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عـــــذر أقـــــــــبح مــــــــــن ذنـــــــــــــــــب
 ....نائـــب رئيس بلدية شـــفاعمرو
قانون
عـــى
يصـــادق
شـــفاعمرو
بلديـــة
مجلـــس
إجرامـــي بحـــق األزواج املقبلـــن عـــى البنـــاء فـــرج خنيفس يطالـــب الوزير
بعـــض أعضـــاء املجلس يتهمـــون مدير عـــام البلدية بتمريـــر القانون خلســـة والرئيس يف وزارة املاليـــة حمـــد عـــار
ينكـــر معرفتـــه بالقانـــون أمـــام أحـــد األعضـــاء " :رمبـــا تـــم متريـــره عنـــد غيايب " باالعـــراف مبدينة شـــفاعمرو
القانـــون يتيـــح للبلديـــة جباية عـــرات آالف الشـــواقل من أي شـــخص يقبل عـــى البناء من أجـــل
الحصول كمدينـــة حدودية مســـتحقة
عـــى مصادقتها قبـــل اللجوء للجنـــة اللوائية يف حني كانـــت تجبي أربعون ً
شـــاقل فقط مدارعرشات الســـنوات

إجا العيد!

والحمالت بسامرة بتزيد!
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مجلس بلدية شـــفاعمرو يصادق عىل قانون إجرامي بحق األزواج املقبلني عىل البناء

بعـــض أعضـــاء املجلـــس يتهمـــون مديـــر عـــام البلديـــة بتمريـــر القانـــون خلســـة والرئيس
ينكـــر معرفتـــه بالقانـــون أمـــام أحـــد األعضـــاء " :رمبـــا تـــم متريـــره عنـــد غيـــايب "
القانـــون يتيح للبلديـــة جباية عرشات آالف الشـــواقل من أي شـــخص يقبل عىل البناء مـــن أجل الحصول
عـــى مصادقتها قبـــل اللجوء للجنة اللوائية يف حني كانت تجبي أربعون ً
شـــاقل فقط مدارعرشات الســـنوات
"قانون مســـاعد البناء " هذا هو اسم
القانون الغاشـــم الذي تـــم المصادقة
عليـــه مـــن قبـــل كامـــل أعضـــاء
المجلـــس البلدي الذيـــن "صدموا "
من معرفة فحواه بعـــد توجه العديد
من الســـكان للشـــكوى من ظلم هذا
القانـــون واألنكـــى مـــن هـــذا انهم
ي ّدعـــون ان القانـــون تـــم تمريـــره
خلســـة كقانـــون مســـاعد لمصلحة
الســـكان وقـــد وثقـــوا بمديـــر عام

البلدية دون قـــراءة حيثياته !!!!!!!!
هذا وتقف عشـــرات ملفـــات البناء
علـــى اعتـــاب مهنـــدس البلديـــة
دون حـــراك  ,وان حركـــة البنـــاء
فـــي المدينـــة متوقفـــة تمامًـــا في
األشـــهر االخيرة بســـبب ســـن هذا
القانـــون الخطيـــر والـــذي يزيـــد
مـــن هـــ ّم الســـكان المقبليـــن على
البنـــاء واألزواج الشـــابة التـــي
تبحـــث عـــن توفيـــر كل قـــرش

نائب رئيس بلدية شفاعمرو فرج خنيفس يطالب
الوزيـــر يف وزارة املاليـــة حمد عـــار باالعرتاف
مبدينـــة شـــفاعمرو كمدينة حدودية مســـتحقة

أبـــرق عضـــو نائـــب رئيـــس بلدية
شـــفاعمرو فـــرج خنيفـــس برســـالة
للوزيـــر فـــي وزارة الماليـــة حمـــد
عمـــار طالبه من خاللهـــا باالعتراف
بمدينـــة شـــفاعمرو كمدينـــة حدودية
مســـتحقة بجميع المحفـــزات والهبات
القانونيـــة التـــي ينص عليهـــا قانون
خطـــر العـــدوان لمجاورتهـــا للحدود
اللبنانيـــة خاصـــة وأنـــه تم ســـقوط
صـــاروخ علـــى أراضيهـــا مـــن
األراضـــي اللبنانية خـــال األحداث

,حيـــث ســـيدفع كل شـــخص يتقدم
للبنـــاء دفعـــة أولى بقيمة عشـــرات
االف الشـــواقل للبلديـــة ليحصـــل
علـــى مكتـــوب مصادقـــه كانـــت
رســـومه ســـابقا  40شـــيكل فقط .
هـــذا ويدعـــي مديـــر عـــام البلدية
ان مراقـــب الدولـــة قـــد توجـــه
مـــرارا للبلديـــة بشـــأن ســـن هذا
القانـــون وان البلديـــة تأخـــرت
ســـنوات طوال حتى تـــم المصادقة

عليـــه ،هـــذه الحجـــه او الســـاح
التـــي تتســـلح بـــه البلديـــة عند كل
فشـــل او أزمـــه تمر بهـــا ,فترمي
بالحمـــل علـــى جهـــات خارجية .
المعارضـــة اجتمعـــت مؤخـــرا
وقـــررت التصويـــت باإلجمـــاع
نحـــو تجميـــد القانـــون ومـــن ثـــم
الغائـــه والعديـــد مـــن أعضـــاء
اإلدارة أكـــدوا انهـــم ســـيصوتون
مـــع إلغائـــه ....ونحـــن باالنتظار

األخيـــرة التـــي شـــهدتها البـــاد
.هذا وســـيمنح هـــذا القانـــون أهالي
شـــفاعمرو مســـتحقات وأفضليـــات
في معيـــار قانـــون ضريبـــة الدخل
واألمـــاك ومســـتحقات أخـــرى في
الســـلطة المحلية ال ســـيما وأن مدينة
طمرة المجـــاورة تحظـــى باعتراف
حكومـــي بهـــذا الصـــدد .اعتـــراف
الـــوزارة بمدينـــة شـــفاعمرو كمدينة
مســـتحقة ســـيعزز من مكانة الشارع
التجـــاري بالمدينة ويرفع من شـــأنه.
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الحكومـــة تجتمع مـــع أصحاب قاعات األفـــراح وتضع خطة
عمـــل من أجل الســـاح باســـتمرار األعـــراس واالحتفاالت نادي برشـــلونة يقرر الغاء مباراته أمام بيتار القدس

التقى رئيس الـــوزراء نفتالي بينيت ووزيرة
االقتصـــاد أورنـــا باربيباي مـــع أصحاب
القاعات في كاميلو  -البيت األخضر في تل
أبيب  ،وناقشـــا معهم خطط العمل من أجل
الســـماح باســـتمرار األعراس واالحتفاالت
بأمـــان .وقـــال بينيـــت " :هدفنـــا ليس منع
األعـــراس واالحتفـــاالت فـــي الصاالت".
واتفـــق الجانبـــان علـــى الســـماح بدخول

القاعـــات للمتعافيـــن والمطعميـــن وغيـــر
المطعميـــن بشـــرط إبراز فحـــص كورونا
ســـلبي تـــم اجـــراؤه قبـــل ذلـــك باثنتيـــن
وســـبعين ســـاعة علـــى األكثـــر .وقـــال
بينيـــت إنـــه يمكـــن التغلب علـــى الجائحة
دون اغـــاق كل شـــيء ،مؤكـــدا مـــع
ذلـــك انـــه اذا لم نحســـن التصـــرف حاليا
فســـنلجأ الى اإلغالق في نهايـــة المطاف.

املشـــركة تقـــرح تشـــكيل لجنة تحقيـــق حول
الجرمية باملجتمـــع العريب واملوحدة تســـقطه!!!
أســـقطت الهيئـــة العامـــة للكنيســـت،
اقتـــراح النائـــب أيمـــن عـــودة،
المشـــتركة،
القائمـــة
رئيـــس
إلقامـــة لجنـــة تحقيـــق برلمانيـــة
حـــول إهمـــال الشـــرطة بمعالجـــة
الجريمـــة فـــي المجتمـــع العربـــي.
وقـــ ّدم عـــودة اقتراحً ـــا باســـم القائمة
المشـــتركة إلقامة لجنة تحقيق برلمانية
مـــع صالحيـــات واضحـــة للتحقيـــق
مـــع الشـــرطة لحمايتهـــا لعصابـــات
اإلجرام بحجـــة أنهم عمالء للشـــاباك
وذلـــك بعد النشـــر فـــي القنـــاة .12
وقال عودة ،إنّه جلـــس قبل التصويت
مـــع النـــواب العـــرب ،وطلـــب منهم

التصويـــت وحدهم ،وأكد  :ناشـــدتهم
علـــى المنصـــة بهذا الخطـــاب ،ولكن
أربعة منهـــم ص ّوتوا مـــع نفتالي بينت
ضـــد ومنعـــوا إقامـــة لجنـــة التحقيق.
وأضـــاف ":انّهـــم نفســـهم الذيـــن
ص ّوتـــوا مـــع تمديـــد منع لم الشـــمل
للعائـــات ،متســـائال أليـــس عيبـــا
هـــذا؟! ،مضيفـــا ،يا للخجل أن نســـقط
اقتراحـــات وقوانيـــن بأيـــدي عربية".
كما وأوضـــحّ ،
أن  54نائباً ص ّوت مع
االقتراح ،فيما عارضـــه  57نائبًا من
بينهـــم النـــواب منصور عبـــاس ،وليد
طـــه ،ســـعيد الخرومـــي ،فيمـــا امتنع
النائب مـــازن غنايم عـــن التصويت.

