقول إني أنا الســـبب 
ألنـــك غنيـــت لـــه.. ال ال.. كاظـــم فنان 
كبيـــر ويمكـــن أنا غنيـــت له "ســـلمتك 
عرفتـــه  النـــاس  أن  ويمكـــن  هللا"  بيـــد 
بســـبب هـــذه األغنيـــ ة ولكن مـــا وصل 
إليـــه هـــو بســـبب شـــطارته ومهارته".

وأكـــد جـــورج أن عتبـــه علـــى كاظـــم 
على قـــدر محبتـــه له ولخـــص الخالف 
يـــا حبيبـــي بيضلو  باغنيتـــه: "الذهـــب 
دهـــب، مهمـــا قالوا عنـــه قالـــوا والدهر 
نقلـــب، والعتب يـــا قلبي ع قـــد المحب ة.. 
ومع إللي مبيســـتاهل شـــو نفـــع العتب".

كشـــفت إدارة مهرجـــان الســـينما العربي ة، عن 
االتفـــاق مـــع الباحث أحمد جمـــال صاحب أكبر 
متحف شخصي لتاريخ وســـيرة ومقتنيات عادل 
إمام، علـــى إقام ة معرض لمتحفـــه على هامش 
االحتفاليـــ ة التـــي ينظمهـــا المهرجـــان لالحتفاء 
بتاريخ “الزعيم” بمناســـب ة مرور 60 عاماً على 
بدايـــ ة مســـيرته الفني ة، وهـــي االحتفاليـــ ة التي 
ســـتجمع أكبر حشـــد من النجوم والنجمات الذين 
شاركوا في رحل ة الزعيم الســـينمائي ة، باإلضاف ة 
إلى فيلـــم وثائقي وكتاب خـــاص ومعرض فني.

ويضـــم المتحف أكثر من 14 ألـــف من الصور 
والوثائق وتســـجيالت الفيديو الخاص ة بمســـيرة 
الفنـــان عادل إمـــام، منها أول خبـــر يكتب فيها 
اســـمه بعد مشـــاركته فـــي مســـرح التلفزيون، 

وبوســـترات كل أفالمـــه وعروضه المســـرحي ة 
داخـــل مصـــر وخارجهـــا، ويحتـــل المتحـــف 
نصف مقر ســـكن المخرج المصـــري والباحث 
أحمـــد جمـــال، الـــذي قـــام بتجميـــع المقتنيات 
عبـــر رحل ة عمرهـــا 28 عاماً بدعـــم من عادل 
إمـــام، وســـيتم نقلـــه بالكامـــل إلى مدين ة شـــرم 
الشـــيخ مقر انعقاد مهرجـــان الســـينما العربي ة.

وأكـــدت إدارة المهرجـــان، أنهـــا وجهت دعوة 
للنجـــم عـــادل إمام وأســـرته لحضـــور فعاليات 
الـــدورة األولـــى التـــي ســـتنطلق قريبـــا داخل 
مدينـــ ة شـــرم الشـــيخ، حيـــث يجـــري العمـــل 
علـــى قدم وســـاق للخـــروج بـــدورة مشـــرف ة 
تليـــق بمكانـــ ة المدينـــ ة وبالســـينما المصريـــ ة.

رئيـــس  الحكيـــم،  أيمـــن  الكاتـــب  ووجـــه 
المهرجان الشـــكر إلـــى لبنـــى عبدالعزيز، على 
الفتـــرة التـــي تولـــت فيها الرئاســـ ة الشـــرفي ة 
للمهرجـــان، وتمنى لها وافـــر الصح ة والعطاء.

أضـــاف أيمـــن الحكيـــم، فـــي بيـــان صحفي، 
أن “فريـــق العمـــل اســـتفاد كثيـــراً مـــن أفكار 
عبدالعزيـــز،  لبنـــى  وخبـــرات  ومالحظـــات 
ووضـــع العديـــد منهـــا موضـــع التنفيـــذ، لكن 
بعضهـــا كان يصعب تنفيذه حتـــى ال يؤثر على 
اســـتقاللي ة المهرجـــان ورؤيتـــه المنفتحـــ ة على 
كل التجـــارب والتيارات في الســـينما العربي ة”.

