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بلدية شفاعمرو تستعد الستقبال فصل الشتاء بفتح وتنظيف مصارف املياه

م���ع اق��ت�راب ح��ل��ول ف�����ص��ل ال�����ش��ت��اء
وت�سهيلاً لتدفق جريان مياه االمطار،
تقوم بلدية �شفاعمرو كعادتها مع بداية
ف�صل ال�شتاء بالتح�ضريات الالزمة
بتوجيهات �إدارة البلدية وبالتعاون

بني ق�سمي الهند�سة وال�صحة ،حيث
بد �أ العمل يف خمتلف ا لأحياء وال�شوارع
الرئي�سية بتنظيف �شبكات الت�صريف،
وتو�سيع ا لأودي���ة املفتوحة و �إزال��ة
ا لأن��ق��ا���ض امل���وج���ودة يف ال��ع��ب��ارات

نائب رئيس بلدية شفاعمرو فرح خنيفس للسالم :

"وزارة اإلسكان ودائرة اراضي اسرائيل تعلنان
عن مناقصه جديدة لبناء  36وحدة سكنية"

عممت وزارة اال�سكان ودائ��رة �أرا�ضي ا�سرائيل اعال ًنا ا�ستلمه ال�سيد فرح خنيف�س نائب رئي�س
بلدية �شفاعمرو ,يوم �أول �أم�س الأربعاء ,حول نية الوزارتني االعالن عن مناق�صه جديده لبناء 36
وحدة �سكن وذلك يف حي اجلنود امل�سرحني .هذا و�أكد خنيف�س لل�سالم ان جهوده امام الوزارتني
لت�أمني �سكن ملجموعه اخ��رى من اجلنود جنحت وان��ه ابتدا ًء من يوم  30.11.20يتم طرح
املناق�صة وعندها بالإمكان الت�سجيل عرب موقع دائرة �أرا�ضي ا�سرائيل لغاية �شهري 1و2021/ 2

توزيع رسمي للقسائم الجديدة يف حي
الجنود املسرحني ووزارة اإلسكان تخصص
مبلغ  10مليون شاقل للبنى التحتية يف الحي
�أف���ادن���ا ن��ائ��ب رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ���ش��ف��اع��م��رو ف���رج خ��ن��ي��ف�����س ,ب�����أن وزارة اال���س��ك��ان �أعلمته
ع���ن ت���اري���خ ت�����س��ل��ي��م ال��ق�����س��ائ��م اجل���دي���دة يف ح���ي اجل���ن���ود امل�����س��رح�ين ���س��رك��ي�����س وال��ت��ي
���س��ت��ج��ري ي���وم���ي ال����راب����ع واخل���ام�������س م���ن ال�����ش��ه��ر ال����ق����ادم . 5-4\11\2020
�سيتم اع��ل�ام م�سبق ك��اف��ة ال��ذي��ن ي�ستحقون ه���ذه ال��ق�����س��ائ��م وم��وع��د و���س��اع��ة احل�ضور
واال����س���ت�ل�ام ح��ي��ث ���س��ي��ت��واج��د يف امل���وق���ع م�����س ��ؤول�ين م���ن وزارة اال����س���ك���ان وم��ه��ن��د���س
و����س���وف ي��ح�����ص��ل ك���ل ف���رد ع��ل��ى دي�����س��ك و����ش���رح ع���ن ال��ق�����س��ي��م��ة ال��ت��ي �سيح�صل ع��ل��ي��ه��ا .
نائب رئي�س البلدية ف��رج خنيف�س �أك��د ب��أن��ه مت تخ�صي�ص ميزانية للبنية التحتية وت�صل
امل��ي��زان��ي��ة اىل  10مليون �شاقل و�ست�شمل ب��ن��اء ج���دران وخ��ط��وط م��ي��اه و���ص��رف ال�صحي

وال�����ش��وارع ال��رئ��ي�����س��ي��ة وال��ف��رع��ي��ة.
رئي�س البلدية ال�سيد عر�سان يا�سني
ثمن عمل ق�سمي الهند�سة وال�صحة
على العمل الد �ؤوب م�ؤك ًد ا على اهمية
ا�ستقبال ف�صل ال�شتاء دون عوائق

واحلفاظ على �أمن و�سالمة املواطنني.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ،ق���ام���ت ال��ب��ل��دي��ة
ب��ت��ج��ه��ي��ز وت��وف�ير امل���ع���دات ال�لازم��ة
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع ك����اف����ة ال����ظ����روف
امل���ن���اخ���ي���ة واحل��������االت ال���ط���ارئ���ة.

عضو البلدية زه�ير كركبي يطالب ب �إع �ادة بناية
ب �ي��زك إىل ال�ب�ل��دي��ة وع ��دم بيعها للقطاع الخاص
وي��وج��ه رس �ال��ة اىل رئ�ي��س ال�ب�ل��دي��ة ع��رس �ان ياسني

"تجاهلك لرسالتي بخصوص بناية
بيزك سيضطرني للتوجه اىل املحكمة "

توجه ع�ضو البلدية زهري كركبي بر�سالة �شديدة
اللهجة اىل رئي�س البلدية عر�سان يا�سني على اثر
جتاهل الأخري ر�سالته من تاريخ  21.9بخ�صو�ص
بناية بيزك حيث يطالب كركبي ب�إعادة البناية
�إىل البلدية وعدم بيعها للقطاع اخلا�ص  ,حيث مل
يتم �إدراج الر�سالة يف جل�سة املجل�س الأخرية .
وق��د ج��اء يف الر�سالة � ":إن بلدية �شفاعمرو
رئي�سها �أع�ضاءها وموظفيها يعملون �ضمن
�أنظمة وق��وان�ين حم��ددة ين�ص عليها القانون
ولي�س فوق القانون  .لرمبا يحق لك يا ح�ضرة
الرئي�س جتاهل ر�سالتي يف �أول جل�سة جمل�س

رئ � �ي � �س� ��ة ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر :م � � �ن� � ��ال ن� �ج ��ار م���������وق���������ع ال�������س���ل���ام

بلدي بعد ا�ستالمك الر�سالة ولكن ال يحق لك
جتاهلها يف اجلل�سة الثانية ال��ق��ادم��ة  .لذلك
�أطالبك مرة اخ��رى ب ��إدراج ر�سالتي املذكورة
بخ�صو�ص بناية ب��ي��زك م��ن ت��اري��خ  21.9يف
جل�سة املجل�س البلدي ال��ق��ادم و�إال �س�أ�ضطر
الت��خ��اذ خ��ط��وات ق��ان��ون��ي��ة وم��ن��ه��ا ال��ت��وج��ه اىل
املحكمة وتقدمي �شكوى اىل وزارة الداخلية ".
هذا وقد امتنع ع�ضو البلدية كركبي عن الت�صويت
ع��ل��ى امل��وا���ض��ي��ع امل��درج��ة يف جل�سة املجل�س
ال��ب��ل��دي االخ�ي�رة ب��ت��اري��خ  20.10احتجاجً ا
على جتاهل رئي�س البلدية و�إدارت���ه طلباته.

لحجز

اعالناتكم0525363507

ت���ص���م���ي���م ال����غ����راف����ي����ك :اي�����م�����ان ح���اي���ك الربيد االلكرتوني ntohama@gmail.com

ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET

ͪ,y, Ks4

ͨͨͨ,y2ʙf%`r
71
90

ɰ`1/Dza$rʁe



1 

103

ŬskgP250Azkz

103

¡sir˳¢syD0e





9

90

  
 250



csz˽0sj,Me5z

1



552

/sf8z`sW/r
U`48NUz





 
48

504


92
90



 ++)T


ɰ`1Tskza$kzkX

1   

24 2

sj,MesazTN<



29 1
90



90



91

103
90

11 1

ɰ`1.5Ŭsk/sÞsy



s`syD0e



14 2

 +,\Ϳi%k

90





gP900x(+0e+yb5L

900 

 

1.5 

90

gP225isz`sjk



 
225

9

90


1

241

90



jr,Me#saekz!L



6ys9ɰ5zspX

200±

100

 +/,<Ϳ%5e +

6



12 1

gP500/Dk`

14 1

zjɶs˳¢syrʁe

19 1

iske^f4qzazT

104

˾)ysa$/-



90



90



90





 
9%500







ŊŝŘħĔŅŻƻŤĳŵŁŤē ĚťũĩŤēŇŴĴĽŤŒńĔĬŞėĹũŤēūƻŐƺēūŴįĞŜŴŦŠŽŘĚťũĩŤēĆĔŕŤƺŊĖĴťŤİĩťŤĚŤŵĭŨĚšėĽŤē

_˴9`ʓ>(/ʜzjs%`]8

  7
7%1%6%



04-9865768
04-6944016

ĚňĴĽŤēĶŠĴŨĘŬĔĥĖŴĴũŐĔřļĳēŵřŤēŏĴŘ

ĚũŐĔŭŤēśĴřŨŴĴũŐĔřļźĳĔĥĝŤēĶŠĴũŤēŏĴŘ

4

30.10.2020

األخبار

ج���رائ���م ال��ق��ت��ل ت��ف��ت��ك ب��امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي تقديم الئحة اتهام ضد رئيس سلطة محلية
م��ص��رع ع��اي��دة أب���و ح��س�ين ( 47ع��ام��ا) بعد م��ن ال��ش��م��ال اع��ت��دى ع��ل��ى ام����رأة يف فندق

ت��ع��رض��ه��ا إلط��ل�اق ن���ار يف ب��اق��ة الغربية
لقيت م�ساء االرب��ع��اء ال�سيدة ع��اي��دة اب��و ح�سني
( 47ع��ام��ا) م�����ص��رع��ه��ا ب��ع��د ت��ع��ر���ض��ه��ا لإط�ل�اق
ن����ار داخ����ل ���س��ي��ارة يف م��دي��ن��ة ب��اق��ة ال��غ��رب��ي��ة.
وق���ام���ت ط���واق���م اال���س��ع��اف ب��ن��ق��ل امل�����ص��اب��ة اىل
امل�ست�شفى هيليل ي��ايف الطبي يف اخل�ضرية بحالة
خطرية مع القيام بعمليات انعا�ش لها .فيما �شرعت
ال�شرطة بالتحقيق يف مالب�سات احل���ادث والحقا
مت اق��رار وفاتها يف امل�ست�شفى مت�أثرة بجراحها.
جدير بالذكر �أن املغدورة فقدت قبل اربعة �أ�شهر,
ابن اخيها حممد رائد وتد ( 22عاما) الذي تعر�ض
للطعن حتى املوت عندما خرج من بيتها ،وال�شرطة
اعتقلت ���ش��اب�ين وق��دم��ت �ضدهما الئ��ح��ة ات��ه��ام.

ق���دم���ت وح����دة ال����دع����اوى ال��ق�����ض��ائ��ي��ة يف
ال�شرطة مبنطقة النقب� ،أم�����س اخلمي�س،
الئ��ح��ة ات��ه��ام ���ض��د رئ��ي�����س ���س��ل��ط��ة حملية
م��ن منطقة ال�شمال ،ن�سبت �إل��ي��ه االعتداء
ع��ل��ى ام�����ر �أة يف ال���وق���ت ال����ذي ك���ان���ا فيه
م � ًع��ا داخ���ل ف��ن��دق مب��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر ا َمل � ِّي��ت.
وي�����س��ت��دل م���ن الئ��ح��ة االت���ه���ام �أن رئي�س

ال�سلطة املحلية امل��ت��ه��م اع��ت��دى بال�ضرب
على امل��ر �أة التي كانت معه يف الفندق.ومن
جانبه� ،أنكر املتهم ما ُن�سب �إليه من اتهام.
وفر�ضت ال�شرطة عليه �شروطا مقيدة ،بينها
اخلروج من منزله للعمل يف ال�سلطة املحلية
وال��ع��ودة �إىل ال��ب��ي��ت ف��ق��ط .وا�ست�صدرت
�أم���را مب��ن��ع ن�شر ا���س��م امل��ت��ه��م وتفا�صيله.

ضبط مخترب يف اللد لتصنيع عصري
يحتوي على مخدرات واعتقال مشتبهني

م��ق��ت��ل ن����واف اش��ق��ران��ي ( 23ع��ام��ا)
بعد تعرضه إلط�ل�اق ال��ن��ار يف الطرية

قتل �صباح الأرب��ع��اء ال�شاب ن��واف احلاج
ا���ش��ق��راين ( 23ع��ام��ا ) م��ن ال��ط�يرة ج��راء
تعر�ضه لإط�لاق النار ،وبا�شرت ال�شرطة
حتقيقاتها يف م�لاب�����س��ات اجل��رمي��ة .وك��ان
املغدور قد �أ�صيب بجروح بالغة اخلطورة
ن��ق��ل ع��ل��ى اث��ره��ا اىل م�ست�شفى م��ئ�ير يف
ك��ف��ار ���س��اب��ا لتلقي ال��ع�لاج ،والح��ق��ا اعلن
ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي وف��ات��ه م��ت ��أث��را بجراحه.

خ�لال ن�شاط لل�شرطة يف مدينة اللد ،مت العثور
على خمترب لإنتاج ع�صري عنب يف بقالة باملدينة
وي�شتبه �أنه يحتوي على مادة خمدرات خطرية.
وقد جاء يف بيان خا�ص لل�شرطة ":عرثت ال�شرطة
على حوايل  200زجاجة من الع�صري بالإ�ضافة

�إىل م��ع��دات و�آل���ة ت�ستخدم ل�صنع الع�صري".
وق��د مت ال��ق��اء القب�ض على م�شتبهني يف املكان
( 23،39عاما) من �سكان اللد للتحقيق معهم ومت
�إح�ضارهم �إىل حمكمة ال�صلح يف ري�شون لت�سيون
جلل�سة ا�ستماع مت يف النهاية متديد اعتقالهم ".

م��ق��ت��ل ال����ش����اب ادم زي������اد ام������ون (20
ع��ام��ا) ب��ع��د ت��ع��رض��ه إلط��ل�اق ن���ار يف يركا اب����������ت����������دا ًء م��������ن ي����������وم األح��������د

و�صل اىل م�ست�شفى نهاريا م�صابا بعيارات
ن��اري��ة حيث مت اق���رار وف��ات��ه ،وق��د با�شرت
ال�����ش��رط��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف م��ك��ان اجل���رمي���ة ".
وجاء يف ت�صريح طاقم حيان للعالج املكثف،
ب�أنه وبعد و�صول الطاقم وُج��د ال�شاب ً
فاقدا
ل��ل��وع��ي �إث���ر تعر�ضه لطلقات ن��اري��ة  ،بعد
تقدمي عملية �إنعا�ش متقدمة وحم��اوالت �إنقاذ
لقي فجر الثالثاء ،ال�شاب ادم زياد امون ( 20عاما) احلياة مل يكن �أم��ام الطاقم اال �إق��رار وفاته.
م�صرعه اثر تعر�ضه لإطالق نار يف بلدة يركا  .ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���ان اب���ن ع��م امل���غ���دور منهل
ويف بيان عممته ال�شرطة يت�ضح  ":ان ال�شاب ام��ون ك��ان قد قتل هو االخ��ر قبل ح��وايل �شهر

إضاءة مصابيح السيارات خالل ساعات النهار

م��ق��ت��ل ج��م��ع��ة ع��ي��س��ى ال����وح����واح واص��اب��ة
اخ���ر ب��ع��د ت��ع��رض��ه��م��ا إلط��ل�اق ن���ار يف اللد

�أ�صيب م�ساء الأرب��ع��اء� ،شابان  ،احدهما
بجراح خطرية من مدينة اللد واالخر بجراح
طفيفة من مدينة ره��ط ،وهما قريبان ،بعد
تعر�ضهما لإط�لاق ن��ار يف �شارع ه�شمنائيم
مبدينة اللد .وقامت طواقم اال�سعاف بتقدمي
اال�سعافات االول��ي��ة للم�صابني ونقلهما اىل
م�ست�شفى ا���س��اف هروفيه لتلقي العالج.
وحتقق ال�شرطة يف مالب�سات احل��ادث .ومت
الح��ق��ا اق���رار وف���اة ال�����ش��اب جمعة عي�سى
ال��وح��واح ( 42ع��ام��ا) م��ت ��أث��را بجراحه.