اعلـــن نادي برشـــلونة االســـباني أمس
الخميـــس علـــى الغـــاء المبـــاراة التي
كانـــت مـــن المزمـــع ان تكـــون فـــي
ملعـــب "تيدي" بيـــن برشـــلونة وبيتار
القـــدس يـــوم  4آب /أغســـطس المقبل.
بســـبب ضغـــوط عربيـــة فلســـطينية
ومعارضـــة داخليـــة فـــي النـــادي
الكتالونـــي .أدرك برشـــلونة أنـــه ليس
مـــن الصـــواب التورط فـــي صراعات
سياســـية فـــي الشـــرق األوســـط.
جـــاء هـــذا بعـــد ضغـــط عربـــي
وفلســـطيني واســـع ِمـــن قبـــل اتحـــاد
الكـــرة الفلســـطيني وكذلـــك النائب عن
"القائمة المشـــتركة" ســـامي ابو شحادة
الـــذي توجـــه بالتعـــاون مـــع رابطة
مشـــجعي فريق برشـــلونة في األراضي
الفلســـطينية "عـــرب بلوغرانـــا" ،فـــي
مطلع الشـــهر الحالي ،إلـــى إدارة نادي
برشـــلونة ورئيســـه خـــوان البورتـــا،
إللغـــاء المبـــاراة الوديـــة أمـــام فريق
بيتـــار القدس ،وذلـــك "لمـــا يمثله هذا
الفريـــق مـــن مظاهـــر عنصريّـــة وما
يحمـــل جمهـــوره مـــن أفـــكار عدائية

تجـــاه كل ما هو عربي وفلســـطيني في
البـــاد" ،وتوجت الرســـالة فـــي حينها
باعتبـــار نـــادي برشـــلونة "يحمـــل قيّم
إنســـانية ويرفع شـــعار ’أكثر من مجرد
نـــادي’ ال يمكـــن أن يعطـــي شـــرعية
لفريـــق بيتـــار العنصـــري وجمهوره".
وقال النائب أبو شـــحادة" :يســـعدنا ج ًدا
أن نادي برشـــلونة وإدارته اســـتجابت
لمطلبنـــا ولمطلـــب جماهيـــر النادي في
البـــاد ،ففريـــق بيتار القـــدس يجب أن
يدفـــع ثمن علـــى عنصريتـــه وهتافات
جماهيره العنصريّـــة التي تتمنى الموت
للعـــرب وتشـــتم األنبياء عليهم الســـام
وتدعو لحرق القـــرى والمدن العربية".
وأضـــاف أبو شـــحادة" :أشـــكر كل من
ســـاهم في هذا اإلنجاز ،وأخص بالذكر
رابطـــة مشـــجعي برشـــلونة "عـــرب
بلوغرانـــا" الذيـــن قامـــوا بعمـــل جبار
لمنع قيـــام هذه المبـــاراة ،وعدم إعطاء
شـــرعية للعنصريّـــة والعنصرييـــن".
وأنهـــى أبو شـــحادة "أتمنـــى ان تكون
هذه الخطوة ســـببًا الن يقوم العنصريين
بمراجعـــة جديـــة لمـــا يقومـــون بـــه،
وان يعـــرف أصحـــاب هـــذا الفكـــر
والممارســـات العدائية تجاه شـــعبنا أن
هنالـــك ثمـــن علـــى ذلـــك ،حتـــى ولو
كانـــت الشـــرطة تعطيهم األمـــان ولكن
العالـــم ينظـــر بـــازدراء لكل مـــا يمثله
نـــادي بيتـــار وجمهـــوره العنصري".

مكابي خدمات صحية
تتمنى لكم
عيد أضحى مبارك وصحي

ايبون نخلة
نائبة مدير منطقة
مجدال هعيمك

أيضا في شفاعمرو يوجد صناديق مرضى ويوجد مكابي

خالد محاجنة
مدير منطقة شفاعمرو-
كفر ياسيف
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األخبار
إعـــادة انتخابـــات مجلـــس ضبـــط ومصـــادرة مفرقعـــات وألعاب
شـــهرين
خالل
املحـــي
كفرمنـــدا
نارية خطرة يف بلدات عربية بالشـــال
قـــررت المحكمـــة المركزية فـــي حيفا،
يوم األحـــد ،إعـــادة إجـــراء االنتخابات
المحليـــة لمجلـــس كفرمنـــدا المحلـــي
خـــال شـــهرين (  60يومـــا) .وجـــاء
هـــذا القرار بعـــد دعوى قدمها المرشـــح

علـــي خضرزيـــدان حـــول التزويـــر
بالنتائج ،ال ســـيما وأن الفـــارق كان 26
ً
صوتـــا فقـــط ،وبعـــد تقديم لوائـــح اتهام
قبـــل فترة ضـــد عدة أشـــخاص بالتزوير
قـــررت المحكمـــة اعـــادة االنتخابـــات.

عممـــت شـــرطة الشـــمال ،أمـــس
الخميـــس ،بيا ًنـــا أعلنـــت مـــن خاللـــه
عـــن اعتقـــال مشـــتبه وهـــو شـــاب
ّ
ســـكان طوبـــا
صاحـــب مطعـــم مـــن
الزنغريـــة بشـــبهة إطـــاق رصـــاص

علـــى مطاعـــم فـــي منطقـــة الشـــمال.
وجـــاء فـــي البيـــان" :المشـــتبه (25
عامًـــا) يملـــك مطعمًـــا فـــي منطقـــة
"محناييـــم" بالشـــمال ،وهـــو مشـــتبه
بإطـــاق الرصاص والتســـبب بأضرار
لمطعـــم "كفيـــش  "90ومطعم ""BBB
فـــي المنطقة .هـــذا ،وت ّم تمديـــد اعتقال
المشـــتبه حتـــى يـــوم االثنيـــن القـــادم
علـــى ذمـــة التحقيقـــات الجاريـــة".

اعتقال صاحـــب مطعم من طوبـــا الزنغرية
بشـــبهة إطالق رصاص عىل مطاعم يف الشامل

مقتـــل الشـــيخ بكر هـــام ناطور
جراء تعرضه إلطالق نار يف قلنســـوة

لقـــي الشـــيخ بكـــر همـــام ناطـــور
مصرعـــه اثـــر اصابته بجـــراح بالغة
الخطـــورة مســـاء األربعـــاء جـــرّ اء
اطـــاق رصـــاص قـــرب مســـجد
"صـــاح الديـــن" في مدينة قلنســـوة .

وكانـــت قـــد وصلـــت الى
المكان الطواقـــم الطبية التي
ق ّدمـــت االســـعافات االولية
للمصاب ومن ثـــم نقلته الى
المستشـــفى ،فيمـــا باشـــرت
الشـــرطة بالتحقيقات وأعمال
البحـــث عـــن مشـــتبهين.
ً
الحقـــا ،عُ ثـــر في قلنســـوة
على ســـيارة محروقة بحيث
تشـــير الشـــبهات الـــى أنّها
اســـتخدمت علـــى مـــا يبدو
بعمليـــة إطـــاق الرصاص،
والتحقيقـــات ال تزال جارية.
المرحوم بكـــر همام ناطور
هو طبـــاخ ويملك مطعما في قلنســـوة
كذلـــك فإنـــه ممثل جمهور ســـابق في
البلديـــة  ،والملفت ً
أيضـــا ّ
أن ثالثة من
اشـــقائه كانوا قـــد أصيبـــوا بعيارات
نارية فـــي األشـــهر االخيـــرة ً
أيضا.

اعتقـــال قائـــد ســـابق ملحطـــة رشطـــة
بالشـــال بشـــبهة ضلوعـــه بجرائـــم إتـــاوة
ً
ســـابقا
اعتقلـــت الشـــرطة مؤخـــرً ا قائ ًدا
إلحـــدى محطـــات الشـــرطة بالشـــمال
بشـــبهة ضلوعـــه بقضيـــة إتـــاوة
(خـــاوة) مـــن مصالـــح فـــي الشـــمال.
وفق التفاصيل التي سُ ـــمح بنشـــرها فأن

الحديـــث يدور عـــن شـــخص تقاعد من
الشـــرطة قبل عامين ويدير حاليًا شـــركة
حراســـة ،ويشـــتبه بعالقة بين شـــركته
ومنظمـــة اجرامية ،وأن لهـــم عالقة بعدة
عمليـــات خاوة حصلـــت بالفترة االخيرة.

تســـتعد شرطة إســـرائيل لعيد األضحى
المبارك الذي ســـيحل األســـبوع القا ّدم،
بحيـــث ســـتقوم فـــي نشـــاط لضمـــان
أمـــن وســـامة الجمهور بمـــا في ذلك
ســـتقوم بنشـــاطات وقائيّـــة وارشـــاديّة
ضـــ ّد حيـــازة واســـتخدام المفرقعـــات
واأللعـــاب الخطـــرة وغيـــر القانونيّة.
ووفـــق بيـــان عممتـــه الشـــرطة
جـــاء ":خـــال األيـــام األخيـــرة ،قام
أفـــراد الشـــرطة فـــي لـــواء الشـــمال
بنشـــاط ضـــ ّد ظاهـــرة المفرقعـــات
واأللعـــاب الخطـــرة وغيـــر القانونيّة".
واختتـــم البيـــان ":شـــرطة إســـرائيل
ســـتواصل نشـــاطها للحد من انتشـــار
األلعـــاب الخطرة وغيـــر القانونيّة التي
تشـــكل خطراً جســـيماً على الجمهور.
شرطة إســـرائيل تناشـــد االهل ورجال

الديـــن والقـــادة المحلييـــن ومديـــري
الهيئـــات التربويّـــة التدخـــل وتوعيـــة
وارشـــاد القاصريـــن مـــن مخاطـــر
اســـتخدام األلعـــاب الخطـــرة وغيـــر
القانونيّـــة التـــي تحتـــوي علـــى مواد
متفجرة والتي يمكن أن تســـبب أضرارً ا
جسيمة للمســـتخدم والبيئة والمّمتلكات.
كما انـــه ممنـــوع حيازة هـــذه األلعاب
الخطـــرة وغير القانونيّة أو اســـتخدامها
أو بيعهـــا بمـــا فـــي ذلك أنّهـــا تعرض
أمـــن وســـامة وصحـــة الجمهـــور
للخطـــر .اســـتخدام األلعـــاب الخطرة
يـــؤدي إلى أضـــرار جســـيمة ،بما في
ذلـــك التعـــرض إلصابـــات جســـديّة
مثـــل إصابـــات األطـــراف ،البتـــر
وفقـــدان البصـــر ومصـــدر للضجـــة
والهلـــع بيـــن المواطنين كبار الســـن".
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ربع عبور مجروم

لحمة عجل

شوكالطه فريرو روشه  300غرام

شوكالطه ايسكونفكت  800غرام

רבע כבש מפורק

בשר עגל

שוקולד פררו רושה  300גרם

שוקולד אייסקונפקט  800גרם

חברי מועדון

חברי מועדון

34

29

חברי מועדון

חברי מועדון

95

39

1

90

ק״ג

90

&

1

ק״ג

90

&

&

شوكوالطه مرييس  400غرام

بافل جردينيا اصابع  50وحده

سداسية فررش  200مل

שוקולד מרסי  400גרם

שוקולד גרדניה צילנדיר  50יח’

שישיית פרשר  200מ”ל

חברי מועדון

חברי מועדון

34

28

1

ב-

90

90

&

كرتونة /قناين تپوزينا /سپرينج  1.5لرت

&

7

19
4

14

1

ב-

90

90

&

&

شفاعمرو  -بجانب مركز الشرطة

فرع المركز التجاري شفاعمرو  -مفرق الناعمة

04-9865768
04-6944016

פתוח  7ימים בשבוע
סמארה מרכז מסחרי

1

ב-

&

*الشبكة مخولة للحد /للربط  /اللغاء الحملة في كل وقت دون االعالن المسبق .خاضع لشروط الحملة *الصور لاليضاح فقط