كشفت الفنان ة سمي ة الخشاب عن حصولها 
مـــن منظم ة  الفخري ة،  الدكتـــوراه  علـــى 
األمم المتحـــدة للفنون؛ تقديـــراً لما قدمته 
عبـــر مســـيرتها الفني ة، ووضعت ســـمي ة 
تعليقاً قالـــت فيه: "لـــكل مجتهد نصيب".
ســـمي ة نشـــرت عدة صور مـــن كواليس 
منحهـــا الدكتوراه الفخريـــ ة، عبر خاصي ة 
"الســـتوري" بحســـابها على إنستغرام، ثم 
أعادت نشـــر صـــورة واحدة لهـــا وهي 
تحمـــل شـــهادة التكريـــم عبـــر حســـابها 
بموقع "تويتر"، ووجهت الشـــكر لمنظم ة 
التـــي حرصت  للفنون،  المتحـــدة  األمـــم 
علـــى تكريمهـــا خـــالل الدورة الســـابع ة 
الحتفـــال المنظم ة بيـــوم األب برفق ة نخب ة 

مـــن نجوم الفـــن واإلعالم، 
ماجدة  النجـــوم:  بينهم  ومن 
والفنـــان  الديـــن،  نـــور 
والفنـــان  الســـقا،  عصـــام 
والفنـــان  فهيـــم،  أحمـــد 
واإلعالمي ة  العيلـــي،  حمزة 
دينـــا حويـــدق، وغيرهـــم.

الخشـــاب  ســـمي ة  وظهرت 
مرتدي ة  االحتفاليـــ ة  خـــالل 
روب وقبعـــ ة التخرج، وفي 
من  التكريم  شـــهادة  يديهـــا 
للفنون،  المتحـــدة  األمم  قبل 
بتغريـــدة  بعدهـــا  وعلقـــت 
قالـــت فيهـــا: "لـــكل مجتهـــد نصيـــب".

يذكـــر أن ســـمي ة الخشـــاب غابـــت عن 
لشـــهر  المصريـــ ة  المسلســـالت  موســـم 
رمضـــان 2023؛ بســـبب تفرغها للعودة 
إلى المســـرح ببطول ة مســـرحي ة "كازينو 
المسرحي ة  بطول ة  في  ويشـــاركها  بديع ة"، 
كلٌّ مـــن إدوارد، وأحمـــد فتحـــي، وعالء 
مرســـي، وطـــارق اإلبيـــاري، وعـــالء 
زكريـــا، طلعـــت  وإيمـــي  زينهـــم، 

عـــوض،  عاطـــف  واســـتعراضات   
الخميســـي،  هيثـــم  وموســـيقى  وألحـــان 
ومـــن تأليـــف أحمـــد اإلبيـــاري، وتحت 
اإلبيـــاري. طـــارق  المخـــرج  قيـــادة 

كعادتهـــا، تصّدرت الفنان ة شـــمس الكويتيـــ ة التريند 
بتصريحاتها الجريئ ة حول حياة المشـــاهير والمعايير 
المختلفـــ ة في تعامـــل المجتمع الخليجـــي مع النجوم، 
وهـــو ما أحـــدث ضجـــ ة كبيرة بيـــن المشـــاهدين.
وتحدثـــت شـــمس خـــالل اســـتضافتها فـــي برنامج 
"كتـــاب الشـــهرة" عـــن قانـــون الجـــذب إذ قالت: 
"الـــكالم عـــن الطاقـــ ة وقوانين الجـــذب موض ة في 
العالـــم العربـــي حاليـــاً، والذيـــن يتكلمـــون في هذا 
الموضـــوع انطالقـــاً مـــن علـــم حقيقـــي %3 فقط، 
ووصـــل األمر لدرجـــ ة اعتبار الفتاة التـــي ال ترتبط 
بشـــخص يشـــبه كريســـتيانو رونالدو مثل جورجينا 
لصالحهـــا". تعمـــل  ال  الجـــذب  وقوانيـــن  فاشـــل ة 
وأضافت: "عندما تزوجت ياســـمين صبري من أحمد 