اب��ت��دا ًء من  1ت�شرين الثاين ،1/11/2020
ال���ذي ي�����ص��ادف ي���وم الأح����د امل��ق��ب��ل ،وحتى
 31/03/2021ي���دخ���ل ق���ان���ون �إن����ارة
م�صابيح ال�����س��ي��ارات ح � ّي��ز التنفيذ ،وال��ذي
ي��ل��زم ك��اف��ة ال�����س��ائ��ق�ين �إ����ض���اءة امل�صابيح
خ�ل�ال ���س��اع��ات ال��ن��ه��ار �أث���ن���اء ال���ق���ي���ادة ،يف
م�سعى لتح�سني ال��ر�ؤي��ة طيلة ف�صل ال�شتاء.
فيُلزم �سائقو ال�سيارات ب��إ���ض��اءة م�صابيح
الإنارة �أثناء قيادتهم ال�سيارات داخل وخارج

البلدات  ,خالل �ساعات النهار ويت�ضمن القانون
�إ�ضاءة امل�صابيح الأمامية يف �سيارات ال�شحن،
البا�صات� ،سيارات الأجرة والدراجات النارية
�أثناء ال�سفر داخل املدن �أي�ضا ،علما �أن القانون
ي�سري طوال �أيام ال�سنة على الدراجات النارية.
وال�سائق املخالف للقانون الذي يتم �ضبطه دون
�إ�ضاءة امل�صابيح حترر له خمالفة مالية بقيمة
مئة �شاقل ،بالإ�ضافة �إىل ت�سجيل نقطتني يف
�سجله اخلا�ص بال�سياقة وعلى رخ�صة ال�سياقة.
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الهيئة العربية للطوارئ ِّ
تحذر من معاودة ال�بروف��ي��س��ور ف��ه��د حكيم:
ت��ف��ش��ي ال���ك���ورون���ا يف امل��ج��ت��م��ع
العربي "ال��ج��م��ه��ور ال��ع��رب��ي م��درك
عممت الهيئة العربية للطوارئ بيا ًنا • ،م�ل�اءم���ة و���ض��ب��ط ���س��ل��وك��ي��ات��ن��ا مبا

ج��اء فيه  " :خ�لال �أ���س��ب��وع واح��د على
ان��ت��ه��اء ا لإغ�ل�اق ال��ع��ام وب��داي��ة تخفيف
القيود التي فر�ضتها احلكومة يف  ،ا لآونة
ا لأخرية جراء االنخفا�ض الكبري يف عدد
ا لإ�صابات  ،يف البالد عام ًة ويف املجتمع
ال��ع��رب��ي خ��ا���ص�� ًة  ،ع�����اودت امل��ع��ط��ي��ات
ا لأخ��ي��رة ل��ت��ع��ك�����س م��ن��ح��ى ا لإ���ص��اب��ات
باجلائحة يف جمتمعنا من انخفا�ض يومي
م�ستمر يف ع��دد ا لإ���ص��اب��ات خ�لال فرتة
ا لإغ�ل�اق �إىل ازدي���اد ت�����ص��اع��دي وب�شكل
يومي بعد ا لإغالق ،بحيث دخلت بلدتان
عربيتان �ضمن منطقة اخلطر ،املنطقة
احلمراء ،وتقرتب �أكرث من ع�شر بلدات
ع��رب��ي��ة �أخ����رى م��ن خ���ط اخل��ط��ر ،وك��ل
ذل��ك ت��زام��ن �اً م��ع ال��ت��ح�����ض�يرات للعودة
ال��ت��دري��ج��ي��ة ا لآم���ن���ة امل��رت��ق��ب��ة يف ه��ذه
ا لأي��ام للمدار�س ولباقي مرافق احلياة.
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ب���ال���ذات ،وب��ع��د ف�ترة
ط��وي��ل��ة م��ن م��ع��ان��اة جمتمعنا العربي
ال��ك��ب�يرة ج���راء ا لإغ�ل�اق���ات و �إج����راءات
الت�شدد وا�سقاطاتها اجلمة ,على كافة
جوانب احلياة وتزامناً مع التح�ضريات
التي جتري هذه ا لأي��ام لعودة تدريجية
�آمنة مرتقبة للمدار�س وملرافق �أخرى،
فمن املفرو�ض �أن نكون كمجتمع وك�أفراد
واعني ومدركني حلجم امل�س�ؤولية امللقاة
ع��ل��ى عاتقنا ل��وق��ف م�سل�سل املعاناة،
وان ن�����ش��دد م��ن ال��ت��زام��ن��ا بالتعليمات
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ن��ح��ى االن��خ��ف��ا���ض
ب��ا لإ���ص��اب��ات وال�سيطرة ال�سريعة على
الوباء و �أن نعمل بكافة طاقاتنا للعودة
التدريجية للحياة الطبيعية ا لآمنة " .
وج��اء �أي�ضا " :من هنا وا�ستنادا على
ال��ت��و���ص��ي��ات ا لأخ��ي�رة ل��ل��ج��ن��ة ال�صحة
القطرية العربية وجلنة متابعة ق�ضايا
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��رب��ي وال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ط��ري��ة
لأول���ي���اء �أم���ور ال��ط�لاب ال��ع��رب ،وبعد
االج��ت��م��اع امل��و��ّ�س��ع ال��ذي عقدته الهيئة
العربية للطوارئ م�ساء ي��وم ا لأربعاء
( ،)28.10.2020ف������إن ال��ه��ي��ئ��ة
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��وارئ ت��و���ص��ي مب��ا يلي:
• الت�شديد والتقيد واالل��ت��زام التام،
ال���ف���ردي واجل��م��اع��ي ،ب��ك��اف��ة تعليمات
و���س��ب��ل ال��وق��اي��ة وال��ت��ب��اع��د االجتماعي
وع�����دم ال��ت�ره����ل واال����س���ت���ه���ت���ار ب��ه��ذه
التعليمات لكي نعيد منحى ا لإ�صابات
باجلائحة �إىل م�ساره ال�صحيح ،م�سار
االنخفا�ض امل�ستمر يف ع��دد ا لإ�صابات
ن���ح���و احل�����د م����ن ان���ت�������ش���ار اجل��ائ��ح��ة
واخل��روج من ه��ذه ا لأزم��ة ب�أ�سرع وقت
مم��ك��ن وب���أق��ل م��ا ي��ك��ون م��ن ا لأ����ض���رار.

حت � ّت��م��ه ع��ل��ي��ن��ا ال���ظ���روف اال�ستثنائية
ال��ت��ي من��� ّر ب��ه��ا يف ظ��ل ال��ك��ورون��ا وع��دم
امل�شاركة يف التجمهرات والتجمعات،
على اختالف انواعها واهدافها ،وعلى
وج��ه اخل�����ص��و���ص ا لأع���را����س وا لأف����راح
لكونها امل�سبب ا لأكرب النت�شار اجلائحة،
ودع����وة ج��م��اه�يرن��ا ال��ع��رب��ي��ة ب��ت��أج��ي��ل
ا لأع���را����س �أو ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ف��ق��ط يف �إط���ار
التعليمات وا لإجراءات الوقائية الالزمة.
• التكثيف من �إجراء الفحو�صات للك�شف
ع��ن م��واق��ع اجلائحة و �إت��اح��ة ال�سيطرة
عليها واحل��د من انت�شارها وعلى وجه
اخل�صو�ص �إجراء فحو�صات فورية لكافة
الطواقم التدري�سية واملرافقة للم�سرية
التعليمية لدفع عجلة العودة للمدار�س.
• ال��ت��ج��ن��د ال���ت���ام م���ن �أج�����ل �إجن����اح
ال��ع��ودة التدريجية املرتقبة يف الفرتة
ال��ق��ري��ب��ة ل��ل��م��دار���س وم��راف��ق �إ�ضافية،
ل��ت��ك��ون ع���ودة �آم��ن��ة وم�����س��ت��م��رة تليها
ع����ودة ت��ام��ة ل��ك��اف��ة ج���وان���ب احل��ي��اة.
• منا�شدة ق��ي��ادات جمتمعنا املختلفة
و���س��ل��ط��ات��ن��ا امل��ح��ل��ي��ة ب����أخ���ذ دوره����ا
ال���ري���ادي يف م��ك��اف��ح��ة ا لأزم����ة وات��خ��اذ
ال���ت���داب�ي�ر وا لإج���������راءات واخل���ط���وات
الالزمة لل�سيطرة على اجلائحة واحلد
م��ن انت�شارها لتعجيل وت��ع��زي��ز وت�يرة
ال��ع��ودة ا لآم��ن��ة ل��ك��اف��ة م��راف��ق احلياة.
• مطالبة ال��دوائ��ر احلكومية املختلفة
بتلبية الطلبات واالح��ت��ي��اج��ات امللحة
وال�ضرورية من م��وارد مادية وب�شرية
كانت قد تقدمت بها �سلطاتنا املحلية،
���رارا وت���ك� ً
م� ً
��رارا  ،و �إع�����ادة رف��ع��ه��ا من
ج���دي���د ،م���ن �أج�����ل مت���ك�ي�ن ال�����س��ل��ط��ات
امل��ح��ل��ي��ة م��ن ال��ق��ي��ام ب��دوره��ا ال��ري��ادي
وال��ف� ّع��ال يف مواجهة ومكافحة ا لأزم��ة.
• مطالبة ال�سلطات الر�سمية امل�س�ؤولة
للقيام مب�س�ؤولياتها وواجباتها يف كل
م��ا يتعلق ب��ال��ردع وم��ع��اق��ب��ة املخالفني
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ،ك��م��ا تقت�ضيه ال�����ض��رورة
وف��ق �اً ل��ل��ق��وان�ين وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ع��ام��ة.
• م��ط��ال��ب��ة وزارة ال�����ص��ح��ة وه��ي��ئ��ة
ال���ك���ورون���ا احل��ك��وم��ي��ة وامل ��ؤ���س�����س��ات
ال��ر���س��م��ي��ة االخ����رى ب ��إت��اح��ة ال��و���ص��ول
للمعلومات واملعطيات الالزمة املتعلقة
مبواجهة الكورونا ،و �إعادة تزويد الهيئة
العربية للطوارئ باملعلومات واملعطيات
الالزمة حتى تتمكن من درا�ستها والقيام
ب��واج��ب��ات��ه��ا وم�����س ��ؤول��ي��ات��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة
وال�����ش��ام��ل��ة ،جت���اه امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي.
مب�س�ؤولية وحدوية وجمتمعية وااللتزام
�سننت�صر ع��ل��ى ج��ائ��ح��ة ال��ك��ورون��ا " .

ملخاطر الأعرا�س ولكنه يعي�ش حالة من االنفالت"
ق��ال الربوفي�سور فهد حكيم ،مدير م�ست�شفى
النا�صرة (االجنليزي) �":إنه من امل�ؤ�سف �أن
الغالبية ال�ساحقة من املواطنني العرب يدركون
ج��ي��دا خم��اط��ر �إق��ام��ة الأع���را����س يف ال��ظ��روف
الراهنة" .بالن�سبة ملو�ضوع الأع��را���س قلت يف
كل املحافل ويف كل االجتماعات مبا فيها وزارة
ال�صحة ومكتب رئي�س احلكومة� ،إن العر�س
هو م�شروع العمر وه��و �أم��ر حتمي ،و�صاحب
العر�س ال��ذي ح �دّد موعدا لالحتفال منذ �سنة
�أو �سنتني ورمبا �أكرث من ذلك ،ال بد انه يرغب
يف �إقامة الفرح يف موعده .العر�س يف املجتمع
العربي ال يتم يف ليلة واح��دة وامن��ا على مدار
�أ�سبوع �أو رمبا ع�شرة �أيام ،و�أحيانا �شهر كامل،

وت�شمل التح�ضريات للعر�س والتجمعات يف بيت
عائلة العري�س ثم التعاليل ،وال�سهرة واحلناء
وال��زف��اف ومتتد حتى بعد ع��ودة العرو�سني
م��ن �شهر الع�سل ك��زي��ارة "املباركة" و�إل���خ.
وتابع" :العر�س لدى العرب هو م�شروع كبري
وه��ن��اك ح��ال��ة م��ن االن��ف�لات ،ولي�س ح��ال��ة من
ع��دم ال��وع��ي .يجب على �سلطات ال��ق��ان��ون �أن
تتدخل لأن ذلك ال��ذي يقيم عر�سا ي ��ؤذي نف�سه
والآخرين" .واختتم الربوفي�سور حكيم حديثه
ق��ائ�لا" :انا ل�ست �ضد الأع��را���س ومل �أدع اىل
وق��ف الأع��را���س .يجب اف�ساح امل��ج��ال لإقامة
الأعرا�س �ضمن �إط��ار منا�سب و�آم��ن لأ�صحاب
العر�س وللمدعوين وحتى �آمن ملن مل يح�ضروا
العر�س و�أال يخافوا من و�صول العدوى اليهم".

ح��������ت��������ى ام����������������س ال�����خ�����م�����ي�����س

 11164إصابة فعلية بالكورونا يف البالد
�أف����ادت وزارة ال�����ص��ح��ة �أن ع���دد مر�ضى
ال��ك��ورون��ا يف ال��ب�لاد ،بلغ  313114حتى
ال�ساعة  19:23من م�ساء �أم�س اخلمي�س،
بينهم  2508وفيات .ومن جممل ا لإ�صابات

هناك  440و�صفت حالتهم خطرية و 191
م��و���ص��ول�ين ب��ج��ه��از التنف�س اال�صطناعي،
و  299439مت���اث���ل���وا ل��ل�����ش��ف��اء ،ع��ل � ًم��ا
�أن امل��ر���ض��ى ح��ال � ًي��ا ع���دده���م ."11164

وزارة املالية " :منح بقيمة  2000شاقل
للعاطلني عن العمل ومنح ملن عادوا للعمل"
ن�����ش��رت وزارة امل��ال��ي��ة ��� ،ص��ب��اح الأح����د ،
م�����س��ودة ات��ف��اق��ي��ة ب�ين ال�����وزارة وم�ؤ�س�سة
الت�أمني الوطني  ،تعر�ض خطتني جديدتني
ل���ت���وزي���ع امل���ن���ح  ،ل��ل��ع��اط��ل�ين ع���ن ال��ع��م��ل
ل���ف�ت�رة ط��وي��ل��ة ول��ل��ع��ائ��دي��ن �إىل ال��ع��م��ل .
بح�سب م�سودة االتفاق  ،ف�إن �أي �شخ�ص معا�شه

حتى � 10،500شاقل وح�صل على خم�ص�صات
بطالة مل��دة ال تقل عن  100ي��وم  -يحق له
احل�صول على منحة قدرها � 2000شيكل.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت���وزي���ع م��ن��ح��ة خ��ا���ص��ة ملن
ع���اد �إىل ال��ع��م��ل وي��ت��ق��ا���ض��ى ح��ال��ي��ا رات��ب �اً
�أق����ل مم���ا ك���ان ي��ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه يف ال�����س��اب��ق.
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ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي أم��ام
خيارين :اإلعتذار للمسلمني
أو تعميق األزمة اإلقتصادية

رم�����������اح ي�����ص�����وّب�����ه�����ا -م�����ع��ي��ن أب���������و ع���ب���ي���د

شخصيات تتكلم ع��ن الكورونا

اإلع����ل���ام��������ي أح������م������د ح�������ازم

عندما حت��دث حالة قتل �أو عمل �إرهابي
يف فرن�سا ،قام بها مواطن فرن�سي الأ�صل
واجل��ذور ،متر احلادثة ب�شكل ع��ادي وال
يعريها الإعالم �أي اهتمام �إال كونها حالة
من احل��االت التي يعاجلها الق�ضاء دون
�ضجيج �شعبي ،وم��ا �أك�ثر ه��ذه احل��االت
يف املجتمعات الغربية ومنها املجتمع
الفرن�سي .لكن �إذا ك��ان الفاعل يف مثل
ه��ذه احل���االت م�سلماً ،ف ��إن الدنيا تقوم
وال تقعد ،لي�س ب�سبب حالة القتل �أو
ارت��ك��اب ج��رمي��ة معينة ،ب��ل لأن الفاعل
ف��رن�����س��ي�اً ك���ان �أم غ�ير ف��رن�����س��ي ينتمي
ل�ل�إ���س�لام ،وه��ذا م��ا ح��دث يف فرن�سا وما
ح��دث بال�ضبط م��ع الرئي�س الفرن�سي.
م��اك��رون نف�سه ع�بر ع��ن ه��ذا ال��واق��ع يف
الكلمة التي �ألقاها يف جامعة ال�سوربون
يف ال�����س��اد���س ع�����ش��ر م��ن ال�����ش��ه��ر احل��ايل
خالل ت�أبني املدر�س �صامويل باتي الذي
ُقتل يف �أح��د ���ش��وارع باري�س على خلفية
�إع��ادة عر�ضه "الر�سوم امل�سيئة" للنبي
حممد عليه ال�صالة وال�����س�لام .الرئي�س
الفرن�سي �صرح وبكل وقاحة �أنه يواجه
م��ا �أ���س��م��اه (الإره����اب الإ���س�لام��ي) وق��ال
� ":إنه ال ي�ستهدف الإره��اب �أي�اً كان لأنه
�سلوك م��دان ،بل ي�ستهدف حت��دي� ً
ٌ
�دا ذلك
الإره���اب ال��ذي يقوم ب��ه م�سلمون ،و�أن
امل��در���س الفرن�سي قتل ،لأن الإ�سالميني
يريدون اال�ستحواذ على م�ستقبلنا ،ولن
نتخلى عن الر�سومات والكاريكاتريات"
م������اك������رون ،جت�������اوز ح�������دود الأدب
والدبلوما�سية وحتى �أن��ه جت��اوز حدود
احرتام الأديان الأخرى ،التي هي جزء من
القيم الفرن�سية التي يت�شدق بها ماكرون
ب�صورة دائ��م��ة .لقد اعتقد م��اك��رون ب�أن
ت��ك��رار هجومه على الإ���س�لام والر�سول
الكرمي �سيمر ب�سهولة .لكن ما ح��دث هو
العك�س مت��ام �اً ،وي��ب��دو �أن م��اك��رون مل
يتعلم من ردود فعل امل�سلمني يف العامل
على �إهانة الر�سول الكرمي يف �صحف يف
الدامنارك والرنويج وحتى �أنه ن�سي ما
حدث يف فرن�سا نف�سها مع املجلة الفرن�سية
ال�ساخرة (�شاريل �إبدو) التي ن�شرت ر�سوماً
كاريكاتريية م�سيئة ً
جدا للر�سول الكرمي.
يف الثاين من �أكتوبر اجلاري قال ماكرون "�إن
الإ�سالم يعي�ش اليوم �أزمة يف كل مكان يف
العامل ،و�إن على فرن�سا الت�صدي ملا و�صفها
باالنعزالية الإ�سالمية ال�ساعية �إىل �إقامة
نظام مواز و�إنكار اجلمهورية الفرن�سية،
معلنا عن �سيا�ساته �ضد ما �سمّاه “الت�شدد
الإ�سالمي ال��ذي يتخذ العنف منهجا له”
هناك مثل �شغبي يقول ":التكرار يعلم
احلمار" .لكن تكرار ما حدث من �إهانات
ل�ل�إ���س�لام ول��ل��ن��ب��ي ال��ك��رمي يف ف��رن�����س��ا مل
يتعلم منه م��اك��رون ،ال��ذي ي��واج��ه الآن
ح��م�لات احتجاجية ق��وي��ة ���ض��ده ،تدفع
فرن�سا متن مواقفه الغبية جت��اه حواي

