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 4ماليـ ــن شـ ــخص
الذين تعافوا من كورونا تلقوا التطعيم الثالث

حتـــــى أمــــــــــــــس الخميـــــس اعتقال تســـعة مشـــتبهني عىل
اثر نرش فيديـــو مللثمني يطالبون
بالثـــأر واالنتقـــام بعـــد جرمية
قتـــل إيهاب ســـعدي يف النارصة
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األخبار
10.12.2021
حتــــــــى أمــــــــــــــس الخميـــــس جمعيـــة "أور يروك -ضـــوء أخرض"
 4ماليني شـــخص تلقوا التطعيم الثالث
أعلنـــت وزارة الصحـــة صبـــاح أمـــس
الخميـــس ،أنه في الســـاعات الـ  24التي
ســـبقت صدور التقرير تم تســـجيل 786
إصابـــة جديدة بالكورونـــا ،بينما بلغ عدد
الحـــاالت النشـــطة إلـــى  5981إصابة،
وتبيـــن أن نســـبة الفحوصـــات اإليجابية
بلغت في اليوم الســـابق نســـبة ،0,69%
من أصـــل أكثر من  95ألف فحص أول.
وجـــاء فـــي التقريـــر  ،إنـــه فـــي األيام
الســـبعة األخيـــرة ،حصـــل ارتفـــاع في
إصابـــات الكورونـــا بنســـبة 9,9%
مقارنـــة باأليـــام الســـبعة التي ســـبقت.
وحســـب المعطيـــات ذاتهـــا ،فإنـــه حتى
صبـــاح الخميـــس تلقى قرابـــة 6,390

مليون شـــخص وجبـــة تطعيـــم واحدة،
وقرابـــة  5,787مليـــون شـــخص تلقوا
الوجبـــة الثانيـــة ،وأكثـــر مـــن 4,112
مليـــون تلقـــوا وجبـــة التطعيـــم الثالثة.
وبلـــغ عـــدد الذيـــن يتلقون العـــاج في
المستشـــفيات  134مريـــض .وبلـــغ
عـــدد الحـــاالت الصعبة الـــى  96حالة،
مـــن بينهـــم  62حالتهـــم خطـــرة ،ومن
بيـــن الحـــاالت الخطـــرة  54مريضـــا
يخضعـــون ألجهـــزة تنفـــس ،مـــن بين
المرضـــى الــــ  ،54هنـــاك  20مريضا
موصوليـــن بجهـــاز التنفـــس أكمـــو.
وبلـــغ عـــدد الوفيـــات مـــن الكورونـــا
حتى صبـــاح الخميـــس  8210ضحايا.

إرجاء تطعيم لألطفال الذين تعافوا من كورونا

قرر طاقـــم التعامل مـــع االوبئة واللجنة
االستشـــارية للتطعيم في إســـرائيل عدم
اعطاء اللقاح في هـــذه المرحلة لألطفال
الذين تتراوح اعمارهم بين خمســـة واحد
عشـــر عامًا والذين تعافوا مـــن كورونا
 .وســـيتم االنتظـــار الـــى حيـــن ورود
معلومـــات اضافية حول تأثيـــر متحور
أوميكـــرون علـــى معـــدالت اإلصابة.

الكنيســـت مت ّرر قانون السعدي والطيبي
ملنـــع حجز رخصـــة الســـياقة للمدينني
صادقـــت الهيئـــة العامة للكنيســـت
 ،يـــوم الثالثـــاء ،بالقـــراءة األولى،
علـــى اقتراح قانون تقـــ ّدم به النائبان
عـــن العربيـــة للتغييـــر فـــي القائمة
المشـــتركة د .أحمد الطيبي وأســـامه
الســـعدي ،حيـــث ينـــص اقتـــراح
القانـــون علـــى إلغـــاء امكانية حجز
رخـــص القيـــادة للســـائقين المدينين
فـــي دائـــرة االجـــراء .هذا وســـيتم
دمـــج اقتـــراح القانون مـــع القانون
الحكومـــي الـــذي تقـــدم بـــه وزير
القضاء ســـاعر ،ليتم تمريره بشـــكل
نهائـــي خالل الفترة القريبة .وأشـــار
الطيبي والســـعدي إلـــى أن "تمرير
هـــذا القانـــون يســـاهم فـــي اعـــادة
المدينيـــن إلـــى الحيـــاة االقتصادية
المس بحـــق الدائنين
الســـليمة دون ّ
بالحصـــول علـــى دينهـــم ،حيث أن
المديـــن الـــذي يتم حجـــز رخصته
ويمنـــع مـــن الســـياقة ،ال يحظـــى

بشـــروط وظـــروف عمـــل جيـــده،
األمـــر الـــذي ينعكـــس علـــى دخله
الشـــهري وبالتالـــي علـــى قدرتـــه
علـــى ســـداد الديـــون والعـــودة الى
الحيـــاة االقتصاديـــة الســـليمة" .من
الجديـــر بالذكر ّ
أن النائبين الســـعدي
والطيبـــي كانـــا قد نجحا فـــي المرة
األولـــى في فتـــرة الكورونـــا بإلغاء
حجز رخصة الســـياقة واآلن اقتنعت
الحكومة بإلغاء هذا االجراء بشـــكل
دائم .وأضـــاف الطيبي والســـعدي:
"بعـــد تمرير القانون اليـــوم بالقراءة
األولـــى ســـنقوم بمتابعة ســـنّه ً
أول
فـــي لجنـــة الدســـتور والقانـــون،
ثـــ ّم فـــي الهيئـــة العامة للكنيســـت
بالقـــراءة الثانية والثالثـــة إلى جانب
االقتـــراح الحكومـــي الـــذي تقدم به
ّ
لنزف هذه البشـــرى
وزير القضاء،
الهامة لمئـــات اآلالف من المواطنين
الذيـــن يعانون جـــراء هـــذا القيد".

خالل الـعقد األخري :إصابة اآلالف بحوادث
طـــرق يف الشـــوارع املبللـــة باألمطـــار

مـــع قـــدوم فصـــل الشـــتاء ،هطول
األمطـــار يجعـــل الشـــوارع زلقـــة
بســـبب الرطوبة والوحل ،مما يجعل
الشـــوارع زلقة وخطرة جـــ ًدا ويزيد
مـــن احتمال حدوث حـــوادث الطرق
بسبب فقدان الســـيطرة على السيارة.
حســـب معطيات جمعيـــة "أور يروك
ضـــوء أخضـــر" التـــي ترتكـــزعلـــى معطيـــات دائـــرة اإلحصـــاء
المركزيـــة" ،فـــي العشـــر ســـنوات
األخيـــرة ( )2011-2020أصيـــب
شـــخصا بحـــادث
تقريبًـــا  14ألـــف
ً
طرق في شـــوارع زلقـــة أو موحلة،
ً
قتيـــا – أي معدل
مـــن بينهـــم 251
 25قتيـــا فـــي الســـنة1,012 .
شـــخصا تعرضـــوا لضرر جســـدي
ً
كبيـــر بســـبب الشـــوارع الزلقـــة
والموحلـــة فـــي العقـــد األخيـــر" .
حســـب المعطيـــات ،فـــان "أكثر من
نصـــف المتضرريـــن مـــن حوادث
الطـــرق فـــي الشـــوارع الرطبـــة
والموحلـــة تضـــرروا داخـــل المدن
والبلـــدات .علـــى ســـبيل المثـــال:
فـــي شـــفاعمرو ،أصيـــب فـــي العقد
األخيـــر (56 )2011-2020
شـــخصا وشـــخصين تعرضـــوا
ً
إلصابـــات شـــديدة بســـبب حـــوادث
الطـــرق فـــي الشـــوارع الرطبة أو
الموحلـــة " ،بحســـب المعطيـــات .
إيـــرز كيتـــا ،مديـــر جمعيـــة "أور
يـــروك" ،قـــال  ":الشـــوارع المبللة
والموحلـــة خطـــرة جـــ ًدا وترفـــع
احتمـــال التعـــرض لحـــادث طرق.
تحســـين البنيـــة التحتيـــة للشـــوارع
يســـاهم بتقليل احتمـــال وقوع حادث
طـــرق بشـــكل كبيـــر .بنيـــة تحتيـــة
ســـيئة وعـــدم تنظيف الشـــوارع من
بقايا الوحـــل تؤدي لتكـــون تجمعات
مائيـــة كبيـــرة فـــي الشـــوارع التي
بدورهـــا تـــؤدي لفقـــدان الســـيطرة
على الســـيارة ولالنزالق .في الســـنة
األخيـــرة ،تـــم تخفيـــض الميزانيـــة
المخصصـــة لتعبيـــد الشـــوارع،
خاصة الشـــوارع الخطـــرة ،بالرغم
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مـــن عـــدم انخفـــاض يذكـــر بعـــدد
القتلى فـــي فترة الكورونـــا .تخفيض
الميزانيـــة المخصصـــة إلنقـــاذ حياة
المواطنيـــن ،قد يكون الســـبب بقتلهم.
علـــى وزارة المواصـــات التذكـــر
بـــأن األمـــان فـــي الطرق هـــو من
مســـؤوليتهم ،وبهـــذا عليهـــم إرجاع
الميزانيـــة لتحســـين البنيـــة التحتيـــة
للشـــوارع وإنقاذ حيـــاة المواطنين".
إحـــدى مشـــاكل فصـــل الشـــتاء في
إســـرائيل هـــي الفـــروق الزمنيـــة
الكبيـــرة بيـــن األمطـــار ،القصد هو
الفـــرق بيـــن كل مـــرة يهطـــل بهـــا
المطـــر فـــي البـــاد ،مثـــال علـــى
ذلك المطـــر األول ،المعـــروف بأنه
يؤدي لشـــوارع زلقة وخطـــرة ج ًدا.
قطـــرات الزيـــت ،الغبـــار والمطر،
تصنـــع طبقـــة رقيقـــة مـــن ســـائل
لـــزج على الشـــارع .تحســـين البنية
التحتيـــة – تنظيـــف الشـــوارع ،فتح
نقـــاط تصريف الميـــاه لمنـــع تكون
بـــرك وتجمعـــات مائيـــة كبيـــرة،
هـــي تطبيقـــات مهمـــة التي تســـاعد
الســـيارات على الســـير بأمـــان أكثر
في الشـــوارع وتمنع االنزالق .البنية
التحتيـــة الصحيحـــة تســـاعد علـــى
تقليـــل احتمـــال وقوع حـــادث طرق
بســـبب أخطاء الســـائق مثـــل القيادة
بســـرعة ال تالئم حالـــة الطقس ،وقد
تنقـــذ حياته من حـــادث طرق مميت.
لتقليـــل احتمـــال حـــدوث حـــادث
طرق فـــي الشـــوارع المبللـــة ،على
الســـائق أن يخفف من ســـرعته وأن
يالئمهـــا لظـــروف الطريـــق .علـــى
الســـائق ً
أيضـــا الحفاظ على مســـافة
آمنـــة وأكبـــر بينـــه وبين الســـيارة
التـــي أمامـــه ،ألن التوقـــف المفاجئ
قـــد يـــؤدي لقفل عجـــات الســـيارة
وبـــدورة قد يؤدي لالنـــزالق .إضافة
إلى ذلـــك ،يجـــب االلتـــزام بالقيادة
بالســـرعة المالئمـــة لحالـــة الطقس
والســـير ببـــطء قبـــل المـــرور فـــي
برك ميـــاه األمطار ،بســـبب احتمال
وجـــود حفر غيـــر متوقعـــة بداخلها.

مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــام لحجز

اعالناتكم0525363507

الــريــد االل ــك ــروين ntohama@gmail.com

فـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــس 04-9862725تابعونا عىل موقعنا WWW.TOHAMA.NET
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إدانـــة أحمـــد هيـــب بقتـــل زوجته
نـــــورة هيـــب كعبيــــــــة يف طوبـــا

أدانـــت المحكمـــة المركزيـــة فـــي مدينة
الناصـــرة ،يـــوم الثالثـــاء ،أحمـــد هيب
( 63عامـــا) مـــن ســـكان قريـــة عرب
الهيـــب ،بارتكابـــه جريمة قتـــل زوجته
نـــورة هيـــب كعبيـــة ( 53عامـــا).
ووفـــق مـــا جاء فـــي الئحة االتهـــام فإنه
" :فـــي تمـــوز /يوليـــو  2020انتقـــل
المتهـــم للعيش فـــي منزل شـــقيقته بطوبا
الزنغرية ،واعتـــادت الضحية على البقاء
معـــه بين الحين واآلخـــر ،وفي أحد األيام
اندلـــع نقـــاش حـــاد بينهما ،اتهـــم خالله

الـــزوج الضحيـــة بأنهـــا مصدر
خالفاتـــه مـــع أوالده ،وطالبهـــا
بالتراجـــع عن شـــكواها ضد ابنه
وســـط تهديدها بضربهـــا بالفأس".
وجـــاء" :بعـــد تصرفـــات المتهم،
قامـــت الضحيـــة بتركـــه وانتقلت
للعيـــش مـــع شـــقيقتها فـــي قرية
الكعبيـــة ،وبعـــد مغادرتهـــا قـــام
المتهـــم بنقل رســـائل إلـــى أفراد
عائلتهـــا واعتـــذر لهـــا وحـــاول
اســـترضائها مـــن أجـــل إعادتها
للعيـــش معـــه ،وعشـــية عيـــد األضحى
وافقـــت الضحية علـــى العـــودة والعيش
مـــع المتهم في المنزل بطوبـــا الزنغرية".
وجـــاء" :فـــي يـــوم  20آب /أغســـطس
 2020تواجـــد المتهـــم والضحيـــة فـــي
المنـــزل بطوبا الزنغريـــة ،وحينما خلدت
الضحية للنوم في ســـاعات المســـاء ،أقدم
المتهـــم علـــى إلقـــاء حجر رحـــى بوزن
 16كغـــم علـــى رأس الضحية ما أســـفر
عن وفاتهـــا متأثرة بجراحهـــا الخطيرة".

قدمـــت النيابـــة العامة في حيفـــا الئحة
اتهـــام ضد ثالثة شـــبان بشـــبهة اطالق
النـــار باتجاه مبنـــى حـــزب الجبهة في
ســـخنين نهاية شـــهر اكتوبر المنصرم.
وقالت الشـــرطة فـــي بيان لهـــا  ":ألقت
شـــرطة لـــواء ّ
الشـــمال القبـــض على
ثالثة مشـــتبهين فـــي إطالق نـــار على
مبنـــى حـــزب الجبهـــة ال ّديمقراطيّة في
مدينة ســـخنين ،كما خطط المشـــتبهون
ّ
ســـكان
الثالثة إلطـــاق النّار على أحد
ســـخنين الذين كانوا في نـــزاع معه " .
وأضـــاف البيـــان ":تـــ ّم القبـــض على
المشـــتبه بهم في أعقاب نشـــاط للشرطة
فـــي منطقة جبـــل أحيـــم بالقـــرب من
ســـخنين ،وت ّم ضبط ســـاحين "كارلو"
فـــي مركبتهم .تـــ ّم القبض على مشـــتبه
ثالـــث مـــع تقـــ ّدم التّحقيـــق وضبـــط
توثيـــق فيديـــو يوثق إطـــاق النار على

مكتب الجبهـــة ال ّديمقراطيّـــة والتخطيط
ّ
ســـكان ســـخنين
إلطالق النار على أحد
الذيـــن كانـــوا فـــي نـــزاع معـــه " .
وجـــاء  ":تـــ ّم تقديـــم لوائـــح اتهـــام في
محكمـــة حيفـــا المركزيّة ضـــ ّد الثّالثة:
( 20عامًـــا)  19( ،عامًا) 21( ،عامًا)،
بتهم حيازة ســـاح ،إطالق نار ،شـــراء
قانونـــي ،التآمـــر الرتكاب
ســـاح غير
ّ
جريمـــة ،تفكيـــك قطـــع مـــن مركبات
والقيـــادة أثناء فترة إلغـــاء رخصة على
يـــ ّد الم ّدعي مايـــكل يفراح مـــن مكتب
النيابـــة العامّـــة فـــي لـــواء ّ
الشـــمال".
واختتم البيـــان ":يواصل أفراد شـــرطة
لـــواء الشـــمال نشـــاطهم علـــى مـــدار
العربـــي ومحيطه
الســـاعة في المجتمع
ّ
من أجـــل رصد مـــكان المشـــتبهين في
إجرامي وتقديم اســـتجابة سريعة
نشـــاط
ّ
ألي حـــادث عنـــف أو إطـــاق نـــار ".

تقديـــم الئحة اتهام ضد ثالثة شـــبان بشـــبهة
إطالق النار صوب مبنى حزب الجبهة يف سخنني

سطو عىل كاهن من الرامة واالستيالء عىل سيارته
ورسقـــة مبلغ مـــايل وممتلكات تخص الكنيســـة
شرعت الشـــرطة بالتحقيق في مالبسات
حادثة ســـطو مسلح هذ األســـبوع على
مفـــرق المكـــر لرجـــل دين مـــن قرية
الرامـــة وســـرقة مركبتـــه ومبلـــغ من
المـــال وممتلـــكات تخـــص الكنيســـة.
وصرحـــت الشـــرطة ببيـــان خـــاص:
"شـــرعت الشـــرطة بالتحقيـــق مع تلقي
مركـــز الشـــرطة  100بـــاغ حـــول

شـــبهات لعمليـــة ســـطو فـــي مفـــرق
المكـــر ضـــد رجـــل ديـــن البالـــغ 56
عام مـــن ســـكان قرية الرامة وســـرقة
مركبة ومبلـــغ من المـــال ومجوهرات
التابعـــة للكنيســـة وذلك تحـــت التهديد.
هـــذا وباشـــرت الشـــرطة بأنشـــطة
مســـح لرصـــد المشـــتبهين فـــي اطار
التحقيق لفحـــص مالبســـات الحادث".

اعتقال تسعة مشـــتبهني عىل اثر نرش فيديو مللثمني يطالبون
بالثأر واالنتقـــام بعد جرمية قتل إيهاب ســـعدي يف النارصة

ألقت الشـــرطة في لواء ّ
الشـــمال القبض
علـــى تســـعة مشـــتبهين بعـــد مداهمـــة
منازلهم فـــي مدينة النّاصـــرة وذلك بعد
نشـــر مقطع فيديو شـــوهد فيـــه ملثمون
يطالبون بالثّأر واالنتقام في جريمة القتل
التي حدثت فـــي مدينة الناصـــرة والتي
راح ضحيتهـــا الشـــاب إيهاب ســـعدي .
ووفق بيـــان عممتـــه الشـــرطة جاء ":
بعـــد جريمة القتـــل في مدينـــة النّاصرة
واالشـــتباه فـــي أن أهـــل ّ
الضحيّـــة
يســـتع ّدون لالنتقام حيث ت ّم نشـــر مقطع
فيديـــو شـــوهد فيه عـــدد مـــن الملّثمين
المســـلحين بســـاح يتوعدون باالنتقام.
عمليًـــا هـــذا توثيـــق قديـــم حـــدث في
منطقة الســـلطة الفلســـطينيّة .في ســـاعة

مبكـــرة مـــن فجـــر االربعـــاء ،داهـــم
أفراد شـــرطة لـــواء ّ
الشـــمال منازل 9
مشـــتبهين في مدينـــة النّاصـــرة وقاموا
بإلقـــاء القبـــض عليهـــم كما تـــم ضبط
أمـــوال نقديّـــة بقيمـــة  400,000ألف
شـــاقل ومســـ ّدس من نوع "ايرسوفت".
"وقـــد تمـــت إحالـــة المشـــتبهين إلـــى
المحكمـــة للنّظـــر فـــي طلب ّ
الشـــرطة
لتمديـــد توقيفهـــم علـــى ذمّـــة التحقيق.
بذلـــك يرتفـــع عـــدد الموقوفيـــن بعـــد
جريمـــة القتـــل إلـــى  15مشـــتبهًا".
واختتـــم البيـــان ":ســـتواصل شـــرطة
إســـرائيل نشـــاطها المبادر والمركز في
مكافحـــة ظاهـــرة النزاعـــات اإلجراميّة
مـــن أجل منع المزيد مـــن جرائم القتل".

اعتقـــال شـــاب يهـــودي بشـــبهة
التحريض عىل النائـــب أحمد طيبي

اعتقلـــت الشـــرطة ،أمـــس الخميـــس،
شـــابا يهوديـــا (  19عامـــا) بشـــبهة
التحريـــض علـــى عضو الكنيســـت د.
احمـــد الطيبي مـــن القائمة المشـــتركة.
وكان المشـــتبه بـــه قـــد عقـــب علـــى
منشـــور للطيبـــي علـــى شـــبكة

االنترنـــت ،وكتـــب " :احمـــد الطيبي
– حســـابك وحســـاب أصحابـــك قادم،
حتـــى وان كنـــا بحاجـــة لالعتـــداء ".
وقد تم تقديم الشـــكوى للشرطة من قبل
ضابـــط الكنيســـت ،وتم تمديـــد اعتقال
المشـــتبه حتـــى يـــوم االحـــد القريب.

