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هـــذا هـــو اليـــوم الـــذي صنعه
الـــرب ،فلنفـــرح ولنتهلـــل بـــه

فصـــــــح مجــيد
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األخبار
02.04.2021
هزة أرضية كبرية يف اتحاد املياه منطقة
شـــفاعمرو الجامهيـــــــــر الـــــعربية
بعد الشـــكاوى املتكـــررة من قبل املواطنـــن والضغوطات التـــي قام بها رئيس بلدية شـــفا
عمـــرو عرســـان ياســـن  ،اقالة مدير عـــام اتحاد امليـــاه الســـابق وتعيني مدير عـــام جديد تحيـــي الذكــــــرى الـ 45
شـــهد اتحـــاد المياه منطقة شـــفاعمرو هـــزة أرضيـــة كبيرة بعـــد الضغوطات
والمجهـــود الـــذي قام به رئيس بلدية شـــفاعمرو عرســـان ياســـين ورؤســـاء
المجالـــس تحـــت منطقـــة االتحـــاد ،علـــى ضـــوء الشـــكاوى المتكـــررة
مـــن قبـــل المواطنيـــن وســـوء تقديـــم الخدمـــات مـــن قبـــل اتحـــاد الميـــاه.
حيـــث تـــم تعييـــن الســـيد طـــارق معـــروف خلفـــا للمديـــر العـــام الســـابق،
هـــذا والتقـــى رئيـــس البلديـــة بشـــكل فـــوري مـــع الســـيد معـــروف لوضع
برنامـــج عمـــل واضـــح وترتيـــب أولويات العمـــل ،والتـــي يأتي فـــي راس
ســـلم اولوياتهـــا تطويـــر الخدمـــات وتخصيص موظفيـــن إضافييـــن من اجل
تحســـين الخدمـــات للمواطنيـــن ،باإلضافـــة لتوحيد مـــكان الدفـــع واإلدارة من
اجـــل سالســـة العمـــل وتســـهيل الخدمـــات ،مـــع تقريـــر تحويل الشـــراكة ،
لشـــراكة حقيقـــة بيـــن البلديـــة واتحـــاد المياه لمـــا فيـــه مصلحـــة المواطنين.

ليـــوم األرض الـــــــــخالد

رئيـــس بلديـــة شـــفاعمرو عرســــان ياســـن يلتقـــي بـــإدارة
بنـــك " لئومـــي " لبحـــث رشاكات ممكنـــة ملصلحـــة املدينـــة
" ممثلـــة بالســـيد نـــزار حمـــودي -مديـــر
المشـــاريع للمجتمـــع العربـــي فـــي لؤمـــي
 ،طونـــي داود  -مديـــر بنـــك لؤمـــي فـــرع
المركـــز التجـــاري شـــفاعمر  ،الهـــام جروس-
مديـــرة بنـــك لؤمـــي فـــرع األعمال شـــفاعمر.
حيـــث تـــم التباحـــث فـــي إمكانيات الشـــراكات
المختلفـــة على عـــدد من األصعدة على مســـتوى
العمـــل المشـــترك بيـــن بلديـــة شـــفاعمرو وبنك
التقـــى رئيـــس بلديـــة شـــفاعمرو عرســـان لؤمـــي خاصـــة وأن بنك لؤمـــي يقـــدم خدماته
ياســـين يـــوم االثنيـــن مـــع إدارة بنـــك " لؤمي لشـــريحة كبيرة وواســـعة في المدينة في فرعيه .

ّ
املرنـــة مرفـــت جوزيـــف أشـــقر يف ترنيمـــة
مـــن الطـــراز األ ّول تجمـــع لبنـــان والنـــارصة

"طوبـــى لبيـــت الناصرة" هـــو عنـــوان الترنيمة
التـــي أطلقتهـــا ابنة الناصـــرة ،صاحبـــة الصوت
المالئكـــي ،المرنمـــة مرفت جوزيف أشـــقر ،بعد
صمتهـــا عـــن تقديـــم أعمال جديـــدة فـــي الثماني
ســـنوات األخيـــرة ،إال أن عودتها كانـــت بترنيمة
من الطـــراز األول جمعتهـــا بالموســـيقار اللبناني
العالمـــي جان ماري رياشـــي الذي تولـــى التوزيع
الموســـيقي ،وتم التســـجيل في االســـتوديو الخاص
بـــه مـــع أوركســـترا وجوقة مـــن بيـــروت ،فيما
ســـجلت أشـــقر صوتها الذي يُصلي في اســـتوديو

ديـــب عمّـــوري فـــي
كفركنـــا ،وصـــ ّورت
الكليـــب فـــي بازيليك
البشـــارة لالتيـــن
فـــي الناصـــرة حيث
فتـــح الديـــر أبوابـــه
ً
ومتمثـــا
مشـــكورً ا
بكاهـــن الرعيـــة قدس
األب مـــروان دعدَس
الذي رحّ ـــب بالفكرة.
يشـــار الـــى ّأن كلمـــات الترنيمة  -التـــي تتزامن
مـــع عيـــد البشـــارة وســـنة القديس يوســـف كما
أعلـــن عنها قداســـة البابا فرنســـيس  -مـــن التقليد
الكنســـي الالتيني ،ومن ألحان ،R.Lambillotte
وتعـــرض على عدد مـــن القنوات الدينيـــة العالمية
ومنهـــا فضائيات نورســـات .يذكـــر أن الكليب من
تصويـــر جـــورج دبس ومنيـــر دانيـــال ،تصفيف
شـــعر نـــزار حماتـــي ،مكيـــاج نجـــوان قزموز-
خليـــف ،وحملـــت توقيـــع المخرج جـــورج َد َبس.

رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر  :مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـال

إحيـــا ًء ليـــوم األرض الخالـــد انطلقـــت يـــوم الثالثـــاء  30آذار
 ,مســـيرتان حاشـــدتان فـــي بلدتـــي ســـخنين وديرحنـــا وصوال
لبلـــدة عرابـــة لتلحمـــا بمســـيرة مهيبـــة مركزيّة واحـــدة هناك.
فقـــد التأمـــت المســـيرات بمشـــاركة المئـــات مـــن مختلـــف
البلـــدات العربيـــة حيـــث اختتمت المســـيرة في ســـاحة الســـوق
البلـــدي فـــي عرابـــة بمهرجـــان خطابـــي بمشـــاركة القيادات
العربيـــة ،نـــواب كنيســـت ،وشـــخصيات اعتباريـــة عديـــدة.
وذكـــر رئيـــس لجنة المتابعـــة العليـــا للجماهير العربيـــة ،محمد
بركـــة ،في كلمته خالل المهرجان أن "يوم األرض هو المناســـبة
الوطنية األقـــوى لرص وحدتنا الوطنية ،وأن المؤسســـة الحاكمة
أرادت فـــي يـــوم األرض إمـــا طأطأة رؤوســـنا أو كســـرها ،إال
أننـــا بوحدتنـــا النضالية في يوم األرض أفشـــلنا هـــذا المخطط".
وقـــال بركـــة" :اليـــوم نحن فـــي عرابـــة التـــي استشـــهد فيها
أول شـــهداء يـــوم األرض خيـــر ياســـين الشـــهيد الحـــي فينا،
وفـــي اليـــوم التالـــي ،يـــوم األرض استشـــهد ثالثة أبنـــاء مدينة
ســـخنين؛ الشـــهداء خديجـــة شـــواهنة ورجـــا أبو ريـــا وخضر
خاليلة ،واستشـــهد فـــي ذات اليوم في كفر كنا الشـــهيد محســـن
طـــه ،وفي مدينـــة الطيبة الشـــهيد رأفـــت الزهيري ابـــن مخيم
نـــور شـــمس ،ليؤكـــد دمـــه أن الـــدم الفلســـطيني ،ال يتجـــزأ".
وأضـــاف" :العنصريـــة الصهيونيـــة اإلســـرائيلية ليســـت خلال
في سياســـة المؤسســـة ،إنمـــا هي جوهـــر السياســـة الصهيونية
واإلســـرائيلية ،ولذا فإن ســـلوكنا السياســـي ،وســـجالنا السياسي
وعملنـــا الوطني يجب أن يســـتوعب هذه الحقيقـــة ويتعامل على
أساســـها .وال يمكن أن نكـــون عدميين ،وحينمـــا نطالب بحقوقنا،
فهـــو ّأن حقنا مشـــتق مـــن كوننا أصحـــاب وطن ،ولســـنا رعايا
لـــدى المؤسســـة اإلســـرائيلية التي تريـــد أن تقلعنا مـــن وطننا".
وتابـــع بركة" :فـــي عـــام  ،1976خيّرتنا إســـرائيل بين أمرين،
إمـــا أن يطأطئـــوا رؤوســـنا ،أو يكســـروا رؤوســـنا .فـــي آذار
(مـــارس)  ،1976نحن رفضنـــا الطأطأة ،وبصمودنـــا ووحدنا
نضالنـــا كســـرنا رؤوس المؤسســـة التـــي اســـتهدفتنا وليتذكر
الجميـــع ،أن هنـــاك ســـاحات وســـاحات للعمـــل السياســـي،
ولكن الســـاحة األســـاس هي ســـاحة العمـــل الجماهيـــري الذي
تشـــارك فيه النـــاس ،وتشـــارك في بلـــورة الرؤية السياســـية".
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اتهام خمســـة شـــبان من الرامة والبعنة مقتل الشـــاب منري أحمـــد عنبتاوي
االحتياجات
ذوي
من
قارص
فتاة
باغتصاب
برصـــاص الرشطـــة يف مدينـــة حيفا

ق ّدمـــت يوم االثنيـــن الئحة إتهام ضد خمســـة
شـــبّان عرب مـــن الشـــمال (فـــي الثالثينات
والعشـــرينات مـــن العمر  -من ّ
ســـكان الرامة
و البعنـــة) بضلوعهـــم فـــي قضيـــة اغتصاب
جماعـــي مروّعـــة بحق فتـــاة قاصـــر عربية
مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ( 16عامًا
) مـــن احـــدى بلـــدات الشـــمال وذلـــك فـــي
كرم زيتـــون قرب احـــدى بلدات الشـــاغور.
ويذكـــر ّأن المتهميـــن هم رشـــاد ناصر (27
عامًـــا) ،محمـــد ناصـــر ( 23عامًـــا)  ،تامر
ناصـــر ( 32عامًا) ،عُ ـــدَي ناصر ( 27عامًا)
مـــن ّ
ســـكان الرامـــة ( 3اخوة وابـــن عمهم)،
وماهـــر بـــدران ( 23عامًـــا) مـــن البعنـــة.
ووفـــق بيـــان عممته الشـــرطة جـــاء" :تلقت
الشـــرطة بتاريخ  03.03.21حوالي الساعة
 16:30بالغـــا عـــن اختفـــاء فتـــاة قاصـــر
البالغـــة مـــن العمـــر  17عامًا ،مـــن منزلها
منذ ســـاعتين .حوالي الســـاعة  18:00بينما
كانت الشـــرطة تقـــوم بالبحث عـــن الضحيّة،
تلقـــت الشـــرطة بالغـــا مـــن أفراد أســـرتها
بأنّها عـــادت إلى المنزل بســـام .دام نشـــاط
الشـــرطة حوالـــي ثـــاث ســـاعات ونصف.
ً
ووفقـــا ألنظمة الشـــرطة ،وبمـــا ّأن الضحيّة

قاصـــر ،فقـــد ُطلب منهـــا اإلدالء
بإفادتهـــا ووصلـــت الضحيّـــة
برفقة أختهـــا الكبـــرى إلى مركز
الشـــرطة لـــإدالء بإفادتهـــا.
أدرك ّ
محقق الشـــرطة ،الذي أستلم
االفادة مـــن الضحيّـــة ّأن األمر لم
يكن مجـــ ّرد غيـــاب عـــن البيت،
بـــل ّإن الضحيّـــة تراســـلت مـــع
أحد المشـــتبهين عـــن طريق لعبة
ً
والحقـــا وصل
الشـــبكة PUBG
المشـــتبه إلى منزلهـــا واصطحابها
معه وبعـــد ذلك التقـــى بالمشـــتبهين اآلخرين
وتـــ ّم االعتـــداء عليهـــا جنســـيًّا على يـــد عدد
مـــن المشـــتبهين .وعلـــى الفور ت ّم اســـتدعاء
ّ
خـــاص لمزيـــد مـــن التحقيق
محقـــق أطفال
ّ
ّ
مـــع الضحيّـــة وشـــرع محققو الشـــرطة في
واســـع لكشـــف هويّـــة المشـــتبهين.
تحقيـــق
ٍ
ٍ
لـــم يعرف أفـــراد عائلـــة الضحيّـــة ّأن ابنتهم
جنســـي ولم يت ّم الكشـــف عن
تع ّرضت العتداء
ّ
هذه الحقيقة ّإل خـــال إفادة الضحيّة في مركز
الشـــرطة ،وذلك يرجع إلـــى الصعوبات التي
تعاني منها الضحيّة" ،بحســـب بيان الشـــرطة.
وأضـــاف بيـــان الشـــرطة ":كشـــف التحقيق
ّأن الضحيـــة أصيبـــت بجـــروح خطيـــرة
واحتاجـــت إلـــى عالج طبـــي جـــراء أعمال
العنـــف التـــي ارتكبهـــا المشـــتبهون".
ّ
تمكـــن ّ
محققـــو الشـــرطة الذيـــن رصـــدوا
ً
مســـرح الجريمـــة وفقـــا لوصـــف الضحيّة،
أن يجمعـــوا البينـــات واألدلّـــة الجنائيّـــة
بواســـطة اســـتخدام وســـائل تكنولوجيّـــة،
ونجحـــوا بتحديـــد هويّة المشـــتبهين الخمســـة
المتورطيـــن بالجريمـــة وجمعـــوا ادلـــة
اخـــرى تعـــزز مـــن الشـــبهات ضدهـــم.

ضبطت الشـــرطة فـــي مدينة ايـــات ،مصابًا
مؤكـــدا بالكورونا من منطقـــة المركز ،ووفق
بيـــان عممته الشـــرطة يتضـــح أن المصاب
قـــد حضـــر لإلقامة فـــي أحـــد الفنـــادق في
المدينـــة رغـــم مرضه ،وقـــام بتقديـــم وثائق
مـــزورة فـــي الفنـــدق .وجـــاء فـــي البيان":
عندمـــا وصلـــت قوة الشـــرطة إلـــى الفندق ،
لـــم يكـــن المشـــتبه به موجـــو ًدا وبـــدأ رجال
الشـــرطة عمليات البحث فـــي المدينة لتحديد

مكانـــه .وقد تـــم تحديـــد موقعه أثنـــاء قيادته
لســـيارتهُ ،
وطلب منه التوقف علـــى الجانب،
حيـــث اقتـــرب منـــه الشـــرطي وأبلغـــه أنه
معتقـــل .وفـــي نهايـــة التحقيـــق  ،تـــم وضع
المشـــتبه به قيـــد الحبـــس المنزلـــي وإبعاده
مـــن مدينة إيـــات" .وجاء":التحقيق مســـتمر
 ،وفـــي النهاية هنـــاك نية لنقل جميـــع المواد
الموجـــودة فـــي قضيتـــه إلـــى النيابـــة فـــي
شـــرطة إســـرائيل لتقديم الئحة اتهـــام ضده".