 6ماليني م�سلم يف فرن�سا ،وحوايل مليار
ون�صف مليار م�سلم يف العامل .امل�سلمون
ي�����س��ت��خ��دم��ون الآن ���س�لاح �اً ق���وي���اً �ضد
فرن�سا وهو �سالح املقاطعة والذي يقول
التاريخ �أن هذا ال�سالح له جدوى كبرية.
املقاطعة الإقت�صادية والتجارية ،يرى فيها
بع�ض املحللني �أنها من �أبرز �أ�سلحة الردع
التي متتلكها ال�شعوب .والبعد الديني
هو �أي�ضاً حمرك �أ�سا�سي لإ�شهار �سالح
املقاطعة ،كما حدث مع املقاطعة العربية
الوا�سعة لل�سلع الدمناركية والرنويجية
يف العام  2006احتجاجا على الر�سوم
الكاريكاتورية امل�سيئة للنبي حممد عليه
ال�سالم ،التي ن�شرت يف الدمنارك والرنويج.
ومل تخمد نار املقاطعة ال�شعبية الوا�سعة
�إال عقب اعتذار ال�صحف امل�سيئة وكبار
امل�����س ��ؤول�ين يف ال��دول��ت�ين ع��ن ال��ر���س��وم.
الرئي�س ال�ترك��ي �أردوغ���ان مل يتحمل ما
�سمعه م��ن م��اك��رون ع��ن �إه��ان��ة الإ���س�لام
والر�سول الكرمي ،فهاجم ماكرون ب�شدة
كونه م�سلماً ً
حرا ،فخرج املنافقون العرب
ليظهروا والئهم وطاعتهم للغرب وادعوا
ب�أن" مقاطعة منتجات فرن�سا لي�ست �سوى
لعبة �سيا�سية �أطلقها �أردوغان" .لكن هذا
حم�ض كذب ،لأن دعوات املقاطعة بد�أت من
عوا�صم عربية قبل حديث �أردوغان عنها.
�إن حملة املقاطعة العربية هي رد حكيم
ومنطقي على الرئي�س الفرن�سي الذي �أظهر
بكل و�ضوح �أنه بريد ا�ستثمار حادثة قتل
املدر�س الفرن�سي �سيا�سياً يف �إطار التحري�ض
العن�صري �ضد الإ���س�لام وامل�سلمني� .إن
ماكرون على ما يبدو فقد عقله و�أ�صبح
ي��رى يف ك��ل ان��ت��ق��اد ل��ه ويف ك��ل م��وق��ف ال
يتنا�سب مع موقفه "م�ؤامرة �إ�سالمية".
على كل حال ،ف�إن الرئي�س الفرن�سي ويف
ظ��ل ا���س��ت��خ��دام ���س�لاح املقاطعة لل�سلع
واملنتجات الفرن�سية يقف �أمام خيارين ال
ثالث لهما ::ف�إما االعتذار عن الإ�ساءات
ل��ل��دي��ن الإ���س�لام��ي وال��ن��ب��ي حم��م��د عليه
ال�سالم ،ووقف ال�سيا�سة العن�صرية بحق
الإ�سالم وامل�سلمني ،و�إما تعميق الأزمة
االقت�صادية واملالية التي ت�شهدها فرن�سا
حالياً ب�سبب املقاطعة الإقت�صادية العربية .
وم��ا دام ال�شيء بال�شء يذكر فال بد من
التذكري ب�أن بيانات موقع ،ITC Trade
وهو م�شروع تابع للأمم املتحدة� ،أظهرت
�أن �إجمايل �صادرات فرن�سا �إىل ثمان دول
عربية فقط وهي اجلزائر ،املغرب ،قطر،
ت��ون�����س ،الإم�����ارات ،ال�����س��ع��ودي��ة ،م�صر
و�صلت العام املا�ضي �إىل ح��وايل ثالثني
مليار دوالر ي�ضاف �إليها ���ص��ادرات �إىل
دول عربية و�إ�سالمية �أخ���رى ،و�إع�لان
 430وكالة �سفر تعليق �شراء تذاكر
ال��ط�يران �إىل فرن�سا .فهل م��اك��رون على
ا�ستعداد للت�ضحية بهذه املليارات يف وقت
تعاين فيه فرن�سا م��ن �أزم��ة اقت�صادية؟

احلديث الذي يدور على مدار ال�ساعة يف �أرجاء املعمورة،
ويت�صدر و�سائل الإعالم على اختالفها ،هو وباء الكورونا
 ،هذا املخلوق الفريو�سي ال��ذي ال ميكن ر�ؤيته بالعني
املجردة ا�ستطاع �أن يحقق ما عجز عنه العامل رغم التطور
والرقي والأبحاث والإجنازات يف ميادين احلياة� ،أن يوقف
ن�سبة تلوث البيئة وتنقية الأجواء التي مل تعد كما يبدو �أن
تتحمل �أكرث ،تقول للإن�سانية كفى .فريو�س الكورونا �أقلق
العامل ب�أ�سره و�شل وكما هو معروف احلالة االقت�صادية
و�أث��ر على كل ف��رد ماديا معنويا ونف�سيا وغ�ّيررّ جمرى
التاريخ والعامل كما غيرّ اللعبة واملعادلة ال�سيا�سية.
زاوي�����ة رم����اح ت��ن��ق��ل ل��ك��م �آراء وردود ف��ع��ل بع�ض
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال�ت�رب���وي���ة ،ال���دي���ن���ي���ة ،وال��ع��ل��م��ي��ة
ح���ول ت��وق��ع��ات��ه��م وتقييمهم وت��ف�����س�يره��م ل��ل��ك��ورون��ا.
ف�ضيلة ال�شيخ موفق طريف �صرح لزاوية رماح مبا يلي:
�إن ال��رح��م��ة ال��ت��ي م��ن��ح��ن��ا �إي���اه���ا ال���ب���اري ع���ز وج��ل
ن��ع��م��ة ع��ل��ي��ن��ا �أن ن���ق���دره���ا واالل�����ت�����زام وال��ت��ق��ي��د
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات �أم������ر اج���ت���م���اع���ي ت����رب����وي ودي���ن���ي.
الطائفة ال��درزي��ة كانت �أول من حافظ على التعليمات
يف املوجة الأوىل واملجل�س الديني مع ر�ؤ�ساء املجال�س
و�أع�ضاء الكني�ست اتخذوا قرارات قا�سية ً
جدا يف مقدمتها
�إغ�لاق �أماكن العبادة� ،إلغاء مرا�سيم االحتفال بزيارة
النبي �شعيب والنبي اخل�ضر والنبي �سبالن عليهم
ال�سالم� ،إغ�لاق بيوت الطائفة وع��دم �إق��ام��ة اجلنازات
و�إل��غ��اء حفالت ال���زواج واالجتماعات ،وك��ل ن�شاط قد
ي ��ؤدي �إىل انت�شار ونقل ال��ع��دوى لهذا املر�ض اخلبيث
وح��ذر ف�ضيلته م��ن ال��ت��ه��اون وع��دم �أخ��ذ االحتياطات
وال��ت��ق��ي��د بالتعليمات؛ لأن ال�����ص��ح��ة ف���وق ك��ل �شيء
واال�ستهتار وع��دم املحافظة يعتربان حم��اول��ة للقتل.
مناف للدين والقيم ،ونا�شد املجتمع الإ�سرائيلي بكافة
وهذا ٍ
�شرائحه وانتماءاته �إىل التوحد والتقيد بالتعليمات .ومن
هنا بودي �أن �أبعث تقديري و�شكري للأطباء واملمر�ضات
الذين يعملون على م��دار ال�ساعة وي�ضحون من �أجل
�سالمة املجتمع ،وطالب احلكومة الإ�سراع يف تقدمي الدعم
وامليزانيات للمجال�س لتنجح مبحاربة هذا الوباء وانت�شاره.
وعن الو�ضع والتقيد بالتعليمات لدى دروز لبنان و�سوريا
�أكد �أنه بعد �أن اتخذنا قرارًا ب�إغالق �أماكن العبادة وبيوت
الطائفة هم �أي�ضا طبقوا هذه ال��ق��رارات والتزموا بها.
�أم��ا اب��ن �شفاعمرو الربوفي�سور زاه��ر ع��زام املعروف
ب����أخ�ل�اق���ه وح��ب��ه ل��ب��ل��ده وجم��ت��م��ع��ه �أدىل مب���ا ي��ل��ي:
فريو�س ك��ورون��ا املتالزمة التنف�سية احل��ادة الوخيمة
( ، )SARS - CoV ‐2وهو فريو�س كورونا جديد
م��ن احلم�ض ال��ن��ووي الريبي م��ن نف�س عائلة فريو�س
ال�سار�س  CoV -ومتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية
( .)MERS - CoVمت حتديده يف �أوائل يناير 2020
ك�سبب لوباء االلتهاب الرئوي الذي �أ�صاب مدينة ووهان
 ،عا�صمة مقاطعة هوبي  ،حيث انت�شر ب�سرعة يف جميع
�أنحاء ال�صني ،بعد �إ�صابة وت�سبب يف وفاة �آالف الأ�شخا�ص
يف ال�صني ،انت�شر الفريو�س وو�صل �إىل �إيطاليا ودول
�أوروبية �أخرى والواليات املتحدة الأمريكية وبقية العامل.

�أطلقت منظمة ال�صحة العاملية على مر�ض فريو�س
كورونا  )COVID - 19( 2019و�أعلنته ً
الحقا ب�أنه
وب��اء ب�سبب انت�شار العدوى ومعدل العدوى املرتفع.
تظهر ع��دوى ال�سار�س  CoV - 2 -ب�شكل �أ�سا�سي
�أعرا�ض ت�شبه �أعرا�ض الأنفلونزا مثل احلمى وال�سعال
وال��وه��ن ،على غ��رار فريو�سات ك��ورون��ا الأخ���رى .على
الرغم من و�صف �إ�صابة الرئة احلادة يف جميع الأعمار،
�إال �أن��ه يف بع�ض الأف��راد املعر�ضني ملخاطر عالية ،مثل
كبار ال�سن �أو امل�صابني ب�أمرا�ض متعددة مزمنة ،من
املرجح �أن يت�سبب الفريو�س يف حدوث التهاب رئوي خاليل
وخيم ومتالزمة ال�ضائقة التنف�سية احلادة ()ARDS
وف�شل العديد من الأع�ضاء الالحقة ،امل�س�ؤولة عن ف�شل
اجلهاز التنف�سي احلاد ال�شديد وارتفاع معدالت الوفيات.
جزيئات الفريو�س ،التي توجد يف �إف��رازات من اجلهاز
التنف�سي لل�شخ�ص امل�صاب ،ت�صيب الآخرين من خالل
االت�صال املبا�شر مع الأغ�شية املخاطية مع متو�سط فرتة
ح�ضانة ترتاوح بني  12 - 2يومًا (متو�سط � 5.1أيام).
ك�شف حتليل  22درا�سة �أن فريو�سات كورونا الب�شرية،
مبا يف ذل��ك  ،MERS - CoVميكن �أن ت�ستمر على
الأ�سطح مثل املعدن �أو الزجاج �أو البال�ستيك ملدة ت�صل
�إىل � 9أيام ،ولكن ميكن � ً
أي�ضا تعطيلها بكفاءة يف غ�ضون
دقيقة واح���دة م��ن خ�لال تطهري الأ���س��ط��ح با�ستخدام
�إي��ث��ان��ول ،بريوك�سيد ال��ه��ي��دروج�ين �أو هيبوكلوريت
ال�صوديوم .عالوة على ذلك ،تدعم معظم الأدلة املتاحة
كاف
النظرية القائلة ب�أن التباعد االجتماعي البالغ  2مرت ٍ
ملنع انتقال العدوى عرب الهواء .تعترب احتياطات النظافة
العامة �ضرورية لتقليل خماطر التلوث .يف الواقع ،ال
تزال تدابري احلجر ال�صحي والتباعد االجتماعي الطرق
الأك�ث�ر فعالية الح��ت��واء انت�شار .COVID - 19
م�سار العدوى خفيف �أو بدون �أعرا�ض يف حوايل 80-90٪
من احلاالت .ي�صبح خطريًا فقط يف حوايل  ٪ 10من احلاالت،
مع �ضيق التنف�س ونق�ص الأك�سجني يف الدم ومهدد للحياة.
حاليًا ،ال توجد �أدوية م�سجلة لعالج مر�ض كوفيد 19 -
وال يتوفر لقاح يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على العالج الداعم
وعلى عالج الأعرا�ض وحماولة منع ف�شل اجلهاز التنف�سي.
ه��ن��اك درا���س��ات �أظ��ه��رت فعالية حم���دودة للعالج مثل
ديك�ساميثازون وريدمي�سفري وم�ضادات التخرث .العالج
بهيدروك�سي كلوروكني غري فعال وميكن �أن يكون �ضارًا.
يوجد حاليًا �أك�ثر م ن  169لقاحً ا مر�شحً ا لـ VCO
 ID-19قيد التطوير 26 ،منها يف مرحلة التجربة
الب�شرية (حت��دي��ث منظمة ال�صحة العاملية� ،سبتمرب
 .)2020من ه ��ؤالء لقاح وزارة ال�صحة يف االحتاد
ال��رو���س��ي ،ل��ق��اح �أك�����س��ف��ورد (�أ���س�ترازي��ن��ي��ك��ا) ،لقاح
 NIAIDوامل��ع��اه��د الوطنية لل�صحة (م��ودرن��ا).
م��دي��ر ق�����س��م ال�ب�رام���ج ال��ق��ط��ري��ة يف وزارة امل��ع��ارف،
ال�������ش���ي���خ م���ه���ن���ا ف����ار�����س ادىل ل����رم����اح م����ا ي��ل��ي:
جهاز الرتبية والتعليم ،دائمًا منذ القدم يحاول ايجاد
الأ�ساليب والطرق من �أجل حت�سني التدري�س والتعلم.
جائحة الكورونا وقعت على �أجهزة الرتبية والتعليم عامليًا،
ووجدتها ذات جاهزية قليلة ج ًدا للتعامل مع هذا التحدي.
لذلك علينا اليوم مهمتان ،املهمة االوىل ايجاد الآليات
وال��و���س��ائ��ل ال��ن��اج��ع��ة للتعميمات م��ع ال��ت��ح��دي��ات يف
جم��ال التدري�س والتعلم ،ول��ك��ن امل��ه� ّم��ة الأُخ����رى هي
املهمة اال�سرتاتيجية ،فعلينا التفكري مباهية الرتبية
ً
وخ�صو�صا
والتعليم وفح�ص مو�ضوع اه��داف الرتبية
امل��وا���ض��ي��ع ،امل�����واد وامل����ه����ارات ال�ل�ازم���ة للطالب.
رم��اح ت�ضم �صوتها �إىل ك��ل �شرائح و�أط��ي��اف املجتمع
وت��ط��ال��ب ب����إ����س���دال ال�����س��ت��ارة ع��ل��ى ه���ذه امل�سرحية
ال��ه��زل��ي��ة ال��ت��ي م���ل ت�����س��ل�����س��ل �أح���داث���ه���ا وم�����ش��اه��ده��ا
املقيتة وال��ت��ي تعيد نف�سها ومليئة بالتناق�ضات،
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متفائال ماتَ أبي ()2