أبـــو هشـــيم ة كان رواد مواقع التواصـــل االجتماعي 
يعطونـــه رمزي ة، وهم ال يعرفـــون تفاصيل حياته أو 
طبيعـــ ة عملـــه أو مصدر أموالـــه، وأصبحوا يقولون 
عن التي ترتبط به بأنها أصبحت ســـندريال العرب”.
وتابعـــت: "ياســـمين انفصلـــت عنـــه، فيـــن دلوقتي 
قانـــون الجـــذب؟ أنـــت هنـــا مـــش بتتكلـــم عن حد 
ورث الثـــروات واألمـــوال أو بناهـــا بطريقـــ ة مـــا 
علـــى مـــدار ســـنوات عمـــره، ولكن نحـــن نتحدث 
عـــن رجـــل أعمـــال مثل أي رجـــل أعمـــال آخر".
كمـــا انتقـــدت شـــمس تعامـــل المجتمـــع الخليجـــي 
بمعاييـــر مختلفـــ ة مـــع الفنانـــ ة العربيـــ ة والفنانـــ ة 
الخليجيـــ ة، بالقـــول: "تصريحاتي عن شـــيرين عبد 
الوهـــاب لم أقصـــد بها الـــكالم عن شـــخص ولكن 
عن حال ة، وشـــيرين نجم ة عربيـــ ة موجودة من قبلي 
وال تنافســـني وال أنافســـها، أنا تكلمت عـــن حالتها".
وأضافـــت: "المجتمـــع الخليجـــي يتقبل مـــن الفنان ة 
العربيـــ ة أو المشـــهورة تطلـــع مـــن غيـــر مالبس 
المشـــروبات  كاس  وتحـــط  مخـــدرات،  وتاخـــد 
الكحوليـــ ة فـــي صورهـــا علـــى إنســـتغرام عادي، 
ويلمعهـــا وينجمهـــا، ولـــو خليجيـــ ة فتحـــت فمهـــا 
بكلم ة أو لبســـت أو صار لها مشـــاكل يتبـــرأ منها".
هـــذه  مـــن  تحـــررت  "أنـــا  قائلـــ ة:  وتابعـــت 
بلـــد". أو  تقاليـــد  أو  أمثـــل عـــادات  الفكـــرة، وال 

فاجأت النجمـــ ة اللبناني ة ماغي بـــو غصن الجمهور 
بإعالنهـــا االســـتعداد لموســـم رابـــع من مسلســـل 
"للموت"، وأنه سيُعرض خارج الموسم الرمضاني.
وقالـــت ماغي خـــالل حلولها ضيف ة علـــى برنامج 
"كالم نواعـــم" أن الشـــرك ة المنتجـــ ة لـــم يكن لديها 
نيـــ ة إلنجـــاز موســـم رابـــع مـــن العمـــل، ولكن 
التفاعـــل الكبيـــر الـــذي أظهـــره الجمهـــور حول 
مصير شـــخصيتي "ســـحر" و"ريم" دفع الشـــرك ة 
للعمـــل علـــى إنجـــاز موســـم رابـــع مـــن العمل.
وأضافـــت ماغي بو غصن خالل حديثها: "الموســـم 
الرابـــع من العمل ســـيمتد لحلقات قليلـــ ة ولن يكون 
للموســـم الرمضانـــي 2024 بل ســـيُعرض خارج 

الرمضانـــي.  الموســـم 
وكشـــفت خـــالل اللقـــاء 
عـــن أنها ســـتحضر في 
رمضان  درامـــا  موســـم 

2024 مـــن خالل عمـــل جديد وفكرة جديـــدة كلياً 
مشـــوق ة جمهورها للعمل الجديد الذي ســـتظهر به.
وكان الموســـم الثالـــث من مسلســـل "للمـــوت" قد 
حقـــق نجاحـــاً كبيـــراً جداً وهـــو من تأليـــف نادين 
جابـــر وإخـــراج فيليـــب أســـمر وإنتـــاج شـــرك ة 
"إيجـــل فيلمـــز" وشـــارك ببطولته كٌل مـــن ماغي 
بـــو غصـــن، دانييـــال رحمـــ ة، فايز قـــزق، مهيار 
خضـــور، ورد الخـــال، يامـــن الحجلـــي وآخرين.

الفنيـــة بـــدء مســـريته  عـــىل  عاًمـــا   60 ـ  مـــرور  مبناســـبة 

إقامة متحف للفنان عادل إمام يف رشم الشـــيخ 
بالرغــــــــم مــــــــــن الخــــــــالف بينــــــهـــــــا

جورج وســـوف يعرب عن محبته لكاظم الســـاهر

وتعلـــق: ‘لكل مجتهـــد نصيب‘
ســـمية الخشـــاب تحصل عىل الدكتوراه الفخرية

بترصيحاتهـــا  الجـــدل  تثـــري  الكويتيـــة  شـــمس 
الجريئــــــــــــة عن املشــــــــاهري والفـــــــــــــن

ماغـــي بو غصن تعلـــن عن وجود 
جـــزء رابع من مسلســـل ‘للموت‘
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الحمل

ر لثو ا

ء ا ز لجو ا

ن لسرطا ا

ســـد ال ا

ء ا ر لعذ ا

الميزان

س لقـــو ا

لـــو لد ا

الحـــوت

لجـــدي ا

لعقـــرب ا

ــاً، إال  ــ ــاً ملحوظ ــ ــق تقدم ــ ــك تحّق ــ ــاً: مع أن ــ مهني
ــل. ــ ــتمرار وليس الكس ــ ــرة باس ــ ــك المثاب ــ أن علي