إعـــادة االنتخابـــات لرئاســـة املجلـــس
املحـــي يف كفرمندا يـــوم 2022-2-22
وقعـــت وزيـــرة الداخلية اييلت شـــاكيد
علـــى قرار إجـــراء االنتخابات لرئاســـة
المجلـــس المحلـــي فـــي كفر منـــدا ،في
الثانـــي والعشـــرين من شـــباط /فبراير
القادم .مصادقة شـــاكيد جـــاء بناء على
قرار المحكمة العليا في أورشـــليم القدس
بعـــد رد االســـتئناف الذي قدمـــه رئيس
مجلـــس كفرمنـــدا المحلـــي ،مؤنس عبد
الحليم ،ضد قـــرار المحكمـــة المركزية
فـــي حيفـــا ،يـــوم  11تمـــوز /يوليـــو
 ،2021التي أمرت بإعـــادة االنتخابات
فـــي القرية ،وألغـــت نتائـــج االنتخابات
فـــي المحليـــة فـــي كفرمندا بعـــد وقوع
عمليـــات تزويـــر فـــي المرة الســـابقة.
وجـــاء القـــرار بعـــد دعـــوى قدمهـــا
المرشـــح علـــي خضـــر زيـــدان ،حول

حصـــول تزويـــر بنتائـــج االنتخابـــات،
ســـيما وأن الفـــارق كان  26صوتـــا
فقـــط لصالـــح مؤنـــس عبـــد الحليـــم،
وبعـــد تقديـــم لوائـــح اتهـــام ضـــد عدة
أشـــخاص بالتزويـــر ،قبـــل أشـــهر.
ويتنافـــس على منصب رئيـــس المجلس
مؤنس عبد الحليـــم وعلي خضر زيدان.
وكانـــت كفرمنـــدا قـــد تأثـــرت بأجواء
انتخابات الســـلطة المحليـــة األخيرة التي
جـــرت ،يوم  30تشـــرين األول /أكتوبر
 ،2018وفـــاز بهـــا مؤنس عبـــد الحليم
بفـــارق  26صوتـــا فقـــط عن منافســـه
علي خضـــر زيـــدان .وشـــهدت القرية
أجـــواء مشـــحونة واعتـــداءات علـــى
المواطنيـــن وحرمـــات البيـــوت ،عـــدة
مرات ،على خلفيـــة االنتخابات المحلية.
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الجهل عـــدو املـــرأة وليـــس البدانة
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي /أح ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ـ ــازم

قـــال لـــي محدثـــي وهـــو فـــي رياحـــة
تامة:عندمـــا تعرفـــت عليهـــا ألول مـــرة
طلبـــت منهـــا أن ترســـل له صـــورة لها.
وخـــال حديـــث هاتفـــي قبـــل إرســـال
الصـــورة اتضـــح لـــي مـــن كالم محدثتي
أن وزنها "شـــوي زيادة" وأرادت بطريقة
ذكية أن تســـتبق أي ســـؤال قـــد أطرحه،
وقالت لي بصيغة المـــزاح" :كانو ينادوني
دبدوبـــة وأنا صغيرة" .فكـــرت كثيراً بهذه
الجملـــة ،وتســـاءلت بيني وبين نفســـي ما
إذا كانـــت هذه التي كانـــت "دبدولة" وهي
صغيرة قـــد نضجت وكبـــرت لتتحول إلى
"دبدوبـــة" كبيرة لكني فكـــرت ثانية وقلت
أيضاً في نفســـي لـــو أن األمـــر كذلك لما
تطرقـــت إلى هـــذه الكلمـــة أبـــداً وأعني
"دبدوبـــة" .لكن أعترف بـــأن فضولي كان
دافعـــاً لي لرؤية هذه "المجهولة" بالنســـبة
لـــي ألطمئـــن علـــى "صحتها" ألنـــه لو
ً
فعـــا "دبدوبة" كبيرة فســـتكون
أصبحـــت
حتمـــاً خيبة أمـــل لي ،ألني مـــع احترامي
"للدبدوبـــات" بكافة أشـــكالهن فـــإن حالة
قوية مـــن الجفاء موجودة بينـــي وبين هذا
الصنف مـــن حواء ،حتى لو كـــن خفيفات
الظل و"مهضومـــات" كما يقول اللبنانيون.
أنـــا بـــكل صراحـــة أمتعـــض مـــن رؤية
نوعيـــن من النســـاء المـــرأة "الســـمينة"
القبيحـــة والمـــرأة النحيفـــة التـــي تشـــبه
"الهيـــكل العظمي" .ومـــع اعترافي بوجود
آالف من أبيات الشـــعر التـــي تتتحث عن
"الســـمينات" وبأن الشـــعراء فـــيالعصر
الجاهلي كانوا بحبون بشكل جنوني المرأة
التـــيتتهـــادىمنفـــرطتراكمالشـــحوم
فـــي جســـمها وتمشـــي "عالدقـــة ونص"
مـــن كثافة مـــا تحملـــه من لحم وشـــحم،
لكنـــي من جهة ثانيـــة لم أســـمع ولم أقرأ
عن شـــاعر كتب شـــعراً يتغزل "بالعظام"
وأنـــا أقصد هنـــا "المـــرأة النحيفـــة جداً.
لذلـــك ،أنا في هذا الشـــأن مع الوســـطية.
المـــرأة النحيفـــة جـــداً ليس باســـتطاعتها
أن تعطـــيمســـحةجماليـــةفـــيبـــروز
عظـــامالوجـــهأوالرقبـــة كما يقـــول أحد
الزمـــاء .وإذا كانـــت المـــرأة تعتقد بأن
الجمال فـــي النحافـــة المفرطة،فهذا اعتقاد
خاطـــيء ،ألن النحافة تجعل مـــن المرأة
مجـــرد هيـــكل عظمي يخيف البشـــر ألنه
أصبح رمـــزاً للمـــوت .والمرأة الســـمينة
قلمـــا بكون فيهـــا أنوثة كونهـــا كما قال لي
زوج زاد وزن زوجتـــه  30كلغم أنه يرى
نفســـه في الليل راقداً بجانـــب جبل لحمي.
ا لمـــرأة  ،كمـــا يقـــول زميـــل ســـوداني
"تتزيـــنكـــيتبـــدوجميلـــةفـــينظـــر
الرجـــل،والرجـــليميلإلـــىاألناقةكي
تـــراهالمرأةوســـيما ،هناكالمـــرأةالتي
تتزين إلغاظـــة األخريات ،واســـتعراض
اإلمكانـــات ،وهنـــاك الرجل الـــذي يتأنق
كـــييعطـــياالنطبـــاعبأنهمـــنالناس

اللـــيفـــوق".
لنعـــود ثانية
إلـــى الصديقة
"الدبدوبـــة".
ســـبق وقلـــت
انـــي مـــع
ا لو ســـطية
فأنا لســـت مـــن المعجبين باللحم والشـــحم
ولســـت مـــن محبـــي "الهيـــاكل العظمية
على اخنـــاف أنواعها .لكـــن هناك هناك
نـــوع مـــن النســـاء ال ينتمي لفئـــة اللحوم
واألطـــراف المترهلـــة ،وال ألنـــواع من
هـــن دون وزن الخمســـين كيلوغرامـــاً.
صحيـــح أنني لســـت مـــن الذيـــن يقيمون
جمـــالالمـــرأة بالكيلو ،.لكـــن أيضاً ليس
من أنصار األشـــكال النافرة بمعنى لســـت
مـــن محبـــي العظـــم النافـــر مـــن الوجه
والجلد الملتصق بالعظم بدون " حشـــوة".
يقـــول محثـــي :عندمـــا التقيـــت بالصديقة
"الحبيبة" الجديدة تنفســـت الصعداء ،ألني
رأيـــت فيهـــا "البدانـــة" وليس "الســـمنة"
ورأيـــت فيهـــا األنوثـــة وليـــس القياحة،
وأكثـــر وأحســـن مـــن ذلـــك لمســـت فيها
الـــذكاء والثقافـــة العامـــة والرغبـــة فـــي
الحـــوار حـــول أي شـــيء وكل شـــيء.
حجـــم المرأة ال يـــزال ً
دليل علـــى جمالها
ومكانتهـــا االجتماعية فـــي مناطق عربية
فـــي العالـــم ،حيث يعتقـــدون بأنـــه بقدر
مـــا تكـــون المـــرأة بدينـــة يكـــون حظها
بزيجـــة مناســـبة أفضـــل ،لذلـــك ،تقـــوم
األمهات بـ”تســـمين” بناتهـــن منذ الصغر،
تلـــك العـــادة الموجودة اليـــوم لدى بعض
وخصوصـــا فـــي األريـــاف،
العـــرب ،
ً
كانـــت موجودة لدى العـــرب القدماء الذين
عشـــقوا المرأة صاحبة المقاييس الضخمة،
وكانـــوا يطلقـــون عليها “الخديجـــة” ،أي
الممتلئـــة الذراعيـــن والســـاقين .وهنـــاك
“البرمـــادة” ،وهـــي المرأة التـــي ترتج من
ســـمنتها .والبدانـــة كانت من أهـــم مقاييس
الجمـــال العربـــي؛ فقـــد كانـــت المـــرأة
“العبـــاء” هي المـــرأة الجميلـــة في نظر
العربـــي ،والعبـــاء هي مـــن كان أعالها
ً
خفيفا وأســـفلها ضخمًا ،وكانـــوا يتعوذون
باهلل مـــن المـــرأة النحيفة الـــزالء “خفيفة
الشـــحم” ،ويقولون عنها“ :أعـــوذ باهلل من
زالء ضاويـــة ،كأن ثوبيها ً
علقا على عود”،
أي كان ثوبهـــا ً
معلقـــا علـــى عـــود رفيع.
علـــى أي حـــال ،لتطمئـــن المـــرأة البدينة
وليهـــدأ بالهـــا وال تفكـــر فـــي بدانتهـــا
وال فـــي طـــرق "ريجيـــم" تســـاعيد من
خاللهـــا إبـــراز خيكلها الغظمـــي ،ألن لها
أنصـــار ومعجبيـــن فـــي "بـــاد العـــرب
أوطانـــي" ال يقـــل عددهم عـــن المعجبين
بالنصـــف اآلخر "النحيـــف" .فتحية للبدينة
منهـــن ،ولتكـــن على علـــم وثقـــة في أن
الجهـــل هو عـــدو المـــرأة وليـــس البدانة.