د .ح��������امت ع����ي����د خ������وري
دواعي توتر �سليم م�صطفى(ابو �صربي) وقل ِقه
�سرعان ما انك�شفت عندما � َّ
إنف�ض الديوان وبقي
ه��و ووال����دي ل��وح��ده��م��ا .لقد ت��ب�ّي�نّ ل��وال��دي ان
زي��ارة �صديقه احلميم ه��ذا لبيتنا يف ف�سوطة،
يف �صيف  ،1948هي زي��ارة وداع��ي��ة لأن��ه قد
ق ّرر َ
ترك تر�شيحا والرحيل اىل لبنان� ،إحتجاجا
على ق��ي��ادة جي�ش االن��ق��اذ وبع�ض املتعاونني
ن�صبوا انف�سَ هم حما ًة للوطن وحرا�سا
معها ممّن َّ
للق�ضية ،فلم يكتفوا برف�ض اق�تراح��ه ب�ش�أن
حماولة تدار�س و�سيل ٍة ت�ضمن بقا َء النا�س يف
بيوتهم وامالكهم وع��دم ت�شريدهم  ،بل قاموا
باملزايدة عليه والتطاول على كرامته والطعن يف
وطنيته واخال�صه ،والتمادي �إىل درجة تخوينه
والإع��ت��داء على حرمة بيته ،متجاهلني وغري
�آب��ه�ين ورمب��ا غ�ير م��درك�ين �أن ال��ب�لاد ،ك��ل بالد،
تحُ دَّد هوي ُتها من خالل هوية �سكانها ،وان البالد
�أو املنطقة التي يُقت َلع منها �سكانها او ينزحون
عنها ،ال تفقد �سكانها فقط بل هويتها اي�ضا..
حاول والدي بكل ما حباه اهلل به من قوة �إقناع �أن
يطيّب خاط َر �صديقه متهيدا لإقناعه بالعدول عن
ر�أيه� ،إال �أ َّن االخري بقي م�ص ًّرا على موقفه ،واثقا
بر�ؤيته ب�أ ّن هكذا قيادة جاهلة ،غا�شمة ،م�ستبدة
وانغالقية �ستقود ما تبقى من الوطن اىل الهاوية،
وم��ع�ّب�رّ ا عن قناعته بق�ص ٍة رمزية باتت اليوم
ب�صي ٍَغ خمتلفة ،عن اجلردون
معروف ًة للجميع ِ
الذي هبَّ لإغاثة الأ�سد �سيّد الغابة الذي وقع يف
�شبك ٍة كبرية ن�صبَها ال�صيادون� .أخ َذ اجلردون
ِب َق ْرط ( ِب َق�ضم) حبال ال�شبكة ...وما �إ ْن حت ّرر
اال�سد من ال�شبكة ووقف على اقدامه حتى �سارع
هلي فيّو
اىل مغادرة تلك الغابة وهو يقول" :حمل ّ
ال ُقر ُقط بح ّل وبربط ،وا ِهلل ما �أنا باقي فيّو"...
وقف ابو �صربي ام��ام دارن��ا يف موقع يط ّل على
تر�شيحا ،ملوِّحا بذراعيه قائال ب�صوت تخنقه
الدموع" :بخاطرك يا تر�شيحا" ،وملقيا بنف�سه على
كتف والديُ ...
عناق الرجلني واحت�ضان كل منهما
لل َآخر ،بات م�شهدا يه ّزين اليوم كما ه ّزين قبل ما
يربو على �سبعة عقود من الزمن ،ويذكرين مبقولة:
"الرجال ال يبكون ،و�إن بكوا فدمعُهم يكون دما"..
غاب �أب��و �صربي عن تر�شيحا ومنطقتها ،لك ّنه
مل يغب اب��دا عن بال وال��دي ال��ذي طاملا �سمع ُته
يعرب عن تفا�ؤله بعودة �صديقه ،حتى بعد ان
�سقطت تر�شيحا ومنطقتها يف اواخر �شهر ت�شرين
االول �سنة  1948وهربت فلول جي�ش االنقاذ
ع��ن طريق ���ش��ارع العزمية (���ش��ارع القاوقجي
على اخل��رائ��ط اال�سرائيلية) فا�ضحى ا�سمه
ال�شعبي ال�شائع املتداول حتى اليوم يف ف�سوطة
وغ�يره��ا م��ن ق��رى اجلليل��� ،ش��ارع الهزمية بدال
من �شارع العزمية ،و�سيطر اجلي�ش اال�سرائيلي
ع��ل��ى خ���ط احل�����دود ال����ذي ر���س��م��ت��ه ات��ف��اق��ي��ة
�ساي�س بيكو �سنة  ،1916ب�ين جنوب لبنان
و�شمال فل�سطني ،وا�ضحت العودة اىل الوطن
ُتعترب ت�س ّلال يعاقب عليه القانون الع�سكري.
تفا�ؤل والدي بعودة �صديقه كان دائم التجدّد.
فما �إن يخبو قليال ب�سبب االو�ضاع االمنية ،حتى
يتجدد ثانية مع و�صول دفع ٍة جديدة من العائالت
الفل�سطينية العائدة اىل الوطن ،وك�أ ّن عودتهم تلك

كانت ت�شحن تفا�ؤ َل
وال�������دي ب���ط���اق��� ٍة
جديدة .بع�ض تلك
العائالت كانت ت�صل اىل قرية رمي�ش يف جنوب لبنان
لت�ستعني هناك مبر�شد لبناين حملي يقودهم م�شيا،
عرب احلدود ،اىل ف�سوطه .كان املر�شد يرتكهم عند
املدخل ال�شمايل لف�سوطة قائال لهم با�سلوب الغ�ش
واخلداع" :توجّ هوا اىل بيت املختار عيد اخلوري،
وهناك ُت��و َزع عليكم هويّات ا�سرائيلية" .هذه
اخلدعة كانت تنطلي على العائدين ،في�صلون
اىل دارن��ا متعبني ،منهكني وم�صابني يف �أكرث من
موقع يف اج�سادهم وال �سيّما يف اقدامهم .ولطاملا
ُ
�سمعت وال��ديَّ رحمهما اهلل ،يرحبان بالعائدين
ُ
ويقدمان لهم االكل وال�شرب ،كما ر�أيتهما يبذالن
كل جهد ممكن لتخفيف معاناتهم ج�سديا ومعنويا.
بات ُ
وهكذا َ
باب بيتنا ليال �أمرا م�ألوفا ومميّزا
طرق ِ
رقات خفيفة ي�ستوجبها احلذر ويفر�ضها ترد ُد
َبط ٍ
�ارق وخج ُله ،اىل ان كانت ذات ليلة عندما
ال��ط� ِ
َ
رقات عالي ًة ال يُقدم عليها � اّإل مَن كانت
ط
�سمعنا
ٍ
له دا ّل � ٌة على وال��دي .فمَن كان الطارق يا ُترى؟
�راع وال��دي يف تلك اللحظة اب�سط قواعد
 ..مل ي� ِ
احلذر املطلوبة ،فلم ي�س�أل" :من الطارق؟"� ،إمنا
�سارع لفتح الباب ..ال ،مل ي َر امامه �صديقه �سليم
م�صطفى كما تو ّقع ،او كما ه ّي�أ له تفكريُه ال َر َغ ّبي
( ،)Wishful thinkingلكنه ر�أى �شابا
بدت �سحن ُته ،رغم �ضوء قنديل الكاز اخلافت،
م�ألوف ًة له .انه وال �شك حممود ال��ذي كثريا ما
ك��ان ي��راه يف دي���وان اب��ي �صربي يف تر�شيحا..
بعد ا�سرتاحة ق�صرية تخ ّللها تناول وجبة خفيفة
وك ��أ���س م��ن ال�����ش��اي ،ق��ال حممود ل��وال��دي ،قبل
ان يه َّم واقفا ،بلهج ٍة ال تخلو من لهجة اعتذار
يبديه عادة ٌ
م�ستعج ٌل�" :إنتدبني عمي ابو
�ضيف
ِ
�صربي ملهمة �شخ�صية عاجلة تقت�ضي دخويل
اىل تر�شيحا وخروجي منها حتت جنح الظالم".
�سكت حممود حلظة ريثما يُدخل ي �دَه يف جيبه
اليمنى ،ثم تابع حديثه" :كما ك ّل َفني اي�ضا ان
اع ّرج عليك البلغ َك �سالمه وا�س ّلم َك هذه االمانة
هدي ًة منه اليك" ...تناول وال��دي من يد حممود
قما�ش �صغرية .مل ي�ستف�سر عن حمتواها
ُ�ص َّرة ٍ
ومل يبادر اىل فتحها لئال تلهيه ،كما يبدو يل،
عن توديع �ضيفه متم ّنيًا له التوفيق وال�سالمة...
ال�ص ّرة وملم�سها من اخلارج كانا مثريين
منظر ُ
خمملي يحتوي
كي�س
عن
عبارة
كانت
لقد
للإهتمام.
ّ
على كرات �صغرية �صلبة� .سارع والدي �إىل ف ّك
اخليط الذهبي املحيط بفتحة الكي�س ،فانك�شفت
بداخله م�سبحة ..ما ان تناولها وحت�سّ �سها وامعن
النظر فيها ،حتى قال بلهفة�" :إنها م�سبحة ابو
�صربي ب�شكلها ولونها ُ
و�ش ّرابتها" ...احت�ض َنها
َ
إحت�ضان م��ن ال يريد ان َ
تفلت منه.
ب�ين ك ّفيه �
بعثت يف قلبه �أمال ويف نف�سه تفا�ؤال .بقيت مالزم ًة
له فا�صبحت جزءًا ال يتجز�أ من ط ّلته وح�ضوره
�أينما كان .مل تفارقه حتى يف �أيامه الأخرية وهو
يف امل�ست�شفى ،فارد ُتها ان تبقى معه اىل االبد..
قبل م��وارا ِت � ِه ال�ت�راب ،وه��و م�سجّ ى يف نع�شه،
و�ضع ُتها ب�ين ي��دي��ه املحبوكتني على �صدره،
ق��ائ�لا مل���ن ح����ويل " :م��ت��ف��ائ�لا م� َ
���ات �أب����ي "...
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زي��ت��ون فلسطني ..ب�ين اع��ت��داءات
أه��ل��ن��ا وج����رائ����م امل��س��ت��وط��ن�ين
زي����������������اد ش�����ل�����ي�����وط
" كرمت الزيتونة يف القر�آن الكرمي وكانت
التوراة قد ذكرتها من قبل� ،أ ّم��ا امل�سيحيون
فيم�سحون بزيتها �أطفالهم �ساعة عمّادهم.
ه���ذه ال�����ش��ج��رة امل��ب��ارك��ة ك��ان��ت وم���ا زال��ت
�أغ�صانها رمزا لل�سالم "..هذا ما يقوله الباحث
د� .شكري عراف يف كتابه "الأر�ض ،االن�سان
واجلهد" .ه��ذه ال�شجرة املقد�سة و�صاحبة
املكانة املرموقة لدى �شعوب ال�شرق وال �سيما
يف فل�سطني ،والتي يجتهد �أهلنا يف هذه الأيام
بجني حم�صولها مب��ا ي��ع��رف با�سم "مو�سم
الزيتون" ،تتعر�ض جلرمية م�ستمرة بل جمزرة
بحقها ،يجدر بنا االلتفات اليها والت�صدي لها.
�شجرة الزيتون للأ�سف تعر�ضت وتتعر�ض اىل
جانب االهتمام بها ،اىل نوع من الإهمال واىل
اع��ت��داءات مق�صودة عليها ،ميكن اعتبارها
جرمية بكل ما حتمله هذه الكلمة من معنى،
واجلرمية الب�شعة �ضد الزيتون التي تنفذ حاليا
يف فل�سطني تنق�سم اىل ق�سمني .الأول اجلرمية
التي ينفذها امل�ستوطنون اليهود يف مناطق
ال�ضفة الغربية ،والثاين ما ينفذه عدد من �أهلنا
و�أبناء جمتمعنا يف مناطق "دولة �إ�سرائيل".
يف اجلانب الفل�سطيني يوا�صل امل�ستوطنون
االع��ت��داءات الهمجية على �شجرة الزيتون،
ب�أ�شكال و�صور خمتلفة ،منها قطع الأ�شجار
باملئات يف ك��ل مو�سم ،منع �أ���ص��ح��اب كروم
الزيتون من الو�صول اليها وقطف ثمارها،
وب��ذل��ك �إ�ضاعة حم�صول ع�شرات العائالت
وت��خ��ري��ب ال�����ش��ج��ر ،االع���ت���داء وم��ه��اج��م��ة
الفالحني و�أ���ص��ح��اب الزيتون يف الأر����ض �أو
خالل توجههم للمكان ،وكل ذلك دون حترك
ي��ذك��ر م��ن ج��ان��ب ال�����س��ل��ط��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
املتمثلة باجلي�ش وقوات الأمن املختلفة ،التي
تقدم الدعم والعون وامل�ساندة للم�ستوطنني
ال��غ��زاة ب��دل �أن ت���ردع امل��ع��ت��دي��ن .ويك�شف
لنا ال�صحفي الإ�سرائيلي اجل��ريء غدعون
ليفي ،من خالل زاويته الأ�سبوعية "منطقة
التعتيم" التي يد�أب على ن�شرها منذ �سنوات
يف �صحيفة "ه�آرت�س" .و�آخر ما نقله الكاتب
يف هذا ال�صدد يوم اجلمعة املا�ضي عن هجوم
�أرب��ع��ة م�ستوطنني على ف�لاح كهل يبلغ من
العمر  73عاما ،يدعى خليل عمرية من قرية
نعلني بجانب رام اهلل ،لدى مغادرته �أر�ضه
بعدما قطف زيتونه القليل هذا العام ،فهاجمه
�أربعة م�ستوطنني باحلجارة �أمام �أعني ابنته
و�أحفاده ال�صغار ،و�أ�صابوه يف ر�أ�سه وكادوا
يقتلونه باحلجارة الكبرية التي قذفوها نحوه.
وكذلك الفالح حممود �أب��و �صبحية من قرية
جبعا ،القريبة من م�ستوطنة "بيتار عيليت"،
له �أر���ض من  22دومن ،زرعها وال��ده ب�شجر
الزيتون ويقوم حممود برعايتها .عندما ذهب
لكرمه بعد طول وقت نتيجة حلجر كورونا،
ف��وج��يء ب ��أن معظم �أ�شجار ال��ك��رم تعر�ضت
للقطع والن�شر ومل يبق منها �سوى اجلذع
والبع�ض الآخر اقتلعوه من جذوره .كما قام

امل�ستوطنون باالعتداء
يف حادثة م�شابهة على
ك��رم خالد م�شاهلل حيث �أج��ه��زوا على 220
���ش��ج��رة ،و���ش��اه��دن��ا ع�بر و���س��ائ��ل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي �أح���د ال��ف�لاح�ين الفل�سطينيني
يغالب دموعه احلارقة ،بعدما عاين اعتداء
امل�ستوطنني الهمجي على زيتونه الذي �أجهز
ع��ل��ى ��� 300ش��ج��رة .وم��ث��ل ه���ذه احل���وادث
االجرامية تقع على مدار ال�سنوات ،ويقوم
جنود االحتالل بالتغطية على تلك االعتداءات
وبالتايل فهم �شركاء يف اجلرمية كما ي�صفهم
ال�����ش��اع��ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم��م��ود دروي�������ش:
"لكن ،ه�ؤالء اجلنود ،ه�ؤالء اجلنود اجلدد،
ي������ح������ا�������ص������رون������ه������ا ب�������اجل�������راف�������ات
وي���ج���ت���ث���ون���ه���ا م����ن ����س�ل�ال���ة الأر����������ض".
�أما يف منطقتنا فاالعتداء يختلف �شكال ولي�س
م�ضمونا ،ح��ي��ث ي��ق��وم البع�ض مم��ن ينوي
التخل�ص من بقايا �أعمال الرتميم يف البيت،
�أو من يريد التخل�ص من جيفة� ،أو نفايات
خمتلفة ،يبحث عن �أر�ض مزروعة بالزيتون،
ومن �أحد �أطرافها البعيدة عن �أعني النا�س،
يقوم بقذف تلك القاذورات والنفايات ب�شكل
ع�شوائي ،قريبا من �أ�شجار الزيتون ،فتنت�شر
ال��روائ��ح الكريهة ل��ع��دة �أي���ام ،وي�صبح من
ال�صعب على �صاحب الزيتون القيام ب�أعمال
التنظيف والتح�ضري للمو�سم ال��ذي ينتظره
ب��ف��ارغ ال�صرب� .إن م��ا ي��ق��وم ب��ه البع�ض هو
اعتداء فا�ضح على �شجرة الزيتون املقد�سة،
واع��ت��داء على الطبيعة وجودتها وخمالفة
ل��ل��ق��وان�ين ،والأه���م ه��و خ���روج ع��ن امل ��أل��وف
واح�ترام الأ�شجار ومكانتها واح�ترام �أمالك
الآخرين من �أقارب ومعارف و�أبناء بلد واحد،
وبالتايل ه��ذا خ��روج عن الأخ�لاق وال�ضمري.
�صحيح �أن �أه��داف ومنطلقات االعتداء على
الزيتون تختلف بني هنا وهناك ،لكن االعتداء
هو اعتداء والإ�ساءة هي الإ�ساءة .و�سبق �أن
التفت �شعرا�ؤنا اىل �شجرة الزيتون وقد�سيتها
و���ض��رورة اح�ترام��ه��ا واالع��ت��ن��اء ب��ه��ا ،فهذا
�شاعرنا حممود دروي�ش يجعل الزيتون ا�سما
لأحد دواوينه "�أوراق الزيتون" ،وينوه يف
احدى ق�صائده اىل رمزية ال�سالم لها " :هي
لون ال�سالم �إذا احتاج ال�سالم �إىل ف�صيلة لون".
وال�شاعر �سميح القا�سم ،اب��ن قرية الرامة
اجلليلية امل�شهورة بزيتونها العريق ،يتغنى
بالزيتون كذلك .و�آخ��ر ما ن�شر عن الزيتون
لل�شاعرة روز اليو�سف �شعبان ،ابنة قرية
طرعان اجلليلية ،فتقول يف �آخ��ر ق�صائدها:
" وه�����ن�����اك!!!حت�����ت ����ش���ج���رة ال���زي���ت���ون
ول������������������������������������������دن������������������������������������������ا...
ْ
و ُو ِل�
���������������������دت �أن�����������������ش��������ود ُة احل��������بِّ
���������������������س
ل����������������������ي����������������������ب����������������������و�� َ
ول���������������ك��������������� ِّل ال����������ب���������������������ش����������ر!!"
ولأن �شجرة الزيتون هي رمز القدا�سة وال�سالم
والعطاء واحلب ،حافظوا عليها وال ت�ؤذوها.
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أه��������م امل������ش������روب������ات ال���ع���ش���ب���ي���ة
ل���ل���ت���خ���ل���ص م�����ن ال����ت����ه����اب ال��ح��ل��ق