סמארה SAMARA -

רביעיית ספרינג/שוופס  250מ”ל

14

&

חברי מועדון

ב-

رباعيه مرشوب سربينغ  /شويبس  200مل

14

2

ב-

מאגדת מיני מליקי  16יח

חברי מועדון

&

חברי מועדון

ميني ميليك  16وحده

סודה 1/6

חברי מועדון

90

1

ב-

90

חברי מועדון

90

صودا 1/6

קרטוניות  /בקבוק תפוזינה/ספרינג  1.5ליטר

فرع الفوار

1

ב-

1

ב-

90

2

ב-

&

شوكو يوتفاتا  1لرت
שוקו יוטבתה  1ליטר

חברי מועדון

7

1

90

ב-

&

مثانية كارلو

بوظة چليدونيت

رزمة مچنوم

بوظة كرمسيمو  1.33لرت

מאגדת מעדן קרלו מיני  8יח

גלידה גלידונית

מאגדת מגנום

גלידה קרמיסימו  1.33ליטר

חברי מועדון

7

1

90

ב-

&

חברי מועדון

29
1

ב-

90

&

חברי מועדון

14

90

1

ב-

חברי מועדון

14

90

&

1

ב-

&

لبنة بقاعي  1كغم

جبنة عربيه بقاعي  1كغم

سطات احال  400غم

حمص احال  650غرام

לאבנה בוקאעי  1ק”ג

גבינה מלוחה בוקאעי בשקית  1ק”ג

סלטי אחלה  400גרם

חומוס אחלה  650גרם

חברי מועדון

16
1

ב-

90

&

חברי מועדון

29

90

1

ב-

&

חברי מועדון

חברי מועדון

19

90

6

1

3

ב-

90

&

ב-

&

خضار مثلجة سانفروست

بوركس  /عجينة صفيحة معدنوت

بيتسا معدنوت

زيت انطوان الشقحة  2.5لرت

ירקות קפואים סנפרוסט

בורקס  /בצק עלים מעדנות

פיצה מעדנות

שמן אנטואן שוקחה  2.5ליטר

חברי מועדון

חברי מועדון

9

9

1

90

חברי מועדון

9

1

ב-

ב-

90

&

1

&

50
3

ב-

90

חברי מועדון
ב-

&

&

طحينة الهالل  900غم

ارز بساميت املنسا  5كغم

قهوة جيكوبس

خيار مكبوس  3كيلو

טחינה אלהלאל  900גרם

אורז בסמטי אלמנסא  5ק”ג

קפה ג’יקובס

מלפפון חמוץ  3ק”ג

חברי מועדון

17
1

ב-

90

&

חברי מועדון

34
1

ב-

90

&

חברי מועדון

חברי מועדון

13

90

9

1

1

ב-

90

&

ב-

&

رزمة تسايل اوسم

قهوة منذر خرض

مطري غسيل اسوتا  4لرت

مطري ومعطر غسيل لينور

מארזי חטיפי אסם

קפה ערבי שפרעם  1ק״ג

מרכך כביסה אסותא  4ליטר

מרכך כביסה לינור מרוכז

חברי מועדון

8

1

90

ב-

&

חברי מועדון

34

90

1

ב-

&

חברי מועדון

חברי מועדון

9

7

1

90

1

ב-

90

&

ב-

&

لوبن كلري  4لرت

شامبو بينوك  700مل

مسحوق غسيل برسيل

اولوييز بلتينوم

לובן קלין  4ליטר

שמפו פינוק  700מ״ל

אבקת כביסה פרסיל  8ק״ג

תחבושות אולוויז פלטינום

חברי מועדון

8

90

1

חברי מועדון

7

1

ב-

90

&

ב-

&

חברי מועדון

חברי מועדון

100

24

3

ב-

&

90

2

ב-

شبكة الحوانيت األرخص يف الشامل

&
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األخبار
مدير كالليت يف لواء حيفا والجليل الغريب يجتمع برئيس بلد ّية شفاعمرو ويشكره عىل تعاونه ملكافحة فريوس الكورونا
اجتمـــع مديـــر كالليـــت فـــي لـــواء حيفا
والجليـــل الغربـــي ،رونيـــن نودلمـــان،
برئيـــس بلديّـــة شـــفاعمرو ،عرســـان
ياســـين ،معربًـــا عـــن شـــكره لـــه علـــى
تعاونـــه لمكافحـــة فيـــروس الكورونـــا.
ويذكـــر أنّـــه خـــال الســـنة ،قامـــت
البلديّـــة بالمســـاعدة فـــي إقامـــة محطات
للفحوصـــات والتطعيمـــات ،كما شـــجّ عت
الســـكان على إجـــراء الفحوصـــات ّ
وتلقي
التطعيمـــات والحفـــاظ علـــى تعليمـــات
التباعـــد ووضـــع الكمامـــات والعـــزل.
وقـــال رونيـــن نودلمـــان" :فـــي الســـنة
والنصـــف األخيرة ،نحن نواجه ،ســـويًّا مع
بلديّة شـــفاعمرو ،بقيادة عرســـان ياســـين،
واقعًـــا ً
مليئا بالتحديات علـــى إثر الكورونا.
هـــذه الشـــراكة ،إلـــى جانـــب العالجـــات
الروتينيّـــة في العيادات ،تســـاعد على وقف
سلســـلة العـــدوىّ .
إن التعـــاون بين كالليت
والبلديّـــة يصب لصالح صحـــة الجمهور".
وأبدى رئيـــس البلديّة تأثّـــره بمبادرة مدير
اللواء ،شـــاكرً ا إيّـــاه على العمـــل المكثّف
ً
أيضـــا في أيام اإلغالق وفـــي ذروة الوباء،
بحيـــث رافقت طواقـــم كالليت عشـــرات
اآلالف مـــن مرضـــى الكورونـــا الذيـــن
تلقـــوا العالج فـــي منازلهم وفـــي الفنادق،

وحافظـــوا علـــى تواصل وثيق مـــع هيئات
الرّ فاه االجتماعي في الســـلطات لمســـاعدة
المواطنيـــن .كمـــا أجـــرت الطواقـــم مئات
اآلالف مـــن فحوصات الكورونـــا وبالطبع
حملـــة التطعيمـــات الكبيرة التـــي أجروها
مـــن ســـاعات الصبـــاح حتـــى ســـاعات
الليـــل ،بمـــا فـــي ذلـــك عطـــات نهايـــة
األســـبوع .وكل ذلك مع االســـتمرار بتقديم
الخدمـــات الطبيّـــة بشـــكل كامـــل وبتفاني
اســـتثنائي ،كمـــا أشـــار رئيـــس البلديّـــة.
وقـــال رونيـــن إنّـــه تـــم تطعيـــم أكثر من
 2.5مليـــون شـــخص فـــي كالليـــت لغاية
اآلن بفضـــل توفـــر وإتاحة ونشـــر العديد
مـــن محطـــات التطعيـــم في جميـــع أنحاء
البـــاد والتي تعمل لســـاعات طويلة .حملة
التطعيمـــات الخاصـــة بكالليـــت هـــي من
األســـرع واألنجع في العالم مع أقصى قدر
من االتاحة وســـهولة الوصـــول للمحطات.
وأضـــاف رونيـــن" :ندعـــو كل شـــخص
لـــم يتلقـــى التطعيم بعـــد للوصـــول وأخذ
التطعيـــم ،هـــذه هـــي األداة التـــي نمتلكها
لمواجهـــة وباء الكورونا .نحن مســـتمرّ ون
بتوســـيع وتحســـين الخدمات واإلتاحة من
أجلكـــم وللحفـــاظ علـــى صحتكـــم .نتمنى
الصحـــة واألخبـــار الســـارة للجميـــع".
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بنك مركنتيل يق ّدم رعايته لنهائي بطولة كرة السلة
لالعبين من ذوي االحتياجات الخاصة

يســعى بنــك مركنتيــل دائ ًمــا إلــى المســاهمة وتقديــم العــون ،قــدر المســتطاع،
والمبـــادرة إلـــى إقامـــة نشـــاطات وف ّعاليـــات لصالـــح الفئات المختلفـــة ودعـــم
مجـــال الرياضـــة والترفيـــه .ويعتبـــر بنـــك مركنتيـــل مثـــل هـــذه النشـــاطات
االجتماعي ــة أمــرًا مطلوبً ــا ومس ــتحبّا للمحافظ ــة عل ــى عالقت ــه م ــع المجتم ــع
ال ــذي ينش ــط في ــه.
كمـــا أن نشـــاط بنـــك مركنتيـــل المجتمعـــي والتربـــوي معـــروف فـــي المجتمـــع
العرب ــي من ــذ س ــنوات طويل ــة ،بي ــن الط ــالب األكاديميي ــن ،المؤسس ــات التربوي ــة،
المجالـــس المحليـــة ،مؤسســـات الرفـــاه االجتماعـــي ودور المســـنين.
الفعاليـــات التـــي شـــارك فيهـــا البنـــك مؤخّ ـــرًا كانـــت تقديـــم رعايتـــه
إحـــدى ّ
الس ــلة ف ــي نهائ ــي كأس الدول ــة ل ــذوي االحتياج ــات الخاص ــة الت ــي
لمب ــاراة ك ــرة ّ
أقيم ــت بي ــن فري ــق مج ــد الك ــروم وفري ــق “إي ــالن” حيف ــا.
أجري ــت المب ــاراة ف ــي قاع ــة “تس ــوريت چيل ــون” الرياضي ــة وكان ــت مب ــاراة مشــ ّوقة
ورائعـــة إلـــى أبعـــد الحـــدود .وحضـــر المبـــاراة مم ّثـــال لبنـــك مركنتيـــل :أميـــن
جميـــل ،مديـــر فـــرع مركنتيـــل -مجـــد الكـــروم وعلـــي ســـالمة ،مديـــر قســـم
الصيرف ــة الخاص ــة ف ــي الف ــرع .كم ــا ش ــارك مدي ــر ع ــام وزارة الثقاف ــة والرياض ــة ،راز
الموح ــدة،
برويل ــخ ،أعض ــاء كنيس ــت م ــن القائم ــة المش ــتركة والقائم ــة العربي ــة
ّ
رؤس ــاء مجال ــس ولفي ــف م ــن الوجه ــاء.
وق ــد انته ــت المب ــاراة بف ــوز فري ــق مج ــد الك ــروم ( )33/43وف ــي ختامه ــا ت ــم تقدي ــم
وســـام تكريـــم للســـيد أميـــن جميـــل ،مديـــر فـــرع مجـــد الكـــروم ،تقديرًا لبنـــك
مركنتي ــل عل ــى عطائ ــه ومس ــاهمته ف ــي إنج ــاح المب ــاراة ودعم ــه للرياضيي ــن م ــن
ذوي االحتياج ــات الخاص ــة