رمــاح يص ّوبها-معـــــنيأبــوعبـــــيد

قتـــل الضح ّيـــة ومحاكمـــة ج ّثتهـــا

الفن رســـالة إنسانية ســـامية ،تهدف
إلى السمو باإلنســـان ،توعية ورقي
المجتمع ،محاربـــة الجهل ومظاهر
التعصب والكراهية وتحقيق
العنف،
ّ
العدالـــة ،وتـــزرع روحً ـــا إبداعية،
تولـــد الراحـــة والتحـــرر وتـــروي
آهـــات الـــروح وعذابـــات الفؤاد.
مـــا دام عندنـــا وبيننـــا ،أمثاله فلن
ـــي زمـــن اإلبـــداع المســـرحي
يولّ َ
لمـــا يتمتـــع مـــن قـــدرات وطاقات
ومكونـــات الممثـــل ذي الـــذوق
الخيال والتعبيـــر ،ال تعرف الحدود.
أعود وأؤكـــد مجد ًداّ ،
أن المســـرح
والفـــن متعمق في جـــذوره ويجري
فـــي عروقـــه ،وقـــد وضـــع نصب
عينيـــه إيصال رســـالة ســـامية إلى
المجتمع ،من خالل خشـــبة المسرح.
جـــاءت هـــذه المقدمـــة تزامنـــا مع
عـــرض مســـرحية "أنتيغونـــي
تنتفـــض من جديـــد" ،التي عُ رضت
ألول مـــرة يوم الســـبت فـــي مركز
مســـرح األفـــق في شـــفا عمرو من
تأليفـــه وإخراجـــه .والـــكالم يدور
عـــن الكاتـــب المســـرحي الفنّـــان
الشـــفا عمري عفيف شـــليوط الذي
يســـكن بجانـــب قلعتها وأســـوارها
ً
تاريخـــا
القديمـــة التـــي شـــهدت
ً
ً
قصصـــا وأحداثـــا.
حافـــا تحكـــي
ً
وهنـــا ،ال بـــد مـــن التطـــرق إلـــى
تـــردي أوضـــاع الحركـــة الفنيـــة
والثقافيـــة فيها التي تكاد تكون شـــبه
ّ
تحـــض علـــى الدعم
معدومـــة ،وال
وال بـــأي شـــكل من جهـــة ،ونلمس
من جهـــة أخرى الال مبـــاالة العامّة
باألعمـــال الثقافيّة ،وتحديدا ،من قبل
الفنانيـــن والمثقفين وأصحاب األقالم
وممثلـــي المؤسســـات .والســـؤال
الـــذي يطـــرح نفســـه :هل هـــذا ما
تســـتحقه هـــذه المدينـــة العريقـــة؟
ً
عمـــا مســـرحيًّا
فـــا يعقـــل أن
كبيـــرً ا وعلى أعلى المســـتويات ،ال
شخصا!
يتجاوز عدد مشـــاهديه 50
ً

هـــذه محطـــة علينا الوقـــوف عليها
مطوال وبحثهـــا بعمـــق وعقالنية..
قـــد يبعث األمـــل ويثلـــج الصدر،
المبـــادرة التـــي قـــام بهـــا الكاتبان
زيـــاد شـــليوط وحســـين الشـــاعر
والهادفـــة إلى تأســـيس إطار "نادي
الكتـــاب في شـــفاعمرو" ،وســـتت ّم
دعوة الكتّاب والشـــعراء وأصحاب
األقـــام الجتماع تأسيســـي للنادي.
أعـــود إلـــى المســـرحية ،التـــي قام
بتمثيلهـــا كل من روضة ســـليمان،
أمجد بدر ،أمير يعقوب وسهى ربيع.
يســـتحضر المخـــرج والمؤلـــف
شـــليوط مـــن خاللهـــا شـــخصية
أنتيجوني ،التـــي رفضت االنصياع
لقـــرار الملـــك كريـــون بعـــدم دفن
أخيهـــا ألنه حســـب منطـــق الملك
ال يســـتحق هـــذا األخ أن يعامـــل
بكرامـــة ويدفن ،ألنه بـــرأي الملك
يمثـــل الشـــر وفـــي المقابل يســـمح
بدفـــن أخيـــه األخر الـــذي قتل معه
ألنه يمثـــل الخير ويتم اســـتحضار
شـــخصية أنتيغونـــي التـــي رفضت
االنصيـــاع ألوامـــر الملـــك وقامت
بتحدي قـــراره ودفن أخيهـــا ،لكنها
تنتفض مـــن جديد إزاء مـــا يجري
ويدور اليـــوم في مجتمعنـــا تحدي ًدا
وكافـــة أرجـــاء المعمـــورة عامة.
وعليـــه ،كان موضـــوع اختيـــار
موضـــوع المســـرحية ً
موفقـــا ج ًدا،
وجـــاء تزامنـــا مـــع تفاقـــم أعمال
العنـــف ،القتل ،الهيمنـــة واإلتاوات
الـــذي بـــات يقلـــق أمـــن وأمـــان
المواطـــن ،راحتـــه واســـتقراره.
الصمـــت المطلق خالل
ســـاد القاعة ّ
ُ
العـــرض ،وبالـــكاد كانـــت تســـمع
األنفـــاس التـــي حبســـت من شـــدة
التفاعـــل واالنفعال ،عمل مســـرحي
كبيـــر مميـــز اســـتطاع إيصـــال
الرســـالة للمجتمـــع مـــن جهـــة،
وترســـيخ مكانة مســـرح األفق في
المجـــال الثقافـــي من جهـــة أخرى.

قرب العيد والحمالت
تكيال باترون
 700مل

تكيال باترون سيلڤر
 700مل

تكيال باترون انيخو
 750مل

ويسيك شيفاس 12
سنه

ويسيك شيفاس
 18سنه

טקילה פטרון רפוסאדו,
 700מ”ל

טקילה פטרון סילבר,
 700מ”ל

טקילה פטרון אניחו,
 750מ”ל

וויסקי שיבס
12שנה700מ”ל

וויסקי שיבס  18שנה
750מ”ל

&

149

129

139

&

יבואן רשמי אקרמן

יבואן רשמי אקרמן

ويسيك شيفاس
 21سنه

ويسيك شيفاس
 25سنه

וויסקי שיבס  21שנה
700מ”ל

וויסקי שיבס  25שנה
700מ”ל

379

&

ويسيك شيفاس
 15سنه
וויסקי  X.Vשיבס
 15שנה 700מ”ל

ويسيك بلو ليبل
 700مل
וויסקי בלו לייבל
700מ”ל

וויסקי גרין לייבל
 700מ”ל

479

וויסקי שיבס אקסטרה
 13שנה  700מ”ל

וויסקי גלנליווט פאונדרס
רזרב 700 ,מ”ל

119

&

ويسيك دمبل  15سنه
וויסקי דמבל  15שנה 750מ”ל

&

149

149

&

ويسيك شيفاس
اكسرتا  13سنه

ويسيك جلينلفت
رزرف  700مل

129

&

ويسيك جرين ليبل
 700مل

&

יבואן רשמי אקרמן

890

&

89

IBBLS

189

&

119

&

&

ويسيك جولد ليبل
 700مل

ويسيك دبل بالك
 700مل

וויסקי גולד לייבל
 700מ”ל

וויסקי דאבל בלאק
700מ”ל

&

149

&

IBBLS

129
&

IBBLS

ويسيك چلنمورنجي
 10سنني  700مل

ويسيك بالك ليبل
 1لرت

ويسيك بالك ليبل
 700مل

ويسيك سنيچل مالت
فوچس  700مل

فودكا جري جوس
 750مل

וויסקי גלנמורנג’י אוריגינל
 10שנים 700 ,מ”ל

בלאק לייבל
 1ליטר

בלאק לייבל
 700מ”ל

וויסקי אירי סינגל מאלט
פוגס 700 ,מ”ל

וודקה גרייגוס
750מ”ל

119

119

&

&

IBBLS

IBBLS

95

&

IBBLS

89

99

&

&

יבואן רשמי אקרמן

ويسيك XR
 700مل

ويسيك جلينفدخ
 700مل

ليكر موتسارت
 500مل

ليكر بوطجا

ليكر شرييدانس
 500مل

וויסקי XR
700מ”ל

וויסקי גלינפדיך 12
 700מ”ל

ליקר מוצארט
 500מ”ל

ליקר בוטגה
 500מ”ל

ליקר שרידנס
 500מ”ל

129

379

&

&

59

90

&

69

49

90

&

IBBLS

&

شامبانيا مرتيني
 750מ”ל

عرق اوزو
 700مل

عرق صابات
 750مل

عرق غزلنا
 700مل

عرق جبلنا
 700مل

שמפניה מרטיני
750מ”ל

אוזו פלומארי
700מ”ל

ערק סאבאת  750מ”ל

ערק עלית ,40%
 700מ”ל

ערק גבלנא 40%
700מ”ל

54

90

59

90

&

&

54

90

&

47

90

&

*الشبكة مخولة للحد /للربط  /اللغاء الحملة يف كل وقت دون االعالن املسبق .خاضع لرشوط الحملة *الصور لاليضاح فقط الكحول من جيل  18فام فوق

فرع الفوار

אזהרה  :מכיל אלכהול  -מומלץ להימנע משתייה מופרזת

(شفاعمر  -بجانب مركز الرشطة)

هاتف04-9865768 .

فرع املركز التجاري

(شفاعمر  -مفرق الناعمة)

هاتف04-6944016 .

סמארה SAMARA -
סמארה מרכז מסחרי

39

90

&

بسماره بتحلو وبتزيد
عرق النبعه
 500مل

فودكا كتل وان
 1لرت

فودكا فلنديا
 700مل

فودكا فلنديا
 1لرت

فودكا سمرينوف
 1لرت

ערק אלנבעה
 500מ”ל

וודקה קטל ואן
 1ליטר

וודקה פינלנדיה,
 700מ”ל

וודקה פינלנדיה
 1ליטר

וודקה סמירנוף
 1ליטר

34

90

&

79

&

IBBLS

49

90

יבואן רשמי אקרמן

&

69

90

יבואן רשמי אקרמן

&

79

&

فودكا اليت
 700مل

فودكا فان كوخ
 750مل

فودكا بلوجا
 700مل

فوكا ابسولوت
 700مل

نبيذ هار حرمون
 750مل

וודקה elit
700ml

וודקה ואן גוך
 750מ”ל

וודקה בלוגה
 700מ”ל

וודקה אבסולוט
 700מ”ל

יין הר חרמון
 750מ”ל

109

&

99

99

&

&

49

90

&

100
4

ב-

&

نبيذ الجليل
 750مل

نبيذ برايفت كولكشن
 750مل

نبيذ كيانتي كاليس
 750مل

نبيذ تبور
 750مل

نبيذ ترسفتي
 750مل

יין הרי גליל
 750מ”ל

יין פרייבט קולקשן קברנה
סוביניון 750 ,מ”ל

יין קיאנטי קלאסי,
 750מ”ל

יין תבור
 750מ”ל

יין צרפתי מונפלורי
 750מ’’ל

100
2

ב-

&

89
3

ב-

&

100
3

ב-

&

89
3

ב-

&

100
4

ב-

&

نبيذ جاتو نجرو
 750مل

نبيذ بلو نان
 750مل

نبيذ بلو نان
 750مل

نبيذ بينو
 1.5لرت

نبيذ ركنايت
 750مل

יין גאטו נגרו
 750מ”ל

יין בלו נאן
 750מ”ל

יין בלו נאן
 750מ”ל

יין פינו נואר רומני,
 1.5ליטר

יין רקנאטי גליל עליון,
 750מ”ל

79
3

ב-

&

69
2

ב-

&

89
3

ב-

&

89
3

ב-

&

89
2

ב-

&

نبيذ سيجل/فينو
 750مل

سباركلينچ باز
 750مل

نبيذ كانتي
 750مل

نبيذ كارمل سلكتيد
 750مل

نبيذ ميدنايت
 1لرت

יין סגל/וינו
 750מ”ל

ספארקלינג באזז
 750מ”ל

יין קנטי
 750מ”ל

יין כרמל סלקטד
 750מ”ל

יין מדנייט
 1ליטר

49

90

3

ב-

&

89
4

100
4

ב-

ב-

&

&

بريه كورنيتا  210مل 1/24

بريه كورونا  330مل 1/24

بريه ستيال  330مل 1/24

בירה קורוניטה 210
מ”ל 1/24

בירה קורונה 330מ”ל
24פחיות

בירה סטלה 330מ”ל
 24בקבוק

79
 1ב-

&

99
 1ב-

&

89
4

ב-

&

99

&

&

بريه هاينكن  330مل
1/24

بريه چولدستار 330
مل 1/24
בירה גולדסטאר 330
מ”ל  24בקבוק

 1ב-

89
3

ב-

בירה היינקן 330מ”ל
 24בקבוק

99
 1ב-

&

99
 1ב-

אזהרה  :מכיל אלכהול  -מומלץ להימנע משתייה מופרזת
רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון

&

10

الفن

10.12.2021

أصالة " :الحب نعمة ..وأنا رىب غرقني بال ِنعم" شـــرين برســـالة لجمهورهـــا ":انفصلنـــا
بهـــدوء ..وال تخوضـــوا يف حيـــايت الشـــخصية"

صعـــد الشـــاعر العراقـــي فائق حســـن،
المســـرح خـــال غنـــاء زوجتـــه النجمة
الســـورية أصالـــة نصـــرى ،فـــي حفلها
ضمن فعاليات موســـم الريـــاض بالمملكة
العربية الســـعودية خالل نســـخته الثانية،
وقـــام بإعطائهـــا عباءتـــه التـــي كان
يرتديهـــا بعدما شـــعر إحساســـها بالبرد.
ونشـــرت شـــام الذهبـــى ،ابنـــة أصالة،
مقطـــع فيديو مـــن الحفلـــة ،وظهر خالل
الشـــاعر الغنائـــي وهو يصعد للمســـرح
ويغطـــى زوجتـــه بالعبـــاءة التـــي كان
يرتديهـــا ،فيمـــا علقت شـــام ،علـــى هذه
اللقطة التي نشـــرتها عبر حســـابها على
انســـتجرام ،صحبتها بتعليق" :كان الحب
فـــي الهـــواء" ،بينمـــا ردت أصالة على
الفيديـــو مـــن خـــال التعليقـــات ،قائلة:
"الحب نعمة ..وأنـــا ربى غرقني بال ِنعم".
مـــن ناحيـــة أخـــرى ،تحـــرص الفنانـــة
أصالة نصرى ،على مشـــاركة جمهورها
ومتابعيهـــا بكل مـــا هو جديد فـــي يومها
وحياتهـــا الفنيـــة والعائليـــة عبـــر مواقع

التواصـــل االجتماعـــي ،كما تبـــرز دائما
وتركز على ارتباطها الشـــديد بأســـرتها
وعائلتها ،إذ تنشـــر صور بشـــكل مستمر
تجمعها بأفـــراد عائلتها ،وفى آخر ظهور
لها عبر حســـابها الرســـمي بانســـتجرام،
نشـــرت أصالة صورة تجمعهـــا بأبنائها،
وشـــقيقها ،وبدا عليهم الســـعادة الشديدة،
وعلقـــت عليهـــا" :نهاركـــم ســـعيد".
كمـــا شـــاركت الفنانـــة أصالـــة نصرى
فيديـــو جديـــد عبر "ســـتورى" حســـابها
علـــى انســـتجرام ،ظهـــرت فيـــه رفقة
زوجهـــا فائـــق الحســـن وهـــى تتغـــزل
فيـــه ،حيث يظهـــر فـــي خلفيـــة الفيديو
أغنيـــة "انـــا وانـــت وبـــس" ،وعلقـــت
أصالة علـــى األغنية انســـتجرام":غنيتها
مـــن مـــدة بـــس هـــا حســـيتها".
وكانـــت النجمـــة أصالة قـــد ظهرت فى
فيديو رفقـــة زوجهـــا الشـــاعر العراقى
فائـــق حســـن وهمـــا يرقصـــان ،وبدت
النجمـــة ســـعيدة فـــى لقطة رومانســـية
جمعتهـــا مع زوجها وهما فـــى تناغم تام.

نادين نجيم تهنئ قيص خـــويل بنجاح "بارانويا"

تمكن الفنـــان الســـوري ،قصي خولي،
مـــن تحقيـــق نجـــاح كبيـــر بمسلســـله
الجديـــد "بارانويـــا" ،منـــذ عـــرض
الحلقـــات األولـــى منـــه؛ حيـــث ينتمي
العمل إلى المسلســـات العشارية ،التي
تُعرض عبـــر المنصـــات اإللكترونية.
وفـــي ذات الســـياق؛ حرصـــت الفنانة
اللبنانيـــة ،ناديـــن نســـيب نجيـــم ،على
تهنئة قصـــي خولي بنجاح المسلســـل،
من خـــال منشـــور لها عبر حســـابها
الخـــاص  .ونشـــرت الفنانـــة اللبنانيـــة
صورة عبر خاصية "ســـتوري" ،ظهر
فيها قصي بالشـــخصية التي يجســـدها
في المسلسل ،وهي شخصية " وزير ".
ودونت ناديـــن تعليقاً على منشـــورها،
هنـــأت من خاللـــه قصي خولـــي على
النجـــاح الـــذي قدمـــه في المسلســـل؛

حيث قالـــت" :ألف مبروك
يـــا صديقـــي يـــا غالي"؛
قبـــل أن يـــرد عليها قصي
بالقول" :الغال كله ..شـــكراً
ً
جزيـــا علـــى االهتمام".
ويظهـــر قصـــي خولي في
المسلسل بشخصية " وزير
" ،وفـــي العمـــل يتـــورّ ط
في العديـــد من المشـــاكل
واالتهامـــات ،حتـــى إنـــه
ال يســـتطيع أن يعيـــش حيـــا ًة آمنة مع
حبيبتـــه التي مـــا إن تبدأ حيـــاة جديدة
معـــه حتى يتـــورّ ط في أزمـــة أخرى.
المسلســـل بطولة :قصي خولـــي ،ريتا
حايـــك ،ســـعيد ســـرحان ،جنيـــد زين
الديـــن ،داليدا خليل ،ســـارة أبي كنعان،
بييـــر داغـــر ،وريـــم نصـــر الديـــن.
يذكـــر أن قصـــي خولي يقضـــي حالياً
عطلـــة نهاية العـــام رفقة ابنـــه ،حيث
ظهـــر فـــي مقطـــع فيديـــو ،مؤخـــراً،
عبـــر حســـابه ،وهـــو بالمطـــار ويقف
ابنـــه فـــي الطـــرف المقابـــل لصالـــة
الخـــروج ،وعنـــد رؤية الطفـــل لوالده،
ً
قائـــا" :بابا" ،وركـــض نحوه
صـــرخ
ً
محتضنـــا إيـــاه بقوة ،ثم بدأ يســـتعرض
حياتهمـــا معـــاً فـــي تلـــك العطلـــة.

قـــررت المطربـــة المصريـــة شـــيرين
عبد الوهـــاب أن تضع حداً للتســـاؤالت
القائمـــة حـــول مصيـــر زواجهـــا
بحســـام حبيـــب وحقيقـــة انفصالهمـــا.
ونشـــرت شـــيرين بيانـــاً رســـمياً عبر
حساباتها الرســـمية على مواقع التواصل
االجتماعـــي ،أكـــدت فيـــه االنفصـــال
ً
مضيفة أن أســـباب
رســـمياً عن زوجها،
االنفصال شـــخصية و"تخصها وحدها".
كما شـــددت على أنه "ال داعي للخوض
فـــي تفاصيـــل حياتهـــا الشـــخصية".
وطالبـــت شـــيرين الجميـــع باحتـــرام
حياتهـــا الخاصـــة ،وعـــدم نشـــر أخبار
أو مزايـــدات الغـــرض منهـــا النيـــل
مـــن شـــخصها ،مؤكـــد ًة أن االنفصـــال
بينهـــا وبيـــن زوجهـــا وقع "فـــي هدوء
تـــام" ،وال توجـــد خالفـــات بينهمـــا.

وشـــددت علـــى أن كل مـــا ورد في هذا
اإلطـــار ال أســـاس لـــه مـــن الصحـــة.
واعتبرت أن األخبـــار التي تحدثت عن
خالفـــات بينهـــا وبيـــن زوجهـــا جاءت
"في إطـــار قلب الحقائـــق" ،مؤكد ًة أنها
تكن كل االحترام لطليقها حســـام حبيب.
وأشـــارت شـــيرين إلى كونها أصدرت
هـــذا البيـــان "احترامـــاً" لعالقتهـــا مع
جمهورهـــا ،وعاهدتهـــم بفتـــح صفحة
جديـــدة مـــع نفســـها ومـــع جمهورها.
وأكـــدت أنها تهـــب حياتهـــا اآلن لفنها
ً
خاصـــة أنها
والبنتيهـــا مريـــم وهنـــا،
ابتعـــدت خـــال الفتـــرة األخيـــرة عن
فنهـــا وعـــن جمهورها بعض الشـــيء.
وكشـــف أنها تنوي العودة بقوة للســـاحة
الفنية فـــي الفتـــرة المقبلـــة ،خاصة أن
لديهـــا مشـــاريع فنية كثيرة تســـتعد لها.

عابد فهد وسالفة معامر يجتمعان يف رمضان  2022يف "بيغ بانغ"

يبدو أن شـــركة الصبّاح ،اســـتقرت أخيرً ا
على اســـم المسلســـل الجديد "بيـــغ بانغ"
المفتـــرض أن يبـــدأ تصويـــره منتصف
هذا الشـــهر في بيروت ،ويجمـــع النجمة
السورية ســـافة معمار والنجم عابد فهد،
فيمـــا رجّ حـــت معلومات غيـــاب معتصم
النهـــار عـــن العمـــل بعدما تداول اســـمه
ســـابقا ،وعُ لـــم أن المخـــرج اللبناني إيلي
الســـمعان ســـيتولى تنفيذ المسلســـل ذلك
بعـــد ردود الفعـــل االيجابيـــة تزامنـــاً مع
عرض الحلقات األولى لمسلســـل "شـــتي
يـــا بيـــروت" الـــذي أخرجه الســـمعان.
"بيـــغ بانـــغ" قصـــة الكاتـــب الســـوري
ســـيف رضا حامد ،يشـــاركه فـــي الكتابة