يعترب التهاب احللق �أح��د �أك�ثر الأع��را���ض املزعجة التي
ي��ع��اين منها ال��ك��ث�يرون ل��دى �إ�صابتهم ب��الأن��ف��ل��ون��زا ،الأم��ر
ال���ذي يدفعهم للبحث ع��ن ح��ل��ول �سريعة للتخل�ص من
ه��ذا ال�شعور امل��زع��ج� ،سواء عرب تناول الأدوي���ة امل�ضادة
لاللتهابات �أو اللجوء �إىل امل�شروبات الع�شبية التي ت�ساعد
يف تليني احللق والتخل�ص من االلتهاب خالل فرتة ق�صرية.
ف��ي��م��ا ي��ل��ي �أه����م امل�������ش���روب���ات ال��ع�����ش��ب��ي��ة ال���ت���ي ت�ساعد
ع���ل���ى ال��ت��خ��ل�����ص م����ن ال���ت���ه���اب احل����ل����ق ،ب��ح�����س��ب م��ا
ورد يف م���وق���ع “�إم �إ�������س �إن كندا” الإل�����ك��ت��روين:
������������ش�����������اي ج�����������������ذر ع�����������������رق ال���������������س�������و��������س
ي�شتق جذر عرق ال�سو�س احللو ،من نبات ي�سمى “غليكريزا
غالبرا” ،وهو عن�صر �أ�سا�سي يف الطب ال�صيني التقليدي .ويف
ً
معروفا بتهدئة م�شاكل اجلهاز اله�ضمي مثل
حني �أنه قد يكون
حرقة املعدة ،فقد �سلطت ورقة بحثية �صادرة عام  2015من
الأكادميية ال�صينية للعلوم الطبية ال�ضوء على خ�صائ�صه
امل�ضادة للميكروبات والفريو�سات ،والتي ميكن �أن تكون �أ�سا�سية
يف مكافحة البكترييا والفريو�سات التي ت�سبب التهاب احللق.
�������������������ش������������������اي ج����������������������������ذر اخل����������ط����������م����������ي
�ألثيا �أوفي�سينالي�س ،ع�شب معروف با�سم ج��ذر اخلطمي،

يفرز م��ادة لزجة ت�شبه الهالم ت�سمى ال�صمغ ،والتي ميكن
�أن تغلف احللق للح�صول على ت�أثري مهدئ� .أ�شارت درا�سة
�صغرية ع��ام � 2014إىل �أن ل��ه �أي��� ً��ض��ا خ�صائ�ص م�سكنة
ل�ل��أمل ،خا�ص ًة عندما يتعلق الأم���ر بااللتهابات .ويقرتح
اخل�ب�راء اجل��م��ع ب�ين ج��ذر ع��رق ال�سو�س وج���ذر اخلطمي
يف ���ش��اي �أع�����ش��اب واح���د للح�صول على �أف�����ض��ل النتائج.
�����������ش����������اي ال����������ب����������اب����������وجن م�����������ع ال�����ع�����������س�����ل
�إذا كنت ترغب يف احل�صول على �شاي �أع�شاب كال�سيكي،
ف ��إن �شاي البابوجن مع الع�سل هو ال�شاي املثايل اللتهاب
احل��ل��ق� .شاي البابوجن مهدئ ق��وي لاللتهابات ،والع�سل
ي�ساهم يف تغطية احللق بطبقة ت�ساعد على تهدئة الآالم.
وق��د ثبت �أن ال��ب��اب��وجن الغني مب�����ض��ادات الأك�����س��دة يعمل
ع��ل��ى ت��ل��ي�ين احل��ل��ق وت��خ��ف��ي��ف الأمل وب��ح��ة يف ال�����ص��وت.
������������������������ش�����������������������اي ال��������������زجن��������������ب��������������ي��������������ل
ي�شتهر الزجنبيل ب�آثاره امل�ضادة لاللتهابات .ويف حني �أنه عالج
فعال اللتهاب احللق ،ف�إن �إ�ضافة القليل من القرفة �إىل هذا ال�شاي
ميكن �أن يجعل ت�أثريه �أك�بر ،وذلك بف�ضل خ�صائ�ص القرفة
امل�ضادة للبكترييا ،بالإ�ضافة �إىل �أنها ت�ضيف نكهة لطيفة لل�شاي.
���������������������������ش��������������������������اي ال������������������ك������������������رك������������������م
ي�ستخدم ال��ك��رك��م ،وه��و م��ن نف�س عائلة ال��زجن��ب��ي��ل ،منذ
ف�ت�رة ط��وي��ل��ة كمطهر مل��ك��اف��ح��ة ال���ع���دوى يف دول جنوب
�آ�سيا .تظهر الأبحاث ب��أن احت�ساء الكركم ك�شاي قد يكون
ل��ه خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهابات وم�����ض��ادة للميكروبات.
وم��ن امل��ع��روف �أي��� ً��ض��ا �أن���ه ي��ه��دئ م��ن ا���ض��ط��راب امل��ع��دة.
������������������������ش�����������������������اي ال�������������������������������������������������������دردار
ي����أت���ي ه����ذا ال�������ش���اي ال��ع�����ش��ب��ي م���ن ال���ل���ح���اء ال��داخ��ل��ي
ل�����ش��ج��رة ال������دردار .ال�����دردار غ��ن��ي ب��ال�����ص��م��غ ،مم��ا يخلق
م������ادة ه�ل�ام���ي���ة مي���ك���ن �أن ت��غ��ط��ي وت����ه����دئ احل���ل���ق.

 5فوائد مذهلة للبزر األبيض
ما �أبرز الفوائد ال�صحية لبذور اليقطني؟ وما هي
كمية اال�ستهالك املثالية لها يوميا؟ اجلواب هنا.
قال تقرير يف جملة "توب �سانتي" ()top sante
الفرن�سية� ،إن بذور اليقطني -وتعرف �أي�ضا با�سم
ال��ب��زر الأبي�ض وال��ل��ب الأب��ي�����ض -حتتوي على
م�ستويات عالية من الربوتني� ،إ�ضافة �إىل كونها
وجبة مقرم�شة تزود اجل�سم باملكونات املعدنية التي
يحتاجها ،وتاليا  5فوائد �صحية لبذور اليقطني:
 1غ��������ن��������ي��������ة ب���������ال����ب����روت����ي����نيحتوي كل  100غرام من بذور اليقطني على 35
غراما من الربوتني ،مما يجعلها الوجبة املنا�سبة
للريا�ضيني ،ف�ضال عن الأ�شخا�ص الذين يقوم
نظامهم الغذائي على التغذية النباتية التامة.
 2ده���������������������������ون �������ص������ح������ي������ة�إىل جانب حمتواها العايل من الربوتني ،حتتوي بذور
اليقطني على ن�سبة كبرية من الدهون غري امل�شبعة
املفيدة بدورها جلهاز القلب والأوعية الدموية.
 3-ال���������زن���������ك وامل����غ����ن����ي���������س����ي����وم

قالت بريجيت مري�سييه في�شو� ،أخ�صائية
ال��ت��غ��ذي��ة� ،إن��ه��ا "تعد مفيدة للنباتيني،
حني ن�ضيف �إليها احلبوب (يف اخلبز �أو
�سلطة الأرز ،على �سبيل املثال) ،للح�صول
ع��ل��ى الأح��م��ا���ض الأم��ي��ن��ي��ة الأ�سا�سية،
�إذ تغطي حفنة ث��ل��ث اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا من
املغني�سيوم ،وميكن كذلك الإ���ش��ارة �إىل
�أن��ه��ا غنية ب��ال��زن��ك ،ال���ذي يعترب مفيدا
جل��ه��از امل��ن��اع��ة وم�����ض��ادا حل���االت االلتهاب".
 4غ�������ن�������ي�������ة ب����������الأل����������ي����������افتعد ب���ذور اليقطني غنية ج��دا ب��الأل��ي��اف (11
غراما لكل  100غ���رام) ،كما تبطئ امت�صا�ص
الدهون "ال�سيئة" ،وت�ساعد على تنظيم م�ستويات
الكولي�سرتول يف الدم .ت�ؤكد �إميلي بوريجليوين،
املعاجلة ب��امل��داواة الطبيعية واملتخ�ص�صة يف
التغذية يف ب��وردو� ،أنه "ب�شكل عام ،تعود بذور
اليقطني بالنفع على نظام القلب والأوعية الدموية".
 5م��������������������������در ل���������ل���������ب���������وللدى بذور اليقطني ت�أثري مدر للبول؛ فهي تدعم
ن�شاط الكلى ،وت�ساعد يف مكافحة احتبا�س املاء.
م�����ا ه�����ي ك���م���ي���ة اال�����س����ت����ه��ل�اك امل���ث���ال���ي���ة؟
بينت املجلة �أن��ه يُف�ضل ا�ستهالكها طبيعية،
غ�ير حمم�صة ،وال مملحة ودون �إ���ض��اف��ات،
وتابعت "لال�ستفادة من فوائدها ،ف ��إن ملعقة
ك��ب�يرة م���ن ب����ذور ال��ي��ق��ط�ين ي��وم��ي��ا كافية".
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نانسي عجرم تعتذر من اللبنانيني بعد الهجوم على أسامة الرحباني ..زياد
وريما الرحباني يصدران بيانا تحذيريا

توجّ هت الفنانة نان�سي عجرم �إىل جمهورها
مبن�شور عرب ح�سابها اخلا�ص على ان�ستغرام
علقت من خالله على ت�أثر امل�شاهدين بكليب
�أغ��ن��ي��ت��ه��ا اجل���دي���دة "�إىل ب�ي�روت الأنثى".
وكتبت نان�سي قائلة ":ما كان ق�صدي ب ّكيكن
وال ِّ
زع���ل ح��دا ف��ي��ك��ن� ..أن��ا ك��م��ان بكيت كتري
اللي راح��وا كتار ،كل ي��وم عم ن��ودّع بع�ض،
ع��م نخ�سر �أح��ل��ى �إي���ام حياتنا نحنا وبعاد

عن بع�ض .ب�س الأم��ل بيبقى موجود وحبنا
لبلدنا ك��ل ي��وم رح يكرب �أك�ت�ر و�أك�ت�ر ولكل
م��ن وم��ا ي��ج�برن��ا ع��ل��ى ال � ّرح��ي��ل� ..سنعود".
يذكر �أن �أغنية "�إىل بريوت الأنثى" التي ت�صدرت
"الرتيند" هي من ق�صيدة لل�شاعر الراحل نزار
قباين بعنوان "�إىل ب�يروت الأنثى مع حبي"،
وحلنها ه�شام بول�س ووزعها با�سم رزق� ،أما
فيديو الكليب فهو من �إخ��راج �سمري �سرياين.

�ص ّرح النجم اللبناين راغ��ب عالمة خ�لال لقاء
�أج����راه م��ع االع�لام��ي ع��ل��ي ي��ا���س�ين ع��ل��ى قناة
اجل��دي��د ع��ن رغ��ب��ت��ه ب��ت��ق��دمي “ديو” غنائي
م��ع النجمة امل�صرية �شريين عبد ال��وه��اب،
ح��ي��ث جت��اوب��ت الأخ��ي�رة ���س��ري��ع�اً م��ع دع��وة
ال�����س��وب��ر ���س��ت��ار ل��ت��ق��دمي دي���و غ��ن��ائ��ي م��ع��ه��ا يف
ال��ف�ترة املقبلة ،وغ���ردت ع�بر ح�سابها مبوقع
تويرت م�ؤكدة �أنه �شرف لها الغناء مع عالمة.
�شريين عبد الوهاب غردت عرب من�صتها الوحيدة

بال�سو�شيال ميديا ،وو�صفت النجم اللبناين بلقبه
املحبب “الدوجنوان” وقالت ":مري�سي يا
دنچوان الو�سط الفني� ،إنت حلو وكالمك حلو،
و�أكيد الغناء جنبك هيكون �شرف كبري ليا".
وك�شف راغ��ب ع��ن وج��ود �أغنية دي��و تنا�سب
�شريين عبد الوهاب" :لدي ع�شرات الأغنيات
بجعبتي وال اعلم م��ن اي��ن �أب���د�أ بعد كورونا
و�أن��ت��ظ��ر م��ا �سيح�صل م��ع��ي ،وبجعبتي �أغ��ان
لكل املوا�سم عاطفية ورومان�سية وديوهات".
و�أ���ض��اف ان��ه يريد ان يقوم بديو م��ع �شريين
عبد الوهاب وقال" :غنينا معا “قلبي ع�شقها”
و”قويل حاجة” وهناك كيمياء بيننا وهناك اغنية
جاهزة ال تلبق �إال ل�صوت �شريين الدافئ بل
ل�شخ�صيتها املتمردة يف بع�ض املواقف .وتابع:
"من املمكن ان ت��راين انا و�شريين هذه املرة
وممكن ان ال تركب وممكن ان تكون جنمة جديدة
ومعروف كم �ساعدت نا�س مبتدئني يف حياتي”.

ه����ل س��ي��ج��ت��م��ع راغ������ب ع�لام��ة
وش��ي��ري�����ن ب���ع���م���ل م����ش��ت�رك؟

ن�����ش��رت امل��خ��رج��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة رمي���ا الرحباين
ع��ل��ى “في�سبوك” ،ب��ي��ان��ا حت��ذي��ري��ا توجهت
م��ن خ�لال��ه �إىل ك��ل م��ن يت�صرف ب��أع��م��ال فنية
ع��ائ��دة �إىل الأخ���وي���ن رح��ب��اين �أو �إىل زي��اد
م��ن دون احل�����ص��ول على امل��واف��ق��ة امل�سبقة.
وقالت الرحباين�“ :إن ورث��ة عا�صي الرحباين
ممثلني بزياد عا�صي الرحباين ورمي��ا عا�صي
الرحباين يعلنون رف�ضهم التام لقيام �أي كان
حتى ول��و ك��ان م��ن ورث��ة من�صور الرحباين،
ب��إع��ادة ت�سجيل و�/أو ت�صوير و�/أو تكييف
و�/أو توزيع �أي��ة �أعمال فنية تعود للأخوين
رح��ب��اين �أو زي��اد الرحباين ب��دون موافقتهم”.
و�أ�ضافت“ :كما و�أنهم يحذرون من منح �أي
�أذون���ات �أو �إج���ازات للغري م��ن ط��رف واح��د،
تعود لأ�صحاب احلقوق جمتمعني ،وذل��ك �إن
يف لبنان �أو خارجه ،ومهما كانت الو�سيلة �أو

الإط��ار �أو املنا�سبة ،لذا اقت�ضى التو�ضيح”.
وي�����ش��ار �إىل �أن رمي��ا هاجمت يف وق��ت �سابق
اب����ن ع��م��ه��ا امل��و���س��ي��ق��ار �أ����س���ام���ة ال��رح��ب��اين
ب�سبب و�ضع ا�سمه كملحن لأغنية “حبيتك
بال�صيف” التي قدمتها ال�سيدة فريوز يف العام
� 1970ضمن م�سرحية “يعي�ش يعي�ش”.
ون�شرت رميا �صورة التقطت يف حفل “متحدون
من �أجل لبنان” الذي �شارك فيه �أ�سامة الرحباين
و�أرفقتها مبقطع من حديث اذاعي يظهر ت�أليف
وال��ده��ا ال��ف��ن��ان ال��ق��دي��ر ل�ل�أغ��ن��ي��ة .وك��ت��ب��ت يف
من�شورها“ :بعد جم��زرة الأم���� ِ�س ب��ال� ُه�د ُِب او
ال ُهدُبُّ مبعنى �أَ َ�صح او َهالدِبْ كمان بتم�شي”.
و�أ���ض��اف��ت�“ :إلي ُكم ق��� ّ��ص��ة حبيتك بال�صيف
م���ن م ��ؤل��ف��ي��ه��ا وم��ل��ح��ن��ي��ه��ا الأَ����ص���ل���ي�ي�ن! ما
ب����ع����رف م���ن�ي�ن وال ك���ي���ف وال ل���ي�������ش وال
ب������أي ح���ق �إن�����ض��مّ��ت م���ب���ارح للمجزرة”.