ــكل ة،  ــ ــاً: يمكن أن توقعك عواطفك في مش ــ عاطفي
ــك. ــ ــي توجيه أحاسيس ــ ــى فطرتك ف ــ ــد عل ــ اعتم

ــالت المرهق ة، وال  ــ ــن كثرة التنق ــ ــاً: إنتبه م ــ صحي
ــوب منك. ــ ــا هو مطل ــ ــام بأكثر مم ــ ــاول القي ــ تح

ــي  ــ ف ــ ة  ــ ومصيري ــم ة  ــ حاس ــ ة  ــ مواجه ــاً:  ــ مهني
ــدد  ــ يتح ــا  ــ نتيجته ــوء  ضــ ــى  ــ وعل ــل،  ــ العم
ــي. ــ نهائ ــبه  ــ ش ــو  ــ نح ــى  ــ عل ــي  ــ المهن ــتقبلك  ــ مس

ــن ردود أفعالك  ــ ــريك م ــ ــج الش ــ ــد ينزع ــ ــاً: ق ــ عاطفي
ــباب الموجب ة ال تستحق كّل ذلك. ــ الغاضب ة، لكّن األس
ــادات  ــ ــع إرش ــ ــف م ــ ــجاع ة وتتكي ــ ــدي ش ــ ــاً: تب ــ صحي
ــر. ــ كبي ــن  ــ بتحس ــعر  ــ وتش ــ ة،  ــ الصحي ــب  ــ الطبي
ــاول  ــ فح ــ ة  ــ متصلب ــف  ــ مواق ــك  ــ واجهت إذا  ــاً:  ــ مهني
ــدوم  ــ ي ــن  ــ ل ــك  ــ ذل ــن  ــ لك ــك،  ــ انفعاالت ــى  ــ عل ــيطرة  ــ الس
ــاً. ــ قريب ــزول  ــ ت ــ ة  ــ الموجب ــباب  ــ األس ألّن  ــاًل  ــ طوي

ــاب ولقاء الحبيب  ــ ــى الهروب والذه ــ ــاً: قد تحتاج إل ــ عاطفي
ــوض تجرب ة جديدة. ــ ــكان آمن وهادئ، ويمكن أن تخ ــ في م

ــوى  ــ ــرات والحل ــ ــاول المكّس ــ ــن تن ــ ــر م ــ ــاً: ال تكث ــ صحي
ــه. ــ ــــض الفواك ــا ببع ــ ــتعض عنه ــ ــا، واس ــ ــ ة بالكريم ــ الغني

ــب  ــ قري ــاح  ــ بنج ــي  ــ المهن ــك  ــ وضع ــر  ــ يبّش ــاً:  ــ مهني
ــادك. ــ ــك واجته ــ تفوق ــى  ــ ــر عل ــ ثاب ــه،  ــ تتوقع ــن  ــ تك ــم  ــ ل

ــد  ــ ــي ق ــ ــف الت ــــض العواصــ ــن بع ــ ــّذرك م ــ ــاً: أح ــ عاطفي
ــن المياه  ــ ــريك، لك ــ ــاء بينك وبين الش ــ ــوراً وجف ــ ــبب نف ــ تس
ــا. ــ ــ ة بينكم ــ ــا الطبيعي ــ ــى مجاريه ــ ــود إل ــ ــث أن تع ــ ال تلب

ــدم  ــ وع ــر  ــ والصب ــرّوي  ــ الت ــوب؟  ــ المطل ــا  ــ م ــاً:  ــ صحي
ــد  ــ ــب عن ــ ــ ة الطبي ــ ــ ة ومراجع ــ ــام بالصّح ــ ــق واالهتم ــ القل
ــّدداً. ــ مج ــ ة  ــ والمجازف ــرة  ــ المغام ــدم  ــ وع ــارض  ــ ع أّي 

ــافات  ــ ــاً: يكون النجاح عنوانك، ويوم ذهبي من االكتش ــ مهني
ــتثمارات. ــ واالس ــ ة  ــ المالي ــات  ــ والعملي ــات  والمفاوضــ

ــر  ــ تغيي ــى  ــ إل ــه  ــ في ــر  ــ تضط ــب  ــ متقل ــوم  ــ ي ــاً:  ــ عاطفي
ــاً  ــ موقت ــك  ــ منزل ــرك  ــ ت ــى  ــ إل أو  ــك  ــ إقامت ــكان  ــ م
ــك. ــ حول ــرة  ــ المتعك ــ ة  ــ األمزج ــــض  بع ــ ة  ــ ومواجه