ضبـــط مصـــاب مؤكـــد بالكورونـــا بأحـــد
الفنـــادق بعـــد تقديـــم مســـتندات مزيفـــة

اعتقال أربعة شـــبان بشـــبهة القاء
زجاجة حارقة عـــى مركز رشطة عكا

اعتقلـــت الشـــرطة أربعـــة مشـــتبهين
( 18,19,21,24عامًـــا) مـــن ســـكان
مدينـــة عكا بشـــبهة القاء زجاجـــة حارقة
نحـــو مركـــز الشـــرطة فـــي المدينـــة
وقد شرعت الشـــرطة بالتحقيق في اعقاب
القـــاء زجاجة حارقة نحو مركز الشـــرطة
في عكا دون وقـــوع اصابات او اضرار.

قـــام محققو الشـــرطة بإجـــراءات تحقيق
مختلفـــة التـــي ادت الـــى كشـــف هويـــة
المشـــتبهين من ســـكان مدينة عـــكا والقاء
القبض عليهم بشـــبهة تورطهم في الحادث.
وقـــد تمـــت احالـــة المشـــتبهين الـــى
المحكمـــة للنظـــر فـــي طلـــب تمديـــد
توقيفهـــم علـــى ذمـــة التحقيـــق.

لقي الشـــاب منيـــر أحمد عنبتـــاوي (33
عامًـــا) مصرعـــه ظهـــر يـــوم االثنيـــن
 ,بحـــي وادي النســـناس فـــي مدينـــة
حيفـــا برصـــاص الشـــرطة ،حيـــث كان
قـــد أصيـــب بجـــراح بالغـــة الخطـــورة

نقـــل عـــل اثرهـــا الـــى مستشـــفى
رمبـــام وهنـــاك أعلـــن عـــن وفاته.
ووفـــق تصريحـــات العائلـــة فـــإن
الشـــاب مـــن ذوي االحتياجـــات
الخاصـــة ومصـــاب بأمراض نفســـية
إذ ّ
يتلقـــى العـــاج منـــذ فتـــرة طويلة
في بلـــدة الطيـــرة القريبة مـــن حيفا.
ويتضـــح أن األم قـــد أبلغت الشـــرطة
بخـــروج ابنهـــا مـــن البيـــت بحوزته
ّ
بالتدخـــل.
ســـكين مناشـــدة الشـــرطة
وقـــد ادعـــت الشـــرطة في بيـــان لها
أنهـــا أطلقـــت النـــار علـــى الشـــاب
بعـــد محاولتـــه مقاومـــة االعتقـــال
ومهاجمـــة أفرادهـــا حيـــث جـــاء في
البيـــان" :الشـــبهات تشـــير الـــى
ّأن الشـــاب كان يتصـــ ّرف بصـــورة
مشـــبوهة فـــي الشـــارع ولـــدى وصول
قـــوات الشـــرطة لتوقيفـــه حـــاول طعن
أحدهـــم فتـــم اطـــاق الرصـــاص عليه".

اتهام رجل مـــن املقيبلة بخطف صديـــق ابنته وطعنه
قدمـــت النيابـــة العامـــة لواء الشـــمال
هـــذا االســـبوع ،الئحـــة اتهـــام ضـــد
مواطـــن ( 43عامًـــا) مـــن المقيبلـــة
باالعتداء على شـــاب وخطفـــه وتهديده،
وذلـــك بعـــد علـــم المتهـــم بعالقـــة
غراميـــة ربطـــت الشـــاب مـــع ابنتـــه.
وجاء فـــي بيان الشـــرطة ":بعد وصول
بالغ للشرطة أن الشـــاب الضحية (22
عامًا) تعـــرض للخطـــف واالعتداء من
قبـــل مواطـــن مـــن بلدتـــه علـــى خلفية
عالقة رومانســـية ،باشـــرت الشـــرطة
التحقيق وتمكنت مـــن الوصول للمتهم".
واضاف بيان الشـــرطة ":مـــن التحقيق

األولـــي تبيّـــن ّ
أن ابنـــة المتهـــم كانت
علـــى عالقـــة رومانســـية مـــع الضحية
لفتـــرة زمنيـــة دون علم المتهـــم ،وبعد
أن انتهـــت العالقـــة بينهما قـــرر المتهم
مهاجمـــة الضحيـــة وبحوزتـــه ســـكين.
فـــي مرحلـــة معيّنـــة ،المتهـــم الحـــظ
تواجـــد الضحيـــة داخل ســـيارته ،دخل
للســـيارة ووضع الســـكين على الضحية
وطلب منـــه قيادة الســـيارة على الفور،
الضحيـــة قـــاد الســـيارة تحـــت التهديد
وتوجه لمنطقـــة مفتوحة قـــرب القرية،
المتهم هاجم الشـــاب بواســـطة الســـكين
ممـــا ادى الى اصابتـــه بجراح خطيرة".

اتهـــام شـــاب مـــن الزرازيـــر بتهديـــد
وخطـــف وابتـــزاز مديريـــه يف العمـــل

قدمـــت النيابـــة العامـــة لـــواء الشـــمال،
الئحـــة اتهـــام بحـــق شـــاب (30عامًـــا)
مـــن الزرازيـــر ،نســـبت اليـــه تهـــم
خطـــف وابتـــزاز بواســـطة مســـدس.
وقـــد تلقت الشـــرطة ً
بالغا عـــن تهديدات
بواســـطة مســـدس وخطف في ورشة عمل
ببلـــدة كفار بـــاروخ ،قوات من الشـــرطة
وصلـــت للمـــكان وباشـــرت التحقيـــق،
ووفـــق بيـــان عممته الشـــرطة تبيـــن انه
فـــي تاريـــخ  13.03.21فـــي ســـاعات
الظهيـــرة ،وصـــل المتهـــم لمـــكان عمله،
خالل تهديد بواســـطة مســـدس ادخل مدير
العمـــل ومدير الورشـــة لســـيارته بالقوة.
وجـــاء فـــي البيـــان ":المتهم وصـــل الى

صـــراف آلي فـــي مدينة مجـــدال هعيمك،
عنـــد وصولهـــم امـــام المصـــرف طلب
المتهـــم مـــن مديـــر العمـــل ســـحب مبلغ
مالـــي من حســـاب مديـــر الورشـــة ،ذلك
علـــى خلفيـــة قـــرار مدير العمـــل خصم
مبلـــغ مـــن راتـــب المتهم بشـــبهة ســـرقة
معـــدات مـــن المـــكان ،مدير العمـــل قام
بســـحب المبلـــغ تحـــت تهديـــد الســـاح
وقـــام بتســـليمه للمتهـــم ،وبالقـــرب مـــن
مفـــرق كفار بـــاروخ طلب المتهـــم منهما
الخـــروج مـــن الســـيارة وفـــر هاربًـــا".
مـــع نهايـــة التحقيـــق اســـتطاعت وحـــدة
اإلجـــرام فـــي منطقـــة المروج مـــن جمع
االدلـــة وتقديـــم الئحة اتهام بحق الشـــاب.
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األخبار

حتــــــــــى أمــــــس الخميــــــس الصحـــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــرائيلية:

نســـبة الفحوصـــات االيجابيـــة "تراجـــع كبـــر يف وفيـــات كورونـــا"

للكورونـــا يف البـــاد %1.3

أشـــارت معطيـــات وزارة الصحـــة صبـــاح
أمـــس الخميـــس ،أن فـــي اليـــوم االخيـــر تـــم
تشـــخيص  489حالـــة جديـــدة بالكورونـــا،
.1.3%
نســـبة الفحوصـــات االيجابيـــة
وأفـــادت وزارة الصحـــة أن "عـــدد مرضـــى
الكورونـــا فـــي البـــاد ،بلـــغ  833281حتـــى
الســـاعة  08:29مـــن صبـــاح الخميـــس ،بينهـــم
 6214وفيـــات .ومـــن مجمـــل اإلصابـــات هنـــاك
 385وصفـــت حالتهـــم خطيرة ،علمًـــا أن المرضى
حاليًـــا عددهـــم  7200هـــذا ،وحصـــل علـــى
الجرعـــة األولـــى مـــن التطعيـــم 5,244,481
وعلـــى الجرعـــة الثانيـــة ."4,785,534

وفقـــا لمعطيـــات وزارة الصحـــة اإلســـرائيلية يـــوم أمـــس الخميـــس توفـــي  450شـــخصا جراء
إصابتهـــم بفيـــروس كورونـــا خـــال آذار/مـــارس الفائت .وأظهـــر هـــذا المعطى تراجع انتشـــار
كورونـــا فـــي إســـرائيل ،التـــي توفـــي فيهـــا  944مريضا بكورونـــا فـــي شـــباط/فبراير الماضي،
و 1450فـــي كانـــون الثاني/ينايـــر الماضـــي .وتوفي  6214مريضـــا بكورونا منذ بدايـــة الجائحة.
ووفقـــا للمعطيات ،فإن  87.5%من المتوفين خالل الشـــهر الفائت لم يتلقـــوا التطعيم المضاد لكورونا
أو تلقـــوا الجرعة األولى من التطعيم ،و 42متوفيا تلقوا الجرعة الثانية قبل وفاتهم بأســـبوع على األقل.
ونقـــل موقـــع "والـــا" اإللكترونـــي عـــن مديـــرة وحـــدة مكافحـــة ومراقبـــة األمـــراض المعدية
فـــي مستشـــفى "شـــيبا" ،بروفيســـور غيلـــي ريغـــف يوحـــاي ،قولهـــا إن "المعطيـــات مشـــجعة
جـــدا .وعلـــى مـــا يبـــدو ،فإنـــه إذا تعمقنـــا بالمتوفيـــن الذيـــن تلقـــوا التطعيـــم ،ســـنجد أن قســـما
منهـــم لـــم يســـتفيدوا مـــن التطعيـــم أو طاعنين فـــي الســـن ،والتطعيـــم كان اقـــل نجاعـــة لديهم".
ويرقـــد في المستشـــفيات اليوم  366مريضـــا بكورونا ،بينهـــم  121في حالة حرجـــة و 132بحالة
خطيـــرة .ويبلـــغ إجمالي مرضى كورونـــا ا في المستشـــفيات  73% ،634منهم لم يتلقـــوا التطعيم.
كذلـــك يرقـــد فـــي المستشـــفيات  11امـــرأة حامـــل و 10نســـاء أنجبـــن حديثـــا وإصابتهـــن
بالفيـــروس مؤكـــدة ،وحالـــة  4منهـــن خطيـــرة .ووفـــق المعطيـــات ،فـــإن  71%منهـــن
لـــم يتلقيـــن التطعيـــم ،و 9%تلقيـــن الجرعـــة األولـــى و 10%تلقيـــن الجرعـــة الثانيـــة.
ويرقـــد فـــي الستشـــفيات  15مريضـــا بكورونـــا دون ســـن  18عامـــا ،بينهـــم طفـــان
لـــم يتجـــاوز عمرهمـــا بضعـــة أيـــام ،وحالـــة  4مـــن الذيـــن ســـن  18عامـــا خطيـــرة.

أصحاب بطاقة اعتامد

مركنتيل ساميل
يتمتعون من

5%
جديد يف مركنتيل ساميل!

تخفيض ثابت

يف شبكة Mr. Pretzels
عند استالم كشف بطاقة االعتامد

خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.
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مقاالت

ماذا لو كان "شـــلومو" بدل "منري"  ...هل ســـتقوم الرشطة بقتله؟
اإلعالمــــي أحــمــــد حـازم

العنصريـــة مكروهـــة ومبغوضـــة فـــي
كافـــة األعـــراف الدوليـــة والـــدول التي
تحترم نفســـها .أمـــا الدول التـــي تزدهر
فيهـــا العنصريـــة وتلقـــى حتـــى غـــض
طـــرف مـــن أنظمتهـــا ،فهـــي نفســـها
مكروهـــة عالميـــاً ،وما يعيشـــه المواطن
العربـــي فـــي هـــذه الدولـــة التي تســـن
إال ً
قوانيـــن عنصريـــة ً
مثاال علـــى ذلك.
الشـــاب منيـــر عنبتـــاوي الذي استشـــهد
برصـــاص الشـــرطة فـــي حيفا ،لـــم يكن
األول ولـــم يكـــن األخير الـــذي يتعرض
لعمليـــة قتـــل عنصرية بالدرجـــة األولى.
لم يقتـــل منير علـــى يد إرهابـــي يميني،
وال نتيجـــة خـــاف عائلـــي ،وال نتيجـــة
صراع علـــى تجارة محرمـــات ،بل على
يـــد شـــرطي مـــن المفتـــرض أن يكـــون
الحامـــي لـــه والمدافـــع عنه وليـــس قتله.
مـــاذا فعل منيـــر؟ الشـــرطة تدعـــي أنه
كان يحمل ســـكيناً وهدد رجال الشـــرطة.
"قلّـــوا كذبـــة قلّو مـــن كبرها" .الشـــرطة
كاذبـــة فـــي كل المعايير.أعرف الشـــاب
الحيفـــاوي (الكنـــاوي األصـــل) منيـــر
عنبتـــاوي عن قـــرب ،وأعـــرف أنه كان
مـــن ذوي اإلحتياجـــات الخاصـــة كمـــا

ذكـــرت شـــقيقته ،وأعـــرف أنه لـــم يؤذ
حتى نملة في حياته وال يعرف الشـــر وال
العنف أبداً .إنســـان في منتهى البســـاطة.
أنـــا علـــى يقين بـــأن رجـــال الشـــرطة
يكذبـــون فـــي كل مـــا يتعلـــق بالعـــرب،
فهـــم تربوا علـــى التعامـــل العنصري مع
المواطنيـــن العـــرب ،يضربـــون ويقتلون
دون حســـيب أو رقيـــب وإن كان هنـــاك
عقـــاب فهـــو عقاب صـــوري فقـــط .فإذا
كان الشـــرطي هـــو قاتل عربـــي فهناك
مبررات كثيـــرة للقتـــل ،وإذا كان القاتل
يهوديـــاً ،فـــإن يهوديتـــه تغفر لـــه أو أن
حكماً بســـيطاً يصدر بحقـــه .لكن إذا كان
القاتـــل عربيـــاً والمقتـــول يهوديـــاً ،فإن
الدنيـــا تنقلـــب ولـــن يفلـــت القاتـــل مـــن
المؤبـــد ،وكأنهـــم شـــعب يجـــري دم في
عروقهـــم وفـــي عروقنـــا يجـــري مـــاء.
لنفتـــرض أن الشـــاب البســـيط منير كان
يحـــل ســـكينا "حســـب روايـــة البوليس،
فهل هذا مبـــرر لقتله؟ كيف يمكن لشـــاب
من ذوي االحتياجـــات الخاصة أن يحمل
ســـكيناً ويهدد رجال شـــرطة؟ ألم يتدرب
هؤالء علـــى مواجهـــة من يحمل ســـكيناً
أو مسدســـاً أو أي ســـاح آخـــر؟ لماذا لم
ً
مثـــا؟ لماذا
يطلقـــوا النار علـــى رجليه
أطلقـــوا عليـــه ثـــاث رصاصـــات فـــي