و ّديون لقطاع المصالح

يس ـرّنا ف ــي لوكس ــيتان ،أن
نقــ ّدم لكــ ّن أحــ ّر وأطي ــب
التهانـــي بمناســـبة عيـــد
األضح ــى المب ــارك ،آملي ــن
ً
مبـــاركا
أن يكـــون عيـــ ًدا
ندعـــوك لزيـــارة حانـــوت Loccitane
المباركـــة،
المناســـبة
وســـعي ًدا .وبهـــذه
ِ
ـك بمجموع ــة منتج ــات م ــن
ف ــي ف ــرع بي ــج فاش ــن الناص ــرة ،لتدلل ــي نفس ـ ِ
لوكس ــيتان الت ــي س ــتجعل أي ــام العي ــد ّ
معط ــرة وزاهي ــة أكث ــر!
ِعش ــن أج ــواء الرومانس ــية الحالم ــة م ــع مجموع ــة زه ــرة الك ــرز الفرنس ــية
تتجس ــد ف ــي المنتج ــات التالي ــة:
الت ــي ّ
لوشـــن زهـــرة الكـــرز المبهج-يتم ّيـــز هـــذا اللوشـــن بتركيبتـــه الفريـــدة مـــن
نوعه ــا حي ــث تجم ــع م ــا بي ــن زب ــدة الش ــيا العضوي ــة وخالص ــة أزه ــار الك ــرز،
وه ــو م ــا يمنح ــك رطوب ــة ال تضاه ــى.
أو دو توالي ــت زه ــرة الكرز-يتم ّي ــز ه ــذا العط ــر بمك ّونات ــه الجذاب ــة الت ــي تجم ــع
م ــا بي ــن زه ــرة الك ــرز والزنب ــق والعنب ــر والمس ــك ،لتك ــون النتيج ــة لمس ــات
عطري ــة مفعم ــة بمعان ــي الرومانس ــية والجم ــال.
ث ــم نختمه ــا م ــع كري ــم الخل ــود الثمي ــن IMMORTELLE PRECIEUSE CREME
وه ــو ّ
مرط ــب يوف ــر مزاي ــا ثالثي ــة المفع ــول لبش ــرة أكث ــر تماس ـ ً
ـكا م ــع العم ــل
عل ــى تخفي ــف ظه ــور التجاعي ــد .كل ع ــام وأنتــ ّن بخي ــر!
لوكسيتان ،رحلة تبدأ من بروفانس!

“ويت ْسكين” لألوالد SPF50

بنك مركنتيل يستم ّر بالتميّز كبنك و ّدي
للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة

ب ُدفعة سپونج بوب بعبوة عائلية
 300ملل مع إضافة  50%أكثر!

بنك مركنتيل في مدينة
سخنين ّ
ينظم لقاء لخ ّريجي
ّ
كليات الطبّ من المدينة
نشـــرت وكالـــة المصالـــح التجاريـــة الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي
وزارة االقتصـــاد ،نتائـــج ّ
مؤشـــر و ّديـــة البنـــوك للمصالـــح الصغيـــرة
والمتوس ــطة لع ــام  ،2020والت ــي تب ّي ــن منه ــا حص ــول بن ــك مركنتي ــل
علـــى عالمـــة أعلـــى مـــن الـــ 90لهـــذا العـــام ً
أيضـــا.
مؤشـــر الو ّديـــة الـــذي تنشـــره وكالـــة المصالـــح التجاريـــة الصغيـــرة
والمتوســـطة فـــي وزارة االقتصـــادّ ،
ويؤكـــد علـــى تم ّيـــز بنـــك مركنتيـــل
ف ــي و ّدي ــة المصال ــح ،يعتم ــد عل ــى المعطي ــات المالي ــة الت ــي تنش ــرها
البنـــوك ،واســـتطالع رأي حـــول رضـــا المصالـــح عـــن الخدمـــات التـــي
تحصـــل عليهـــا مـــن البنـــوك ،واســـتبيان أجرتـــه الوكالـــة فـــي أوســـاط
مستشـــارين مالييـــن ومد ّققـــي حســـابات ومستشـــاري ضرائـــب الذيـــن
يس ــاعدون المصال ــح التجاري ــة ف ــي الحص ــول عل ــى الخدم ــات المختلف ــة
مـــن البنـــوك.
المعاييـــر التـــي يتكـــ ّون منهـــا المؤشـــر :حجـــم االئتمـــان للمصالـــح
التجار ّي ــة الصغي ــرة والمتوس ــطة م ــن مجم ــل االئتم ــان التج ــاري ،الفائ ــدة
نســـب ًة لمخاطـــر االئتمـــان للمصالـــح التجار ّيـــة الصغيـــرة والمتوســـطة،
نس ــبة الربحي ــة م ــن المدخ ــوالت الت ــي ليس ــت م ــن الفائ ــدة ،واس ــتطالع
رأي حـــول رضـــا المصالـــح عـــن البنـــوك ،واســـتطالع لمستشـــارين
المالييـــن حـــول البنـــوك.
ّ
المؤشـــر أن بنـــك مركنتيـــل ،الـــذي يولـــي أهميـــة كبـــرى
تـــد ّل نتائـــج
عـــال
تصنيـــف
علـــى
حصـــل
البـــالد،
فـــي
التجـــاري
القطـــاع
لتطويـــر
ٍ
كأكثـــر البنـــوك و ّديـــة للمصالـــح الصغيـــرة والمتوســـطة .كمـــا يتب ّيـــن
المؤش ــر حص ــول بن ــك مركنتي ــل عل ــى المرتب ــة األول ــى ف ــي ّ
ّ
مؤش ــر
م ــن
ّ
المؤش ــر
نس ــبة االئتم ــان والعموالت للمصال ــح الصغي ــرة ،وبه ــذا يؤك ــد
عل ــى أن بن ــك مركنتي ــل ه ــو البن ــك ال ــذي يمن ــح نس ــبة االئتم ــان األعل ــى
للمصالـــح التجاريـــة الصغيـــرة مـــن بيـــن مجمـــل المصالـــح.
ّ
تعقي ــب البن ــك عل ــى التصني ــف“ :التدري ــج العال ــي للبن ــك ف ــي المؤش ــر
ه ــو دلي ــل عل ــى األهمي ــة القص ــوى الت ــي يوليه ــا البن ــك لدع ــم المصال ــح
التجاريـــة الصغيـــرة والمتوســـطة .بنـــك مركنتيـــل يعتبـــر المصالـــح
التجاريـــة مفتـــاح نمـــ ّو وازدهـــار االقتصـــاد فـــي البـــالد ،ولهـــذا يحـــرص
عل ــى توفي ــر الخدم ــات المصرفي ــة ف ــي كل وق ــت وبمهني ــة وكف ــاءة م ــن
خـــالل تقديـــم خدمـــات بامتيـــاز”.

عيد أضحى سعيد
و ُمزهر من

ً
إنطالقـــا مـــن إيمانـــه بضـــرورة توثيـــق وتعميـــق عالقاتـــه مـــع جميـــع
فئ ــات المجتم ــع ال ــذي يعم ــل في ــه ومع ــه ،وحرصً ــا عل ــى ع ــدم تفوي ــت
أيـــة فرصـــة للمســـاهمة مـــن أجـــل المجتمـــع ،بـــادر بنـــك مركنتيـــل
ف ــي مدين ــة س ــخنين إل ــى عق ــد لق ــاء لخرّيج ــي ّ
كلي ــات الط ــب م ــن
أبنـــاء المدينـــةّ .
ومثـــل البنـــك فـــي اللقـــاء ،الـــذي أقيـــم آخـــر الشـــهر
الماض ــي كل م ــن :الس ــيد عون ــي أب ــو س ــالم ،مس ــاعد المدي ــر الع ــام
لبن ــك مركنتي ــل ومدي ــر منطق ــة ع ـ ّ
ـكا ،الس ــيد ل ــؤي حم ــود ،مدي ــر ف ــرع
مركنتيل-س ــخنين ،الس ــيد جب ــر حج ــازي ،مدي ــر قس ــم االعتم ــادات ف ــي
المنطقـــة ،وموظفـــو فـــرع ســـخنين.
وقـــد حضـــر اللقـــاء ً
أيضـــا الدكتـــور صفـــوت أبـــو ريّـــا ،رئيـــس بلديـــة
ســـخنين ،والخرّيجـــون وأهاليهـــم.
وتحــ ّدث ف ــي اللق ــاء رئي ــس بلدي ــة س ــخنين ،د.صف ــوت أب ــو ري ــا ،ومم ّثل ــون
ومندوبـــون عـــن أهالـــي الخ ّريجيـــن ،حيـــث أجمعـــوا علـــى شـــكرهم
وتقديره ــم الكبيري ــن للمب ــادرة المبارك ــة الت ــي ق ــام به ــا ف ــرع مركنتي ــل
تجســـد األهميـــة التـــي يوليهـــا بنـــك مركنتيـــل
فـــي ســـخنين ،والتـــي ّ
للثقافـــة والطـــب فـــي المجتمـــع العربـــي.
رحـــب الســـيد عونـــي أبـــو ســـالم
وفـــي ســـياق كلمتـــه خـــالل اللقـــاءّ ،
برئي ــس البلدي ــة ،د .صف ــوت أب ــو ري ــا ،والخ ّريجي ــن وعائالته ــم .وق ــال أب ــو
س ــالم“ :لبن ــك مركنتي ــل تاري ــخ حاف ــل بالعم ــل المصرف ــي يمتــ ّد عل ــى
أكث ــر م ــن  100ع ــام .بن ــك مركنتي ــل يرافقك ــم من ــذ لحظ ــة اتخاذك ــم
الق ــرار بدراس ــة الط ــب لتصبح ــوا أطب ــاء ،وذل ــك بواس ــطة تقدي ــم ق ــروض
للط ــالب األكاديميي ــن وتقدي ــم من ــح دراس ــية ف ــي إط ــار برنام ــج “انطل ــق
مـــع مركنتيـــل” .ويســـتمر بنـــك مركنتيـــل فـــي مرافقتكـــم حتـــى بعـــد
أن تصبحـــوا أطبـــاء وترغبـــون فـــي تحقيـــق النجـــاح ،وذلـــك عـــن طريـــق
تقدي ــم الق ــروض لك ــم إلنش ــاء عي ــادات وش ــراء س ــيارات وبي ــوت .نريدك ــم
أن تكون ــوا ج ــز ًءا م ــن عائل ــة مركنتي ــل”.
حم ــود ،فق ــد ه ّن ــأ الخ ّريجي ــن وأش ــاد بعائالته ــم
أم ــا مدي ــر الف ــرع ،ل ــؤي ّ
علـــى الدعـــم الـــذي يق ّدمونـــه ألوالدهـــم خـــالل مســـيرتهم التعليميـــة،
كما أثنـــى علـــى رئيـــس البلديـــة مشـــ ّددًا علـــى ضـــرورة انخـــراط
الش ــباب ف ــي مؤسس ــات التعلي ــم العال ــي ف ــي الب ــالد للنه ــوض بالبل ــدة
اقتصاديً ــا ،والحــ ّد م ــن ظاه ــرة العن ــف الت ــي تستش ــري ف ــي المجتم ــع
العربـــي .وقـــال الســـيد لـــؤي حمـــود“ :بنـــك مركنتيـــل يدعـــم وســـوف
يســـتمر بدعـــم هـــذه الفئـــة بطـــرق عديـــدة ومتن ّوعـــة تطابـــق رؤيتـــه.
بن ــك مركنتي ــل ف ــي خدمتك ــم ومس ــتع ّد لتقدي ــم االستش ــارة واإلرش ــاد
والتمويـــل ومســـاندتكم فـــي مســـيرتكم المهنيـــة “.