ــال  ــ تط ــد  ــ ق ــار  ــ أخط ــن  ــ م ــماء  ــ الس ــك  ــ تحمي ــاً:  ــ صحي
ــك والترّوي  ــ ــ ة نفس ــ ــك حماي ــ ــالمتك، وعلي ــ ــك أو س ــ صحت
ــدار. ــ األق ــك  ــ تعاكس ال  ــى  ــ حت ــان  ــ األحي ــــض  بع ــي  ــ ف

ــكاكات  ــ واحت ــ ة  ــ مواجه ــن  ــ م ــــص  تتخل ــاً:  ــ مهني
ــالء،  ــ الزم ــع  ــ م ــ ة  ــ مؤذي ــر  ــ وغي ــيط ة  ــ بس
ــيطرة. ــ الس ــتعادة  ــ اس ــن  ــ م ــن  ــ وتتمك

ــريك تعطي  ــ ــاً: المالحظات التي أبديتها للش ــ عاطفي
ــون طويل ة. ــ ــن تك ــ ــي فترة ل ــ ــ ة، وف ــ ــج ملموس ــ نتائ

ــبب  ــ ــراه ة التي تتس ــ صحياً: إياك واالنغماس في الش
ــريعاً. ــ ــك التخلص منها س ــ ــمن ة، فيصعب علي ــ بالس
ــى  ــ عل ــدة  ــ وجيّ ــ ة  ــ إيجابي ــرات  ــ تأثي ــك  ــ ترافق ــاً:  ــ مهني
ــرج  ــ ب ــي  ــ ف ــر  ــ القم ــود  ــ وج ــع  ــ م ــل  ــ العم ــد  ــ صعي
ــع  ــ ــق م ــ ــذا يتراف ــ ــق ، وه ــ ــي الصدي ــ ــزان الهوائ ــ المي
ــدف قريباً. ــ ــغ اله ــ ــد تبل ــ ــ ة وق ــ ــ ة المحق ــ ــك المالي ــ مطالب

ــب مع  ــ ــريك بما يتناس ــ ــاً: عليك تقييم العالق ة بالش ــ عاطفي
ــتقبل أفضل. ــ ــن أجل مس ــ ــاعد م ــ ــك، وهذا يس ــ طموحات

ــك  ــ متمال ــون  ــ تك أن  ــدك  ــ جه ــاول  ــ ح ــاً:  ــ صحي
ــكاً. ــ ومتماس ــاً  ــ ومتروي ــاً  ــ هادئ ــاب  األعصــ

ــدد من المجاالت،  ــ ــل إيجابي ة كبيرة في ع ــ مهنياً: عوام
ــك المهني ة. ــ ــن أوضاع ــ وهذا يكون في مصلحتك لتحّس
ــريك،  ــ ــك يثير ريب ة الش ــ ــّرب بعضهم من ــ ــاً: تق ــ عاطفي
ــباب الطبيعي ة لذلك. ــ ــد األس ــ ــون الغيرة هي أح ــ وقد تك

ــبوع لتخفيف  ــ ــذ أس ــ ــدأت به من ــ ــل ما ب ــاً: واصــ ــ صحي
ــل. ــ ــب العاج ــ ــي القري ــ ــج ف ــ ــترى النتائ ــ ــك، وس ــ وزن

ــ ة  ــ الراح ــى  ــ إل ــ ة  ــ ماس ــ ة  ــ بحاج ــت  ــ أن ــاً:  ــ مهني
ــك. ــ مهام ــام  ــ وإتم ــ ة  ــ بحماس ــاطك  ــ نش ــاودة  ــ لمع

ــاً،  ــ تدريج ــ ة  ــ العاطفي ــاكلك  ــ مش ــّل  ــ تح ــاً:  ــ عاطفي
ــابق عهدها. ــ ــى س ــ ــب إل ــ ــك بالحبي ــ ــود عالقت ــ وتع

ــدة،  ــ ــي المع ــ ــب ف ــ ــــض التع ــعر ببع ــ ــاً: تش ــ صحي
ــك. ــ أعصاب ــارة  ــ وإث ــاق  ــ اإلره ــرة  ــ كث ــبب  ــ الس
ــور مهم ة  ــ ــاح، وتنتظرك أم ــ ــاً: تصادف النج ــ مهني
ــعيدة. ــ ــارج ولقاءات واعدة وس ــ ــتثنائي ة في الخ ــ واس

ــجاماً  ــ ــن حال وتعيش انس ــ ــدو في أحس ــ ــاً: تب ــ عاطفي
ــعادة والفرح. ــ ــريك، وتعرفان أياماً من الس ــ مع الش

ــد  ــ ق ــون  ــ تك أن  ــد  ــ بع ــدم  ــ الن ــع  ــ ينف ال  ــاً:  ــ صحي
ــح  ــ وتصب ــك،  ــ صحت ــال  ــ إهم ــي  ــ ف ــت  ــ تمادي
ــ ة. ــ واألدوي ــرض  ــ الم ــير  ــ أس ــذ  ــ عندئ