الحماس يتصاعد لـ ”الهيبة الرد”
وتيم حسن بشخصية مختلفة

كاظم الساهر يهدي "عراقنا" للشعب العراقي

ط���رح ال��ف��ن��ان ال��ع��راق��ي ك��اظ��م ال�����س��اه��ر
�أغ��ن��ي��ة ج��دي��دة ب��ع��ن��وان "عراقنا" عرب
ح�ساباته الر�سمية على مواقع التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي ،وا لأغ����ن����ي����ة م����ن ك��ل��م��ات

ك��رمي ال��ع��راق��ي ،و �أحل����ان ك��اظ��م ال�ساهر
وت��وزي��ع مي�شال ف��ا���ض��ل ،حيث كتب عرب
�صفحته ال�شخ�صية على �إن�ستغرام �إن
ا لأغنية �إه��داء منه �إىل ال�شعب العراقي.

م��ع ب��دء العد التنازيل لعر�ض املو�سم الرابع
من م�سل�سل “الهيبة الرد” � ,أث��ارت االعالنات
ال�تروي��ج��ي��ة ل��ل��م�����س��ل�����س��ل ت�����ش��وق اجل��م��ه��ور
ال ���س��ي��م��ا االع��ل�ان ال����ذي ن�����ش��ره ب��ط��ل العمل
ال��ن��ج��م ال�����س��وري ت��ي��م ح�����س��ن وال�����ذي يبدو
م��ن خ�لال��ه �أن���ه يتح�ضر الن��ت��ق��ام ك��ب�ير ج� ً
��دا .
يظهر النجم ال�سوري تيم ح�سن �صاحب �شخ�صية
“جبل ال�شيخ اجلبل” ب�شخ�صية خمتلفة ,اذ توحي
بتجديد دماء ال�شخ�صية مع مو�سمها الرابع حتى
ال تقع يف منطية الأداء والإيقاع وهو ما اعتاده

اجلمهور من النجم ال�سوري ال��ذي ي�صر خالل
�سنوات ح�ضوره على التجديد ولو بنف�س العمل.
وي��ب��دو وا�ضحاً �أن تيم ي��راه��ن على اقرتاحه
ع��ل��ى �صعيد ت��ق��دمي “جبل” ج��دي��د وخمتلف
ب��ح��ك��اي��ة ق��د ت��ب��دو �أك�ث�ر ت�����ش��وي��ق�اً ومتا�سكاً.
ي�شار �إىل �أن العمل من ت�أليف ور�شة من الكتاب
و�إخ����راج �سامر ال�برق��اوي و�إن��ت��اج “ال�صباح
�إخوان” للمنتج �صادق ال�صباح و ي�شارك يف هذا
اجلزء بالإ�ضافة �إىل �أبطال العمل الأ�سا�سيني كل
من دميا قندلفت وعادل كرم ب�شخ�صيات جديدة.

تقارير خاصة
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ȒǠƴƱŶǏƃŽȖȴȖǠƴŸǗƸż
ȿ

ȆȜȤȚǍȮȮȮƇŽȚȝƾȮȮȮűȤȢȩƾȮȮȮƱƈſȚȶǗȮȮȮƁǍƈŽȚǚȮȮȮƫźǀȮȮȮƁȚǋŮǕȮȮȮž
ȳƾȮȮȮƵƄƀǽȚȸȤȶǍȮȮȮƬŽȚǜȮȮȮžȶȜȢȤƾȮȮȮŮȔƾȮȮȮƉƵŽȚȝƾŸƾȮȮȮŴǉƃƫů
ǝȮȮ ſȖǍȮȮ żǌŽƾŮǍȮȮ ƁǋűǀƃȮȮ ŴƾƶƵŽȚǏȮȮ ŮǾƵŽȚǙȮȮ ƴƱŶȸǋȮȮ ůǍƁȴƾȮȮ Ů
ȴȖǚȮȮȮƱƭŽȚǕƸƭƄȮȮȮƉƁǽǝȮȮȮůƾƸŲǜȮȮȮžǟȮȮȮŽȶǈȚǍƷȮȮȮŵǈȚǠȮȮȮź
ȿ
ȴȖƾȮȮȮƶƸƴŸȚǌȮȮȮƷŽȆǝȮȮȮƉƱƶŮǝƵȮȮȮƉűȜȤȚǍȮȮȮŲǀȮȮȮűȤǋŮǛƳƇƄƁ
ȜȤȚǍȮȮȮƇŽȚǀȮȮȮűȤǋŽǀƃȮȮȮŴƾƶžǝƉŮǾžȴǞȮȮȮƳůȴƺŮǛȮȮȮƄƷſ
ǛȮȮŸƾƶŽȚȧƾȮȮƵƲŽȚǜȮȮžȲȶǍȮȮźȶǽȚǞȮȮƀȜȢǽǞȮȮŽȚǠȮȮƅƁǋŲȲƾȮȮƱŶǾŽǠŽƾƅƵŽȚȦƾȮȮƃƴŽȚ
ǛȮȮƉƆŽȚȜȤȚǍȮȮŲǀȮȮűȤȢǟȮȮƴŸǔȮȮźƾƇƁǝſȚȶƾƵƸȿ Ȯ ŴǽȆǝȮȮŮǚȮȮƱƭŽȚȦƾȮȮƃŽȁǉƁǍƵŽȚȶ
ƾȮȮžȖǜȮȮƭƲŽȚǚȮȮƅžǀȮȮƵŸƾſȶǀȮȮƲƸŻȤǀȮȮƪƵŻȖȤƾȮȮƸƄųȚǚȮȮƬƱžǗȮȮƸƫŽȚǚȮȮƫźǠȮȮź
ǜȮȮžǍƷȮȮŵȲȶȖǠȮȮźǍȮȮƅżȖǀȮȮƂźȚȢǀȮȮƪƵŻȖȤƾƸƄųȚǚƬƱƸźȔƾƄȮȮƪŽȚǚȮȮƫźǠȮȮź
ȿ
ǚȮȮƫźǠȮȮźȴƾżǞȮȮŽǟȮȮƄŲǀȮȮƴƁǞŶǏȮȮŮǾžȸǋȮȮůǍƁȴƺȮȮŮǛȮȮƄƷſȴȖƾȮȮƶƸƴŸǚȮȮƱƭŽȚǍȮȮƵŸ
ǍȮȮƸŹǠƀȶǝƵȮȮƉűȜȤȚǍȮȮŲǀȮȮűȤȢǟȮȮƴŸǀȮȮƮźƾƇƵŽȚǟȮȮƴŸȤȢƾȮȮŻǍȮȮƸŹǝȮȮſǽǗȮȮƸƫŽȚ
ǋȮȮƯŮȜǍƲƄȮȮƉž
ȿ
ƾȮȮƷŽƾųȢǽǀȮȮűƾŲǽǠȮȮƄŽȚȆǛȮȮƉƆŽȚǚżǠȮȮƭưůȝȚȥǞƴŮȝǾƸſƾźȳȚǋƈƄȮ
ȮŴƾŮǉȮȮƫƶȽƁ
ǟȮȮƴŸȜǍƭȮȮƉƸŽȚǍƴŸȤȢƾŻǍȮȮƸŹȜȢǽǞȮȮŽȚǂȮȮƁǋŲǚȮȮƱƭŽȚȴȖǂȮȮƸŲȦȖǍȮȮŽȚǜȮȮž
ǽǏȮȮŮǾžȤƾȮȮƄƈſȴȖǟȮȮŽȶǈȚǍƷȮȮŵǈȚǠȮȮźǉȮȮƫƶȽƁȚǌȮȮƷŽǝȮȮƄƃŻȤȶǝȮȮŴȖȤǀȮȮżǍŲ
ǝȮȮŴȖȤǘȮȮƁǍŶǜȮȮŸƾȮȮƷŮǚȮȮƱƭŽȚȦƾƃŽȁǀȮȮűƾŲ
ȿ ȮƉžǟƴŸǚȮȮƱƭŽȚǏȮȮŮǾžǍȮȮƸƸưƄŮǉȮȮƫƶȽƁ
ǀȮȮŵǍźǟȮȮƴŸȶȚȝƾƬƱȿ ƇŽȚǍȮȮƸƸưůǉƭȮ
ǜȮȮƁǋŽȚǞŽȚǍƁǍȮȮƉżǀȮȮƬƁǍŸ
ǏȮȮŮǾžȤƾȮȮƸƄųȚǚȮȮƬƱžȆƾƵŸƾſȶƾȮ
ȮŴƾƉŲȲȚǎƁǽǍȮ
ȮƸưƫŽȚǚȮȮƱƭŽȚǛȮȮƉűȴȖƾȮȮƵŮȶ
ȿ
ȿ
ǟȮȮŽȚȸȢƻȮȮƁǋŻȸǌŽȚǠŸƾƶƭǧǈȚȧƾȮȮƵƲŽȚǏȮȮƸŽȶǚȮȮžƾƳŽȚǜȮȮƭƲŽȚǜȮȮžǀȮȮŸǞƶƫž
ȤȚǍȮȮƵŲȁȚȶȸǋȮȮƴƆŽȚǉȮȮƱƭŽȚǚȮȮƅžȆǀƸȮȮŴƾƉŲ

ǙŮǞƴŹȶȥǕžDIY

ȆǁȮƸƃŽƾŮȝƾȮƃűȶǍȮƸƬƇƄŽȝƾȮƸſƾƳžȚƾȮƶŽǗȮƪżǀȮƴƁǞŶȝȚǍȮƄƱŽǁȮƸƃŽƾŮƾȮƶŰǞƳž
ȿ
ǠȮźǀȮƸƴǣƾŸǀȮƃűǞŽǚȮƇżȜǌȮƁǌŽȶƿȮȿ
ƸŶƾȮƷƵƯŶȆǍȮƸƬƇƄŽȚǀƴƷȮŴȝƾȮƃűȶƾȮƷƵƀȖȶ
ƿȮȿƸŶȶǌȮƁǌŽǍȮŹȤǞƃžƾƀǠȮƶƸžȳǋȿ ȮƲȽůǙȮŮǞƴŹȶȥȆȜǍȮƄƱŽȚȵǌȮƀ
ȳȚǍŹ400ȜǞƃŸǚżǠźǕƭŻ8ǍŹȤǞƃžƾƀǀƯƭŻǚżȳȚǍŹ50
ǜƃůȶǍƃŽƾŮǠƶŹȶǜƸůǞƴŹȴȶǋŮǍŹǍƃžƾƀǠƶƸƵŽȚ
ǠȮƶƸž)ǍȮƸƬƇƄŽǀȮƱǧȶȜǞȮƃƯŽȚǟȮƴŸǛȮƳŽƾȮƶƲźȤȖȆǀȮƸƄƸƃŽȚǀȮƯƄƵŽȚǚȮƵƄƳůǟȮƄŲ
ǍȮŹȤǞƃžƾƀ ǠȮƶƸƵŽȚ ƿȮŴƾƶů ǀƸȿ ƷȮŵȶ ȜǌȮƁǌŽ (ȝǞȮƸƶƵƇŽ

ȝǞƸƶƵƇƴŽǀƱǧȶ

ȝƾƃżǍž

ȜǍƸƵųȜǍƸƃżǀƲƯƴž1
ǍůƾźȔƾžǚƴž270
ǜƸƇŶȳȚǍŹ500
ǍƳŴȦƾżŏ
ǠůƾƃſǁƁȥǘŸǾž2
ǉƴžǀƲƯƴžŎ
ǛƉƵŴ
ǀƬƸŮ1
ȴǾƸŴǀƲƯƴž1

ǍƸƬƇƄŽȚǀƲƁǍŶ

ȜǍƸƵƈŽȚȶǍƳȮƉŽȚȶȔƾƵŽȚǓȮƴƈſ 
ǟƄŲǘǣƾŻȢ5ǍȮƮƄƶſȶǒȮƯŮǕž
ƾƸȹ ƴżȜǍȮƸƵƈŽȚțȶǌȮů
ǛȮȽŰȆƾȮƸȹ ƆƁȤǋůǜȮƸƇƭŽȚǗȮƸƬȽſ 
ƾȮƯȹ žƾȮƷƭƴƈſȶǉȮƴƵŽȚȶǁȮƁǎŽȚ
ǀȮƃŶȤȶȜǋȮŲǞžǀȮƶƸƆŸǟȮƴŸǚȮƫƇſǟȮƄŲƾȮƃȹ ƁǍƲůǘȮǣƾŻȢ10ȜǋȮƵŽȪǾȮƈŽȚǠȮź
ǗŸƾƬƄƁȶǊȮƱƄƶůǟȮƄŲƾȮƷżǍƄſȶƾȮƷƸƭưſȆǀȮƶƸƆƯŽȚǟȮƴŸǁȮƁǎŽȚǜȮžǚȮƸƴƲŽȚǕȮƬſ 
ƾȮƷƵƆŲ
ȿ žȽ ǟȮƴŸǀȮƶƸƆƯŽȚǕȮƬſ 
ǚƳȮŵǟȮƴŸǗȮƭƴŮǝȽ ȮŻȿ ǍȽ ſȶǁȮƁǎŽȚǜȮžǚȮƸƴƲŽȚǝȮƸƴŸǉƭȮƉ
ǚƸƭƄȮƉž
ǟƴŸǀƮźƾƇƵŽȚǕȮžƿȮŽƾŻǠźǎȮƸƃƈƴŽȰȤȶǟȮƴŸƾƷƯƬſȶȜǍȮƸưǧȜǍȮǣȚȢ16ȮȮŽǛȮƉƲſ
ȿ 
ǍƵƈƁǟȮƄŲǀȮƲƸŻȢ40ȜǋȮƵŽƾȮƷżǍƄſȶȆƾȮƷƶƸŮǀźƾȮƉž
ǒȮƯŮǕȮƬſȶȰǞȮźǜȮžȝǞȮƸƶƵƇƴŽȚǗȮƭƴŮǜȮƀǋſȶȴǾƸȮƉŽȚǕȮžǀȮƬƸƃŽȚǓȮƴƈſ 
ƾȮƷƶž ȜǋȮŲȚȶ ǚż ǟȮƴŸ ǛȮƉƵƉŽȚ
ȶȖǀƲƸŻȢ20ȜǋȮƵŽ180ȜȤȚǍȮŲǀűȤȢǟƴŸƾƲƃȮƉžȽ ǝƶƸƈȮƉůǛůȴȖǋȮƯŮȴǍȮƱƴŽƾȮƷƴųǋȽ
ſ 
ȿ
ǜƸƄƇǧȢǍȮƃůǟƄŲƾȮƃȹ ſƾűƾƷƯƬſȶƾȮƷűǍƈȽſǛȮȽŰȹǾƸƴŻȝǞȮƸƶƵƇƴŽȚǍȮƵȿ ƇƄůǟȮƄŲ

30.10.2020

ȳǾŲǈȚǊƃƭžǟŽȘǛƳƈƃƭžȲǞȿ ƇůȤƾƳźȖ
ǍȮȮƅżȖȿǍƵƄȮȮƉůȜǍȮȮƸųǈȚȜǍȮȮƄƱŽȚǠȮȮźȢǾȮȮƃŽȚƾƀǋƷȮȮƪůǠȮȮƄŽȚȯȶǍȮȮƮŽȚ
ȿ ȮƵž
ǁȮȮŻǞŽȚǝȮȮſȚȒǁȮȮƸƃŽƾŮǁȮȮŻǞŽȚȔƾȮȮƬƲŽƾȮȮſȤƾƳźȖǁȮȮƷƄſȚȶȆƾȮȮƶƯŻǞůƾȮ
ǠȮȮƬƲůǠȮȮƄŽȚǀȮȮƲƭƶƵŽȚǐȮȮƯƶȽƁȸȤǌȮȮűǍȮȻ ȮƸƸưƄŮǍȮȮƸƳƱƄƴŽƿȮȮŴƾƶƵŽȚ
ǊȮȮƃƭƵŽȚǞȮȮƀȶǽȖƾȮȮƷůƾŻȶȖǛȮȮƮƯžǀȮȮƴǣƾƯŽȚƾȮȮƷŮ