توس ــع ْس ــكين چ ــارد مجموعته ــا العائلي ــة وتُطل ــق
ّ
“وي ــت ْس ــكين” ل ــأوالد  SPF50بعب ــوة توفي ــر عائلي ــة،
بإضاف ــة  50%أكث ــر وب ُدفع ــة س ــپونج ب ــوب.

مزايا المنتج:

•

•

يمنـــح البشـــرة الرطبـــة حمايـــة مباشـــرة
مالئ ــم ل ــأوالد م ــع عام ــل حماي ــة  SPF50يص ــل
بعبـــوة ســـپري بحجـــم  300ملـــل -عبـــوة توفيـــر
ضخم ــة (عل ًم ــا أن المنت ــج الموج ــود حال ًي ــا يحت ــوي
عل ــى  200مل ــل) مق ــاوم للم ــاء ّ
رش مري ــح عل ــى
الجل ــد نس ــيج ش ـ ّ
ـفاف مض ــا ّد للحساس ــية
ب ــدون م ــواد حافظ ــة يس ــتوفي المعي ــار األوروب ــي
األكث ــر تش ـ ّددًا  UVA BALANCEال ــذي يو ّف ــر الحماي ــة
القصـــوى مـــن أشـــعة UVA/UVB
متو ّفر في شبكات التسويق والفارم المختارة

•

•

•

•

•

•

•

شتراوس كافيه تطلق خدمة
إلعادة تدوير كپسوالت القهوة

أطلـــق الموقـــع االلكترونـــي (أون اليـــن) لشـــركة “شـــتراوس كافيـــه”
خدم ــة خاصّ ــة ّ
تمك ــن كل م ــن
يش ــتري كپس ــوالت قه ــوة عب ــر
الموقـــع مـــن إعـــادة تدويرهـــا،
وذلـــك للمحافظـــة علـــى
جـــودة البيئـــة ،ال ســـيّما وإن
الكپســـوالت الجديـــدة قابلـــة
للتدويـــر بشـــكل كامـــل.
واعتبـــارًا مـــن اآلن ،يســـتطيع
كل مـــن يشـــتري كپســـوالت
اسپرســـو أن يطلـــب الحصـــول
علـــى كيـــس ،دون أي مقابـــل،
لتجميـــع كپســـوالت بعـــد
اس ــتخدامها ،وس ــيقوم عامل ــون
فـــي خدمـــة االرســـاليات
بجمـــع أكيـــاس الكپســـوالت
المســـتخدمة عنـــد وصولهـــم إلـــى الزبـــون لتســـليمه طلبيـــة جديـــدة.
فـــي المرحلـــة األولـــى ســـتُقدم الخدمـــة فـــي  50مدينـــة وبلـــدة ،ومـــن
بينهـــا كفرقاســـم ،اللـــد وغيرهمـــا ،والحقًـــا ســـيتم توســـيع الخدمـــة
إلـــى بلـــدات أخـــرى .ويُشـــار إلـــى أن مبيعـــات كپســـوالت اسپرســـو مـــن
كافي ــه علي ــت ش ــهدت الع ــام الماض ــي ارتفا ًع ــا بنس ــبة  ،95%عل ًم ــا أن كل
كپس ــولة تحت ــوي عل ــى حوال ــي  15غرا ًم ــا قابل ــة إلع ــادة تدويره ــا ،ويُقــ ّدر
المس ــؤولون ف ــي علي ــت بأنه ــم س ـ ّ
ـيتمكنون م ــن إع ــادة تدوي ــر نح ــو ُط ــن
واح ــد م ــن األلومني ــوم وجوال ــي ُ 14ط ــن قه ــوة ،ف ــي الس ــنة األول ــى.

تقارير خاصة
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النجم محمود قنديل وعائلته

يقومون بمشتريات عيد األضحى في كنيون عزرائيلي

قاد النجم محمود قنديل ،اإلسم الالمع في عالم كرة القدم وحارس عرين إتحاد أبناء سخنين،
الحملة اإلعالنية لشبكة كنيونات عزرائيلي ،حيث شـــارك بتصوير الحملة عن طريق مكتب
مزاوي لإلعالن والنشر ،بمشاركة زوجته وأوالده.
ويش ــار إل ــى أن الحمل ــة تن ــدرج ف ــي إط ــار اإلس ــتعدادات لعي ــد
األضحــى المبــارك ،إذ بإمــكان الزبائــن الحصــول علــى الكثيــر
ّ
الخاص ــة الت ــي تجع ــل ش ــروتهم أوف ــر ف ــي
م ــن الكوبون ــات
ش ــبكة كنيون ــات عزرائيل ــي .وعلي ــه ،يتوج ــب عل ــى الرّاغبي ــن
بالحصـــول علـــى الكوبونـــات القيّمـــة ،تحميـــل تطبيـــق
عزرائيل ــي عب ــر هواتفه ــم الخلويّ ــة واختي ــار الكوب ــون ال ــذي
يرغب ــون باس ــتخدامه وتحميل ــه عل ــى هواتفه ــم.

وقال النجم محمود قنديل
في حديث معه:
كان لـــي شـــرف المشـــاركة فـــي حملـــة
كنيونـــات عزرائيلـــي ،كيـــف ال وأنـــا وعائلتـــي
ع ــاد ًة م ــا ن ــزور كني ــون عزرائيل ــي ،ف ــرع ع ـ ّ
ـكا
األق ــرب إلين ــا جغراف ًي ــا للقي ــام بالمش ــتريات،
حي ــث الم ــاركات العدي ــدة ،ج ــودة المنتج ــات،
نظاف ــة الم ــكان ،المعامل ــة الحس ــنة وغيره ــا
مـــن األســـباب ،ناهيـــك عـــن أن عـــددًا كبيـــرًا
م ــن أصح ــاب ح ــق اإلمتي ــاز ألش ــهر الم ــاركات
والعدي ــد م ــن الموظفي ــن والعم ــال ه ــم م ــن
المجتمـــع العربـــي ،وأيضً ـــا مـــن منطقـــة
ســـكني فـــي الجديـــدة المكـــر”.
وتابـــع قنديـــل“ :ونحـــن علـــى أعتـــاب عيـــد
األضحـــى المبـــارك ،أتمنّـــى للجميـــع عيـــد
أضحـــى مبـــار ًكا ،وعطلـــة صيف ّيـــة آمنـــة
وهادئ ــة عل ــى أن يع ــود علين ــا العي ــد الق ــادم
ب ــكل الح ــب والخي ــر والب ــركات .وف ــي الخت ــام،
أو ّد أن أشـــكر كنيونـــات عزرائيلـــي ومكتـــب
مـــ ّزاوي الختيـــاري لهـــذه الحملـــة ،وآمـــل أن
نكـــون عنـــد حســـن ظـــن الجميـــع.
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"املوحـــدة" فقـــدت البوصلة ..مـــاذا ننتظر بعد؟
اإلعــــــ ــامي /أحــــــــــــــــــــ ــمد حـــــــــــــــازم

يبـــدو واضحاً أن أعضـــاء "القائمـــة العربية
الموحـــدة" المنبثقـــة عن "الحركة اإلســـامية
الجنوبيـــة" والتـــي تمثلهـــا فـــي الكنيســـت
اإلســـرائيلي ،يعيشـــون حالة من عدم االتزان
السياســـي ويضربـــون بالحائـــط الثوابـــت
المجتمعيـــة العربية ،من خالل ممارســـاتهم.
الحديـــث يتركـــز علـــى منصـــور عبـــاس
"زعيـــم" "الموحـــدة" ،وأيضـــاً مـــن ناحية
عمليـــة "زعيم" الحركة اإلســـامية الجنوبية.
المشـــكلة ليســـت فـــي منصـــور عبـــاس،
بـــل في النهـــج العـــام للحركـــة التـــي تمثله
"الموحـــدة" .ولـــو أن "خربشـــات" عبـــاس
السياســـية غيـــر مرضـــي عنهـــا ،لرأينـــا
معارضـــة لها .لكـــن الجميع متفـــق على هذا
النهـــج .ولذلك أنـــا ال أوافق صديقـــي محمد
بركـــة (أبو الســـعيد) رئيـــس لجنـــة المتابعة
تصريحـــه “وجـــود أصـــوات كثيـــرة داخل
القائمـــة الموحـــدة تعـــارض هـــذا النهـــج".
أيـــن هـــذه األصـــوات؟ لـــم نســـمع عنها أي
شـــيء فـــي الســـاحة السياســـية؟ لقـــد حاول
ســـعيد الخرومي الخروج عـــن الطاعة عندما
هـــدد بعدم التصويـــت مع االئتـــاف في يوم
التصويت عليه في الكنيســـت ،بسب اإلجحاف
الـــذي ألحفتـــه اتفاقـــات عبـــاس مـــع بينيت
بحـــق أهـــل النقب ،لكنـــه فـــي النهاية رضخ
وســـارت ســـفنه كمـــا أرادت ريـــاح عباس.
فـــي "الموحـــدة" هنـــاك "زعيـــم ؟!" واحـــد
فقط اســـمه منصور عباس يديـــر "الموحدة"
باليد اليمنـــى وباليد األخرى يوجـــه الحركة.
منصـــور عبـــاس تعـــرض النتقـــادات حادة
مـــن داخـــل حركته اإلســـامية بســـبب لقائه
المثيـــر للجدل مـــع رئيس بلدية اللـــد اليميني
العنصـــري يائيـــر رفيفـــو فـــي الســـادس
عشـــر مـــن شـــهر مايـــو /أيـــار الماضي،
وقـــد تعهـــد خاللـــه عبـــاس بالمســـاعدة في
إعـــادة بنـــاء الكنـــس اليهوديـــة فـــي اللـــد.
فقـــد انتقد ابراهيـــم حجازي ،رئيـــس المكتب
السياسي للحركة اإلســـامية الجنوبية الزيارة
واصفـــا إياها بأنهـــا “زيارة فردانيـــة خاطئة
وليســـت فـــي محلهـــا” .وشـــارك العديد من
األعضـــاء البارزيـــن فـــي حـــزب عبـــاس
موقف حجـــازي ،من بينهم عضو الكنيســـت
الســـابقة إيمان خطيـــب ياســـين .وأدان فرع
اللد للحركـــة اللقاء .ولكن هـــذه االحتجاجات
همدت فـــي مكانها .وواصل عبـــاس المضي
قدماً في نهجه "ومش حاســـب حســـاب لحدا".
فعـــن أي أصـــوات تتحدث أخي أبو الســـعيد؟
ســـمعنا وقرأنا أ تصريحـــات لمنصور عباس
تقـــول أنه "ال يُديـــن هدم بيوت الفلســـطينيين
ويجب محاســـبة كل شـــخص بشـــكل فردي
علـــى أعمالـــه" فقـــد صرح منصـــور عباس
خالل لقاء مـــع القناة  13العبريـــة ،انه يجب
محاســـبة الفلســـطينيين بشـــكل فـــردي وعدم
هـــدم البيـــوت ،حيث لـــم يٌدين عبـــاس هدم
البيـــوت بشـــكل واضـــح .وقال عبـــاس في
اللقاء علـــى القناة  ":13يجب تغيير سياســـة