بشـــار مارديني .ويبـــدو أن القصة ترتبط
بالعالقـــات القائمـــة بين دمشـــق وبيروت
كنـــوع مـــن التغييـــر الـــذي طـــرأ على
أســـلوب وطرح الدراما المشتركة أخيرا.
إلى ذلـــك ،يُعرض للنجمة ســـافة معمار
فـــي رمضـــان  2022الجـــزء الثاني من
مسلســـل "حارة القبة" ،من إخراج رشـــا
شـــربتجي وقد ُصـــ ّور قبل حوالـــي عام.
يذكـــر أن معمـــار انســـحبت مـــن الجزء
الثالـــث مـــن "حـــارة القبة" ،ويبـــدو أنها
اختـــارت بيروت للعمل فـــي إطار الدراما
المُشـــتركة ،إذ أنهـــت قبل أيـــام تصوير
مسلســـل قصيـــر خـــاص بالمنصـــات
بعنـــوان "عالح ّد" ،إخراج ليـــال راجحة.
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ما هو طعم المياه التي تشربونها؟
حينم ــا ي ــدور الحدي ــث ح ــول المي ــاه ،هن ــاك أهمي ــة كبي ــرة للطع ــم والرائح ــة
المرافقـــة لهـــا .بالرغـــم مـــن أن الميـــاه فـــي البـــالد تعتبـــر ميا ًهـــا بجـــودة
عاليـــة وصالحـــة للشـــرب ،والميـــاه التـــي تصـــل إلـــى شـــبكة المواســـير
البلدي ــة والبيتي ــة تخض ــع لمراقب ــة صارم ــة ،إال أنه ــا تحت ــوي عل ــى العدي ــد
م ــن العوام ــل الت ــي م ــن ش ــأنها اإلض ــرار والتأثي ــر عل ــى طع ــم وج ــودة المي ــاه.
فمث ـ ًـال ،المواس ــير الصدئ ــة ،والمي ــاه الت ــي تتغلغ ــل إليه ــا الملوّث ــات وغيره ــا.
جـــودة الميـــاه ،وكذلـــك طعمهـــا ورائحتهـــا ،تتأثر بمصـــدر الميـــاه ،ومـــن
نظ ــام النق ــل والمواس ــير البيتي ــة .كالمعل ــوم ،تمــ ّر المي ــاه بعملي ــات تطهي ــر
وتنقي ــة وتعقي ــم عب ــر المنش ــآت واألجه ــزة المختلف ــة ،ولك ــن ق ــد تتغلغ ــل
إليهـــا ،خـــال عمليـــة النقـــل ،المل ّوثـــات كالمعـــادن الســـامة ،البكتيريـــا،
الكائن ــات الدقيق ــة وغيره ــا .يمك ــن أن نج ــد ف ــي ش ــبكة نق ــل المي ــاه بقاي ــا
أدوية وم ــواد تنظي ــف وهورمون ــات ،ومل ّوث ــات أخ ــرى تج ــد طريقه ــا إل ــى المي ــاه
الجوفي ــة والمواس ــير الت ــي تنق ــل المي ــاه.
باإلضافـــة إلـــى عمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم وإضافـــة المـــواد الكيميائيـــة
لمي ــاه الش ــرب ،هن ــاك عوام ــل أخ ــرى تؤ ّث ــر عل ــى ج ــودة وطع ــم ورائح ــة المي ــاه.
العام ــل األكث ــر تأثي ـرًا عل ــى طع ــم ورائح ــة مي ــاه الحنفي ــة البيتي ــة ه ــو ج ــودة
وصيان ــة المواس ــير .م ــن المه ــم أن ّ
نتذك ــر أن المي ــاه تم ــر بمس ــار طوي ــل قب ــل
وصوله ــا إل ــى حنفي ــة البي ــت.
طعـــم الميـــاه يتأ ّثـــر بجـــودة شـــبكة المواســـير البيتيـــة -فعندمـــا تكـــون
تطل ــق مارك ــة الكوس ــمتيكا الفاخ ــرة  LANCÔMEكونس ــيلر جديــ ًدا متعــ ّدد الش ــبكة قديم ــة وفيه ــا ص ــدأ ،يتغ ّي ــر طع ــم ورائح ــة المي ــاه .يلج ــأ العدي ــد
االســـتخدامات والخصائـــص ،ضمـــن سلســـلة تينـــت أيـــدول أولتـــرا وويـــر
األيقونيـــة .كونســـيلر  TEINT IDOLE ULTRA WEAR ALL-OVERلتغطيـــة
متوسّ ــطة إل ــى كامل ــة ،مع ــزز بالرطوب ــة ،لتحدي ــد وتصحي ــح عي ــوب البش ــرة
دون تك ّت ــل أو تج ّع ــد.
 :All-in-1تغطيـــة وإضـــاءة :يســـتخدم للتغطيـــة وتوحيـــد لـــون البشـــرة ،أو
ككونس ــيلر يوض ــع تح ــت العيني ــن لتفتي ــح المنطق ــة الغامق ــة أو كأس ــاس
لبشـــرة الوجـــه .لتحديـــد مناطـــق معينـــة فـــي الوجـــه يمكـــن دهنـــه علـــى
الجبيـــن ،منحـــدر األنـــف واألرنبـــة ،الذقـــن وفـــوق الشـــفة العلويـــة .ينصـــح
باســـتخدام لـــون أفتـــح مـــن لـــون البشـــرة لتلـــك المناطـــق.
موح ــد يج ــب وض ــع الكونس ــيلر
تصلي ــح وإخف ــاء :للحص ــول عل ــى ل ــون بش ــرة ّ
عل ــى البق ــع والمناط ــق الغامق ــة (أو عل ــى اإلحم ــرار إذا كان موج ــودًا) .ث ــم ر ّبت ــي
بإصبع ــك لتدمجي ــه ببش ــرتك كم ــا يج ــب .ينص ــح باختي ــار الل ــون المناس ــب
للـــون البشـــرة األساســـي .كونتـــور :يوضـــع علـــى الجبيـــن ،طرفـــي األنـــف،
عظ ــام الخ ّدي ــن وخ ــط الف ـ ّ
ـك لتحدي ــد الوج ــه .ينص ــح باس ــتخدام  2-3أل ــوان
أغم ــق م ــن ل ــون البش ــرة األساس ــي.

سلسلة

TIENT IDOLE ULTRA WEAR
تتوسع!
األيقونية من النكوم ّ

محفظــة Google Pay
لزبائن مركنتيل أيضـًا

تاريخ أضواء عيد الميالد

مثـــل العديـــد مـــن األمـــور الكهربائيـــة ،كذلـــك يعـــود تاريـــخ أضـــواء عيـــد
المي ــالد الكهربائي ــة إل ــى توم ــاس أديس ــون ،مخت ــرع المصب ــاح الكهربائ ــي،
حينم ــا نش ــر ع ــام  1880سالس ــل م ــن األض ــواء الكهربائي ــة خ ــارج مختب ــره
ف ــي مانيل ــو ب ــارك ،نيوجرس ــي.
وتصـــف مقالـــة نشـــرت فـــي صحيفـــة “نيويـــورك تايمـــس” يـــوم  21ديســـمبر،
عـــام  1880زيـــارة أجراهـــا مســـؤولو بلديـــة نيويـــورك إلـــى مختبـــر أديســـون
القائ ــم ف ــي مانيل ــو ب ــارك ،حينم ــا كان ــت الطري ــق م ــن محط ــة القط ــار وحت ــى
المختبـــر مضـــاءة بـــ  291المبـــة كهربائيـــة تنشـــر نـــورًا لطي ًفـــا ودافئًـــا فـــي
جميـــع االتجاهـــات.
يتعمـــد أن يربـــط اإلضـــاءة
يســـتدل مـــن المقالـــة المذكـــورة أن أديســـون لـــم ّ
بعي ــد المي ــاد ،وأن األج ــواء الس ــائدة الت ــي جمع ــت بي ــن زي ــارة ضيوف ــه وتوقي ــت
عش ــاء عي ــد المي ــاد ال ــذي أعــ ّده له ــم ،كان ــت مجــ ّرد صدف ــة.
بع ــد ع ــدة س ــنوات ،ق ــام صدي ــق توم ــاس أديس ــون المقــ ّرب ،إدوارد ه .جونس ــون
ومديـــر شـــركة أديســـون التـــي أصبحـــت تـــزود الكهربـــاء لمدينـــة نيويـــورك،
باســـتخدام الامبـــات الكهربائيـــة ألول مـــرة إلضـــاءة شـــجرة عيـــد الميـــاد.
باختص ــار ،نح ــن نس ــتمتع الي ــوم بأض ــواء عي ــد المي ــاد وأج ــواء الكريس ــماس
االس ــتثنائية بفض ــل أديس ــون! بمناس ــبة ق ــرب األعي ــاد ،أنت ــم مدع ّوون لتزيي ــن
بيوتك ــم م ــع أض ــواء محس ــاني تيئ ــورا عب ــر الموق ــع  www.lighting.co.ilأو الف ــرع
القري ــب .نتم ّن ــى لك ــم عي ــد مي ــاد مجيــ ًدا ومشــ ًّعا م ــن محس ــاني تيئ ــورا

م ــن الن ــاس إل ــى ش ــراء قنان ــي المي ــاه المعدني ــة كبدي ــل لمي ــاه الش ــرب ،أو
يمكنك ــم ببس ــاطة التقــ ّدم إل ــى ب ــار المي ــاه تام ــي 4ال ــذي س ــيضمن لك ــم
مطه ــرة ونق ّي ــة مباش ــرة إل ــى ك ــوب الش ــرب الخ ــاص
الحص ــول عل ــى مي ــاه ّ
بك ــم .إجم ـ ً
مطه ــرة أو م ــن الحنفي ــة ،المه ــم أن
ـم إذا ش ــربتم ميا ًه ــا ّ
ـاال ،ال يه ـ ّ
تش ــربوا أكث ــر وتق ّلل ــوا م ــن اس ــتهاك المش ــروبات المح ـ ّـاة .المي ــاه ضروري ــة
للصحـــة لنـــا وألوالدنـــا ،احرصـــوا علـــى شـــرب الميـــاه واهتمـــوا بـــأن تكـــون
ّ
المي ــاه الت ــي تش ــربها عائلتك ــم بج ــودة عالي ــة وطيب ــة أكث ــر ،كالمي ــاه الت ــي
ومطه ــر  MAZEاألكث ــر تط ــورًا ف ــي العال ــم.
يق ّدمه ــا ب ــار المي ــاه تام ــي4
ّ

قد ال تستطيع تفسير الحب،
ولكن يمكنك دائمًا مشاركته!
بمناســـبة قـــرب احتفـــاالت عيـــد الميـــاد المجيد ،قامـــت شـــركة
ش ــتراوس -علي ــت بتدلي ــل ع ــدد م ــن المؤثري ــن اإلجتماعيي ــن برزم ــة
“حلـــوة” للغايـــة! وتأتـــي هـــذه اللفتـــة الرائعة مـــن شـــتراوس
تعبيـــرًا عـــن تقديرهـــا لهـــم ورغبـــ ًة فـــي االحتفـــال مـــع جميـــع
زبائنه ــا بأعياده ــم ومناس ــباتهم ومش ــاركتهم إ ّياه ــا ،وه ــل هن ــاك
أنســـب وأطيـــب مـــن ســـ ّلة مليئـــة بالحلويـــات إلضفـــاء أجـــواء
مم ّيـــزة بفتـــرة األعيـــاد؟
ال خ ــاف عل ــى أن فت ــرة األعي ــاد المجي ــدة ه ــي م ــن أجم ــل األوق ــات
فـــي الســـنة ،ولكـــن عنـــد االحتفـــال بهـــا مـــع حلويـــات عليـــت
الفاخـــرة واللذيـــذة ...تصبـــح أحلـــى وأروع!
عيد سعيد من األصدقاء في شتراوس عليت!