بطنـــه وظهره حســـب أقـــوال شـــقيقته؟
أليســـت هـــذه عملية قتل نابعـــة عن حقد؟
وأي حقـــد مثل هذا؟ لنفتـــرض أن العربي
منيـــر كان يهوديـــاً هـــل يتـــم قتلـــه بهذه
الطريقـــة البشـــعة؟ أكيـــد ال .هـــذه دولة
"قانـــون القوميـــة" العنصـــري .شـــامير
رئيـــس الـــوزراء الســـابق الـــذي يفتخر
بماضيـــه اإلرهابـــي ضـــد الفلســـطينيين
قالهـــا ذات يومأ اننا أعـــداء لليهود ويجب
إبادتنـــا انطالقاً مـــن تعاليمهـــم التوراتية.
هكـــذا كتـــب شـــامير فـــي مقـــال له في
صحيفـــة "نيويـــورك تايمـــز" األمريكية.
ألـــم يدخـــل اإلرهابـــي كاهانـــا المســـجد
اإلبراهيمـــي فـــي الخليل ويقتـــل أكثر من
عشـــرين فلســـطينياً بكل دم بـــارد انطالقاً
مـــن الحقد علـــى العرب؟ ألـــم يقم جندي
يهـــودي بقتـــل مواطنيـــن عـــرب مـــن
شـــفاعمرو فـــي إحدى الحافـــات انطالقاً
مـــن دافـــع عنصـــري؟ هكـــذا تعلمـــوا
في مدارســـهم كـــره كل ما هـــو عربي،
وهكـــذا تربـــوا ونشـــأوا فـــي بيوتهـــم.
وهـــل ننســـى مـــا حـــدث فـــي كفركنا؟
التاريـــخ يعيـــد نفســـه :فقد قامـــت قوات
كبيـــرة مـــن الشـــرطة اإلســـرائيلية ،في
إحـــدى ليالي شـــهر نوفمبر/تشـــرين ثاني
شـــاب خيـــر حمدان
عـــام  2014بقتـــل
ٍ

مـــن بلـــدة كفركنا
ً
زاعمـــة أنّـــه
حـــاول طعـــن
أحـــد عناصرهـــا
با لســـكين .
وبحســـب روايـــة
ّ
فـــإن
الشـــرطة اإلســـرائيليّة الرســـميّة
حيـــاة القـــوات تعرضـــت للخطـــر،
فاضطـــروا إلطـــاق النار على الشـــاب.
ويعتبـــر مركـــز عدالـــة فـــرض حظـــر
النشـــر علـــى تفاصيـــل مـــا يحـــدث من
أعمـــال قتـــل على نيـــة الدولـــة بالتغطية
علـــى الجريمـــة وإغـــاق الملـــف ،كما
فعلـــت فـــي الكثير مـــن جرائم الشـــرطة
ضـــد المواطنيـــن العـــرب مـــن قبـــل،
وعلـــى رأســـها ملفـــات شـــهداء هبـــة
أكتوبـــر  2000وملـــف الشـــهيد يعقوب
أبـــو القيعـــان .وفـــي حيـــن يبقـــي أمـــر
حظـــر النشـــر العديد من التســـاؤالت بال
إجابـــة رســـمية ،لكنها معروفـــة للجميع،
تبقـــى حقيقة واحـــدة واضحـــة مثل عين
الشـــمس ،أن الشـــرطة ال تـــزال تتعامل
مـــع العـــرب كأعـــداء ودمهم مبـــاح” .
رحـــم هللا الشـــهيد منيـــر ،وســـتظل
حكايـــة قتلـــه وصمـــة عـــار ســـوداء
فـــي تاريـــخ الدولـــة العبريـــة.

رماحيـــــــــــص ّوبهــــــا–معــــــــــنيأبــــــــــوعبـــــــــــــيـــــــــد

أســـــــــت ّل عطـــــرا ودغـــــدغــــــــــة املشــــــــاعر!
أشـــبّهه ببركان صامـــت يخفي في
جوفـــه المفاجآت والكنـــوز الدفينة
والثمينـــة .فـــي ّ
كل فتـــرة زمنيّـــة
ينفجـــر هـــذا البـــركان الصامـــت
ليكشـــف لنـــا األســـرار والكنـــوز
التي نلمســـها علـــى أرض الواقع.
إ نّـــه كاتبنـــا ،ابـــن الكرمـــل
الشـــامخ ،عضـــو اتّحـــاد األدباء
الفلســـطينيّين واللجنـــة اإلعالميّـــة
لألدبـــاء ،الشـــاعر والكاتـــب
واإلعالمـــي الزميـــل فهيـــم أبـــو
ّ
ّ
ركـــن الـــذي أصـــدر مؤخـــرا
ّ
"أســـتل
مجموعتـــه الشـــعر يّة
عطـــرا" التـــي صـــدرت عن دار
الحديـــث ،وقـــد أهدانـــي إ يّاهـــا
فـــي هـــذه األ يّـــام ّ
متأخـــرا بعـــد
فتـــرة طويلـــة مـــن إصدارهـــا.
المعـــروف عـــن الشـــاعر فهيـــم
أ نّـــه يعتبـــر ركنـــا مـــن أركان
الحركـــة الثقافيّـــة واألدبيّـــة ولـــه
دوره وحضـــوره تـــاركا بصمات
واضحـــة وأكيدة في رفع مســـتوى
الحركـــة األدبيّـــة ،إ نّـــه اإلنســـان

الـــذي يحمل فـــي وجدانه أســـمى
معاني الحبّ  ،العطـــاء ،التضحية،
الشـــفافية ،والعفويـــة وقـــد بـــرز
هـــذا فـــي إنتاجـــه وتحديـــدا فـــي
كلمـــة اإلهـــداء التي يقـــول فيها:
"إلـــى ّ
كل مـــن يحمـــل فـــي قلبه
قبســـا مـــن نـــور المحبّـــة يترجمه
ســـلوكا إنســـانيًّا حضار يًّا راقيًا ".
ّ
"أســـتل عطرا"
هـــذه المجموعـــة
قسّ ـــمت إلـــى ثالثـــة أقســـام؛
وطنيّـــات ،وجدانيّـــات ،ومرثيّات.
يظهـــر الكاتـــب بصـــورة واضحة
اإلنســـاني الممـــزوج
الجانـــب
ّ
بالمشـــاعر والعواطـــف العميقـــة
وتمسّ ـــكه بمســـقط رأســـه وجمال
طبيعتـــه الخالبـــة مـــن جهـــة
وانهماكـــه بقضايـــا مجتمعـــه
وأوضاعـــه المقلقـــة والمزريـــة
اآلخـــذة بالتـــر ّد ي يومـــا بعـــد
يـــوم وتفاقـــم مظاهـــر وأشـــكال
العنـــف ،الفســـاد ،التلـــ ّو ن،
التعصـــب والتقيّـــد بالعـــادات
ّ
والتقاليـــد التـــي أكل الدهـــر

عليهـــا وشـــرب من جهـــة أخرى.
الصبغـــة
ســـيطرت
وقـــد
الرومانســـيّة علـــى قصائـــده التي
تعتبـــر مثـــاال ونموذجـــا للكتابـــة
الراقيـــة والمعبّـــرة التـــي تدخـــل
القلب دون إشـــارة دخـــول بعمق
معانيهـــا وأســـلوبها الســـلس
المميّـــز ،إذ يقـــول فـــي قصيـــدة
"ملكـــة النـــور" صفحـــة 67
إلـــي فتختفي البدور
ترنو
ّ
ّ
أحاول أل أغرق
أتم ّر د أثور
أتشبّث بباقات الزهور...
أحاول ّأل أغرق
في عينيها شـــعر وبخور
بحور بال شطآن
يحســـد عطرها الكافور
بل ّ
كل العطور
يغفو فيها الزمان
يرتقي المكان
ينتشي المرجان
يرقـــص العنبر فيها
ويسكر البلّور

يسا فر
الريحان
يحتضن
قوافل
النور
يا أميرة الجمال
يا ملكة الحور...
أصبحـــت في قلبي زهرة
األغصان واألفنان
وأعمق الجذور

يقـــع الكتاب فـــي  130صفحة من
الحجم المتوسّ ـــط ،لوحـــة الغالف
للفنّانـــة ســـلوى عثمـــان ،التصميم
الداخلـــي للفنّانـــة ملكـــة زاهـــر
ّ
باإلضافـــة إلـــى مق ّد مـــة الكاتـــب
مفصلـــة للدكتورة
كانـــت مق ّد مـــة ّ
الشـــفاعمر يّة جهينـــة خطيـــب.
للشـــاعر الكبير والمبـــدع والقامة
الشـــامخة التـــي لمـــع اســـمها في
ســـماء عالـــم األدب والمجـــال
الثقافـــي والتربـــويّ ّ
كل التقديـــر
ّ
والمو ّد ة وإلى المزيـــد من التألّق.
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قنـ ــاة السـ ــويس :مـ ــر تتحفظ عىل السـ ـ
ـفينة بيع ســـيارة عمرو أديب املهشـــمة
دوالر
مليار
تتجاوز
بتعويضات
وتطالب
إيفرغيفن
يف مـــزاد علنـــي مببلـــغ ضخـــم

أعلـــن رئيـــس هيئة قنـــاة الســـويس ،التي
تدير الممـــر المائـــي الدولي ،أن الســـفينة
"إيفرغيفـــن" متحفـــظ عليها لحيـــن انتهاء
التحقيقات في أســـباب جنوحهـــا ومراجعة
صالحيتها الفنية ،مرجحا أن يستمر التحقيق
الـــذي تجريه لجنـــة خبراء لنحو أســـبوع.
وأشـــار الفريق أســـامة ربيـــع ،الذي عمل
فـــي الســـابق قائـــدا للقـــوات البحرية في
الجيـــش المصري ،إلى أنه تم تشـــكيل لجنة
من ســـتة خبراء من الهيئة ،وصعدوا ألول
مـــرة على متـــن الســـفينة الموجـــودة في
منطقة البحيـــرات المرة بالقنـــاة أول أمس
األربعاء ،وســـتقوم اللجنـــة باالطالع على
الوثائـــق والصندوق األســـود واســـتجواب
األطقـــم ،وقالت الشـــركة اليابانيـــة مالكة
الســـفينة إنهـــا تشـــارك فـــي التحقيقـــات.
واســـتؤنفت حركة المالحة في قناة السويس

قبـــل أيـــام ،وذلـــك بعـــد أزمة اســـتمرت
نحـــو أســـبوع إثر جنوح ســـفينة الشـــحن
العمالقـــة فـــي عـــرض القناة ،فـــي الثالث
والعشـــرين مـــن مـــارس /آذار المنصرم.
ويذكر أن الســـفينة إيڤرغيفن مملوكة لشركة
"شـــوي كيسن" اليابانية ومســـجلة في بنما،
وتســـتأجرها شـــركة "إيفرغرين" التايوانية
ومؤمـــن عليها في نادي التأميـــن في لندن.
وأدى جنـــوح الســـفينة إلى إربـــاك حركة
التجارة العالمية ،إذ تســـتحوذ قناة الســـويس
المصريـــة والتي تعـــد أحد أهـــم الممرات
المائيـــة فـــي العالـــم علـــى نحـــو  12في
المئـــة مـــن حركـــة التجـــارة العالميـــة.
وقـــررت هيئـــة قنـــاة الســـويس تخفيض
رســـوم العبور للســـفن ،التي انتظرت حتى
عـــودة المالحـــة وعددهـــا  422ســـفينة،
بنســـب تتـــراوح ما بيـــن  5إلـــى  15في
المئة ،بحســـب فترة االنتظار لكل ســـفينة.
وأوضـــح ربيع ،فـــي مداخـــات تلفزيونية
محليـــة ،أن الخســـائر المتعلقـــة بوقـــف
المالحـــة فـــي القنـــاة وتكلفـــة تعويـــم
الســـفينة وإنقاذهـــا والتـــي ســـتطالب بها
الســـلطات المصرية تتجـــاوز مليار دوالر.

كي ــت ميدلتون تطلق كتاب ص ــور يوثق لحظات "ع ــزل كورونا"

طرحـــت دوقـــة كمبـــردج البريطانية كيت
ميدلتـــون ،األحـــد ،كتابـــاً مـــن الصـــور
الفوتوغرافيـــة التـــي التقطـــت أثنـــاء
مـــرات فـــرض إجـــراءات العـــزل العـــام
فـــي بريطانيـــا بســـبب كورونـــا ،والتـــي
ً
ســـجال دائمـــاً للوباء.
قالـــت إنهـــا ســـتوفر
وبـــدأت كيـــت ،المتزوجة من األميـــر وليام
حفيـــد الملكـــة والثانـــي فـــي ترتيـــب والية
العـــرش ،هـــذا المشـــروع مـــع معـــرض

لنـــدن الوطنـــي للصـــور العـــام الماضي،
ودعـــت النـــاس إلـــى تقديـــم الصـــور التي
التقطـــت خـــال فـــرض إجـــراءات العزل
العـــام للمـــرة األولـــى فـــي بريطانيـــا.
واختـــارت لجنـــة تحكيـــم ،كانـــت كيـــت
عضـــوة بهـــا 100 ،صـــورة مـــن عـــدد
يزيـــد على  31ألفـــاً جرى عرضهـــا رقمياً
فـــي معـــارض ســـابقة على اإلعـــان عن
مشـــروع هـــذا الكتـــاب "هولـــد ســـتيل".
وكتبـــت كيـــت فـــي مقدمـــة الكتـــاب "من
خالل "هولـــد ســـتيل" أردت اســـتخدام قوة
التصوير الفوتوغرافي إلنشـــاء ســـجل دائم
لما كنـــا نمر بـــه جميعـــاً ،التقـــاط قصص
األفـــراد وتوثيق اللحظـــات المهمة للعائالت
والمجتمعات كما عشـــناها في خضم الوباء".
ســـيكون الكتـــاب متاحـــاً اعتبـــاراً مـــن 7
مايو/أيـــار ،أي بعـــد عام بالضبـــط من بدء
المشـــروع ،وســـيتم تقســـيم صافي العائدات
بيـــن معرض لندن الوطنـــي للصور وجمعية
مايند الخيريـــة البريطانية للصحة النفســـية.