الهـــدم النهـــا ال
تجدي نفعًـــا ،يجب
معاقبة كل شـــخص
علـــى اعمالـــه
بشـــكل منفـــرد".
يطالـــب عبـــاس
بتغييـــر سياســـة
الهـــدم فقـــط ولـــم يســـتنكر أو يديـــن
ممارســـات هـــدم بيـــوت الفلســـطينيين .هذا
هـــو منصـــور عبـــاس يشـــحمه ولحمـــه.
الوليـــد بـــن طـــه عضـــو "الموحـــدة" طلع
علينـــا rقبل أيـــام فليلـــة بتصريـــح "ناري"
يقـــول" ،ان القائمـــة لن تصوت في جلســـات
لجان الكنيســـت ،ولـــن تصوت مـــع القوانين
المطروحـــة" .طيـــب ليـــش وليـــد زعالن؟
بحســـب مصـــادر مقربـــة مـــن القائمـــة ّ
فإن
الموحـــدة تدعـــي "أنهـــا تقـــوم بمســـاعدة
الحكومـــة أمّا الحكومـــة ال تســـاعد الموحدة
ولـــم تنفـــذ مطالبهـــا حتـــى االن" .تصريـــح
النائـــب طـــه عبـــر صفحاتـــه فـــي مواقـــع
ً
جـــدل كبيـــرً ا فـــي صفوف
التواصـــل أثـــار
ً
االئتـــاف والمعارضـــة .وأخيـــرا ،اعترف
نائـــب مـــن "الموحـــدة" بـــأن الحكومـــة ال
تفعل شـــيئاً مقابـــل دعم عباس وشـــركاه لها.
لكـــن تبين فيمـــا بعـــد أن الســـبب وراء هذا
التصريـــح يكمـــن في مـــكان آخـــر .فقد طار
عقـــل "الموحدة" وجن جنونهـــا عندما علمت
بوجود اتصـــاالت بين أطراف مـــن الحكومة
مـــع "القائمـــة المشـــتركة" والتـــي ّ
تركزت
حول طلـــب المســـاعدة فـــي التصويت على
الميزانيـــة .ولم تتمالـــك الموحـــدة أعصابها
واعتبـــرت كمـــا يبـــدو أن الميـــاه تجري من
تحتهـــا ،فســـارعت لـــإدالء بتصريحـــات
غاضبـــة للصحـــاف العبرية التـــي قالت ً
نقال
ّ
الموحـــدة":أن "الموحدة لن
عن مصادر فـــي
نســـمح لالئتالف الحكومي بإجراء مفاوضات
مع القائمة المشـــتركة" .طيـــب ليش يا موحدة
شـــو الســـبب؟ قالوا ":ألن هـــذه المفاوضات
ســـتضعف قـــوة الموحـــدة فـــي الكنيســـت".
القائمـــة المشـــتركة ،ردت علـــى "الموحدة"
بأسلوب يتناســـب ومكانتها إذ قالت ":نطمئن
الموحـــدة ونوابها بـــأن القائمة المشـــتركة لن
تدخـــل الحكومـــة أو االئتالف وتســـعى فقط
لخدمـــة جمهورنا بشـــموخ ولكـــن بال خنوع،
وخلّي الحكومة الكـــم" .رد عنيف لمن يفهمه.
ويبـــدو أن "الموحـــدة" برئاســـة عبـــاس،
فقـــدت البوصلـــة السياســـية في ســـلوكياتها.
وفقـــدان البوصلـــة يعنـــي االنحـــراف عـــن
ثوابـــت مجتمعنا .وما دام الشـــيء بالشـــيء
يذكـــر ،يســـنوقفني هنـــا مـــا قالـــه فضيلـــة
الشـــيخ رائد صـــاح فك هللا أســـره للمحامي
خالـــد زبارقـــة ":نحـــن مجتمـــع لنـــا ثوابتنا
المعروفـــة والثوابـــت ال تتجزأ،واالنحـــراف
السياســـي يقـــود لالنحـــراف األخالقـــي،
ويقـــود إلـــى فقـــدان المناعـــة المجتمعيـــة".
صدقت فضيلـــة الشـــيخ .فماذا ننتظـــر بعد؟

رمــــاح يــصــوبــهــا مــعــن أبـ ــو عبيد

مفيد عليان وموقف مرشف

هنـــاك مواقـــف ومحطـــات مشـــرفة
يتوجـــب علينـــا أن نقـــف عندهـــا
ونعطيهـــا ومـــن يقف وراءهـــا حقها
بمصداقيـــة وخاصة عندمـــا تحمل في
معانيهـــا وطياتهـــا الجانب اإلنســـاني
واإليجابـــي بعفويـــة ونوايـــا صافية.
كغيـــري من أهـــل بلدتي شـــفاعمرو
تمّـــت دعوتـــي لالشـــتراك فـــي نذر
للســـيد مفيـــد فهيـــم عليـــان وعقيلته
المربيـــة نرجـــس نايـــف عليـــان
فـــي رحـــاب مقـــام النبـــي شـــعيب
عليـــه الســـام فـــي حطيـــن البنهـــم
أنـــس وابنتهـــم صالحـــة اللذيـــن
حرمـــا مـــن اربـــع أخوات له ،شـــاء
القـــدر أن ّ
يتوف ّ
اهـــن خالل ســـنة من
ّ
ّ
بضمهن
والدتهـــن ،دون أن يحظيـــن
ّ
أمهـــن التـــي حرمـــت
إلـــى صـــدر
ّ
مـــن رعايتهـــن ،لتبقـــى فـــي القلـــب
غصـــة وفي العيـــن دمعـــة ال تجف!
رحـــب بالحشـــد الكريـــم وفـــي

مقدمتهـــم الرئيـــس
الروحـــي للطائفـــة
الدرزيـــة فضيلـــة الشـــيخ موفـــق
حمـــد
طريـــف والوزيـــر
عمـــار عميـــد عائلـــة ال عليـــان
رجـــل المجتمـــع األســـتاذ نايـــف
حضورهـــم
شـــاكرا
عليـــان
وتحمـــل مشـــاق الســـفر داعيـــا الى
فـــي
المشـــاركة
ضـــرورة
المناســـبات وتحديـــدا فـــي هـــذه
الظـــروف العصيبـــة التـــي تعصـــف
بمجتمعنـــا متمنيـــا ألنـــس وصالحـــة
وافـــر الصحـــة والنجـــاح فـــي
فـــي
واالنخـــراط
حياتهـــم
المجتمـــع بصـــورة حضاريـــة
مـــا دفعنـــي للتطـــرق لهذه المناســـبة
علمـــا بأنها مناســـبة عاديـــة وتقليدية
أســـباب عدة منهـــا ،الدعـــوة العامة
التـــي وجهـــت لكافـــة أبنـــاء الطائفة
المعروفيـــة مـــن شـــفاعمرو وعـــدد
مـــن المدعوين من القـــرى المجاورة
والمعـــارف مـــن الطوائـــف األخرى
"تشـــريف دون أي تكليـــف" وعـــدم
قبـــول أي نقـــوط من جهة ،وحســـن
االســـتقبال والكـــرم المميـــز لما يزيد
عن ألف شـــخص حضروا االحتفال.
يـــأت
حقيقـــة إن هـــذا الموقـــف لـــم
ِ
ً
صدفـــة ،كـــون األخ مفيـــد نشـــأ
وترعـــرع فـــي أحضـــان عائلـــة
ماض وحاضر مشـــرفان
عريقة ،لها ٍ
ودور فـــي بنـــاء جســـور األلفـــة
والتقارب بيـــن كافة أبنـــاء المجتمع.
نبارك هـــذا النذر وهذه اللفتة الكريمة.

المعـــذرة لهـــذا العنـــوان القاســـي
والصعـــب الـــذي اُختير لقســـاوة
القلـــوب ،قـــد يدعـــو القـــارئ
لالســـتنتاج أن كاتبـــه أكثـــر مـــن
متشـــائم ،نعـــم من المفـــروض أن
ننتظر العيد ونســـتقبله بـــكل حفاوة
ورحابـــة صـــدر؛ كونـــه مناســـبة
عزيـــزة وغالية علـــى المعيّدين لما
لـــه من منزلة ،أبعـــاد وأهمية كبيرة
في حياتنـــا ،ولكي نكـــون واقعيين
علينـــا أن نعتـــرف أن العيـــد فقـــد
مكانته ،بل باألحـــرى أفقدناه مكانته
االجتماعيـــة ،األخالقية والروحانية
وأصبـــح كاليتيم مجـــرد يوم عادي
ونقمـــة نتمنـــى أن يتعثـــر قدومه،
أقول هذا ألســـباب عدة أذكر منها؛
ســـيطرة المظاهـــر والغـــرور،
والتقليـــد العشـــوائي ،الهـــروب
مـــن اللمســـات الســـتقباله ،هروب
عائـــات بأكملهـــا وقضـــاء فتـــرة
العيـــد خـــارج البيـــت ،أي إغالق
البيـــت أمـــام المعيّديـــن وتحديـــ ًدا

األهل الجيـــران واألقارب بســـبب
الخالفات بينهم .يأتـــي العيد يطرق
بـــاب المعيّدين فال يجد من يســـتقبل
قدومه ،تفتـــح الجراح لتعود وتنزف
مجـــددا ،جـــراح مـــن الصعب أن
تلتحـــم وكأنـــه التوقيـــت المنتظـــر
والمرتقـــب لتصفيـــة الحســـابات
والمعاتبـــة ،ناهيـــك عن االســـتياء
مـــن لغـــة التجريـــح والعنصريـــة
وأعمـــال العنـــف والقتـــل وفقدان
االســـتقرار والراحـــة وســـيطرة
جهـــات بلطجيـــة علـــى المحـــال
التجاريـــة وفـــرض اإلتـــاوات.
رغم ما تقدم فكلي أمل أن تشـــرق
شـــمس جديدة في نفوســـنا وعقولنا،
شـــمس الحرية والتســـامح لننعم بغد
أفضل ونعمـــل معا على زرع روح
التعـــاون إلعادة العيـــد وبهجته كما
عهدنـــاه بحلتـــه الناصعـــة ،يبعث
قدومه الطمأنيـــة والراحة الحقيقية
للمعيّديـــن ،أعـــاده هللا علـــى كافة
المحتفليـــن بالخير والصحة واألمان

ليـــــــــــــتك لــم تعـــــــــــد
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عرفنا قاتل الفتى عادل  ..ماذا مع قاتل املوظف رمزي ومطلقي الرصاص اليومي؟!
زيــــــــــــاد شــــــــــليوط