انطلقـــت أول أمـــس ( )07.12.21فـــي البـــالد المحفظـــة الرقميـــة
 - Google Payالخدم ــة متاح ــة لزبائ ــن مركنتي ــل الذي ــن يحمل ــون
بطاق ــة إئتم ــان وبحوزته ــم هات ــف يعم ــل بنظ ــام األندروي ــد.
بمس ــاعدة المحفظ ــة الرقمي ــة م ــن  Google Payيمك ــن الدف ــع ف ــي المح ـ ّـات
التجاري ــة ،بحي ــث يق ــوم الزب ــون بتمري ــر هاتف ــه النق ــال عل ــى جه ــاز الدف ــع
ال ــذي يق ــرأ الرق ــم التسلس ــلي دون حاج ــة إل ــى إب ــراز بطاق ــة االئتم ــان.
لتش ــغيل الخدم ــة ،يج ــب إدخ ــال معطي ــات بطاق ــة إئتم ــان بن ــك مركنتي ــل
إل ــى تطبي ــق البن ــك مس ــبقًا ،ث ــم االنتق ــال إل ــى متج ــر التطبيق ــات لتنزي ــل
تطبي ــق محفظ ــة جوج ــل.
التوجهـــات الجديـــدة فـــي عالـــم األمـــوال والصيرفـــة ،يســـتم ّر
فـــي إطـــار ّ
بن ــك مركنتي ــل بتوس ــيع نش ــاطه وإتاح ــة خدمات ــه وحلول ــه المصرفي ــة عب ــر
اإلنترن ــت ،حت ــى يقــ ّدم لزبائن ــه أنس ــب الحل ــول وأس ــرعها للقي ــام بالمعام ــات
والعمليـــات التـــي يحتاجهـــا .يتيـــح بنـــك مركنتيـــل لزبائنـــه عالـــم الدفـــع
بمســـاعدة المحفظـــة الرقميـــة.

ماركة العناية العالمية  L’occitaneتطلق حملة شتوية دافئة!
يعان ــي الكثي ــرون م ّن ــا م ــن الجف ــاف ف ــي فص ــل الش ــتاء ،وخاص ــة م ــن
ّ
تشـــقق اليديـــن والقدميـــن .تدفئـــة البيـــت وبيئـــة العمـــل ،اســـتخدام
الميـــاه الســـاخنة بكثـــرة ،الطقـــس الجاف-جميعهـــا عوامـــل تضـــ ّر
بطبق ــة الده ــون الخارجي ــة الت ــي تحم ــي البش ــرة وت ــؤ ّدي إل ــى انخف ــاض
مســـتوى رطوبتهـــا الطبيعـــي.
لتفـــادي أضـــرار الشـــتاء ،تقـــ ّدم لكـــم لوكســـيتان منتجاتهـــا المثاليـــة
لترافقكـــم خـــال أشـــهر الشـــتاء الجافـــة مـــع تخفيضـــات كبيـــرة20-25% :
علـــى تشـــكيلة كريمـــات اليديـــن والقدميـــن مـــن كافـــة المجموعـــات.
فمث ـ ًـا ،يمكنك ــم إيج ــاد مجموع ــة “زب ــدة الش ــيا” األيقوني ــة :منتج ــات يت ــم
اســـتخراجها مـــن بـــذور الشـــيا الطبيعيـــة ،ســـريعة االمتصـــاص ،وتســـاعد
علـــى ترطيـــب ،تهدئـــة ومعالجـــة الجلـــد الجـــاف والمتشـــقّق.
كريم يدين /قدمين  150ملل بـ 115ش.ج فقط بدل  149ش.ج
كريم يدين /قدمين مك ّثف  150ملل بـ 125ش.ج فقط بدل  159ش.ج
الحمل ــة س ــارية المفع ــول عل ــى كاف ــة أن ــواع الكريم ــات ب ــكل الروائ ــح ،طيل ــة
كريم يدين /قدمين  75ملل بـ 79ش.ج فقط بدل  99ش.ج
ش ــهر كان ــون األول (ديس ــمبر) ف ــي حواني ــت لوكس ــيتان ف ــي الب ــاد والموق ــع
كريم يدين /قدمين  30ملل بـ 39ش.ج فقط بدل  49ش.ج
االلكترونـــيhttp://il.loccittane.com .
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مهنياً :تتحســـن الظـــروف في هذا اليـــوم مع انتقـــال القمر الى
برجك وتتلقـــى اتصاالت لدعمك والوقوف إلـــى جانبك ،فحاول
االســـتفادة من ذلك قدر المســـتطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.
الحمل عاطفياً :لن تصطـــدم اآلراء بينك وبين الشـــريك ألن الخيارات
متعددة واالنســـجام ســـيّد المواقف لو مهمـــا حصل من تدخالت.
صحيـــاً :قـــد تصـــاب ببعـــض االلتهابـــات المفاجئـــة لكنهـــا
لـــن تســـبب لـــك إزعاجـــاً وتعالجهـــا باألدويـــة الضروريـــة.

مهنيـــاً :تثيـــر قضايـــا دفينـــة وتتأمـــل فـــي مـــا حصـــل
معـــك بغيـــة أخـــذ العبـــرة لتفـــادي الســـقوط مجـــدداً ،وال
ســـيما أن المحيطيـــن بـــك معظمهـــم يتربـــص بك شـــراً.
ا لثو ر عاطفيـــاً :يـــوم مناســـب لمشـــاركة الحبيـــب أحالمـــه
ّ
ولعـــل مشـــروعاً تقومـــان بـــه معـــاً
ّ
يعـــزز
وأحالمـــك
الروابـــط ويســـاهم فـــي تقريـــب المشـــاعر وانســـجامها.
صحيـــاً :ابتـــداء مـــن اليـــوم أصبحـــت الســـباحة الرياضة
الوحيـــدة لـــك للتخلـــص مـــن أوجـــاع ظهـــرك وكتفيـــك.

ّ
الحـــظ تنفـــرج األمـــور ،وتعـــود إليـــك
مهنيـــاً :لحســـن
الحماســـة وتشـــعر باالندفـــاع والطاقـــة ،ويلتـــف
حولـــك فريـــق عملـــك مقدمـــاً لـــك كامـــل الدعـــم.
ا لجو ز ا ء عاطفياً :يبـــدأ الحظ المعاكس بالتراجـــع ،وينصح لك الفلك
عـــدم القيام بأي مغامـــرة جديدة إذا كنت تصبـــو الى ذلك.
صحيـــاً :وفـــر طاقتـــك ونشـــاط للقيـــام بما يعـــود عليك
بالفائـــدة صحياً وال تهدرهما في ســـاعات العمل اإلضافية.

مهنيــــاً :يصبح ايقــــاع حياتك بطيئــــا في هذا اليــــوم حتى انك
ستشــــعر بجمود كامل وقد تســــتاء لركود االحــــوال وللتاجيل
وعلى االرجح لن تســــمع جوابًا ولن ّ
تتلقى خبرً ا على تساؤالتك
الميزان
َ
تخــــش اعتمــــاد توجهــــات جديــــدةّ ،فكــــر فــــي
عاطفيــــاً :ال
مشــــاريع حديثــــة وال تقلــــق بشــــأن األوضــــاع العاطفيــــة.
صحيــــاً :فكــــر فــــي مســــتقبلك الصحــــي كمــــا المهنــــي
والعاطفــــي ،فكلهــــا تتكامــــل لتبقــــى قــــادراً علــــى اإلنجاز.
مهنيـــاً :يـــوم مـــن اإلبـــداع والتطـــور المهنـــي واإلشـــراق،
خطواتـــك
يبـــارك
كبيـــر
بحـــظ
تتمتـــع
ويســـهل لـــك دربـــك ويحقـــق لـــك طموحاتـــك.
العقــــرب عاطفيـــاً :إذا شـــعرت بـــأن األمـــور تســـير علـــى نحـــو ســـيّئ
للتحليـــل
وتمهـــل
تراجـــع
الشـــريك
مـــع
األفـــكار.
ترتيـــب
وإلعـــادة
صحيـــاً :ابتعـــد قـــدر اإلمـــكان فـــي المناســـبات عـــن
المأكـــوالت الدســـمة ومختلـــف أنـــواع الحلويـــات.

مهنيـــاً :تفيـــض حيويّـــة وإشـــراقاً ،وتبـــدو واقعيـــاً وإيجابيـــاً
وقـــادراً علـــى التعاطـــي مـــع شـــتّى األمـــور بحكمـــة
ومهـــارة ،والتخلـــص مـــن العقبـــات واالعتراضـــات.
ا لقــــو س عاطفيـــاً :الوقـــت مناســـب لتصحيـــح بعـــض األخطـــاء
ولالعتـــذار عمـــا بـــدر منـــك ســـابقاً مـــن هفـــوات.
صحيـــاً :تحـــاول االســـتفادة مـــن الجـــ ّو اإليجابـــي
المحيـــط بـــك لتســـترخي وتســـتريح قـــدر اإلمـــكان

مهنيـــاً :ال يناســـبك انتقـــال القمـــر الى الحمـــل لذلك قـــد تتعرض
لبعـــض االنتقـــادات ،لكنـــك تكمـــل طريقك بثبـــات وقـــوة لتحقيق
أهدافـــك ومشـــاريعك التـــي خططـــت لهـــا علـــى نحـــو جيـــد.
عاطفيـــاً :احتمـــاالت متنوعـــة :لقـــاء فـــي ظـــروف خياليـــة،
صداقـــة أو رفقـــة جديـــدة ،أو عالقـــة عاطفيـــة
جديـــدة تنقلـــك إلـــى عالـــم مـــن الســـعادة الكبيـــرة.
صحيـــاً :أنـــت فـــي صـــراع مـــع الوقـــت ،حـــاول
اســـتغالل ولـــو ســـاعة يوميـــاً لممارســـة نشـــاط رياضـــي.

مهنيـــاً :قـــد تســـوء العالقـــة مـــع المقرّ بيـــن،
ويبـــدو االتصـــال صعبـــاً وتضطـــر إلـــى تقديـــم
بعـــض التنـــازالت مـــن أجـــل إشـــاعة االنســـجام.
الجــــدي عاطفيـــاً :تتحـــرك عواطفـــك تجـــاه أحـــد
األشـــخاص وتجـــد نفســـك منجذبـــاً لـــه ،فتحـــاول
التقـــرب منـــه كلمـــا ســـمحت لـــك الفرصـــة بذلـــك.
صحيـــاً :حـــاول مقاومـــة اإلغـــراءات التـــي
تبعـــدك عـــن ممارســـة الرياضـــة ،وال تجعلهـــا
تتغلـــب علـــى مـــا يعـــود بالنفـــع علـــى صحتـــك.
مهنيـــاً :ثمـــة مـــا يشـــير إلـــى بعـــض المفاجـــآت والتحـــركات غير
االعتياديـــة ،وقـــد تتلقـــى عرضـــاً مفاجئـــاً يصـــوّب الخطـــوات .
عاطفيـــاً :قـــد ينتابـــك شـــعور أن عالقتـــك
ا لد لــــو بمـــن تحـــب مبنيـــة علـــى المصالـــح فقـــط ،لكـــن األيـــام
العكـــس.
لـــك
ســـتبرهن
المقبلـــة
صحيـــاً :التوفيـــق بيـــن العمـــل وممارســـة الرياضـــة
دليـــل علـــى مـــدى اهتمامـــك بوضعـــك الصحـــي.