ــاريعك جيدة  ــ مهنياً: يوم مميز كل مخططاتك ومش
ــق والخوف. ــ ــاك ضرورة للقل ــ ــ ة فليس هن ــ وناجح

إذا  ــب  ــ للحبي ــود  ــ الوع ــع  ــ تقط ال  ــاً:  ــ عاطفي
ــى  ــ عل ــو  ــ ول ــا  ــ به ــتفي  ــ س ــك  ــ بأن ــق  ــ تث ــم  ــ ل
ــك. ــ إلي ــه  ــ ــر نظرت ــ ــد يغي ــ ــل، فق ــ ــدى الطوي ــ الم

ــ ة  ــ أولوي ــي  ــ ف ــك  ــ صحت ــع  ضــ ــاً:  ــ صحي
ــيء  ــ ش كل  ــدت  ــ فق ــا  ــ فقدته ــإذا  ــ ف ــك،  ــ اهتمامات
ــيء. ــ بش ــام  ــ القي ــن  ــ ع ــزاً  ــ عاج ــت  ــ وأصبح

ــى  ــ إل ــؤّدي  ــ ي ــا  ــ م ــاً  ــ غالب ــرأي  ــ بال ــرد  ــ التف ــاً:  ــ مهني
ــبب عواقب  ــ ــد يس ــ ــك، وهذا ق ــ ــع محيط ــ ــات م ــ صدام
ــرع ة. ــ ــور تحل بس ــ ــالء، لكن األم ــ ــع الزم ــ ــ ة م ــ وخيم

ــوده أو هو  ــ ــاء بوع ــ ــريك باإليف ــ ــب الش ــ ــاً: تطال ــ عاطفي
ــئلته. ــ ــك محرجاً أمام بعض أس ــ يطالبك بذلك، وتجد نفس
ــيطر عليك  ــ ــل الحرك ة ويس ــ ــك قلي ــ ــد نفس ــ ــاً: تج ــ صحي
ــيل ة. ــ ــن ذلك بأي وس ــ ــــص م ــاول التخل ــ ــول، فتح ــ الخم

ــات مـــتـــقـــاطـــعـــة ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

تسايل وتقارير خاصة

فـــازت مديـــرة التمريض في عيادة شـــقيب الســـالم، 
الممّرض ة ســـهام الشـــليبي- الحوصي، هذا األسبوع، 
بشـــارة رئيس الدولـــ ة للتّميّز لســـن ة 2023، وكانت 
أنهـــت  قـــد   )3  + متزّوجـــ ة  عاًمـــا،   35( ســـهام 
تعليمهـــا للقـــب األول فـــي موضـــوع التمريض في 
جامعـــ ة بـــن غوريون، وبـــدأت تعمـــل كممرض ة في 
صنـــدوق المرضـــى مئوحيـــدت، وســـرعان مـــا تم 
تعيينهـــا مديـــرة تمريـــض في عيادة شـــقيب الســـالم 
التـــي كانـــت تضـــم نحـــو 2,500 مؤّمـــن، بينمـــا 
تضـــّم اليـــوم نحـــو 10,000 مؤّمن وتشـــمل ثالث ة 
فـــروع أخـــرى. وباإلضافـــ ة الـــى ذلـــك، تعمل على 
تركيـــز كل موضـــوع مرافقـــ ة الحمـــل بمئوحيـــدت 
في الوســـط البـــدوي. وقد حـــازت، كما ذكـــر، على 
شـــارة رئيس الدول ة للتّميّز لســـن ة 2023، كممّرض ة 
متميّـــزة من قبـــل مئوحيـــدت، وذلك لمســـاهمتها في 
التنّوع المهني والشـــخصي والتنظيمـــي واالجتماعي. 
ويتـــم منـــح شـــهادة التقديـــر هـــذه فـــي مقـــّر إقام ة 
رئيـــس الدولـــ ة في إطـــار االحتفال بيـــوم الممّرض ة.
تقـــول الممّرض ة ســـهام: "لقد تلقيت الدعـــم من والدّي 
منـــذ اللحظ ة األولى التي قررت فيها دراســـ ة موضوع 
التمريض، وقد شـــكل والـــدي نموذًجا شـــخصًيا لي. 
وكإنســـان، لم يتنـــازل أبًدا عن الحلم بـــأن أنجح وعن 
حلـــم أن أعمـــل على تحقيـــق التحســـين والتغيير من 
أجـــل أهلنا في النقـــب. هكذا بدأت قصتـــي. منذ بداي ة 
الطريـــق كنـــت أعلـــم أن طريقي هو نضال مســـتمر 
من أجـــل تغييـــر النظرة إلـــى الصح ة لدى الســـكان 
البـــدو. وكان جوهـــر عملي هـــو تقليـــص الفجوات 
ورفع مســـتوى الوعي بين الســـكان البدو، وهم سكان 
مســـتضعفون فـــي العديد من المجـــاالت، وخاص ة في 
مجـــال الصحـــ ة الـــذي يعكس الظـــروف المعيشـــي ة 
الصعبـــ ة. يجب أن يكـــون مفهوًما أن هـــذا مجتمع له 
ثقاف ة خاصـــ ة به وطريقـــ ة حياة تقليديـــ ة، وهو يعاني 
مـــن أعلى معدل لوفيات الرضع فـــي البالد إلى جانب 
ارتفاع معـــدل المواليد وعدم وجـــود متابع ة منتظم ة، 
ومتوســـط العمر المتوقع منخفض نســـبًيا، ويعاني من 
أمـــراض وراثيـــ ة ومزمن ة صعبـــ ة وما الـــى ذلك".
وتضيـــف: "التحديـــات العديـــدة تراكمـــت أمامي في 
نهايـــ ة كل يوم عمـــل. وكان علـــّي أن أرفع رأســـي 
وأجـــد أي طريقـــ ة ممكنـــ ة لمســـاعدة ذلـــك المجتمع 
المســـتضعف، الـــذي يفتقر إلـــى المعرفـــ ة والتوجيه، 
والـــذي ال تعتبـــر الصح ة فـــي رأس ســـلم األولويات 
أواجـــه  أن  اختـــرت  استســـلم،  أن  وبـــدل  لديـــه. 
الصعوبـــات، وأقاتـــل كل يـــوم من أجـــل كل مريض 
ومريـــض، كل واحـــد وآخر. أقوم بمّد يـــد العون لهم، 
أقّدم االستشـــارة وأقوم باإلرشـــاد. هكذا بـــدأ التغيير".