تناقلـــت الصحـــف والمواقـــع المختلفـــة في
األســـبوع الماضـــي ،خبرا عممته الشـــرطة
حـــول نجاحهـــا فـــي التوصـــل إلـــى قاتـــل
الفتـــى الشـــفاعمري عـــادل خطيـــب ،قبـــل
العـــام والنصـــف ،وادانته من قبـــل المحكمة
بجريمـــة القتل والحكم عليه بالســـجن المؤبد،
والقاتـــل من ســـكان مدينة غزة (ال يســـتحق
ذكـــر اســـمه) ،وعمـــل فـــي مجـــال البناء
فـــي المنطقة ومـــن هنـــا عـــرف الضحية.
صحيح أن الكشـــف عن قاتل عـــادل خطيب
أراح نفـــوس كثيريـــن ،لكنـــه لم يعد شـــعور
الراحة واالطمئنـــان لنفـــوس األهالي عامة،
فالقلـــق مـــا زال يســـاورهم ويرافقهـــم يوميا
علـــى أمنهـــم وأمـــن أبنائهـــم ،حيـــث غاب
األمن واألمان من شـــوارع مدينتنا وأحيائها.
ما زلنـــا نذكر الصدمـــة القويـــة التي وقعت
على أهالي شـــفاعمرو في مطلع شهر كانون
الثاني من عـــام  ،2019بينما كانت تســـتعد
المدينة لالحتفال باألعيـــاد الميالدية المجيدة،
لكـــن الجريمـــة البشـــعة التي ّ
هـــزت الجميع
أبقـــت شـــجرة الميالد مطفـــأة بعدمـــا انطفأ
النـــور الداخلـــي واألمل في نفـــوس األهالي.
العنـــف الكالمـــي والجســـدي يرافقنـــا على
مدار الســـنة ،اطالق الرصـــاص بين البيوت
وعلـــى المحـــال التجارية لـــم يعـــد يفاجئنا،
محـــاوالت القتل في عرض الشـــارع ووضح
النهـــار باتت وكأنهـــا تصويرا لمشـــاهد حيّة

فـــي فيلـــم بوليســـي ،والوصول إلـــى منزل
رئيـــس البلديـــة ومنـــازل ومكاتـــب ممثلي
جمهـــور تبقـــى مســـتنكرة ومدانـــة ،لكنهـــا
تنـــدرج ضمـــن ســـياق العنـــف المتصاعـــد
الـــذي لـــم يعـــد مســـتغربا أو مســـتهجنا.
ففي عصـــر يـــوم الخميـــس 20/5/2021
(قبل شـــهرين) لقي موظف وكالـــة البريد في
شـــفاعمرو ،المغدور رمزي بركيني وهو من
ســـكان الرينة ،مصرعـــه برصاصات غادرة
أردته قتيـــا أثناء تأدية عملـــه ،وعلى مرأى
وســـمع النـــاس الذيـــن تواجدوا فـــي المكان،
وبأعجوبـــة لم تقـــع بينهم إصابـــات خطيرة.
ومطلع األســـبوع الجاري صحونا على عملية
اطـــاق نـــار على مكتـــب حســـابات عضو
البلديـــة نزار الياس ،الواقـــع تحت منزله وفي
مركـــز المدينة .وكان مـــن الطبيعي أن يلتف
النـــاس حـــول األخ نزار لما يعـــرف عنه من
اســـتقامة وحســـن أخالق وســـيرة نموذجية،
وكان التضامـــن معه داخـــل البلدية وخارجها
اجماعيا شـــامال من كل األطراف والمشارب،
لكن بقـــي الجميع عاجزا عـــن تأدية أي عمل
حســـي لمنـــع تلـــك االعتـــداءات االجرامية،
ّ
ولـــم يجد الكثيـــرون كلمات التشـــجيع وأكثر
مـــا رددوه عبارة "الحمد هلل على ســـامتكم".
عدت إلى ما نشـــرته الصحف عـــن حوادث
العنـــف واالجـــرام ،فـــي الفترة بيـــن جريمة
قتل عـــادل وجريمـــة قتل رمـــزي ،فعثرت
علـــى جملة مـــن العناوين المقلقـــة والتي تدل
علـــى خطورة ما مـــرّ علينا .كتبـــت "الفجر"

كلمـــة فـــي عددها مـــن يـــوم 21/2/2020
بعنوان "مدينة على شـــفا الهاوية" ،أشـــارت
فيهـــا إلـــى عمليـــات اطـــاق النـــار علـــى
المحـــال والبيوت "لقـــد تم االعتـــداء مؤخرا
علـــى مصالـــح تجارية وعلى رجـــال أعمال
في وضـــح النهـــار ،وذلك بهـــدف ابتزازهم
وبهدف تركيـــع بقية أصحـــاب المصالح في
المنطقـــة "..وتوقعت اســـتمرار أعمال العنف
واالعتـــداءات "طالمـــا بقينا كالنعامـــة التي
تدفـــن رأســـها فـــي الرمـــل" .أما "الســـام"
كتبـــت خبرا تحـــت العنوان " جلســـة طارئة
للمجلس البلدي بأعقـــاب اطالق رصاص في
وضـــح النهار علـــى مكان لبيع ســـيارات في
شـــفاعمرو واصابـــة رجليـــن /المجلس وقف
عاجـــزا عن تقديـــم حلـــول مهنيـــة وعملية
ويحمل الشـــرطة مســـؤولية تفاقـــم الجريمة
فـــي شـــفاعمرو أيضـــا" ()21/2/2020
وبعـــد االعتداء علـــى منزل وســـيارة رئيس
البلدية عرســـان ياسين ،نشرت "السالم" خبرا
موســـعا في عددها من يـــوم ،10/7/2020
توعـــد فيه رئيـــس البلديـــة باغـــاق مركز
شـــرطة شـــفاعمرو اذا لم ينجحوا في اعتقال
الجنـــاة ،ونشـــرت "كل العـــرب" خبرا عن
الحـــادث .وفي مطلـــع تشـــرين الثاني وقعت
موجـــة اعتـــداءات على ســـيارات فـــي عدة
أحياء أدت لخســـائر مادية جسيمة .بادر على
أثرها عضـــوا البلديـــة نزار اليـــاس وعامر
أرملـــي الـــى تنظيـــم تظاهـــرة أمـــام مركز
الشـــرطة في المدينة ،وصـــرح يومها الياس

ان الهدف منها "توجيه رســـالة الى الشـــرطة
بضـــرورة العمـــل علـــى فرض األمـــان في
بلدتنـــا" ("الصنـــارة" .)23/11/2020
واذا نجحت الشـــرطة في التوصـــل إلى قاتل
الفتـــى عـــادل ،فانهـــا لـــن تصل إلـــى قاتل
الموظـــف رمـــزي وجرائم القتل المشـــابهة.
ألن الشـــرطة اعترفـــت وعلـــى لســـان قادة
كبار فيهـــا بأنه ال يمكنهـــا مالحقة المجرمين
المنتســـبين إلـــى عصابات االجـــرام المنظم،
ألن رؤســـاءها يعملون مع "الشـــاباك" وهنا
تقف الشـــرطة "مكبلة اليديـــن" ،وال يبقى لها
إال "شـــد مراجلها" على المجرميـــن األفراد،
غيـــر المنضوين تحـــت حمايـــة "عصابات
االجـــرام" وبالتالـــي جهـــاز "الشـــاباك"،
لتســـجل بعـــض النجاحـــات فـــي ســـجلها.

" تأجـــر ال ّرحـــم " مصيبـــة

رمــــــــــاح يـ ــصـ ــوبـ ــهـ ــا مــــعــــن أبــــــــو عــبــيــد

 ،وصيحـــات
الجـــذل تعلـــو
وكأنهم قـــد نالوا
أكاليـــل المجـــد
 ،بـــل تشـــعر
ّ
وتظـــن
للحظـــة
أنهـــم األصـــل
و ا أل صا لـــة
الهامـــش .
وأنـــت وأنـــا
أصلّـــي مـــن أجلهـــم ...
عيوننـــا نحـــو السّ ـــماء متضرّ عيـــن
 ،فالـــذي خلقهـــم بمقـــدوره أن
يُعيدهـــم الـــى ّ
الطبيعـــة السّ ـــو يّة ..
أغاظنـــي " مُصطلـــح " وتعبيـــر
تأجيـــر الرّ حـــم  ،فقد أصبـــح الرّ حم
فـــي هـــذه األيـــام عمـــارة  ،بناية بل
ُقـــل مصلحـــة تجار يّـــة نعتـــاش منها
ونرتـــزق  ،وال تســـتبعد يـــا صديقي
ومنافســـات
شـــركات
من أن تجد غ ًد أ
ٍ
ِ
ومضاربـــات وحمـــات تنزيالتفـــي
هـــذا المضمـــار " تأجيـــر أالرحام"
غصـــة .
أضحـــك وفـــي قلبـــي ّ
فالبشـــر رغـــم التقنيـــات  ،بـــل
بســـبب الحضـــارة والتقنيـــات
ولألســـف يركضـــون نحـــو التمـــرّ د
وتحـــ ّد ي الســـماء والطبيعـــة ..
ّ
.
رب
يـــا
رحمتـــك

عـــن تحقيق الفـــوز المرتقب والحصول
علـــى الـــكأس لتنتقـــل إلى مدينـــة منبع
الحضـــارات وتســـتقر فـــي أحضـــان
نافـــورة تريفي ومـــدرج الكالوســـيوم.
لـــم تكـــن المبـــاراة علـــى المســـتوى
المتوقـــع وال تليـــق بنهايـــة مســـابقة
كأس أمـــم أوروبـــا من قبـــل الفريقين.
فـــي الدقيقـــة الثانيـــة من بـــدء المباراة
ســـجل العب الملكي لوك شـــاو الهدف
األول في شـــباك إيطاليـــا ،وجاء هدف
التعادل فـــي الدقيقة  67الـــذي أحرزه
ليوناردو بونوتشـــي ،وقد أهدر المنتخب
اإلنكليـــزي عدة فرص لتســـتمر النتيجة
واحـــد مقابـــل واحـــد ،إذ تـــم اللجـــوء
إلـــى الـــركالت الترجيحيـــة والتـــي
أســـفرت عن فـــوز المنتخـــب اإليطالي