أزال موقـــع فيســـبوك مقطـــع فيديـــو للرئيس
األمريكـــي الســـابق ،دونالـــد ترامـــب،
مـــن صفحـــة الرا ترامـــب ،زوجـــة ابنـــه.
وكان عمـــاق وســـائل التواصـــل االجتماعي
قـــد منـــع ترامـــب مـــن اســـتخدام المنصة في
ينايـــر /كانـــون الثانـــي ،بعـــد أعمال شـــغب
قـــام بهـــا أنصـــاره فـــي مبنـــى الكابيتـــول -
مقـــر البرلمـــان  -فـــي العاصمـــة واشـــنطن.
ونشـــرت الرا ترامـــب ،وهـــي مســـاهمة
جديـــدة في قنـــاة فوكس نيـــوز ،مقطـــع فيديو

لهـــا وهـــي تجـــري مقابلـــة مـــع الرئيـــس
الســـابق حـــول مجموعـــة مـــن القضايـــا.
ونشرت الحقاً لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني
تلقتها من فيسبوك تم إبالغها فيها بقرار الحظر.
وجـــاء فـــي الرســـالة مـــن "كيتليـــن" أنـــه
"تماشـــياً مـــع الحظـــر الـــذي وضعنـــاه على
حســـابات فيســـبوك وإنســـتغرام التابعة لدونالد
ترامـــب ،ســـتتم إزالـــة المحتـــوى اإلضافـــي
المنشـــور بصـــوت دونالـــد ترامب وســـيؤدي
ذلـــك إلـــى قيـــود إضافية علـــى الحســـاب".

فيســـبوك يحظر "صـــوت ترامب"

تـــداول عدد واســـع علـــى مواقـــع التواصل
االجتماعـــي ما قالـــوا إنه مزاد لبيع ســـيارة
اإلعالمـــي المصـــري عمـــرو أديـــب ،التي
تهشـــمت في الحادث الذي تعرض له مؤخرا.
ونشـــر موقـــع "أوتوموتيـــف جـــي تـــي"
المتخصـــص فـــي أخبـــار الســـيارات،
مقطعـــا مصـــورا قـــال إنـــه مـــزاد
لعمليـــة بيـــع ســـيارة عمـــرو أديـــب.
وبـــدت الســـيارة فـــي حالـــة شـــبه متهالكة،
بعـــد تدميـــر الجـــزء األمامـــي لهـــا إثـــر
اصطـــدام إحـــدى الســـيارات بهـــا ،التـــي
كانـــت تحمـــل أنابيـــب غـــاز مـــن الخلف.
وأشـــار الموقـــع إلـــى أن الســـيارات عادت
إلى إحـــدى شـــركات التأمين بعـــد تعرضها
لحـــادث ،ولفت إلـــى أن المزاد يشـــمل على
عـــدد مـــن الســـيارات األخـــرى ،غيـــر أن
ســـيارة عمـــرو أديب الســـابقة هـــي األغلى
واألبـــرز بيـــن الســـيارات المعروضـــة.
ولفـــت إلـــى أن عمليـــة البيـــع تمـــت
بمبلـــغ  600ألـــف جنيـــه مصـــري
أمريكـــي).
دوالر
(38182.27
وكان اإلعالمـــي المصـــري عمـــرو
أديـــب تعـــرض لحـــادث ســـير فـــي طريق
دهشـــور بضاحيـــة الشـــيخ زايـــد بمدينـــة
الســـادس مـــن أكتوبـــر ،فـــي الســـاعات
األولى مـــن صبـــاح األربعـــاء  17فبراير/
شـــباط  ،إذ اصطدمـــت مُقدمـــة ســـيارته
بســـيارة نقـــل مُحملـــة باســـطوانات غـــاز.

وتـــم نقـــل عمـــرو أديـــب إلـــى مستشـــفى
دار الفـــؤاد حيـــث أجريـــت لـــه فحوصات
شـــاملة ثـــم غادرهـــا إلـــي منزلـــه.
وعلـــق الكاتـــب الصحفـــي عمـــاد أديـــب
شـــقيق عمرو واصفا الســـيارة بعـــد الحادثة
بأنهـــا وكأنهـــا ضربـــت بصـــاروخ أرض
أرض ،مشـــيرا إلـــى أن شـــدة الحـــادث
تؤكـــد أنـــه لم يكـــن أحـــد ليخرج منـــه حيا.
وعـــن ســـبب نجـــاة أخيـــه ،قـــال أديـــب:
"ســـبب خـــروج عمـــرو حيـــا هـــو حـــزام
األمـــان الـــذي حمـــاه مـــن كارثـــة محققة،
خاصـــة أن االصطـــدام كان مـــع ســـيارة
تحمـــل أنابيـــب بوتاغـــاز ،إلى جانـــب فتح
األيربـــاغ الـــذي أنقـــذه مـــن االصطـــدام".
وبعـــد الحـــادث ،قالت اإلعالميـــة المصرية،
لميـــس الحديـــدي ،عبـــر برنامجهـــا "كلمة
أخيـــرة" أن زوجها عمرو أديـــب "ربنا نجاه
بأعجوبة الحقيقة ألن العربيـــة اللي خبط فيها
واللي وقفـــت فجـــأة ،كانت محملـــة بأنابيب
بوتاغـــاز فكان ممكن تنفجر فـــي أي لحظة".
وتابعـــت" :الدكاتـــرة طمنونـــا علـــى حالته
عمومـــا ،لكـــن هـــو لســـه بيعاني مـــن آالم
مبرحـــة غالبا مـــن الكدمـــات والرضوض،
نتوقـــع أنهـــا تاخد بعـــض الوقت ،وإن شـــاء
هللا يحـــاول يرجع لجمهـــوره قريبا بإذن هللا".
وتماثـــل عمـــرو أديـــب للشـــفاء وعـــاد
للعمـــل فـــي برنامجـــه "الحكايـــة" المـــذاع
علـــى فضائيـــة "أم بـــي ســـي مصـــر".

"جوجل" تلغي "كذبة أبريل"  .ما عالقة كورونا؟
ألغت شـــركة "جوجل" االحتفال بيوم "كذبة
أبريـــل" عبر منصتهـــا للعـــام الثاني على
التوالـــي بســـبب جائحة فيـــروس كورونا.
ونظـــرا لالرتفـــاع الكبيـــر فـــي إصابات
ووفيـــات الوبـــاء ،فضلـــت الشـــركة عدم
المشـــاركة في المقالب والمزحات والنكات
التي يشـــهدها هذا اليوم ( 1أبريل /نيسان).
وأكـــد عمـــاق البحـــث األمريكـــي فـــي

اإلنترنـــت أن إيقـــاف هـــذا التقليـــد جاء
احترامـــا للذيـــن يحاربـــون كورونـــا
والمعلومـــات المضللـــة حـــول الفيروس.
وكتبـــت رئيســـة قســـم التســـويق فـــي
جوجـــل ،لوريـــن توهيـــل ،فـــي رســـالة
بريـــد إلكترونيـــة داخلية" :فـــي الظروف
العاديـــة تعد كذبـــة أبريل (نيســـان) تقليدا
من جوجـــل ووقتـــا لالحتفال بمـــا يجعلنا
شـــركة غيـــر تقليدية ،هـــذا العام ســـنقوم
بإلغـــاء هـــذا التقليـــد احترامـــا لجميـــع
أولئك الذيـــن يحاربون جائحـــة كورونا".
وأضافـــت" :هدفنا األعلى هو أن نســـاعد
النـــاس ،لذلـــك دعونـــا نبقـــي النـــكات
لشـــهر أبريـــل المقبـــل والـــذي ســـيكون
بـــا شـــك أكثـــر إشـــراقا مـــن هـــذا".
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العطس هـــو خروج ال إرادي ومتشـــنج
للهـــواء مـــن الرئتين عبر األنـــف والفم،
وهي حركـــة مفيدة لإلنســـان ألنها تمكن
الجســـم مـــن التخلـــص من الجســـيمات
الدخيلـــة والمواد المثيرة للحساســـية عبر
األنـــف ومـــن خـــال المخـــاط األنفي،
وهنـــاك العديـــد مـــن المـــواد المثيـــرة
للحساســـية والجزيئـــات الخارجيـــة
الموجـــودة فـــي الهـــواء التـــي تســـبب
اإلزعاج للغشـــاء المخاطـــي في األنف،
وهو مـــا يؤدي إلـــى العطس ومشـــاكل
فـــي التنفـــس فـــي الطقـــس البـــارد.
العطـــس؟
يحـــدث
كيـــف
عندمـــا تبـــدأ الدغدغـــة أو الوخـــز في
األنـــف ،يأخـــذ اإلنســـان نفســـا عميقـــا
يمـــأ رئتيـــه بالهـــواء ،ثـــم ترتفـــع
اللهـــاة ،ويتحـــرك ظهر اللســـان ليصبح
قريبـــا مـــن الحنـــك الصلـــب ،وتتقلص
العضـــات الوترية؛ مما يزيـــد الضغط
داخـــل البطن والصـــدر بســـبب الزفير
القـــوي الـــذي يحـــدث عبـــر البلعـــوم.
وفـــي الوقـــت نفســـه ،يتحـــرك الهواء
بســـرعة  12لتـــرا فـــي الثانيـــة خارج
األنـــف والفـــم عنـــد العطـــس ،مرفوقا
بقطرات صغيـــرة من المخـــاط واللعاب
الـــذي ينتشـــر علـــى مســـافة مترين أو
ثالثـــة أمتـــار ،وهـــو مـــا يمثـــل خطرا
علـــى األشـــخاص المحيطيـــن بـــك،
خاصـــة إذا كنت مصابا بفيـــروس معد.
وال تـــؤدي عمليـــة العطس إلـــى توقف
القلـــب ،بـــل إنـــه ال يفـــ ّوت أي دقة ،إال
أن نســـق ضربـــات القلـــب قـــد ينخفض
قليـــا عند أخـــذ نفس عميـــق ،ولكن هذا
التأثيـــر طفيف وال يظهر على اإلنســـان.
ويعطـــس اإلنســـان عنـــد نتـــف شـــعر
الحاجب ألنه يســـهم فـــي تحفيز أعصاب
الوجـــه ،وقـــد يعطـــس البعض بســـبب
بـــرودة الطقـــس ،أو جـــراء اإلفراط في
الطعـــام ،أو حتى عند اإلثارة الجنســـية.
ويعتقـــد العلمـــاء أن الحالـــة األخيرة قد
تســـاعد اإلنســـان علـــى تحســـين إدراك
مـــادة الفرمونـــات المســـؤولة عـــن
االنجـــذاب الجنســـي بيـــن الشـــريكين.
ونحـــو مـــا بيـــن  18و 35%مـــن
األشـــخاص يعطســـون عنـــد التعـــرض
للضـــوء الســـاطع .وهـــذه الظاهـــرة

يرثهـــا الطفـــل عن أحـــد والديـــه ،وهي
ليســـت حساســـية ضد الشـــمس .وحسب
العلمـــاء قـــد يكـــون العطـــس إشـــارة
مـــن المـــخ حتى يقـــوم الجســـم بتضييق
بؤبـــؤ العيـــن اســـتجابة لكثـــرة الضوء.
والعطـــس مع إبقاء العينيـــن مفتوحتين ال
يـــؤدي لخروجهما من مكانهما ،إذ إن هذا
األمر يحتـــاج لعضالت أكثر لدفع العينين
إلـــى الخارج عنـــد العطـــس .ومع ذلك،
يغمض اإلنســـان عينيـــه عند العطس ألن
هنـــاك عصبا يربـــط العيـــن واألنف مع
المخ ،وهو يرســـل إشـــارة لغلق الجفون.
ولكـــن الســـبب وراء ذلـــك ال عالقـــة
لـــه بإبقـــاء العيـــن فـــي مكانهـــا .وعلى
الرغـــم مـــن أن فتـــح العينيـــن أثنـــاء
العطـــس ال يشـــكل أي خطـــورة ،فـــإن
بقاءهمـــا مفتوحتيـــن صعـــب جـــدا.
وفي العـــادة ،يعطـــس اإلنســـان مرتين
أو بضـــع مـــرات ،حيث إن هـــذا األمر
يتكـــرر إلـــى أن يتحقـــق الهـــدف منه،
وتختلـــف مـــدة العطـــس مـــن شـــخص
آلخـــر؛ فهنـــاك مـــن يعطس دائمـــا مرة
واحـــدة فقـــط ،والبعـــض يعطســـون
مرتيـــن متتاليتيـــن ،وآخرون يعطســـون
أكثـــر مـــن عشـــر مـــرات متتاليـــة.
العطـــس
حبـــس
خطـــورة
ال يمكنك غلـــق أنفك وفمك إذا شـــعرت
بالرغبـــة فـــي العطـــس ،وإذا أجبـــرت
نفســـك على القيـــام بذلـــك ،فـــإن تيارا
قويـــا مـــن الهـــواء ســـوف يندفـــع نحو
األذنين ويمكـــن أن يمـــزق طبلة األذن،
ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى فقـــدان الســـمع.
وفي أحســـن األحـــوال ،قـــد تصيبك هذه
الحركـــة بالـــدوار ،أو تضـــر الحجـــاب
الحاجـــز .كمـــا أن الشـــعيرات الدمويـــة
فـــي العينيـــن والمـــخ يمكـــن أن تنفجر؛
ولهذا الســـبب ،من األفضل االستســـام
للعطســـة وعـــدم محاولـــة حبســـها.
وهنـــاك بعـــض المعتقـــدات والخرافات
التـــي ارتبطـــت بالعطس منـــذ العصور
القديمـــة ،حيـــث كان اإلغريـــق القدامى
يعتقـــدون أن العطســـة تؤكـــد أن ما قيل
مـــن كالم هـــو صحيـــح .ولكـــن فـــي
العصـــور الوســـطى فـــي اليابـــان كان
األمر علـــى عكـــس ذلك ،حيـــث تعتبر
العطســـة فاضحـــة لكـــذب المتحـــدث.

الســـاعة البيولوجيـــة فـــي الجســـم آليـــة
تتبـــع إيقـــاع الليـــل والنهـــار ،وتتواصـــل
علـــى مـــدار الســـاعة ،وهـــو مـــا
يعـــرف أيضـــا باســـم التواتـــر اليومـــي.
تســـاعد هذه الســـاعة على تنظيم شـــعورنا
باليقظـــة والنعاس عبر آلياتهـــا المعقدة ،التي
تستجيب إلشـــارات ترســـلها منطقة الدماغ
التـــي تراقـــب بدورها الضـــوء المحيط بنا.
وتعتمـــد كل خليـــة وعضـــو ونســـيج فـــي
الجســـم علـــى الســـاعة البيولوجيـــة؛ لذلك،
يســـاعد النوم في الوقت المناســـب لساعات
كافيـــة علـــى إبقائهـــا فـــي حالـــة عمـــل.
فـــي المقابـــل ،يتســـبب التعـــرض الطويل
للضـــوء المنبعـــث مـــن الشاشـــات خاصة
فـــي األوقـــات المتأخـــرة مـــن الليـــل في
العديـــد مـــن المشـــاكل الصحيـــة ،مثـــل:
اإلصابة باختـــاالت على مســـتوى الخاليا
المســـؤولة عـــن تنظيـــم نمـــط النـــوم الذي

يســـبب بـــدوره العديد من األمـــراض ،على
غرار األرق والســـمنة واالختالل المعرفي.
وعمومـــا ،جعلتنـــا التكنولوجيـــا المحمولة
مثل الهواتـــف الذكية واألجهـــزة اللوحية-نقضي وقتا أطول أمام الشاشـــة ً
ليال ونهارا.
وكشـــفت األبحاث الحديثـــة أن خاليا العين
الحساســـة تجـــاه الضـــوء تقـــوم بإعـــادة
ضبـــط الســـاعة البيولوجيـــة للجســـم عند
تعرضها للضـــوء ،مما يؤكـــد أن التعرض
الطويـــل للضـــوء خـــال ســـاعات الليـــل
يمكـــن أن يعطـــل النـــوم ويضـــر الصحة.
وتوصـــل العلمـــاء إلـــى أن اضطرابـــات
إيقاع الســـاعة البيولوجيـــة مرتبطة بقضايا
صحية خطيـــرة ،بمـــا في ذلـــك المتالزمة
األيضيـــة ،وعـــدم التجـــاوب لألنســـولين
والسرطان .وألننا نســـتخدم مصادر الضوء
الصناعيـــة ،لم تعـــد الـــدورة الطبيعية للنوم
واالســـتيقاظ مرتبطة بأنمـــاط النهار والليل.