ȜǋȮȮƁǋűȷǍȮȮųȖȳƾȮȮƉűƺŮȜȔƾȮȮǤȁȚȳƾȮȮƉűȖǚȮȮƁǋƃůȜȔƾȮȮǤȁȚȳƾȮȮƉűȖǚȮȮƁǋƃů
ȷǍȮȮųǈȚǀȮȮſǞȿ ƴƵŽȚȝȚǋȮȮƁǋƆƄŽȚǟȮȮŽȘǀȮȮźƾǤȘȆǋȮȮƁǋűȤǞȮȮƶŮǊȮȮƃƭƵŽȚƽƸƬƄȮȮŴ
ǗȮȮƴƄƈžǍȮȮƷƮƵŮǋȮȮƁǋűǊȮȮƃƭžǟȮȮƴŸȲǞȮȮƫƇŽȚȴǞƶƵƬƄȮȮŴȆƾȮȮƀǞƵƄƴųȢȖǠȮȮƄŽȚ
ȶȖȤƾȮȮƆſȲƾȮȮųȢȘǛƳŽǟȿƶȮ ƉƄƁȴȖǟȮȮŽȘǑȮ
ȿ ȮƄƈžǚȮȮųǋůƿȮȮƴȿ ƭƄƁǝȮȮƶƳŽȶȸǍȮȮƫŸȶ
ǜȮȮŸǂȮȮƇƃŽƾŮȚȶȖǋȮȮŮȚȆȜȔƾȮȮǤȁȚǍȮȮƸƸưůǟȮȮƴŸǛƳůǋŸƾȮȮƉƵŽǁȮȮƸƃŽȚǟȮȮŽȘǠȮȮǣƾŮǍƷż
ȿ
ǀȮȮƅƁǋŲȷǍȮȮųƺŮǀȮȮƵƁǋƲŽȚǀȮȮƸƱƶƇŽȚǍȮȮƸƸưƄŮȚȶǍȮȮƳźȶȆǛȮ
ȮƳƃƆƯůȜȔƾȮȮǤȚȳƾȮȮƉűȖ
ȆǊȮȮƃƭƵƴŽǠȮȮƴƳŽȚǍȮȮƷƮƵŽȚǟȮȮƴŸǛȮȮƁǋƲŽȚǀȮȮƸƱƶƇŽȚǛȮȮƸƵƫůǟȮȮưƭƁƾȮȮȹſƾƸŲȖ
ǝȮȮƴżǍȮȮƷƮƵŽȚȚǞƶȮȮƉŲȶȜǍȮȮųƾźȷǍȮȮųƺŮƾƀǞŽǋƃƄȮȮŴȚ
ǚƳȮȮŮȶȆǘȮȮžƾŹȶȖǉȮȮůƾźȴǞȮȮŽǟȮȮŽȘǊȮȮƃƭƵŽȚȴǞȮȮŽǍȮȮƸƸưƄŮǉȮȮƫƶſȆƾȮȮƱȹ ſȕƾȮȮſǍżȣƾȮȮƵż
ȜǎȮȮƷűǈȚȶǊȮȮƃƭƵŽȚȳȥȚǞȮȮŽȤƾȮȮƸƄųȚǋȮȮƶŸƾȮȮ ȹƬƁȖȴȚǞȮȮŽǈȚǋȮȮƸŲǞƄŮǉȮȮƫƶſȲȚǞȮȮŲǈȚ
ȆǾȹ ȮƸƴŻǠȮȮſȿ ƺƄŽȚǛůȤǍŻȚȣȘƾȮȮžȖǊȮȮƃƭƵŽȚȴǞȮȮŽǜȮȮŸǗȮȮƴƄƈƁȴǞȮȮƴŮȴǞȮȮƳƄŽǀȮȮƸǣƾŮǍƷƳŽȚ
ȸǌȮȮŽȚȴǞȮȮƴŽƾŮǝȮȮƸŽȘ4ǠȮȮžƾůȵƾȮȮƸƵŽȚȤƾȮȮŮȲƾȮȮųȢƼŮǊȮȮƃƭƵŽȚǂȮȮƁǋƇůǛȮȮƳƶƳƵƸź
ǀȮȮƂźȚȢȴȚǞȮȮŽȖȶȆȰȤȥǈȚȶȖǍȮȮƬųǈȚȜȢȤƾȮȮŮȴȚǞȮȮŽȖȜǋȮȮƯŮǍȮȮźǞƄž4ǠȮȮžƾůȤƾȮȮŮǝȮȮſǞƃȿ Ƈů
ƾȮȮƵƀǍƸŹȶǍȮȮƵŲǈȚȆǠƆȮȮƉƱƶƃŽƾżǍȮȮƅżȖ
ȜȢǞȮȮƆŮȵƾȮȮƸƵŮțǍȮȮƪŽȚȵƾȮȮƸžȲȚǋƃƄȮȮŴȚǜȮȮƳŽȶȆǀŸǍȮȮƉŮȜǍȮȮƄƱŽȚȵǌȮȮƀǍȿ ȮƵůȴȖǚȮȮžƺſ
ǗȮȮƴƄƈƵŮ4ǠȮȮžƾůȵƾȮȮƸƵŽȚȤƾȮȮŮȝƾȮȮŻȶǈȚǚżǠȮȮźƿȮȮŴƾƶžǍȮȮƅżȖǀȮȮƃƸŶȶǍȮȮƅżȖǀȮȮƸŽƾŸ
ǍȮȮƅƳůȜǍȮȮƄƱŮƾȮȮƶſȖƾȮȮƵŮȶǍȮȮƅżȖǀȮȮƃƸŶȶǀȮȮƸŽƾŸȜȢǞȮȮƆŮƾȮȮƀȹ ƾƸžǛȮȮƳŽȳǋȿ Ȯ ƲƁǝȮȮſȚǞŽȖ
4ǠȮȮžƾůȵƾȮȮƸƵŽȚȤƾȮȮŮǚȮȮƅžȆǛȮȮƳƄƸŮǟȮȮŽȘƾȮȮƸȹ ŮƾƆƁȚȚȹǍȮ ƸƸưůȚǞȮȮƴųȢȚȆȝȚǍȮȮƸƸưƄŽȚƾȮȮƷƸź
ǜȮȮž89%ǝȮȮŮȠǍȿ ȮǧƾȮȮžȚǌȮȮƀǍȮȮƅżȖȴǞŮǍȮȮƪƁǀȮȮƴǣƾƯŽȚȢȚǍȮȮźȖǕȮȮƸƵűǚƯƆƸȮȮŴȸǌȮȮŽȚ
 2020ȤƾȮȮƁȖȆțǍȮȮƪŽȚȝȚȢƾȮȮŸȬǾƭƄȮȮŴȚƿȮȮƉŲ ƾȮȮƶƶǣƾŮȥ
ǟȮƴŸǜȮƸƴƫƇůǕƸŮƾȮŴȚ4ȲǾȮųȜǍȮƪƃŽȚǉȮƸƄƱůȶǙȮŴƾƵůȶǋȿ ȮƪŽǛȮƁǍż
++reneuraǀȮƸűǞŽǞƶƳůǚȮƬƱŮȆǋȮŲȚȶȬǞƃȮŴȖȲǾȮųǀȮŮǞŹǍƵŽȚǃȮǣƾƄƶŽȚ
ȝƾžǾŸȶǋȮƸŸƾƆƄŽȚƾȮƶƷűȶȜǍȮƪŮǟƴŸǍȮƷƮůȖǋȮƃůǍƵƯŽȚǠȮźȳǋȮƲƄŽȚǕȮž
40ǚƸűǋȮƯŮȔƾȮƉƶŽȚǋȮƶŸǀȮǧƾųȆǀųǞƈƸȮƪŽȚ
ǝűȶȜǍȮƪŮǟȮƴŸǀȮƮźƾƇƵŽȚǜȿ ȮƷƵƷƁȶǀȮƲŰȶƾȮƆƬſǍȮƅżȖǜȮƇƃƫƁǂȮƸŲ
ǀŮƾȮŵȶ ǀƸƇǧ
ǀȮƁǍƫƇŽȚȶȜǋȮƁǋƆŽȚreneuraǀȮƸűǞƴƶƳƄŮ(ǜȮƪƳźǍŮȲƾȮƄƸɸ)ǀȮŸǞƵƆž
ǜȮƉƇůȶȜǍȮƪƃŽȚǋƸŸƾƆůǀŽȚȥȁȝƾȮƆƄƶƵŽȚǚȮƬźȚȳǋȮƲůshiseidoǀżǍȮƪŽ
ȿ
ǋƁǋűǜȮžƾƷŮƾƃȮŵǟŽȚƾȮƀǋƸƯůȶȜǍȮƪƃŽȚǍȮƷƮžǜȮž
ȝƾƆƄƶƵŽȚǀƴƉƴŴ
Vital Perfection Uplifting and Firming Cream ȜǍƪŮǚżǛǣǾƁǝűǞƴŽǛƁǍż
Vital Perfection Uplifting and Firming Cream Enriched ǀźƾƆŽȚȜǍƪƃƴŽǠƶŹǏƵƴžȶȣǛƁǍż
Vital Perfection Uplifting and Firming Cream SPF 30 ǏƵƪŽȚǀƯŵȖǜžǠƵƇƁȤƾƷƶƴŽǛƁǍż
Vital Perfection UplLting and Firming Cream Emulsion SPF 30 ǏƵƪŽȚǀƯŵȖǜžǠƵƇƁȤƾƷƶƴŽƿƴƇƄƉž
Vital Perfection Overnight Firming Treatment ȿ
ǚƸƴŽȚȲǾųȜǍƪƃŽȚǋƪŽǠŽƾƅžǛƁǍż

ǛƳŽȳǋȿ ƲůǁƸƴŸǝƸźƾż
!PLATINUM CLASSIC

ǀȮȮƱƴƳžȽ ƾȮȮȹſƾƸŲȖȶȆǀȮȮƱƴƳžȽ ǀŽƺȮȮƉžǞȮȮƀǋȮȮƁǋűǍȮȮųƹŮǛȮȮƁǋƲŽȚǊȮȮƃƭƵŽȚȲȚǋƃƄȮȮŴȚ
ȝȚǍȮȮƪŸǟŽȘǚȮȮƫƁǋȮȮŻǀȮȮƴƁǞŶƾȮȮžȹ ȚǞŸȖǋȮȮƵƫƁȸǌȮȮŽȚǋȮȮƸƆŽȚǊȮȮƃƭƵŽȚǍƯȮȮŴȚǋȹ Ȯű
ǂȮȮƸƇŮǛƳƴűȖǜȮȮžȤƾƳȮȮźȖȜǋȮȮŸǕȮȮƵƆŮƾȮȮƶƵŻȆȚǌȮȮƷŽǍȮȮƅżȖȶȖǚŻȚǞȮȮƪŽȚȯǽȕ
ǁȮȮŻǞŽȚǛȮȮƳŽǍȮȮźȿ ǞƄƁǂȮȮƸŲȆǀȮȮƸŽƾƇŽȚȜǍȮȮƄƱŽȚǠȮȮźƾȮȮƀǌƸƱƶůǜȮȮƳƵƁ
(ȔƾȮȮŮǍưŽȚ)ȲǞȮȮųȢǍȮȮƮƇƁǝȮȮſȖƾȮȮƵŮȶȆǊȮȮƃƭƵŽȚțȚǞȮȮŮȖǍȮȮƸƸưůȲǋȮȮŮțȚǞȮȮŮǈȚǜȮȮƀȢ
ǗȮȮƸżǁȮȮſǍƄſǽȚǠȮȮźȚǞȮȮƅƇŮȚǍȮȮƅżȖǀȮȮƯƄƵžȶǀȮȮƱƴƳůǚȮȮŻȖȜǍȮȮƳźƾȮȮƶƁǋŽȆǁȮȮƸƃƴŽ
ȜȤƾȮȮƪƄŴƾŮȚǞžǞŻȶȴȚǞȮȮŽǈȚȟǞȮȮŽƾƄżȚǞȮȮƇƱȿ ƫůȆǊȮȮƃƭƵŽȚțȚǞȮȮŮǈȴƾȮȮƀȢȔȚǍȮȮŵǜȮȮƳƵƁ
ȦƾȮȮƶŽȚȢȚǋƯƄȮȮŴȚǛƳƂűƾƱƸȮȮŴȆǠȮȮŸƾƵƄűǽȚǚȮȮǧȚǞƄŽȚȝƾƳƃȮȮŵǠȮȮźȝƾȮȮŸǞƵƆƵŽȚ
ǠƱƬƸȮȮŴǋȮȮƁǋƆŽȚȴǞȮȮƴŽȚȆǛȮȮżȢǍƱƵŮǊȮȮƃƭƵŽȚțȚǞȮȮŮȖǜȮȮƀȢǛȮȮƳƶƳƵƁȜǋŸƾȮȮƉƵƴŽ
ǍȮȮƅżȖǝȮȮƸŽȘȲǞȮȮųǋŽƾŮȴǞȮȮƃŹǍůǛȮȮƳƴƯƆƁȶǛȮȮƁǋƲŽȚǛȮȮƳƈƃƭžǟȮȮƴŸȚǋȹ ȮȮƁǋƆů
ǝŽƾƵƯƄȮȮŴȚȶ
ǍȮȮƸƸưůǛȮȮƳſƾƳžƼŮȴƾżȚȣȘǊȮȮƃƭƵŽȚǚżǍȮȮƸƸưƄŽǠȮȮŸȚȢǽȝƾȮȮƷűȚǞŽȚǍȮȮƸƸưů
ǋȮȮŴǈȚǀȮȮƫŲƾȮ
ȿ ȮƷŽƿȮȮƸżǍƄŽȚȜǋȿ Ȯ ŸȶǜȮȮǣȚǎƈŽȚǍȮȮƅżȖȸǍȮȮƫŸǛȮȮƸƵƫůǟȮȮŽȘǝȮȮŮȚǞŮȖ
ǀȮȮƷűȚǞŽȚțȚǞȮȮŮȖȲǋƃƄȮȮƉſȶƾȮȮƷƸƴŸǔźƾƇƶȮȮŴȚǌȮȮƷŽȆǊȮȮŮƾƭƵŽȚǀȮȮƱƴƳůǜȮȮž
ǘȮȮƸſȖȶǍȮȮųƾźǍȮȮƷƮžǟȮȮƴŸȲǞȮȮƫƇƴŽ
ȴǞȮȮƳƁȴȖǜȮȮƳƵƁȆǚȮȮƬƱƵŽȚǝȮȮſǞŽȶǋȮȮŲȚȶǚżȴȚǞȮȮŽȖǀȮȮžȔǾžȶǕȮȮƭŻȾ ǃȮȮžȢ
ȵǌȮȮƷżȡȤƾȮȮǧȴǞȮȮƴŮǊȮȮƃƭƵŽȚǛȮȮƸƵƫůȰȤȥǈȚȶȖǍȮȮƵŲǈȚȆǠƆȮȮƉƱƶƃŽȚȆǍȮȮƬųǈȚ
ǟȮȮƴŸǚȮȮƫƇſǗȮȮƸżȒȚȹȣȘǚȮȮƇŽȚƾȮȮžǁȮȮŻǞŽȚǕȮȮžƾȮȮűȹ ƾŸȥȚǛȮȮƳŽƿƃȮȮƉƁǋȮȮŻȴȚǞȮȮŽǈȚ
ƾȮȮȹǣȢƾƀȶƾȮȮƇůƾźƾȮ
ȹ ȮȹſǞŽȚȶȤƾȮȮƄųȚȒȜǎȮȮƸűȶȜǍȮȮƄźǋȮȮƯŮǝȮȮƴȿ ƵſǜȮȮŽȸǌȮȮŽȚȳǾȮȮŲǈȚǊȮȮƃƭž
ǛȮȮƳſǞƴŮȝƾžǎƴƄȮȮƉžǝȮȮƯžȚǞȮȮƆžȢȚȶȆ(ǁƶƸƵȮȮƪŽȚ)ȴǞȮȮŽǚȮȮƅžȆțȚǞȮȮŮǈȚǜȮȮƀȢǋȮȮƶŸ
ǘȮȮŸǾžǛȮȮƲŶǟȮȮƄŲȶȖǛȮȮǣǾžȴǞȮȮƴŮȵƾȮȮƸƵŽȚȴƾ ȿƈȮȮŴȆǗȮȮƸƭŽȪǾȿ ȮȮųǚȮȮƬƱƵŽȚ
ȶȖǍȮȮƵŲǈƾżǋȮȮŲǞžȴǞȮȮƴŮȝƾžǎƴƄȮȮƉƵŽȚǚżȚȶȤƾȮȮƄųȚƿȮȮŴƾƶžȴǞȮȮƴŮǠƳƸƄȮȮŴǾŮ
ȿ
ȩȚǍȮȮŹǈȚǜȮȮžǍȮȮƸƅƳŽȚȚȶǍȮȮƪƇůǽǓƸȮȮƉŮȖǋȮȮƃƵŽȚǛȮȮƳŻȶȣƿȮȮƉŲȆǠƆȮȮƉƱƶƃŽȚ
ǜȮȮƳƵƁȷǍȮȮųȖǀȮȮƷűǜȮȮžȶȆǀȮȮƷűǜȮȮžǜȮȮƸƯŽȚȚǞȮȮƃƯƄůǽȶǀŲƾȮȮƉƵŽȚǏȮȮƱſǠȮȮź
ǍȮȮųȕȢǍȮȮƱŽȷǋȮȮŽǚȮȮƬƱƵŽȚȴǞȮȮƴŽƾŮȩȚǍŹƺŮȝȚǞƶȮȮŴȜǋȮȮŸǋȮȮƯŮȩȚǍȮȮŹǈȚǚȮȮƁǋƃů
ȿ
ǀȮȮƴǣƾƯŽȚǜȮȮž
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ǁŻȶȬǍŴƺŮȜǍƬſȜǍƪƃŽ