وتســـتطرد ســـهام: " كل دورة تأهيـــل شـــاركت بها 
كانـــت من أجـــل تقليـــص الفجـــوات فـــي الخدمات 
الصحيـــ ة وبهدف تحســـين متوســـط العمـــر المتوقع 
ورفـــع مســـتوى الوعـــي. وعلى ســـبيل المثـــال، في 

إطـــار عملـــي كممرضـــ ة مســـح جينـــي، نجحت في 
إتاحـــ ة الخدمـــ ة للجمهور البـــدوي، علًما أنـــه كان ال 
يمكن إجـــراء الفحوصـــات الجيني ة إال في مستشـــفى 
ســـوروكا، وكان العديد من النـــاس يتنازلون عن هذا 
الفحـــص ألنهـــم لم يفهمـــوا طبيعته أو مـــاذا يجب أن 
يفعلوا. لقـــد قمت بإحضار هـــذه الخدم ة إلـــى العيادة 
وبـــدأت بإجراء الفحوصات هنا عندنـــا. باإلضاف ة إلى 
ذلـــك، كان من المهم بالنســـب ة لي أن أحســـن بشـــكل 
كبيـــر االســـتجاب ة إلجراء فحوصات المســـح في بداي ة 
كل حمـــل، وأن أدعو األزواج لالستفســـار والشـــرح 
قبـــل الـــزواج. أنـــا أصل الـــى هـــؤالء األزواج عن 
طريـــق أمهاتهم، النســـاء الحوامل اللواتـــي يأتين إلّي 
ويحّدثـــن الممرضات أو أقاربهن عنّـــي. أذكر أّن أحد 
اآلبـــاء جاء إلـــّي ألنه كان يخشـــى أن تتـــزوج ابنته 
مـــن أحـــد األقارب بعـــد أن أجـــرت االبنـــ ة الفحص 
لـــدّي، وقـــد نجحت فـــي إقنـــاع العريس المســـتقبلي 
بإجـــراء الفحـــص أيًضـــا، ورأينـــا أنـــه ال توجـــد 
مشـــكل ة. إنها عائلـــ ة مغلقـــ ة للغاي ة ال تأتـــي إلى هذه 
الفحوصـــات، وكان هـــذا بمثاب ة إنجاز بالنســـب ة لي".