بلدية شـفاعمـرو

עיריית שפרעם
قسم نظم المعلومات والموارد البشرية
אגף מערכות מידע ומשאבי אנוש

بلدية شفاعمرو /اعالن خارجي رقم )2( 5/2021
حسب البند  3من قانون البلديات (تعيين موظفين)  1979تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفة الشاغرة التالية:
اسم الوظيفة :عامل أجتماعي مع ذوي االحتياجات الخاصة.

تدريج ودرجة الوظيفة :تدريج عمال اجتماعيين – درجة (י"א-ט)
نسبة الوظيفة( 75% :الوظيفة لمدة سنة واحدة بدال لعامل اجتماعي بعطلة بدون راتب)
الوصف الوظيفي :مرفق باستمارات الطلب
المؤهالت االساسية المطلوبة:
•

صاحب لقب جامعي أول  BAبالعمل االجتماعي من مؤسسه أكاديمية معترف بها في اسرائيل منالية التعليم
العليا (מל"ג) أو تم استحقاقها من قبل قسم تقييم االلقاب األكاديمية من خارج البالد.

•

مسجل في سجل العمال االجتماعيين.

•

يفضل صاحب خبرة سنتين في العمل في هذا المجل.

مالحظات وتوجيهات عامة:
• تحتفظ البلدية بحقها بتمديد الموعد االخير لتقديم الترشيحات لهذه الوظيفة.
• ال تقبل وال تبحث الطلبات المقدمة التي ال تشمل ما طلب اعاله من تفاصيل ومستندات و/او بعد الموعد
المحدد اعاله.
• هذه الوظيفة مقترحة للنساء والرجال على حد سواء.
• أي طلب ال يستوفي كامل الشروط لن يتم بحثه وسيتم استدعاء المتقدمين الذين يستوفون الشروط فقط أمام
لجنة االختبار.
• الفائز بالمناقصة يكون لفترة تجريبية مدتها سنتان يتم خاللها اختبار مهاراته حسب رأي المسؤول المباشر.
• قد تكون هناك تغييرات في الوصف الوظيفي اعتمادًا على التغيير في المبنى التنظيمي و  /أو احتياجات
النظام.
• تقدم الطلبات مع السيرة الذاتية والشهادات والوثائق المطلوبة بالبريد االلكتروني  hr@shf.org.ilحتى
موعد أقصاه 2021/4/17
للحصول على نموذج المناقصة – يرجى الدخول على موقع بلدية شفاعمرو خانة الوظائف الشاغرة.

https://bit.ly/3pIrzin
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الفن

ذكـــرى رحيـــل عبـــد الحليـــم حافـــظ "العندليـــب األســـمر" الـ44

عبـــد الحليـــم حافظ واحـــد من أبـــرز صناع
األغانـــي فـــي العالـــم العربـــي ،العندليـــب
األســـمر هو أشـــهر مطربي مصـــر والوطن
العربـــي ،تاريـــخ حافـــل مـــن األغانـــي
الخالـــدة والمميـــزة التي لـــم تنتـــ ِه ،على مر
تاريخ اســـتطاع أن يخلد اســـمًا مـــازال يذكر
إلـــى اآلن ,قـــام بغنـــاء ألـــوان مختلفـــة من
األغنيـــات ومنهـــا الرومانســـي والوطنـــي،
عـــاش فـــي وجـــدان مســـتمعيه ومحبيـــه في
عصـــره وظل في قلوب عشـــاق الرومانســـية
واألغانـــي القديمـــة ،بالرغـــم مـــن مـــرور
ســـنوات واختـــاف األجيـــال إال أن الجميـــع
اتفـــق علـــى أغانـــي وصـــوت عبـــد الحليم
حافـــظ ،وفـــي يـــوم  30مـــارس رحـــل عنا
هـــذا الفنان العظيم بجســـده فقـــط ولكن ظلت
أغانيـــه وفنه هو ما اســـتمر معنـــا إلى اآلن.
قبـــل  44عـــام وتحديـــ ًدا فـــي يـــوم  30من
مارس رحـــل عنا الفنـــان عبـــد الحليم حافظ
عـــن عمر يناهز  48عامـــا بعد صراع طويل
مع المـــرض .ولد العندليب األســـمر في 21
يونيـــو  1929بقرية الحلـــوات التابعة لمركز
اإلبراهيميـــة محافظـــة الشـــرقية ،فكانـــت
شـــهرته الفنية عبد الحليم حافظ إال أن اســـمه
الحقيقـــى عبـــد الحليـــم شـــبانة ،وهـــو يعتبر
االبن األصغـــر من بين أربعة إخـــوة أكبرهم
هـــو إســـماعيل وهـــو كان الشـــخص الثاني

الـــذي يمتلك صـــوت جميل في عائلة شـــبانة
ويأتي مـــن بعده ومحمد وعليـــا ،ماتت والدته
بعـــد والدتـــه بأيام قليلـــة ،وعندما أتـــم عامه
األول توفـــي والده وعـــاش عبـــد الحليم يتيم
األب واألم ،وتولـــت رعايته شـــقيقته ،قبل أن
يذهب إلى بيـــت خاله الحاج متولي عماشـــة.
وأثنـــاء اللعـــب مـــع أوالد عمه فـــي الترعة،
انتقـــل إليه مـــرض البلهارســـيا ،وهـــو أحد
أخطـــر األمـــراض التي تصيـــب الكبد ،حيث
أجـــرى مـــن بعدهـــا العديـــد مـــن العمليات
الجراحيـــة للتخلص من هذا المـــرض ،ولكنه
كان الســـبب فـــي وفاتـــه ،التحق الفنـــان عبد
الحليـــم حافظ بمعهد الموســـيقى العربية قســـم
التلحيـــن عـــام  ،1943وهنـــا التقـــى بالفنان

طرحـــت قنـــاة  mbcمصـــر اإلعـــان
التشـــويقي الرســـمي لمسلســـل النجمـــة
غـــادة عبـــد الـــرازق “لحـــم غـــزال”،
المقـــرر عرضـــه بموســـم درامـــا
رمضـــان  ،2021وكشـــف اإلعـــان
عـــن المزيد مـــن تفاصيـــل العمل ،حيث
تجبـــر غـــادة على الـــزواج مـــن أكثر
رجـــل تكرهـــه من أجـــل االنتقـــام منه.
غـــادة تجســـد داخـــل أحـــداث العمـــل
شـــخصية ســـيدة تعمل في تجارة اللحوم
بأحـــد األســـواق الشـــعبية ،تتعـــرض
لظلـــم كبيـــر وتتـــورط في قضيـــة قتل
رجـــل ،وتحـــاول الخـــروج مـــن هـــذه
األزمـــة ،وتجســـد مي ســـليم شـــخصية

صديقتهـــا ،بينمـــا تقـــوم وفاء
عامر بـــدور واحـــدة من ألد
أعدائهـــا ومعها عمـــرو عبد
الجليـــل الذي يســـتغل أزمتها
للضغط عليهـــا والزواج منها
مسلســـل “لحـــم غـــزال” تـــم
تصويـــره بالكامل فـــي لبنان
ويشـــارك في بطولتـــه الفنانة
غـــادة عبدالـــرازق ،رانيـــا
محمود ياســـين ،وفاء عامر،
وعمرو عبدالجليل ،وشـــريف
ســـامة ،ومى ســـليم ،ومحمد
شـــاهين ،خالد كمال ،أشرف
عبدالغفـــور ،أحمـــد خليـــل،
رحـــاب الجمـــل ،والعمـــل
مـــن تأليـــف إيـــاد إبراهيـــم،
وإخـــراج محمـــد أســـامة.
وســـبق أن كشـــفت غـــادة
عـــن تفاصيـــل مسلســـلها الجديـــد
“لحـــم غـــزال” ،معترفـــة بـــأن الفكرة
“غيـــر جديـــدة” وتـــم تقديمهـــا أكثـــر
مـــن مـــرة ،ولكنهـــا فرصة الســـتعادة
نجاحهـــا الشـــعبي الـــذي تحقـــق ســـابقا
مـــع هـــذه النوعيـــة مـــن المسلســـات.
أضافـــت غـــادة عبـــد الـــرازق" :لحم
غـــزال مـــش هقـــدر أقـــول عنـــه إنـــه
فكـــرة جديـــدة ،بـــس عايـــزة أرجـــع
أعمـــل النجـــاح الشـــعبي اللـــي حققتـــه
فـــي الباطنية ،والحـــاج متولي ،وزهرة
وأزواجهـــا الخمســـة ،وبتمنـــي إنـــه
يوصـــل لنوعيـــة النجاح الشـــعبي ده".

غـ ـادة عبد الرازق تت ــزوج أكرث رجل تكره ــه لتنتقم منه! !

كمـــال الطويـــل ،والذي ســـاعد في اكتشـــافه
من قبـــل اإلذاعـــي حافظ عبد الوهـــاب الذي
ســـاعده في تقديم أول أغنيـــة فكافأه من خالل
اســـتخدام اســـمه "حافظ" بـــدال من شـــبانة.
قـــدم الفنـــان عبد الحليـــم حافظ أولـــى أغانيه
كمطـــرب باإلذاعـــة ،ثم قـــام بتقديـــم أغنية "
صافينـــي مـــرة" من كلمات الشـــاعر ســـمير
محجوب ،وألحان محمـــد الموجي ،وكان ذلك
في شـــهر أغســـطس عـــام  ،1952ورفض
الجمهـــور االســـتماع إلى األغنيـــة عندما بدأ
بهـــا ومـــن أول لحظة ولكنه عـــاد غناءها في
يونيـــو عام  ،1953يوم إعـــان الجمهورية،
وهنـــا حققـــت األغنيـــة نجاحـــا كبيـــرا ج ًدا.
وبعدهـــا توالـــت أغنيـــة حيـــث قـــدم أغنية "

علـــى قد الشـــوق" ،مـــن كلمـــات محمد علي
أحمد ،وألحـــان كمال الطويل فـــي يوليو عام
 ،1954والـــذي توجـــت بنجـــاح أكبـــر من
أغنيتـــه الســـابقة ،وهنا بـــدأ في تقديـــم أولى
تجاربـــه الســـينمائية مـــع الفنانة شـــادية في
فيلـــم " لحـــن الوفـــاء" عـــام 1955م ،األمر
الـــذي زاد من نجـــاح وإقبـــال الجماهير على
االســـتمتاع ألغنيـــه .ومن بعدهـــا توالت عليه
الكثير من العـــروض الســـينمائية التي حققت
لـــه نجاحات كبيرة في عالـــم الفن ،ومعها كان
يقـــوم بتقديـــم العديد من األغاني الرومانســـية
ً
وأيضا
المميـــزة بكلمـــات رائعـــة وخالـــدة،
نجاحاتـــه فـــي تقديـــم األغاني الوطنيـــة التي
كانـــت دافعا للثورة المصريـــة في هذا الوقت،
قـــدم الفنان عبـــد الحليم حافظ مـــا يقارب من
 16فيلـــم ســـينمائي ،حقق بهم نجاحـــا كبيرا.
حيـــث كان يقـــوم بتقديـــم األغانـــي الجديـــدة
فـــي األفالم أو مـــن خالل الحفـــات الغنائية.
شـــارك الفنان عبـــد الحليم حافـــظ الكثير من
نجـــوم الزمن الجميل ،ومنهم عمر الشـــريف،
أحمد رمـــزي ،عبد الســـام النابلســـي ،فؤاد
المهندس ،فاتن حمامة وشـــادية ،نادية لطفي،
وســـعاد حســـني ،وغيرهم الكثير مـــن عمالة
التمثيـــل في هـــذا الوقت ،وتوفـــي الفنان عبد
الحليـــم حافظ يـــوم األربعـــاء  30مارس عام
 1977فـــي لنـــدن تأثرً ا بمرض البلهارســـيا.

جومانـــا مـــراد تفجـــع بوفـــاة طفلتها
أعلنـــت الفنانة الســـورية جومانـــا مراد على
حســـابها في إنســـتغرام وفـــاة طفلتهـــا ديانا.
لم تكـــن وفاة ابنـــة جومانا مـــراد هيّنة على
أســـرتها والوســـط الفني بأكلمه ،حيث تعيش
الفنانة حالة نفســـية ســـيئة منذ وفـــاة طفلتها
الرضيعة التي لم تتجاوز عمرها  7شـــهور،
والتـــي وضعتهـــا في شـــهر أكتوبر ،2020
بعـــد عمليـــة والدة صعبة مـــع تؤامها ،وقد
جـــاءت قبـــل موعدهـــا بشـــهرين ويومين.
وكتبـــت جومانـــا "الحمدهلل علـــى كل حال.

هلل مـــا اعطـــى وهلل مـــا أخـــذ وإنـــا هلل وإنا
هلل راجعـــون انتقلـــت الـــى رحمـــه هللا اليوم
أبنتنـــا ديانـــا ربيـــع بسيســـو ،إن شـــاء هللا
تكونـــي شـــفيعتنا باآلخـــرة وللجنـــة يا روح
قلب أمـــك وابوكـــي ،فراقك صعـــب ومؤلم
بـــس أكيـــد انتـــي بمـــكان احســـن بكتيـــر .
يـــاااااارب ألهمنـــا الصبر والســـلوان وبرد
علـــى قلوبنـــا ،ال اعتـــراض علـــى حكمـــك
يـــااااارب والحمـــدهلل علـــى كل حـــال،
وانتـــي طيـــر مـــن طيـــور الجنة يـــا أمي".