مهنيـــاً :يحتـــاج إليـــك الزمـــاء فـــي العمـــل ويؤدون
دوراً فـــي توجهاتـــك ،فتشـــاركهم اهتمامـــات
موحـــدة وتقـــدم النصائـــح أو تتخـــذ القـــرار عنهـــم.
ا لعذ ر ا ء عاطفيـــاً :تنمـــو العالقـــات المتنيـــة ،بحيـــث تســـعد
لوقـــوف الحبيـــب الـــى جانبـــك ،وتختفـــي الغيـــوم
الداكنـــة ويســـهل الحـــوار وتبـــادل اآلراء .
صحيـــاً :ال تنظر إلى الوراء بل تابـــع طريقك في حميتك
الغذائيـــة مهمـــا اعترضك مـــن مشـــكالت أو صعوبات.

مهنيـــاً :عليـــك اإلعـــداد جيّـــداً ومســـبقاً لجميـــع أعمالـــك اقتناصـــا
ً منـــك للفـــرص الماليـــة الثمينـــة التـــي أتيحـــت
لـــك ،والتـــي قـــد ال تتكـــرر إال بعـــد ســـنوات.
ا لحــــو ت عاطفيـــاً :ابتعـــد عـــن التذمـــر واالســـتخفاف بالواجبـــات
تجـــاه الشـــريك لئـــا تســـمع تأنيبـــاً وتوبيخـــاً منـــه .
ّ
تخـــل بواجباتـــك
صحيـــاً :ال تحـــاول أن
الرياضيـــة وال ســـيما أن ظرفـــك الصحـــي دقيـــق

ا لسر طا ن

مهنيـــاً :يـــوم جيد يجعلك ســـعيدا ومرحا بامكانـــك ان تضاعف
جهـــودك والعمـــل مع مجموعـــة مـــن االصدقـــاء او الزمالء
ســـيمنحك
كمـــا
جديـــد
مشـــروع
علـــى
ا ال ســـد فرصـــا كثيـــرة لتعزيـــز موقعـــك والتقـــدم
عاطفيـــاً :تميل الى التعبيـــر عن عواطفك بقوّة وشـــجاعة ،ولن
تتـــر ّدد في خـــوض مغامـــرة جديدة تـــرى أن وقتها قـــد حان.
صحيـــاً :إذا كنـــت تعانـــي ضعفـــاً فـــي
القابليـــة علـــى األكل استشـــر طبيبـــك فـــوراً.

كـــــــلـــــــمـــــــــــــــات مـــــتـــــقـــــاطـــــعـــــة

متص ّدرو إنتـــاج املحتوى يف تيك توك يطلقون الصفحة

مئوحيـــدت تطلـــق بالتعاون مـــع تيك توك إســـرائيل
صفحـــة جديدة ســـيتم رفعهـــا كجزء مـــن الحملة بلغة
اإلشـــارة .وتنطلق هـــذه العملية الفريدة بمناســـبة اليوم
العالمـــي للمســـاواة فـــي الحقـــوق لألشـــخاص ذوي
اإلعاقات ،بمشـــاركة منتجـــي المحتـــوى المتص ّدرين
والمعروفين وبإرشـــاد ســـارة غباي لتعلم المتصفحين
كلمات بلغة اإلشـــارة في الشـــبكة االجتماعية الشـــعبية
مترجمة لغة اإلشـــارة ســـارة غبـــاي ،المعروفة لنا من
أخبار القنـــاة  ،12تخرج مـــن الفقاعـــة وتعلم منتجي
المحتوى الرائديـــن كلمات بلغة اإلشـــارة .هذه الحملة
الفريـــدة ،واألولى من نوعها في البـــاد ،تنطلق كجزء
من إطـــاق صفحة جديـــدة لمئوحيـــدت وبالتعاون مع
تيك تـــوك إســـرائيل  -الشـــبكة االجتماعيـــة الرائدة.
وتنطلـــق هذه الحملة بمناســـبة اليوم العالمي للمســـاواة
فـــي الحقوق لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــات وتهدف الى
رفع الوعي بأهمية المســـاواة في الحقوق لثقيلي السمع.
ليـــال ايلـــي ،شـــيرلي ليفي ،عيـــدان فتـــوري ،عيدان
ايـــال ،ليراز عـــوزري ،أوري نوبيك وشـــاحر ليفناه
هم مجـــرد جزء مـــن منتجـــي المحتوى المشـــاركين
في الحملـــة ،باإلضافة إلـــى منتجة المحتـــوى ليرون
راحمنـــوف وهي ثقيلة الســـمع من الوالدة وشـــاركت
هـــي أيضا فـــي الحملـــة .وكجزء مـــن هـــذه العملية
يعـــرض منتجـــو المحتوى علـــى صفحاتهـــم مقاطع
فيديـــو "صامتة" ويشـــرحون فيهـــا ســـبب اختيارهم
مشـــاركة مقاطـــع الفيديو هذه دون صـــوت ،وبالمقابل
يقومـــون بتعليـــم المتصفحيـــن كلمات بلغة اإلشـــارة.
يوجـــد فـــي البـــاد نحـــو  1.5مليـــون مواطـــن مع

متســـاو وأكثر
إعاقات مختلفـــة ومن أجل خلق مجتمع
ٍ
شـــمولية تـــم اختيـــار الشـــبكة االجتماعيـــة تيك توك
الشـــعبية ،خاصة في صفوف الفئـــة العمرية ،18-25
لتكون المنصـــة التي تقود الحملـــة الجديدة لمئوحيدت.
حملـــة #إننا_نســـمعكم تولّـــدت بمبـــادرة أوريـــت
أرطـــال دلوجين ،مديرة قســـم االتصاالت التســـويقية
فـــي مئوحيـــدت وبالتعـــاون مـــع مكتـــب الديجيتـــال
 ،BLINKكمـــا يتـــم اإلعالن عنهـــا في هـــذه األيام
في منطقـــة المناليـــة (إتاحـــة إمكانية الوصـــول) في
الموقع وفي يوتيوب وفيســـبوك وإنســـتغرام مئوحيدت.
ســـيغال ريغـــف روزنبيـــرغ ،المديـــرة العامـــة
لصنـــدوق المرضـــى مئوحيـــدت ،تدعـــو لالنضمام
للصفحـــة الجديـــدة بقولهـــا" :واحـــد مـــن بيـــن كل
خمســـة أشـــخاص في البالد هو شـــخص مـــع إعاقة.
ونحن فـــي مئوحيدت نهتم ،كمشـــغل وكمنظمـــة تق ّدم
خدمـــات طبيـــة ،بإيجـــاد الحلـــول المناســـبة إلتاحة
الخدمـــة فـــي كل منشـــآت صنـــدوق المرضـــى".
وقالـــت شـــيفرا فريدمـــان -فايتســـمان ،مديرة قســـم
التســـويق في مئوحيـــدت" :اســـتراتيجيتنا التســـويقية
واإلعالميـــة تلزمنـــا بـــأن نتجـــ ّدد وننكشـــف علـــى
جمهـــور جديـــد ،ويـــدور الحديـــث هنا عـــن خطوة
رائـــدة وفريدة مـــن نوعها فـــي البالد بشـــكل خاص
وفي العالم بشـــكل عـــام ،حيث نخلق قيمـــة ومحتوى
تـــم تخصيصهما لزيـــادة الوعي بأهمية المســـاواة في
الحقوق لألشـــخاص ذوي اإلعاقة .وكصندوق مرضى
وضع نصـــب عينيـــه إتاحـــة منشـــآته الطبيـــة للفئة
الســـكانية مـــن ذوي اإلعاقـــات ،بل وفـــاز مؤخرً ا في
مســـابقة التنـــوّع فـــي مجال اإلعـــان من قبـــل بيت
رئيـــس الدولـــة واتحاد التســـويق اإلســـرائيلي ،وكان
مـــن الواضح لنا أننـــا ســـننطلق بمثل هـــذه الخطوة،
وكان اختيـــار تيك تـــوك أمـــرً ا طبيعيًا بالنســـبة لنا".

فنــــــــــــــدق ليجـــاســـــي النـــــــــارصة يقــــ ِّدم:

إبداعـــات ميالدية يف بـــازار ك ّله عيد
بـــازار ومعـــرض "فـــن من
بلدي" ابتـــدا ًء من يوم الثالثاء
 14.12.2021ولغايـــة يوم
الســـبت 18.12.2021
الســـاعات
بيـــن
22:00
17:00
يشـــمل البازار برامج ترفيهية
تناســـب كل األعمـــار وأكثر
من  30كشـــك إلكسسوارات،
أعمـــال فنيـــة خاصـــة،
مأكوالت مميـــزة وغيرها...

حملة تطعيم األطفال ضد فايروس كورونا يف كالليت مســـتمرة
كالليـــت مســـتمرة فـــي حملـــة تطعيـــم
األطفـــال مـــن األعمـــار  5-11ســـنة فـــي
النقـــاط المختلفة .خـــال األســـابيع االخيرة
تـــم فـــي كالليـــت تطعيـــم  46,000جيـــل
 5-11وتـــم حجـــز مواعيـــد ل 10,000
طفـــل آخريـــن ليحصلـــوا علـــى التطعيـــم.
تســـتمر كالليت بحملـــة التطعيمـــات الكبيرة
بمســـاعدة طواقـــم طبية معززة فـــي مراكز
صحة الطفل ،وفي عيـــادات األطفال .إضافة
لذلك ،تم تخصيص مســـاحات خاصة لتطعيم
األطفال فـــي محطات التطعيم فـــي كالليت.
فـــي المجمـــل خصصـــت كالليـــت لصالح

الحملـــة  110محطات منتشـــرة فـــي أنحاء
البـــاد ،تعمـــل بغالبيتهـــا لســـاعات طويلة.
كمـــا أقيمت فـــي محطـــات تطعيـــم مختلفة
فعاليات وأنشـــطة خاصة باألطفال ،شـــملت
توزيـــع جوائـــز ،وبـــذل كل جهـــد ممكـــن
لخلق بيئـــة إيجابية لألطفال خـــال التطعيم.
فـــي حديث مـــع الدكتـــور عوني يوســـف،
مدير ملـــف كالليت فـــي المجتمـــع العربي
ومنســـق موضـــوع الكورونا فـــي المجتمع
العربـــي فـــي كالليـــت" :طواقـــم كالليـــت
الطبيـــة جاهزة وعلى اســـتعداد تـــام لتطعيم
األطفـــال .أنتـــم مدعـــوون للتوجـــه إلـــى
محطـــات التطعيـــم المختلفـــة للحصـــول
علـــى التطعيـــم المثبتـــة فاعليتـــه فـــي إنقاذ
حيـــاة المرضـــى .يمكنكـــم حجـــز دور عبر
موقـــع كالليت علـــى االنترنـــت دون حاجة
بكلمـــة مـــرور ،أو عبـــر الرقـــم ".*2700