وتضيـــف: "فـــي إطـــار عملـــي كممرضـــ ة لمراقب ة 
الحمـــل، فإننـــي أطلع علـــى اإلشـــكاليات العديدة في 
أوســـاط المجتمع البـــدوي بســـبب البعـــد الكبير عن 
العيادة، والفجوات اللغوي ة والنســـاء غير المســـتقالت. 
لذلـــك، الكثير من النســـاء ال يقمن بإجـــراء فحوصات 
متابعـــ ة الحمل بســـبب عـــدم اإليمـــان بضرورتها أو 
لعـــدم فهم مـــا يجب القيـــام به بالضبط. فـــي كثير من 
األحيـــان يخرجن مـــع كوم ة أوراق من طبيب ة النســـاء 
ودون أن يجدن من يشـــرح لهـــن. في أحيان أخرى، ال 
يأتين إلجـــراء الفحص األول إال في الشـــهر الخامس 
أو الســـادس ويخســـرن الكثيـــر مـــن الفحوصـــات، 
والكثيـــرات ال يأتيـــن لـــألدوار المحّددة مســـبًقا لدّي. 
وعندمـــا أدركـــت أنـــه توجد مشـــكل ة هنـــا، قررت 
تحويل ســـاعات عملـــي كممرض ة متابعـــ ة للحمل إلى 
ســـاعات العمل المقابل ة لســـاعات عمل طبيب ة النساء- 
وبهـــذه الطريق ة تمكنت من اإلمســـاك بالنســـاء عندما 
يخرجن مـــن عند الطبيب ة، وعلى األغلـــب بعد أن كّن 
ال يعرفن ما هـــو المطلوب منهن، فأقوم بمســـاعدتهن 
فـــي تعيين األدوار وفهم نتائـــج الفحوصات. وكان هذا 
عبارة عـــن تغييـــر صغير أحـــدث فرًقـــا جوهرًيا".

وأشـــارت ســـهام الشـــليبي- الحوصي الـــى أنها تقوم 
بمراقبـــ ة ومتابعـــ ة الحمل لدى نحـــو 50 امرأة حامل 
فـــي حملهن األول، و"أرى من خـــالل ملفاتهن في أي 
أســـبوع حمل هـــن، ومتى هـــن بحاج ة الـــى فحص، 
ومتـــى فاتهن فحـــص ما، ومتـــى يجب االنتبـــاه إلى 
النتائـــج، وما إلى ذلـــك. فأنا أدير يوميـــات معروض ة 
أمامي مـــع متابع ة كل امرأة حامـــل، األمر الذي يتيح 
لـــي مســـاعدتهن. فالقيام بإرشـــاد األمهات الشـــابات 
يســـاعدهن فـــي الحفاظ علـــى حملهن بأقـــل ما يمكن 
مـــن المضاعفات، وإنجـــاب أطفال أصحـــاء. والفائدة 
هي طويلـــ ة األمد، حيث يـــدور الحديث عـــن توعي ة 
األمهات والوالدين الشـــابين، ذلـــك أن هذا الموضوع 
يـــكاد ال يحظى باهتمام في المجتمـــع البدوي إطالًقا".
وتؤكـــد أّن "الجـــزء األساســـي مـــن خطـــ ة عملـــي 
الســـنوي ة يتعلق بتعزيـــز الصح ة وتقليـــص الفجوات. 
قبيـــل  خاصـــ ة  إرشـــادات  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
الصيـــام فـــي شـــهر رمضـــان لمرضـــى الســـكري 
ومـــا قبـــل الســـكري، وإرشـــادات حـــول موضوع 
صحـــ ة المـــرأة، التغذي ة الصحيـــ ة والنشـــاط البدني، 
إرشـــادات لإلســـعاف األولـــي واإلنعاش األساســـي 
وغيرها. كل هـــذه المواضيع المذكورة تبدو أساســـي ة 
للغايـــ ة، ولكن فـــي مجتمعنـــا ال يتم الحديـــث عنها".

وتنـــّوه الممرضـــ ة الحائزة على شـــارة التميّـــز بأنها 
تعلـــم "أن الطريـــق ال يـــزال طويال، وهنـــاك حاج ة 
إلـــى العديـــد مـــن التغييـــرات والميزانيـــات من أجل 
إحـــداث تغيير جـــّدي وأوســـع نطاًقا. لكـــن معرفتي 
بأننـــي نجحـــت فـــي التأثير فـــي الوســـط والمجتمع 
الـــذي أتيـــت منـــه يجعلنـــي أشـــعر بالرضا بشـــكل 
كبيـــر. يـــدور الحديـــث عن صـــراع يومـــي، وهكذا 
فقـــط يأتـــي التغييـــر، وأنا أســـتيقظ كل صبـــاح بكل 
قـــّوة وكأنني ســـأنطلق مـــن نقط ة البداي ة مـــن جديد".

الحويص تحصل عىل الشليبي-  املمرّضة سهام 
شـــارة رئيس الدولـــة للتمّيز لســـنة 2023
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