أغاين نجـــوى كرم القدميـــة إىل الواجهة من جديد

تتواصـــل النجمة
اللبنانيـــة نجـــوى
كـــرم بشـــكل
شـــبه يومـــي مع
جمهورهـــا علـــى
مواقـــع التواصل
ا ال جتما عـــي ،
و أ طلقـــت
نجـــوى مســـاء
الثالثاء هاشـــتاغ
الخـــاص
NajwaKaramOldies#
بأغنياتهـــا القديمـــة التـــي حققت نجاحـــا كبيرا
وشـــكلت خرقـــا فـــي الموســـيقى العربيـــة.
وكانـــت نجـــوى كـــرم مـــن أوّل الفنانيـــن
العـــرب الذيـــن أدخلوا موســـيقى الـــراب في

أغنياتهـــم ،حيث أصدرت أغنية “عاشـــقة” في
 2001وأغنيـــة ”اوعـــى تكـــون زعلـــت” في
 ،2002وأغنيـــة “شـــو هالحال” فـــي .2006
وشـــهدت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي في
الســـاعات الماضيـــة تنوعـــاً كبيـــراً بإعـــادة
مشـــاركة أغنيـــات نجـــوى القديمـــة ،حيـــث
تفاعـــل معهـــا المعجبون بشـــكل كبير ونشـــر
كل معجـــب األغنيـــة التـــي يفضلهـــا ،فأعـــاد
هاشـــتاغ  NajwaKaramOldies#إلـــى
الواجهـــة األغنيات الجميلة والســـابقة لعصرها
التـــي أصدرتهـــا نجوى كـــرم في مشـــوارها.
نفيد بالذكر أن نجوى كـــرم أصدرت في الفترة
الماضيـــة أغنيـــة “معـــذور قلبي” مـــن كلمات
عامر الوند والحان وتوزيع علي حســـون ،أمّا
الكليـــب فحمل توقيـــع المخرج وليـــد ناصيف.

02.04.2021
د .إلياس خورية :اشربوا
قهوة تركية ،واذهبوا إلى التمرين!

إلي ــاس خوري ــة ،طبي ــب ومت ــد ّرب مع ــروف ،يعتق ــد ب ــأن
الفعالي ــات والتماري ــن الرياضي ــة تتعل ــق بش ــكل كبي ــر
ّ
بـــاإلرادة ،ولكـــن فعاليتهـــا تتعلق أيضً ا بالتغذيـــة التـــي
نحص ــل عليه ــا قب ــل وبع ــد التدريب ــات .لترتي ــب نظ ــام
وفع ــال ،عليك ــم تنظيم ــه جيــ ًدا
غذائ ــي مفي ــد ح ًق ــا ّ
لتجن ــب الش ــعور بالثق ــل خ ــالل التدري ــب.
نشرب الكثير من المياه
تشـــنّج وتق ّلـــص العضالت والتعـــب -كلهـــا
أعـــراض تظهـــر لـــدى الكثيـــر مـــن المتد ّربيـــن ،علمـــا
أن أحد أســـبابها الشـــائعة هـــي الجفـــاف .لتجنّـــب
ذل ــك ،ل يكف ــي أن نش ــرب خ ــالل التمري ــن وبع ــده ،ب ــل يج ــب الح ــرص عل ــى تعبئ ــة
المخـــزون كمـــا يجـــب مســـبقًا.
كربوهيدرات:الكربوهيـــدرات هـــي الوقـــود الـــذي يحـــ ّرك أجســـامنا -وهـــي متوفـــرة،
كالمعل ــوم ،بع ــدة أش ــكال .ف ــي حي ــن ل يُنص ــح باس ــتهالك الس ــكر األبي ــض بكمي ــات
كبيـــرة ،الكربوهيـــدرات ّ
المركبـــة هي قصـــة مختلفـــة كل ًيـــا.
األغذية مثل الكينـــوا ،البرغـــل أو األرز الكامل تحتـــوي علـــى نســـب كبيـــرة مـــن
الكربوهيـــدرات ّ
المركبـــة .أي أن الجســـم يقـــوم بتفكيكهـــا ببـــطء ،ممـــا يـــؤدي إلـــى
إطـــالق طاقـــة متو ّفـــرة بشـــكل متواصـــل وثابـــت ّ
تمكننـــا مـــن القيـــام بالفعاليـــات
الرياضيـــة أكثـــر.
وجب ــة م ــن الكفايي ــن قب ــل أن نب ــدأ  :تعــزّز القه ــوة م ــن الق ــدرة عل ــى التركي ــز عل ــى
األهـــداف وتخ ّفف الشـــعور بالتعـــب .باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،تحتـــوي القهـــوة علـــى
مضـــادات األكســـدة .فشـــرب قهـــوة تركية علـــى ســـبيل المثـــال ،قبـــل التمريـــن
بنصـــف ســـاعة أو ســـاعة ،يســـاعدكم علـــى القيـــام بالتماريـــن بقـــوة أكثـــر.
ّ
مســـل صغير :اختـــاروا وجبـــة صغيـــرة مـــن الطاقـــة لتتناولوهـــا بجانـــب القهـــوة،
بحيـــث ل تكـــون وجبـــة ثقيلـــة ولكنهـــا تز ّودكـــم بالطاقـــة الالزمـــة قبـــل التمريـــن،
حبتـــان مـــن التمـــر ً
مثـــال.
ابتع ــدوا ع ــن األطعم ــة الثقيلة:يًنصـــح بالبتعـــاد عـــن تنـــاول المأكـــولت المقليـــة
قب ــل التمري ــن ،الت ــي ق ــد تســ ّبب الحرق ــة .فالزي ــت المقل ــي يُهض ــم بب ــطء ويُثق ــل
علـــى التمريـــن .لنفـــس الســـبب يُنصـــح بالتنـــازل عـــن األطعمة الثقيلـــة والحـــا ّرة
(صح ــن حم ــص مث ـ ًـال) .ولك ــن يمكنك ــم إضاف ــة القلي ــل م ــن الج ــوز بجان ــب وجب ــة
م ــن الكربوهي ــدرات قب ــل التمري ــن إلبط ــاء وتي ــرة امتص ــاص الس ــكر.

عاقتك بطفلك -هكذا
تؤثّرين على شخصيته
بالتعـــاون مـــع أنجيـــا كيـــال،
معالجـــة نفســـية فـــي مجـــال
تطـــوّر الطفـــل
نحتف ــل ه ــذا الش ــهر بب ــدء فص ــل
الربيـــع ،ومعـــه نحتفي بـــاألم فـــي
عيدهـــا .بهـــذا اليـــوم الربيعـــي
الســـعيد ،يســـ ّر متيرنـــا أن تعبـــر
عـــن وافـــر تقديرهـــا واحترامهـــا
لكــ ّن ،األمه ــات العزي ــزات ،وتتمن ــى
لكـــ ّن فتـــرة مثيـــرة ورائعـــة وأن
تس ــتمتعن ب ــكل لحظ ــة تقضينه ــا برفق ــة أطفالك ــن .عالقتكن م ــع أطفالك ــن ه ــي
العالقـــة التـــي تســـتحق أن تســـتثمرن فيها أوقاتكـــن وجهودكـــن وكل مـــا تملكـــن.
دعون ــا نتح ــدث ع ــن الصف ــات األساس ــية الت ــي ل يمك ــن اكتس ــابها ّإل عب ــر العالق ــة
الناجح ــة بي ــن األم والطف ــل:
يتوج ــب عل ــى األم أن تث ــق بطفله ــا ،تما ًم ــا كم ــا يج ــب
الثق ــة المتبادلة:نعتق ــد أن ــه ّ
علي ــه أن يث ــق به ــا بالمقاب ــل .هك ــذا يمك ــن تج ّن ــب الكثي ــر م ــن النقاش ــات الح ــادة
ف ــي فت ــرة المراهق ــة ،وتس ــاعده بالوث ــوق بقرارات ــه أكث ــر بالمس ــتقبل ،وبعيــ ًدا ع ــن
تأثي ــر البيئ ــة م ــن حول ــه.
الفهـــم وال ّت ّ
فهم:دائ ًمـــا مـــا تُنصـــح األمهـــات باإلصغـــاء ألطفالهـــن حتـــى عندمـــا
يتف ّوهـــون بكلمـــات تثيـــر القلـــق ،هكـــذا تشـــجعينه ّأل يتـــردد بمشـــاركتك فـــي
ً
مســـتقبال.
مشـــاعره
الدعـــم الا-متناهي:الدعـــم العاطفـــي يمنـــح الطفـــل الشـــعور باألمـــان حينمـــا
ويشـــجعه علـــى العتـــراف بأخطائـــه دون الخـــوف مـــن ر ّدة فعلـــك ،األمـــر
«يخفـــق»،
ّ
ال ــذي يح ّف ــز عل ــى الح ــوار المتواص ــل بينكم ــا ويمنح ــه توازنًــا طيل ــة حيات ــه البالغ ــة.
يضحيـــن
التضحيـــة :تمـــ ّر األمهـــات بالكثيـــر مـــن المواقـــف التـــي تجعلهـــ ّن ّ
بس ــعادتهن وراحته ــن م ــن أج ــل أولده ــن ،وه ــذا أم ــر ه ــام ،خاصــ ًة وأن ــه يح ــدث فر ًق ــا
بي ــن طف ــل يش ــعر بالت ــوازن النفس ــي بفض ــل الدع ــم ال ــذي يحص ــل علي ــه م ــن أم ــه
علـــى الـــدوام ،وبيـــن طفـــل يعانـــي مـــن اضطرابـــات نفســـية بســـبب شـــعوره بأنـــه
مه َم ــل أحيانً ــا.
الفرح:وجـــود الحتـــرام والج ّديـــة فـــي العالقـــة بيـــن األولد واألهـــل ل يعنـــي انعـــدام
لحظ ــات الم ــرح والس ــعادة فيه ــا ،اللحظ ــات الت ــي تخ ّف ــف م ــن الش ــعور بالضغ ــط
والتوتـــر بيـــن أفـــراد العائلـــة وبالمقابـــل ّ
توطـــد العالقـــة بينهم ،مـــع التأكيـــد علـــى
أن مس ــؤولية خل ــق مث ــل ه ــذه اللحظ ــات تق ــع عل ــى األم! إذ ينبغ ــي عليه ــا المب ــادرة
والتخطي ــط للق ــاءات عائلي ــة والس ــماح ب ــإدارة ح ــوار بي ــن أف ــراد العائل ــة ب ــدون إص ــدار
الح ــكام والتعقي ــدات.
قـــدوة ومثـــل أعلى:العالقـــة الناجحـــة بيـــن األم والطفـــل تلزمهـــا بلعـــب الـــدور
المثالي طيل ــة الوق ــت ،ال ــدور ال ــذي س ــيق ّلده الطف ــل ويتع ّل ــم من ــه .ويعتق ــد خب ــراء
الصح ــة النفس ــية بأن األطف ــال يميل ــون لتقلي ــد م ــا يرون ــه أكث ــر مم ــا يس ــمعونه.
وهن ــا نلم ــس أهمي ــة إتّب ــاع القواني ــن الصحي ــة والس ــليمة م ــن جان ــب األم لتش ـ ّ
ـكل
موجه ــة
ق ــدوة مثالي ــة ل ــه ،حت ــى بالنش ــاطات الت ــي تق ــوم به ــا بمفرده ــا وليس ــت ّ
ل ــه ش ــخص ًيا ،كالتّحــ ّدث عب ــر الهات ــف أو التّحــ ّدث م ــع اآلخري ــن.
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داليا نسيمي ،نائبة المدير العام للموارد البشرية في شتراوس مايم« :مفهومنا
لكل ما ّ
ّ
يجسد اهتمامنا بالناس واحترامنا لهم»
يتعلق بالتن ّوع واإلحتواء

تعمـــل مجموعـــة شـــتراوس بشـــكل مســـتمر
عل ــى تعزي ــز التنــ ّوع واإلحت ــواء ،لي ــس فق ــط داخ ــل
وإنم ــا أيضً ــا خارجه ــا ع ــن طري ــق برام ــج
الش ــركة ّ
للمجتمـــع .كجـــزء مـــن التنـــ ّوع المهنـــي ،تط ّبـــق
مخصصـــة لتجنيـــد
مجموعـــة شـــتراوس برامـــج ّ
ودعـــم وتطويرعامليـــن مـــن المجتمـــع العربـــي،
وذلـــك إنطال ًقـــا مـــن اإلحتـــرام والتقديـــر الـــذي
تكنّـــه شـــتراوس للمجتمـــع العربـــي وللمجتمـــع
اإلســـرائيلي بأســـره.
شـــتراوس مايـــم تتبنّـــى مجموعـــة الق ّيـــم
واخالقيـــات الســـلوك المتبعـــة فـــي شـــتراوس
المهنـــي.
وتنشـــط بشـــكل دؤوب لتعزيـــز التنـــ ّوع
ّ
قابلن ــا مديرتي ــن ف ــي الش ــركة لإلس ــتماع منهم ــا
ع ــن أفض ــل الط ــرق لتحقي ــق إنج ــازات ف ــي مج ــال
تجني ــد واس ــتيعاب العاملي ــن:
داليـــا نســـيمي نائبـــة المديـــر العـــام للمـــوارد
البش ــرية ف ــي ش ــتراوس ماي ــم ،تق ــول“ :نؤم ــن ب ــأن
التوجهـــات المهن ّيـــة التـــي تعـــزّز وتدعـــم ثقافـــة
ّ
التنـــ ّوع واإلحتـــواء ،تقـــ ّوي عاملينـــا والمجتمعـــات
التوجه ــات تعــزّز اإلب ــداع
الت ــي نعم ــل فيه ــا .ه ــذه ّ
والتجديـــد وتبنـــي عالقـــات ثقـــة طـــوال مراحـــل
تحســـن قـــدرة
توريـــد المنتجـــات .كمـــا أنهـــا ّ
اس ــتجابتنا للزبائ ــن والمس ــتهلكين ّ
وتمكنن ــا م ــن
الحصـــول علـــى نتائـــج مهن ّيـــة طويلـــة األمـــد
ولئقـــة أكثـــر».
ما هو التنوّع واإلحتواء بالنسبة لكم؟
“مفهومنـــا لـــكل مـــا يتعلـــق بالتنـــ ّوع واإلحتـــواء
ينعكـــس فـــي اهتمامنـــا واحترامنـــا للنـــاس،
ويتجس ــد ف ــي قلقن ــا عل ــى حي ــاة آلف األش ــخاص
ّ
الذيـــن يعملـــون لدينـــا ،وعالقتنـــا مـــع المو ّرديـــن
ومئـــات آلف األشـــخاص الذيـــن نصـــل إليهـــم كل
يـــوم عـــن طريـــق منتجاتنـــا وخدماتنـــا».
مـــا هـــي الفعاليـــات والنشـــاطات التـــي تقومـــون
به ــا وتدع ــم ذل ــك؟
“تعمـــل شـــتراوس مايـــم بكـــ ّد علـــى اســـتيعاب
عامليـــن مـــن المجتمـــع العربـــي ،بمـــا فـــي ذلـــك