Versace dylan blue
Pour femme

ǙƴűȖǜžǀƸƳƸŴǾżȜǞƷŻƾƶƁǋŽȒǠƳƸŴǾƳŽȚǓƵƶŽȚǠȿƃƇžǜž

ǛƬƶƁǋƁǋűǃƄƶžǞƀPLATINUM CLASSIC
ȳǋƲůǠƄŽȚǁƸƴŸǝƸźƾżȜǞƷŻǀƴƉƴƉŽ
ȿ
ȜǞƷŻǋƸƵƆƄŽƾŮǀƱƱƆžȜǞƷŻƾƷƸƳƴƷƄƉƵŽ
ǓƸƴųȆƾƳƸŮȚǍŸțǞƃŲ100%ǜžǀſȿǞƳž
ǠƴǧȖȶǠƳƸŴǾżǛƯƭŮǠǣƾƶƅƄŴȚ
ȟƾƄſȁȚǚŲȚǍžȶǀƴƁǞƭŽȚǑƸƵƇƄŽȚǀƸƴƵŸ
ȿ
ȜǞƷƲŽȚǀƵƯŶǟƴŸȫƾƱƇƴŽȴƾƲůƼŮǀƭƭƈž
ȆȜǞȿ ŻȝȚȣǀſȥȚǞƄžǀƵƯŶǟƴŸȲǞƫƇŽȚȶǀƸƯƸƃƭŽȚ
ȿ
ƾƷƴƯƆƁƾžȚǌƀȶǀŮǞŹǍƵŽȚǀƸƵƳŽƾŮǀƷƳſȶȜȤȚǍž ǀƸſƾſǞƸŽȚǍƸŶƾȮŴǈȚǚȮƅžȜǎȮȿƸƵžȤƾȮƈźȜǞȮƃŸȝȚȣȆȸǞȮŻǠǣƾȮƉſǍȮƭŸ
ƾƷůȖǍűȶƾȮƷƄƸŮȣƾűȜȖǍȮƵŽȚȜǞȮŻǜȮŸǍȮȿƃƯȽƁ
ǀƸƳƸŴǾżǀŶƾƉƃŮ
ȆǟƵȿ ƉžǟƴŸǛŴȚȆB>3F;@G?5>3EE;5ȜǞƷŻ ǀƬžƾŹȶǀƲƸƵŸȆȜȢƾȮŲǀƇǣȚȤȝȚȣǀƁǞƲŽȚȶǀȮƲƸſǈȚȆǀȮŴƾƉƇŽȚȜȖǍƵŽȚƿȮŴƾƶƁǍƭŸ
ǠƃƀǌŽȚȶǘȮžƾưŽȚȰȥǈȚȴȚǞŽǃȮžȢǕžǚƵƄƳƁȶǓȮŴȶǽȚȰǍȮƪŽȚǜžǀȮƉƵŽǝƸź
ǜžǚƯƆůȜǞƷŻǀƷƳſȝȚȣȶǀſȥȚǞƄžȆǀƸƶŹǠƷź
ȶǍƸŵȶǛƸŴǍƃŽȚǍƀȥȆǂƸƵŴǠſȚǍűȠƾƱůȆȢǞŴǈȚǐƵƪƳŽȚǍƭƯŽȚǀžǋƲž
ǀƯƄžǀƱŵȤǚż
ƾƸŽƾƄƸŮȶȡǞƈŽȚȆǜƸƵŴƾƸŽȚȆȢȤǞŽȚȆȢȤǞŽȚȤƾƵŰǍƭƯŽȚƿƴŻ
Ǒǣƾƫų
ǀƭŴǞƄžȜǞƷƲŽȚȜǞŻ ǙȮƉƵŽȚȆȔƾȮƬƸƃŽȚțƾȮƪųǈȚȆǍȮƷƃƯŽȚȆǏżȚǍƸƄȮƉŽȚǜȮžȴǞȿ ȮƳƄůǍȮƭƯŽȚȜǋȮŸƾŻ
H7DE357 6K>3@ 4>G7 ǠŽǞȮƪůƾƃŽȚȶ
ǀƭŴǞƄžǀǤǞƵƇŽȚǀűȤȢ
ȳȤƾƱŽȚȝƾƳƃŵǠźǝſȶǋƆůȟȧ349Ȇǚƴž100Ȇȟȧ249Ȇǚƴž50
ǀƭŴǞƄžȜȤȚǍƵŽȚǀűȤȢ

مهنياً :يوحي ه��ذا اليوم بجديد مفرح ومريح ،و�إذا
ت�أخر يطل عليك قريباً ،وت�ؤدّي واجبك على �أكمل وجه.
امليزان عاطفياً :ال جتعل فر�صة لقائك احلبيب تفوتك لأنه يخبّئ
لك الكثري من احلبّ واملفاج�آت ال�سعيدة غري املتوقعة.
���ص��ح��ي��اً :ق���د ي��ت��ن��اه��ى �إىل م�����س��م��ع��ك خ�ب�ر يتعلق
بو�ضع �صحي يجعلك قلقاً ج� ً
�دا وي��ؤث��ر يف �صحتك.

مهنياً :يتحدث ه��ذا اليوم عن حل ودع��م والتفاف
م��ع��ك ،وم���ن احل��ك��م��ة ع���دم ا���س��ت��ع��ج��ال الأم����ور.
ال �ث��ور ع���اط���ف���ي���اً :رغ���ب���ة ال�������ش���ري���ك يف ا���س��ت��ي�����ض��اح
امل�ستقبل تعد ���ض��روري��ة ومهمة بالن�سبة �إليه.
���ص��ح��ي��اً :جت��ت��از �أزم�����ة ���ص��ح��ي��ة خ��ط��رة بف�ضل
�صالبتك وقدرتك على التخل�ص من كل ال�ضغوط.

م��ه��ن��ي��اً :ق��د ت��وا���ص��ل عملية ن��اج��ح��ة ،حت��ت ت��اث�ير املثلث
ال��ف��ل��ك��ي امل���ائ���ي ب�ي�ن ال��ق��م��ر يف احل����وت وال�����ش��م�����س من
العقربب��رج��ك ال����ذي ي��ه��ب��ك ح� ًل�ا وان�����ش��راح��اً ب��ع��د ق��ل��ق وت��وت��ر.
عاطفياً :عليك �أن تقوم مب��ا يتوجب جت��اه ال�شريك ،وال
�سيما �أن ه��ن��اك بع�ض احل��ق��وق امل��ه��دورة ال��ت��ي تزعجه.
�صحياً :ال تخلط ب�ين الأم���ور احلياتية واملهنية ،وتفجر
غ�ضبك بوجه ك��ل م��ن ت�صادفه وت�صاب بانهيار ع�صبي.

مهنياً :حاول �أن تعمل يف الظل ً
بعيدا عن لفت االنظار،
�إذ �إن م�شكالت �صغرية يف العمل ق��د ت��و ّل��د ن��ف� ً
�ورا.
اجلوزاء ع��اط��ف��ي��اً :غ�يرت��ك ت��زع��ج احل��ب��ي��ب ك���ث� ً
ي�را فامنحه
ث���ق���ة �أك���ب��ر ل���ي���ع�ّب�رّ ل����ك ع����ن م�����دى ت��ع��ل��ق��ه ب���ك.
���ص��ح��ي��اً :دره����م وق��اي��ة خ�ير م��ن ق��ن��ط��ار ع�ل�اج ممل
وم��زع��ج ،انتبه ل�صحتك ،وح���اول �أن ت��ك��ون واع��ي��اً.

مهنياً:تتهور ً
كثرياب�سببال�سرعةيفاتخاذالقراراتاملهمة،لذا
ً
عليك �أن تكون �أكرث حذرا يف ت�صرفاتك ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل.
ا لقو �س ع��اط��ف��ي��اً :ت��واج��ه��ك م�شاكل �صعبة م��ع ال�����ش��ري��ك ،لكن
جت��ن��ب �أي مناق�شة ح����ادة م��ع��ه وخ�����ص��و���ص��اً ال��ي��وم.
���ص��ح��ي��اً� :أب����ذل ك��ل م��ا يف و���س��ع��ك لتبقى حم��اف��ظ��اً على
ر���ش��اق��ت��ك ،وال �سيما �أن���ك م��ع��ر���ض ل��ل��ب��دان��ة ب�سرعة.
م��ه��ن��ي��اً :ق��د ت��واج��ه �أزم����ة م��ال��ي��ة م��ف��اج��ئ��ة يت�سبب
ب��ه��ا �أح����د ال���زم�ل�اء ،وت�����س��ن��د �إل���ي���ك م�����س ��أل��ة حلها.
اجل���دي ع����اط����ف����ي����اً :ي���ف���رح���ك ال�������ش���ري���ك ب����اق��ت�راح����ات����ه،
ف���ي���ط���م���ئ���ن ب�����ال�����ك وي���������س����اع����دك ع����ل����ى جت�����اوز
الأم���������ور ال����ت����ي ك���ن���ت ت��خ�����ش��ى جم�������رّد ذك����ره����ا.
�صحياً :تتلقى العالج الالزم يف الوقت املنا�سب ،وتتخل�ص
من بداية مر�ض كاد ي�سبب لك م�شاكل �صحية خطرة.
مهنياً :تتح�سّ ن �أو�ضاعك تدريجاً ،وخ�صو�صاً بعد القرارات
احلا�سمة التي اتخذتها لتو�ضيح موقعك على ال�صعيد العملي.
ال����دل����و ع��اط��ف��ي��اً :ت��دع��و ال�شريك �إىل رفقتك ومت�ضية الآون���ة
الأخ���ي���رة ،وحت�����اول �أن ت��ن�����س��ي��ه امل��ا���ض��ي الأل���ي���م.
���ص��ح��ي��اً :ت��ق�����ض��ي م���ع ال��ع��ائ��ل��ة �أوق�����ات�����اً �سعيدة
ت���خ���ف���ف م����ن ت���ع���ب���ك ال��ن��ف�����س��ي وت�������ص���ل���ك �أخ����ب����ار
�����س����ارّة م���ن ق���ري���ب م�����س��اف��ر ت���زي���د م���ن ارت���ي���اح���ك.

م��ه��ن��ي��اً :ي�لائ��م��ك ه����ذا ال���ي���وم وت�����س��ت��م��ر م��ف��اع��ي��ل��ه م��دة
ط���وي���ل���ة ،وت�������زول اخل��ل�اف����ات م����ع ب��ع�����ض ال����زم��ل�اء،
ال�سرطان وه���������������������������������������ذا مل�������������������ص���������ل���������ح���������ت���������ك.
ع���اط���ف���ي���اً :م���ف���اج����أة �����س����ارّة م���ن احل��ب��ي��ب ت����ؤك���د لك
�أن ح��ب��ه ال��ك��ب�ير و�إخ�ل�ا����ص���ه �أك��ب��ر م���ن �أن ي��و���ص��ف��ا.
�صحياً� :إلتحق ب��أح��د الأن��دي��ة التي ت�ضم حو�ض �سباحة
�شتوياً وم��ار���س ال�سباحة املفيدة لكل ع�ضالت اجل�سم.

مهنياً :حاول �أن تبتعد عن النقا�شات التي ال جتدي نفعاً،
وحاول الرتكيز على ما هو �أكرث �أهمية من �أجل عطاء اف�ضل.
اال�سد ع��اط��ف��ي��اً :ع��ام��ل ال�����ش��ري��ك ك��م��ا ي�ستحق ،وال �سيما
�إذا ك��ن��ت م��ق��ت��ن��ع��اً ب��خ��ط��وات��ك امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة معه.
���ص��ح��ي��اً :ك��ن م��ع��ت� ً
�دال يف مم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة التي
ق��د ت�سبب ت��ع��ب��اً ل��ق��ل��ب��ك ،واك��ت��ف ب��اخل��ف��ي��ف منها.
م���ه���ن���ي���اً :ت�������س���وي ه�����ذا ال����ي����وم ب��ع�����ض الأم��������ور ال��ع��ال��ق��ة
م��ه��ن��ي��اً :اح���ذر م�شكالت �شخ�صية �أو مهنية واب� َ��ق
ع��ل��ى ط���ري���ق ات�������ص���االت���ك ،وت���ب���دو م��ت��ح��م�����س��اً �أك��ث��ر من
على احل��ي��اد ،ق��د تعاك�سك ال��ظ��روف �أو جت��د نف�سك
غ�ير ق����ادر ع��ل��ى امل��واك��ب��ة �أو منتف�ضاً ع��ل��ى واق���ع .احل��وت ال���ع���ادة ،وي��ب��ت�����س��م ل��ك احل���ظ وي ��أت��ي��ك ب��الأخ��ب��ار ال�����س��ارّة.
ع��اط��ف��ي��اً :ال ت��ك��ن ا���س��ت��ف��زازي��اً م���ع ال�����ش��ري��ك ب��ت�����ص�رّف��ات��ك،
العذراء عاطفياً :ال تكن انطوائياً� ،أخرج �إىل املجتمع وابحث عن
ف����ق����د ي���ف���اج���ئ���ك ب���������ر ّد ف����ع����ل ي�����ك�����ون غ���ي��ر م���ت���وق���ع.
حب يف حياتك من دون ت�أخر ،فاحلياة ت�سري ب�سرعة.
���ص��ح��ي��اً :ت���ق���رر �أخ� ً
��ي���را االن�������ض���م���ام �إىل �أح�����د الأن���دي���ة
����ص���ح���ي���اً :ال ت���ك�ث�ر م����ن ال�����ق�����راءة ح���ت���ى ���س��اع��ات
م���ت����أخ���رة م���ن ال���ل���ي���ل ،وح������اول �أن ت���ن���ام ب���اك� ً
ب��ع��دم��ا ب���ت م��ق��ت��ن��ع��اً ب�����أن ال��ري��ا���ض��ة ����ض���روري���ة ل�صحتك.
��را.

س�������������ودوك�������������و

مهنياً :ينذر هذا اليوم بارتباك وببع�ض القلق �أو النزاعات،
وهو غري منا�سب للتحرّك على �صعيد العالقات العامة.
احلمل عاطفياً :ب�صي�ص من الأمل يلوح بعد �سل�سلة من الغيوم
الداكنة ،وه��ذا �سببه العناد والت�س ّلط ،فكن ح� ً
�ذرا.
���ص��ح��ي��اً :ج����دّد ال��ن�����ش��اط ال����ذي ي��ع��رف��ة الآخ�����رون
ف��ي��ك ،وب �ّي�نّ للجميع �أن����ك ق����ادر ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادت��ه.

ك�����ل�����م�����ات م���ت���ق���اط���ع���ة
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تسالي وتقارير خاصة

وزير االقتصاد والصناعة ومفوّض سلطة
تطوير وتوطني البدو يف النقب ،عضو
الكنيست عمري بريتس ،يعقد اجتماعًا
مع رؤساء السلطات البدوية يف النقب

ال��وزي��ر بريت�س" :يف �أو���س��اط املجتمع البدوي
يف النقب هناك حتديات عديدة والتي تراكمت
على م ّر ال�سنوات ،لك ّني ال �أخ�شى معاجلتها لأ ّن
ل��دي ر�ؤي��ة وا�ضحة بخ�صو�ص حت�سني و�ضع
املجتمع البدوي واملجتمع العام يف �إ�سرائيل"
"انا �أقبل جميع االدع���اءات التي طرحتموها
هنا ب�صورة حمرتمة وج��دي��رة ،لك ّني ال �أري��د
خداعكم ب�أ ّنني �أ�ستطيع تقدمي حلول لكل �شيء،
يف الق�ضايا اخلا�ضعة مل�س�ؤوليتي و�صالحيتي
�س�أقوم باتخاذ ال��ق��رارات على وج��ه ال�سرعة"
"نحن ن��ب��ذل اجل��ه��ود للتو�صل لتفاهمات مع
اجل��ه��ات ذات ال�صلة لتجميد �أوام����ر ال��ه��دم،
و�إتاحة الوقت لنا للتوا�صل مع ر�ؤ�ساء ال�سلطات
وال�����س��ك��ان م��ن �أج���ل ال��ت��و� ّ��ص��ل �إىل ت�سويات"
"هناك العديد من املوا�ضيع التي ينبغي مناق�شتها
وه��ي خا�ضعة ل�صالحيات ال���وزارات الأخ��رى.
�أن��وي االجتماع قريبًا مبندوبي وزارة املالية
والق�ضاء والأم���ن الداخلي للتو�صل لتفاهمات
وطرح جميع هذه املوا�ضيع �سويًّا �أمام احلكومة"

اجتمع وزي��ر االقت�صاد وال�صناعة واملفوّ�ض
ع��ل��ى �سلطة ال���ب���دو ،ع��م�ير ب�يرت�����س ،بت�سعة
ر�ؤ�ساء �سلطات بدوية يف النقب ،بالإ�ضافة �إىل
مدير ع��ام وزارة االقت�صاد وال�صناعة ومدير
ع��ام �سلطة ال��ب��دو ،يئري معيان ،ورئي�س ق�سم
التطوير االقت�صادي واالجتماعي ،يريف من.
وامتاز االجتماع ال��ذي ا�ستم ّر على م��دار ثالث
�ساعات ب��الأج��واء اجليّدة والإيجابيّة ،وطرح
خ�لال��ه ر�ؤ���س��اء ال�سلطات موا�ضيع خمتلفة.
الوزير بريت�س الذي �أ�صغى باهتمام الدع��اءات
ر�ؤ�ساء ال�سلطات قال " :يف �أو�ساط املجتمع البدوي
يف النقب هناك حتديات عديدة والتي تراكمت على
م ّر ال�سنوات .ال �أخ�شى معاجلتها لأنيّ �أعمل بنا ًء
على ر�ؤي��ة وا�ضحة بخ�صو�ص حت�سني و�ضع
املجتمع البدوي واملجتمع العام يف �إ�سرائيل .لقد
�أ�صدرت التوجيهات ملدير عام وزارت��ي ،دافيد
لفلر ،بفح�ص كافة املوا�ضيع التي ّمت طرحها،
وعقد اجتماع �إ�ضايف يف غ�ضون �شهر يف ال�سلطات
البدوية الطالع ر�ؤ�ساء ال�سلطات حول التطورات".