وضـــع برنامـــج ســـنو ّي ّ
منظـــم يشـــمل أهدا ًفـــا
واضح ــة تش ــير إل ــى زي ــادة ف ــي نس ــبة العاملي ــن
مـــن المجتمـــع العربـــي”.
مـــا هـــي سياســـة إدارة التنـــوّع فـــي شـــتراوس
مايـــم؟
عينـــاف كوجلـــر رفيفـــو ،مديـــرة قســـم تجنيـــد
واســـتيعاب العامليـــن ،تقـــول“ :منـــذ ســـنة ،2016
تـــم تحديـــد هدفيـــن واضحيـــن :الطمـــوح بـــأن
تكـــون نســـبة العامليـــن العـــرب فـــي شـــتراوس
 ،20%حس ــب نس ــبتهم م ــن س ـ ّ
ـكان الدول ــة ،وتب ّن ــي
ثقاف ــة التنــ ّوع واإلحت ــواء حت ــى يتحــ ّول الموض ــوع
ل .none issue-من ــذ ذل ــك الي ــوم وحت ــى اآلن ّ
نظمن ــا
سلســـلة فعاليـــات هادفـــة  ،ومـــن بينهـــا :تعييـــن
ّ
مرك ــزة تنــ ّوع ف ــي الش ــركة – وظيفته ــا اس ــتيعاب
ومتابع ــة عاملي ــن م ــن المجتم ــع العرب ــي ،تنظي ــم
إرشـــادات للمديريـــن والعامليـــن بموضـــوع التنـــ ّوع
وبيئ ــة عم ــل متع ــددة الثقاف ــات واألجي ــال ،مالءم ــة
إجـــراءات اإلســـتيعاب والتصنيـــف ،إقامـــة طواقـــم
بموض ــوع التن ـ ّوع  ،فح ــص الف ــروق بالروات ــب ،تعاق ــد
مـــع ّ
منظمـــات متخصصـــة باســـتيعاب وتنســـيب
عامليـــن مـــن مجتمعـــات تعانـــي مـــن البطالـــة،
وغيرهـــا”.
“بالمقاب ــل ،فهمن ــا م ــا ه ــي اإلحتياج ــات وأضفن ــا
منظومـــة ســـفريات مـــن الرملـــة واللـــد حتـــى
نوســـع إمكانيـــة اإلســـتيعاب مـــن المجتمـــع
ّ
العربـــي ولتمكيـــن العامليـــن مـــن الوصـــول إلينـــا
بســـرعة وراحـــة”.
تتابـــع داليـــا نســـيمي قائلـــة“ :كل ســـنة تُبنـــى
خطـــة عمـــل تشـــمل :فحـــص مؤشـــرات النجـــاح،
ع ــدد العاملي ــن ،بم ــا ذل ــك م ــن المجتم ــع العرب ــي
فـــي نهايـــة الســـنة ،عـــدد العامليـــن الموزّعيـــن
علـــى األقســـام .فـــي الســـنة األخيـــرة تعـــزّز
التع ــاون بي ــن قس ــم التس ــويق وقس ــم اس ــتيعاب
مخصصـــة
العامليـــن .بنينـــا عالمـــة تجاريـــة ّ
للمجتمـــع العربـــي – ّ
تؤكـــد بـــأن شـــتراوس هـــي
شـــركة رائعـــة ومـــن الممتـــع والمجـــدي العمـــل
فيهـــا ،ولدينـــا اآلن عاملـــون كثـــر مـــن المجتمـــع

العربـــي وهـــم ســـعداء وراضـــون ،بنينـــا أيضً ـــا ّ
خطـــة عمـــل
تســـويقية طويلـــة األمـــد وظيفتهـــا اللقـــاء مـــع المجتمـــع
العرب ــي عب ــر مواق ــع التواص ــل اإلجتماع ــي واقت ــراح وظائ ــف
وف ــرص عم ــل ف ــي الش ــركة .بحوزتن ــا نتائ ــج أ ّولي ــة ،بموجبه ــا
ـم اس ــتيعابهم
ف ــي س ــنة  21% ،2020م ــن العاملي ــن الذي ــن ت ـ ّ
فـــي شـــتراوس مايـــم هـــم مـــن المجتمـــع العربـــي (أكثـــر
حصتهـــم فـــي الدولـــة).
بقليـــل مـــن ّ
“باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،أقمنـــا ورشـــات للمـــدراء بهـــدف
الحفـــاظ علـــى العامليـــن العـــرب مثـــل ورشـــة تفضيـــل
وورشـــة إدارة متعـــ ّددة الثقافـــات .أجرينـــا مالءمـــة برامـــج
اإلرشـــاد واإلســـتيعاب :تمديـــد فتـــرة التع ّلـــم ،اإلهتمـــام
باألعيـــاد ومالءمـــة برامـــج الـــدورات للمواعيـــد المناســـبة.
المهم ــة
بالنس ــبة لرفاهي ــة العام ــل ،نح ــن نتاب ــع المناس ــبات
ّ
واألعيـــاد فـــي المجتمـــع العربـــي مـــن ناحيـــة هدايـــا العيـــد
ومعاي ــدة جمي ــع العاملي ــن وإقام ــة حف ــل تب ًع ــا للقي ــود ف ــي
المجتمـــع العربـــي.
ّ
للمرشـــحين،
“باإلضافـــة لنشـــاطنا فـــي مجـــال الوصـــول
المهـــم لنـــا إنتـــاج ثقافـــة تنـــ ّوع ،توفيـــر أداوات
كان مـــن
ّ
للمـــدراء بموضـــوع التحديـــات والمعضـــالت التـــي تنتـــج
بس ــبب ال ُعط ــل والمناس ــبات ف ــي المجتم ــع العرب ــي :إج ــراء
محادث ــات ش ــخص ّية\ منتديات\توزي ــع نش ــرات هدفه ــا إعط ــاء
معلومـــات عـــن العيـــد ،العـــادات ،جوانـــب اإلدارة والتعبيـــر
ع ــن الحساس ــية المطلوب ــة ف ــي مواق ــف مع ّين ــة ،تش ــجيع
العاملي ــن عل ــى المش ــاركة ع ــن العي ــد \الذك ــرى م ــن أج ــل
ربـــط بيئتـــه فـــي العمـــل بثقافتـــه .حصلنـــا علـــى شـــهادة
تقديـــر فـــي فئـــة بيئـــة عمـــل متعـــددة الثقافـــات» ،تقـــول
نســـيمي.

ّ
ومنظمة «التيت» مستم ّرتان في
مجموعة شتراوس
المشروع الخيري «معا نعمل الخير»

عل ــى أعت ــاب أعي ــاد الربي ــع وش ــهر رمض ــان ،مجموع ــة ش ــتراوس ومنظم ــة «لتي ــت» تتعاون ــان وتق ّدم ــان
مس ــاعدات بقيم ــة  2.6ملي ــون ش ــيكل لحوالي  12000عائل ــة تض ــررت اقتصاديً ــا جــ ّراء أزم ــة الكورون ــا،
وذل ــك م ــن خ ــالل تقدي ــم رزم غذائي ــة وقس ــائم ش ــراء يمك ــن اس ــتخدامها لش ــراء منتج ــات الش ــركة
فـــي شـــبكات التســـويق المختـــارة .األزمـــة القتصاديـــة آخـــذة بالتفاقـــم ،ومســـتوى الفقـــر يســـتمر
بالرتف ــاع .وف ًق ــا لتقري ــر الفق ــر األخي ــر ال ــذي نش ــرته منظم ــة «لتي ــت» ف ــإن حوال ــي  422000عائل ــة
قـــد تدهـــورت اقتصاديـــا و 268000عائلـــة وصلـــت درجـــة الفقـــر ،خـــالل عـــام  .2020كمـــا يتضـــح مـــن
التقري ــر ب ــأن الطبق ــة الوس ــطى ق ــد تق ّلص ــت بحوال ــي الس ــدس 23% :فق ــط م ــن البي ــوت ف ــي إس ــرائيل
قال ــوا بأنه ــا بوض ــع اقتص ــادي جي ــد ،بينم ــا يعان ــي نصف الس ــكان م ــن ض ــرر اقتص ــادي بس ــبب أزم ــة
الكورون ــا .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،رب ــع الس ــكان كان ــوا بحاج ــة إل ــى مس ــاعدة ول ــم يحصل ــوا عليه ــا.
انضم ــت
ويتب ّي ــن م ــن تقري ــر جمعي ــة «لتي ــت» ح ــول وض ــع األم ــن الغذائي ب ــأن حوال ــي  143000عائل ــة ّ
إل ــى العائ ــالت الت ــي تعي ــش بع ــدم أم ــن غذائ ــي ،علم ــا أن  656000عائل ــة تعان ــي م ــن انع ــدام األم ــن
الغذائـــي فـــي البـــالد 268000 ،منهـــا بحالـــة عـــدم أمـــن غذائي خطيـــر.
تعم ــق أكث ــر ف ــي الس ــنة األخي ــرة حي ــث يت ــم
يع ــود التع ــاون بي ــن الثنتي ــن لس ــنوات طويل ــة ،ال ان ــه ّ
تقدي ــم المس ــاعدة لفئ ــات جديدة انضم ــت إل ــى دائ ــرة الفق ــر ،م ــن خ ــالل مالءم ــة المس ــاعدة خصيص ــا
له ــا وإيص ــال ال ــرزم الغذائي ــة حت ــى البي ــت أو ع ــن طري ــق الش ــراء المس ــتقل م ــن منتج ــات ش ــتراوس
فـــي شـــبكات التســـويق المختـــارة بواســـطة قســـائم شـــراء ديجيتاليـــة .أمـــا قائمـــة المســـتحقّين
ـم عائ ــالت م ــن كل المجتمعات ف ــي إس ــرائيل يت ــم التعــ ّرف عليه ــا م ــن ِقب ــل منظم ــة «لتي ــت»
فتض ـ ّ
وبمس ــاعدة الجمعي ــات األخ ــرى الت ــي تعم ــل معه ــا ّ
المنظم ــة.
تم توزيع حوالي  50ألف طرد غذائي وعشرات أالف القسائم ،خال نصف العام المنصرم.
إيـــال درور ،مديـــر عـــام شـــتراوس إســـرائيل يقـــول « :نتعـــاون مـــع جمعيـــة «لتيـــت» منـــذ  20عا ًمـــا،
ولك ــن ه ــذا التع ــاون يحم ــل بُعــ ًدا آخ ــر ف ــي ه ــذا الع ــام ،حي ــث اس ــتدعت الحاج ــة لتوفي ــر الحل ــول
انضم ــت ال ــى دائ ــرة الفق ــر ،ألول م ــرة ،ووج ــدت نفس ــها ف ــي
الفوري ــة لعش ــرات آلف العائ ــالت الت ــي ّ
الطـــرف المحتـــاج .هـــذا شـــرف وفخـــر لنـــا أن نكـــون فـــي الجانب الـــذي يعطـــي ،وكشـــركة غذائيـــة
أعتقـــد أنـــه مـــن واجبنـــا أن نســـاعد ونعطـــي .بهـــذه المبـــادرة الفريـــدة ،اســـتطعنا منـــح أكثـــر مـــن
 10000عائلـــة قســـائم شـــرائية بشـــكل شـــهري تقري ًبـــا .يســـعدني أن أنتهـــز هـــذه الفرصـــة ألتمنـــى

للجميـــع رمضـــان كريـــم ،علـــى أمـــل أن نعـــود لحيـــاة ملؤهـــا
الصح ــة الجس ــدية والقتصادي ــة بأس ــرع وق ــت» .عي ــران ڨينت ــروب،
مديـــر عـــام منظمـــة لتيـــت يقـــول« :نحـــن فخـــورون بالتعـــاون
طويـــل األمـــد الـــذي يجمعنـــا بشـــتراوس فـــي األيـــام العتياديـــة،
ونعت ــز بتجنّدن ــا الفري ــد ف ــي وض ــع الط ــوارئ ال ــذي يس ــود الب ــالد
من ــذ ع ــام ،م ــن خ ــالل النش ــاطات المتن ّوع ــة والمش ــاريع لمس ــاعدة
الفئ ــات المس ــتضعفة والمتضــ ّررة اقتصاديًــا .ه ــذا الدع ــم ّ
يمكنن ــا
مـــن تلبيـــة احتياجـــات هـــذه الشـــرائح ،التـــي تضاعفـــت منـــذ
انتشـــار الكورونـــا والزمـــة القتصاديـــة .حجـــم المســـاعدات التـــي
تقدمهـــا شـــتراوس يـــد ّل علـــى المســـؤولية الجتماعيـــة التـــي
تتحملهـــا وتبديهـــا الشـــركة بشـــكل عـــام ،وضـــرورة مســـاعدة
ّ
الفئ ــات المس ــتضعفة الت ــي تحي ــا ف ــي ظ ـ ّ
ـل ع ــدم أم ــن غذائ ــي
بشـــكل خـــاص".

جديد من سانو! سانو سوشي تطلق منتجً ا جدي ًدا ومم ّي ًزا
سلســـلة صحـــون مزيّنـــة مصنوعـــة مـــن
ّ
الســـكر الطبيعـــي
قصـــب
تطلـــق ســـانو سوشـــي سلســـلة صحـــون
الطبيعـــي
مصنوعـــة مـــن قصـــب الســـكر
ّ
خـــاص وعصـــري لضيافـــة
مز ّينـــة بتصميـــم
ّ
جميلـــة ،فاخـــرة ومثاليـــة .أدوات الطعـــام مـــن
قصـــب الســـكر الطبيعـــي قابلـــة للتحلـــل
بيولوج ًيـــا ،تحافـــظ علـــى جـــودة البيئـــة
وتمـــت المصادقـــة عليهـــا لمالمســـة الغـــذاء.
ّ
تش ــمل السلس ــلة صحونً ــا بأحج ــام مختلف ــة

للوجب ــة الرئيس ــية ،الوس ــطى واألول ــى ،صحونً ــا
للش ــوربة وصحونً ــا للس ــلطة بش ــكل بيض ــوي.
فـــي كل رزمـــة ســـانو سوشـــي مـــن سلســـلة
ّ
الســـكر الطبيعـــي يوجـــد 25
صحـــون قصـــب
وحـــدة.
األحجام الخمسة لهذه الصحون:
مجموعة صحون كبيرة ج ًدا XL
مجموعة صحون كبيرة L
مجموعة صحون صغيرة M

مجموعة صحون بيضوية الشكل للسلطة
مجموعـــة زبديات(كاســـات) للشـــوربة أو
ا لتحال يـــة
يمك ــن الحص ــول عليه ــا ف ــي جمي ــع ش ــبكات
التســـويق .أطلقـــت شـــركة ســـانو موق ًعـــا
جديـــ ًدا يشـــتمل علـــى نصائـــح ومعلومـــات
عـــن المنتجـــات ،طـــرق الســـتعمال الصحيـــح
وإرشـــاد حـــول المضاميـــن.
لمعلوم ــات إضافي ــة ،أدخل ــوا إل ــى موق ــع س ــانو
www.sano.co.il
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عزيــــزي بــــرج الحمل،اســــمك يتــــردد فــــي كل
زاويــــة ،ألن الكثيــــر ينادونــــك طالبيــــن منــــك
بعــــض األســــئلة واألعمال ،قــــد تضحــــك أحيانا
عمــــا يصيبــــك وقد تالحــــظ أن لديك شــــعبية قوية
الحمل جــــدا ،والكل يريــــد أن يكــــون إلى جانبــــك .فترة
ما بعــــد الظهر متقلبــــة فال تأتي بجــــواب وانتظر
للمســــاء ،وبخاصــــة إذا كان لموضــــوع عاطفي.

عزيــــزي بــــرج الميزان،شــــعورك بالراحــــة هو أبــــرز ما
يميــــزك اليــــوم  ،فأنت مبتســــم وتتابع نجاحاتــــك التي حققتها
الميزان أمس ،لكــــن عصبيتك قد تكون هي الشــــيء الوحيد الســــلبي
لهــــذا اليــــوم ،لذلــــك عليك ســــماع القصة لآلخر قبــــل الحكم
وإطــــاق العنــــان لعصبيتــــك .الحظ هــــو أكبــــر المدافعين
عنــــك فــــي المســــاء ،ليجعلــــك تســــتمتع بليلــــة جيــــدة جدا،
وبخاصــــة إذا كنت مــــن مواليد  6إلى  13أيلول (ســــبتمبر).

عزيــــزي بــــرج الثــــور،ال أحــــد يقــــف فــــي طريقك،
فأنــــت تعــــرف مــــاذا تفعــــل وكلمتــــك هــــي األخيرة،
تجــــد نفســــك اليــــوم مســــيطراً علــــى جميــــع األمــــور
ا لثو ر حولــــك وبــــكل ســــهولة ويســــر ،يــــوم جيد للمبــــادرات
والقــــرارات المهمــــة فــــي الحياة الشــــخصية ،المســــاء
جيــــد إلصــــاح األوضــــاع مع مــــن تحــــب ،وبخاصة
لمواليــــد  2إلــــى  12كانــــون الثانــــي (ينايــــر).

عزيزي بــــرج العقرب،ال تســــتطيع التوصل إلــــى القرار
بســــهولة في هذا اليوم الذي يعطي كل ســــاعة لوناً وطعماً،
فلــــن تســــتطيع أن تحكم على هــــذا اليــــوم إن كان جيدا أم
ا لعقر ب ال ،لكــــن انتبــــه بالدرجة األولــــى إلى صحتــــك ،وبخاصة
الجهــــاز التنفســــي فقد تتعــــرض لوعكة صحيــــة في فترة
ما بعــــد الظهر ،إلغاء موعــــد قد يحدث في فترة المســــاء،
وبخاصــــة لمواليــــد  8إلــــى  12تشــــرين األول (نوفمبر).

عزيــــزي بــــرج الجوزاء،الهــــدوء مــــا
يــــزال مســــيطراً علــــى أوضاعــــك وبقــــوة،
ً
قليــــا إلى نفســــيتك
مــــا يجعــــل الملــــل يتســــرب
ا لجو ز ا ء فــــي فتــــرة الصبــــاح ،تتســــارع األحــــداث
تدريجيــــاً
الظهيــــرة،
فتــــرة
فــــي
مــــا يجعلــــك مســــتمتعا وبخاصــــة أن الــــكل
يــــراك جذابــــا وتالحــــظ الطلــــب عليــــك.
عزيــــزي بــــرج الســــرطان،لن تجــــد فرقــــاً
عزيـــزي بـــرج الجدي،تتعقـــد عالقـــة مـــع إمـــرأة
ايجـــاد
إلـــى
المحيط،وتضطـــر
فـــي
يذكــــر بيــــن أمــــس واليــــوم ،فهمــــا
حـــل بـــكل الوســـائل،حاول اال تفضـــح
قريــــب،
حــــد
إلــــى
ا لسر طا ن متشــــابهان
الجــــدي
أمـــرك ،ال تطلـــب مـــن أحـــد المحافظـــة
ألن الضغوطات والمشــــاكل ما تــــزال مالزمة لك،
علـــى ســـرك إذا لـــم تحافـــظ أنـــت عليـــه.
الشــــعور بالكآبة وانقبــــاض داخلي ما يــــزال يؤثر
رغـــم الضغـــوط ..تعـــدك األفـــاك بيـــوم حافـــل
عليــــك وبخاصة فــــي فتــــرة الظهيرة ومــــا بعدها.
بالرومانســـية واللقـــاءات العاطفيـــة الحلـــوة.
عزيـــزي برج األســـد،األمور المالية قـــد تلقى إما
عزيـــزي بـــرج الدلو،كف عـــن الهـــراء وركز بما
دعماً أو تراجعـــاً هذا الصباح ،وهـــذا يعتمد على
تقولـــه وتفعله ،فأنـــت ال تطاق ،وتفعل أشـــياء تعرف
قرارك بشـــراء أو بغيـــره ،لذلك كـــن مهتما بهذه
في قـــرارة نفســـك أنها خاطئـــة ،لكنك مـــن دون أن
ا ال ســـد الناحية ،أمـــا بالنســـبة للعائلة فقد تأخـــذ اهتمامك
منذ الصبـــاح الباكر ،ألنك مهملهـــا منذ وقت ليس ا لد لــــو تـــدري تفعلهـــا ،فتـــرة عصيبة تمـــر منـــذ الظهيرة
بقصير .في المســـاء تجد نفســـك مرهقاً مما يجعلك
وحتـــى الخامســـة ،وتبـــدأ نفســـيتك بأخـــذ موقعهـــا
ً
تالزم البيـــت .ابتعد عن أي نقـــاش مع من تحب.
الجيـــد ويتحســـن مزاجـــك تدريجيـــا فـــي المســـاء.

عزيـــزي بـــرج القـــوس ،يـــوم هـــادئ بعـــد
األســـبوع الصاخـــب الـــذي مـــر عليـــك.
تنـــام حتـــى وقـــت متأخـــر،
ا لقــــو س وقـــد ال تقـــوم بـــأي فعـــل حتـــى
مـــع مجـــيء فتـــرة مـــا بعـــد الظهـــر.
فـــي فتـــرة المســـاء قـــد يكـــون لديـــك بعـــض
البرامـــج التـــي قـــد تمتعـــك بعـــد ما مـــررت به.

عزيــــزي بــــرج العــــذراء ،أنــــت عنيد ،هــــذه خصلة
تضــــاف إلــــى شــــخصيتك القويــــة ،فأنت اليــــوم تغلق
أذنيك عــــن كل ما تســــمعه وال تريــــد أن توجه لك أي
ا لعذ ر ا ء نصيحة ،نصيحتي لك يا أســــد أن تســــتمع إلى محبيك،
الذين يريــــدون مصلحتك ،ألن أموراً مهمة تســــير من
وراء ظهــــرك وأنــــت ال تدري .فترة المســــاء قد تكون
جيــــدة وقــــد تصلــــك دعوة مــــن أحــــد المقربيــــن لك.

الحــــوت،
بــــرج
عزيــــزي
يــــوم مــــن األيــــام الممتــــازة ،فعبــــر عــــن نفســــك
واخــــرج لالســــتمتاع مــــع األصدقــــاء
ا لحــــو ت
أو مــــع عائلتــــك بهــــذا اليــــوم
الجميــــل الــــذي يضــــم الكثيــــر مــــن األحــــداث
الســــعيدة ،وبخاصــــة خــــال فتــــرة النهــــار.

كـــــــلـــــــمـــــــــــــــات مـــــتـــــقـــــاطـــــعـــــة

تقرير بنـــــــــــــك إرسائيـــل لعــــــــــــــام :2020

املجتمـــع العـــريب يعـــاين مـــن تـــدين
اقتصـــادي بالـــغ بســـبب أزمـــة كورونـــا
صـــدر ً
حديثا تقرير بنك إســـرائيل لعام 2020
والذي يقدم ســـنويًا الى الحكومة واللجنة المالية
في الكنيســـت ،ويحوي تغطية واســـعة للقضايا
االقتصاديـــة واألنشـــطة الماليـــة المختلفة .هذا
التقريـــر يحتوي فصـــل خاص يشـــمل ً
تحليل
ً
شـــامل للوضـــع االقتصـــادي فـــي المجتمـــع
العربي بشـــكل خـــاص وقد ظهرت فيـــه نتائج
مقلقة تشـــير الـــى أن الوضـــع االقتصادي كان
ً
ضعيفـــا قبل أزمة كورونا وتضرر بشـــكل بالغ
على أثرهـــا .ومن أبرز ما ظهر فـــي التقرير:
كان المجتمـــع العربـــي فـــي وضـــع
اقتصـــادي هـــش حتـــى قبـــل األزمـــة،
بســـبب الدخـــل المتدنـــي ألغلـــب األســـر.
فـــي عـــام  2018أبلغـــت نحـــو  40٪مـــن
األســـر العربيـــة بـــأن نفقاتها كانـــت أعلى من
دخلهـــا ،وأنهـــا غيـــر قـــادرة على اســـتخدام
مدخراتهـــا الســـابقة .هـــذا بالمقارنـــة مـــع

 10٪فقـــط مـــن العائـــات اليهوديـــة .كمـــا
أن  18٪مـــن األســـر العربيـــة ال تمتلـــك
حســـاباً بنكيًـــا أو أن حســـابها البنكـــي مغلق.
بســـبب هذه الصعوبات في المجتمـــع العربي،
فقد كانـــت األضـــرار االقتصاديـــة التي عانى
منهـــا بســـبب أزمـــة كورونـــا شـــديدة للغاية.
كانت نســـبة األفـــراد العرب الذيـــن أبلغوا عن
تأثرهـــم اقتصاديًـــا بأزمـــة كورونـــا ()54٪
ونســـبة العـــرب الذيـــن أبلغوا عـــن انخفاض
كبيـــر فـــي اســـتهالك الغـــذاء ( ،)26٪وهذه
النســـب تفوق مثيالتها في المجتمـــع اليهودي.
لـــم يقتصـــر تأثيـــر األزمـــة االقتصاديـــة في
المجتمـــع العربـــي على مـــن فقـــدوا وظائفهم.
بل شـــمل أيضاً الكثيرين ممـــن واصلوا العمل.
تضـــرر التعليـــم فـــي المجتمـــع العربـــي
بشـــكل كبير ســـوا ًء في نظـــام التعليـــم أو في
األوســـاط األكاديميـــة ،وذلك بســـبب محدودية
الوصـــول إلـــى البنـــى التحتيـــة والوســـائل
المطلوبـــة مـــن أجـــل التعلـــم عن بعـــد .يجب
تشـــغيل برامـــج لمتابعـــة ومســـاعدة الطالب
العـــرب الذيـــن تضـــرروا بســـبب باألزمـــة.
مرفقـــة رســـوم بيانيـــة تظهـــر تفاقـــم
الوضـــع االقتصـــادي فـــي المجتمـــع
العربـــي بالمقارنـــة مـــع المجتمـــع اليهودي.

عيـــد فصـــح مجيـــد مـــن كالليت

مع اقتراب عيد
الفصـــح المجيد،
يعمـــل طاقـــم
كالليـــت علـــى
إطـــاق حملـــة
واســـعة تهـــدف
لتذكيـــر المؤمنين
بأهـــم النصائـــح
التـــي علينـــا
اتباعهـــا في فترة
األعيـــاد والتي تشـــمل نصائـــح طبية ،بهدف
تفـــادي زيادة الوزن في هـــذه الفترة خصيصا
باعتبارها فتـــرة معروفة بكثـــرة االحتفاالت
والجمعـــات العائليـــة الـــى جانـــب التذكيـــر
بأهميـــة التوجـــه لتلقـــي التطعيـــم مـــن أجل
الحفـــاظ على ســـامتنا وســـامة من نحب.
ولهـــذا فإن أهـــم النصائح الصحيـــة والطبية
التـــي ينصـــح باتباعهـــا تتركـــز علـــى:
تنـــاول البيـــض فـــي عيـــد الفصـــح والذي
يعتبـــر طقـــوس متداولـــة منذ عقـــود ،ولهذا
ننصـــح الجميـــع بعـــدم اســـتهالك البيـــض
المصبـــوغ ،المشـــقوق ،حيـــث مـــن الممكن
أن تدخـــل الصبغـــة لداخـــل البيت وإفســـاده
كمـــا وننصح بغلـــي البيض خالل ســـاعتين
من وقـــت إخراجه مـــن الثالجـــة واالمتناع
عـــن اســـتهالكه فـــي حـــال بقـــي لوقـــت
أكثـــر خـــارج الثالجـــة لتعرضـــه للبكتيريا.
وفـــي مـــا يعتلـــق بالقيمـــة الغذائيـــة ،فمـــن
المعـــروف كـــون البيـــض غنـــي فـــي
البروتينـــات والدهون ،ولهـــذا ننصح بتناول

حتـــى  200غـــرام يوميـــا اي مـــا يعـــادل
ثـــاث بيضات كحـــد أقصى في األســـبوع.
الـــى جانب البيـــض ،يعتبر الكعـــك المعمول
مـــن أســـس الطقـــوس االحتفاليـــة فـــي عيد
الفصـــح ،إال أنـــه مـــن المهـــم التعامـــل مع
الكعـــك واســـتهالكه بحـــذر حيـــث يحتوي
الكعـــك علـــى ســـعرات حراريـــة والدهون
العاليـــة ،فـــي كل حبة ( 50غـــرام) تحتوي
علـــى  200ســـعرة حرارية (أي مـــا يعادل
 5تفاحـــات) وينصـــح بتجنـــب أكلهـــا لمن
يعانـــي مـــن أمـــراض القلـــب والشـــرايين،
والحـــد مـــن اســـتهالكها لمرضى الســـكري
وضغـــط الـــدم المرتفـــع أو الكبـــد الدهني.
وال بـــد الذكـــر بـــأن للشـــوكوالتة حصـــة
فـــي حلويـــات العيـــد ،وتختلـــف قيمتهـــا
الغذائيـــة بحســـب نســـبة الـــكاكاو فيهـــا،
(كلمـــا ارتفعت نســـبة الـــكاكاو زادت القيمة
الغذائية) وبســـبب ارتفاع نســـبة الســـعرات
الحراريـــة  500ســـعرة حراريـــة فـــي كل
 100غـــرام .ينصـــح باســـتهالك حتـــى
 15غـــرام فـــي اليـــوم الواحـــد ال أكثـــر.
وبهـــذا اضاف محمـــد فريج ،مديـــر المجتمع
العربـــي فـــي كالليت " هـــذه الســـنة نحتفل
بالعيـــد بشـــكل مســـؤول ،نهتـــم بصحتنـــا
وصحـــة أوالدنـــا ،ونســـعى جميعـــا لتلقـــي
التطعيمـــات ،حرصـــا علـــى تفادي انتشـــار
كورونـــا بيـــن احبابنـــا وبهـــذا نعايـــد جميع
المحتفليـــن بعيـــد الفصـــح المجيـــد وكل
عـــام وانتـــم بالـــف خيـــر ،املين بـــأن يحل
علينـــا بالمزيـــد مـــن الصحـــة والســـامة".