زهيـــــــــــــــــــــر دعــــــــــــيــــــم

قولوا عنّي ما شئتم  ...قولوا ّ :
متأخر،
رجوعـــي  ..مُتز مّـــت ...
رجعـــي ،
ّ
ّ
فـــا يُضيرنـــي شـــيء.
نعـــم أقولها وبالفم المـــآن  ،فقرار
المحكمـــة العليـــا فـــي اســـرائيل قبل
يوميـــن بالســـماح " بتأجيـــر الرحم "
لـــوالدة ابنـــاء للمثلييـــن هو ســـدوم
وعامورة  ..والنهايـــة قربت ودنت.
ّ
يصـــب فـــي خانـــة
قـــرار
ُ
ُ
قـــي والتســـيُّب
االنفـــات الخل ّ
ّ
رب السّ ـــماوات :
 ،ألَـــ ْم يقـــل
ْ
َّ
«أَ َمـــا َق َر ْأ تُ ْم أَ َّن ال ِذ ي َخلَ َ
ـــق ِم َن ال َب ْد ِء
َخلَ َق ُه َمـــا َذ َكرً ا َو أُ ْن َثى؟" (مت .)4 :19
فهـــل مـــن المنطـــق أن يكبـــر
ْـــن أو أُ ّمي ِْن ؟!!!
الطفـــل ليجد لـــه أ بّي ًِ
أنـــا ال أنـــادي مُطلقـــا بتكفيرهـــم
ّ
أحـــط
أو نبذهـــم  ،وال أحـــاول أن
اإلنســـاني  ،فهـــم مثلنا
مـــن قدرهـــم
ّ
بشـــر علـــى صـــوره هللا ومثالـــه..
نعـــم ال ّ
أكفرهـــم بـــل أدعـــو الـــى
احتوائهـــم  ،واالحتـــواء ال يخلـــو من
عنصـــر المحبّـــة والعطف ّ
والشـــعور
معهـــم فـــي حـــدود المعقـــول..
ولكنّنـــي أبـــ ًد ا ال أُنادي بتشـــجيعهم ،
ً
أصـــا ال يحتاجون الى تشـــجيع
وهم
 ،فتراهـــم يصولون شـــوارع عواصم
ال ُّد نيـــا والتفاخـــر يمـــأ الفضـــاء

مدينة األســـاطري تفوز بـــكاس أمم أوروبا

أجـــواء االحتفـــاالت التـــي شـــهدتها
عاصمـــة المملكـــة المتحـــدة ،مدينـــة
الضبـــاب والموضـــة ،لنـــدن ،منـــذ
صعود منتخبهـــا إلى المبـــاراة النهائيّة
فـــي مســـابقة كأس أمـــم أوروبـــا،
جعلـــت بريطانيـــا تنســـى وتتناســـى
كل مـــا يتعلـــق بوبـــاء الكورونـــا وكل
األجـــواء االحتفالية وهتافـــات الجمهور
اإلنكليـــزي وحضـــور العائلـــة المالكة
لهـــذه المبـــاراة وضخامـــة األماكـــن
األثريـــة وفـــي مقدمتها ســـاعة بيج بن
برج لندن ،جســـر البـــرج ،عين لندن،
مـــدام توســـو ،قصـــر باكنغهـــام ،قلب
وشـــريان لنـــدن النابض ،وميـــاه نهر
التايمـــز  ،كل تلـــك المعالـــم لم تســـهم
فـــي ردع الفريـــق اإليطالـــي العريـــق
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مـــع اقتـــراب عيد األضحـــى تلجـــأ معظم
البيوت العربية إلى شـــراء اللحـــوم لتناولها
في أيام العيد ،كما تنشـــغل ربـــة المنزل في
التفكير فـــي أنواع األطعمة التي ستســـتمتع
أســـرتها بتناولهـــا ،وعـــادة ما يقتـــرن عيد
األضحـــى بتناول اللحـــوم بكميـــات كبيرة
ثم الشـــعور بالخمول والكســـل ،ويكون هذا
الشـــعور الســـيء عادة نتيجة آثـــار الدهون
التـــي تحتويها هـــذه اللحـــوم ،كمـــا أثبتت
الدراســـات العلمية الحديثة أن تناول اللحوم
الحمراء بشـــكل كبير قد يعمـــل على تطور
األمـــر لمن هـــم مصابون بأمـــراض ضغط
الـــدم والقلـــب واألوعية الدموية والســـكر،
ويكون هـــذا التأثير الســـيء نتيجـــة ازدياد
نســـبة الدهـــون التـــي دخلت الجســـم فهي
تزيـــد عن الطاقـــة التـــي يحتاجها الجســـم
ممـــا يـــؤدي إلـــى تراكـــم هـــذه الدهـــون
وقـــد يتســـبب ذلك فـــي بعـــض األمراض
الخطيرة كتصلب الشـــرايين وزيادة نســـبة
الكوليســـترول في الـــدم ،كما يؤثـــر تناول
البروتيـــن بكميـــات كبيـــرة علـــى الكبـــد
ممـــا يهـــدد باإلصابـــة بالغيبوبـــة الكبدية.
صحتك
وحرصـــا من مجلـــة حياتك علـــى
ً
ِ
وأســـرتك تقـــوم المجلـــة في هـــذه المقالة
ِ
بتقديـــم بعـــض النصائـــح التـــي يمكـــن
أن تقلـــل مـــن أضـــرار تنـــاول اللحـــوم،
مـــع العلـــم أن هـــذه األضـــرار ال يمكـــن
إزالتهـــا بالكامـــل لكـــن التخفيـــف منهـــا..
الدهـــون
إزالـــة
تأكـــدي قبل طهيـــك للحـــم مـــن إزالة كل
تجمعـــات الدهـــون والتـــي تؤثـــر ســـلبًا
عليـــك أنت
علـــى أجهـــزة الجســـم ،كمـــا
ِ
تحرصـــي علـــى ضـــرورة تنـــاول أفراد
أســـرتك كميـــات معتدلـــة مـــن اللحـــوم
موزعـــة علـــى عـــدة وجبات ،وذلـــك حتى
تعطـــي أجســـامهم الفرصـــة للتخلـــص من
آثـــار الدهـــون الموجـــودة فـــي الطعـــام.
للعيـــد
حضـــري
قومـــي بتحضيـــر أجســـام أســـرتك لتناول
اللحـــوم فـــي العيـــد ،وذلـــك عـــن طريق
التركيـــز علـــى طهـــي اللحـــوم البيضـــاء
واألســـماك قبـــل العيـــد بأســـبوع خاصـــة
ســـمك التونـــة والـــذي يســـاعد فـــي
تخلـــص الـــدم مـــن الدهـــون الضـــارة.
الليمـــون
عصيـــر
بعـــد إزالـــة الدهـــون التـــي تطفـــو علـــى
ســـطح الشـــوربة قومـــي بإضافـــة عصير
الليمـــون للشـــوربة ،كما ننصحـــك بإضافة
قليـــل مـــن عصيـــر الليمـــون للحـــوم
المشـــوية والقليل مـــن البقدونس ،فيســـاعد

عصيـــر الليمـــون فـــي التقليل مـــن أخطار
الدهـــون الموجودة فـــي اللحـــوم الحمراء.
لســـلطة
ا
تأكـــدي مـــن وجـــود طبـــق الســـلطة على
ســـفرتك والـــذي يحتـــوي علـــى نســـبة
كبية مـــن الخضـــروات الغنيـــة بمضادات
األكســـدة ،مع القيـــام بتقليل الملـــح وإضافة
عصيـــر الليمـــون للطبق ،ويفضـــل إضافة
فص مـــن الثـــوم الطـــازج فسيســـاعد في
خفـــض نســـبة الكوليســـترول فـــي الـــدم.
مطهيـــة
خضـــراوات
قومـــي بإضافة صنـــف مـــن الخضراوات
المطهيـــة إلى ســـفرتك ،فالخضـــروات هي
مصـــدر مهم إلمداد الجســـم باألليـــاف التي
يحتاجهـــا والتي تعمل علـــى هضم الدهون.
البنـــي
األرز
قومـــي باســـتبدال طبـــق األرز األبيـــض
بـــاألرز البنـــي ،فهـــو يحتوي على قشـــرة
خارجيـــة ،وتعمـــل هـــذه القشـــرة علـــى
تنظيـــف جـــدار الجهـــاز الهضمـــي مـــن
تراكـــم الدهـــون عليـــه وذلـــك ألن هـــذه
القشـــرة مكونـــة مـــن أليـــاف خشـــنة.
األســـمر
الخبـــز
عليـــك باســـتبدال الخبـــز البيـــض بالخبز
األســـمر نظـــرً ا الحتوائه على الـــردة التي
تمنـــع حـــدوث إمســـاك أو ســـوء هضـــم،
كمـــا تعطـــي الـــردة شـــعورً ا بالشـــبع.
ت
يـــا
لحلو
ا
توقفي عن تنـــاول الحلويات في العيد خاصة
الشـــرقية منها ،نظرً ا الحتوائها على نســـبة
كبيرة مـــن الدهـــون والســـكريات الضارة
واســـتبدليها بالفواكه الطازجـــة فهي تحتوي
على أليـــاف ومضادات أكســـدة تعمل على
التخلص من الدهون المتراكمة في الجســـم.
الغازيـــة
المشـــروبات
عليـــك بعـــدم تنـــاول المشـــروبات الغازية
ِ
والقهـــوة وأبدليهمـــا بالشـــاي األخضـــر
والقرفـــة والزنجبيـــل والنعنـــاع األخضـــر
والعصائـــر كالرومـــان والتـــوت،
مـــع مالحظـــة أن القرفـــة والجنزبيـــل
ممنوعـــان علـــى الحوامـــل والمرضعات.
ضـــة
يا
لر
ا
احرصـــي علـــى القيـــام بممارســـة بعض
التماريـــن الرياضيـــة البســـيطة والتـــي
يمكنـــك ممارســـتها في المنـــزل والمعروفة
بالســـويدي وذلك لتزويد الجسم باألوكسجين
االزم لحـــرق الدهـــون المتراكمـــة ،كمـــا
عليـــك الحـــرص على تنـــاول كميـــة كبير
مـــن الميـــاه بحـــد أدنـــي  6أكـــواب يوميًا
لتنقيـــة الجســـم مـــن الدهـــون المتراكمـــة.

قـــد تتبعيـــن نظامـــاً غذائياً متكامـــل طوال
الســـنة لكـــن عندما يأتـــي يوم العيـــد فإنك
قمـــت بـــه للحفاظ
قـــد تضيعيـــن كل مـــا
ِ
علـــى صحتـــك ورشـــاقتك خالل الســـنة.
لك بعـــض األخطاء
فـــي هـــذا المقال أقـــدم ِ
الغذائيـــة التـــي ترتكبهـــم الكثيـــرات فـــي
عليك تجنبهـــا تماماً
األعيـــاد و التي يجـــب ِ
ورشـــاقتك دائماً.
لتضمنـــي كامل صحتـــك
ِ
غســـل األســـنان بالفرشـــاة بعـــد
شـــرب المشـــروبات الصبغيـــة :
قـــد تظنيـــن أن هـــذا يحافظ علـــى نصاعة
لون أســـنانك لكن هذا يتســـبب في إصابتها
بـــاألذى أكثر ألن الحموضـــة الموجودة في
هـــذه المشـــروبات الصبغيـــة يتم كشـــطها
بشـــكل خشـــن أثناء غســـل األســـنان و ما
يفتـــرض أن تفعليه هو أن تشـــربي كوبا من
المـــاء قبل أن تغســـلي أســـنانك ثـــم تقومي
بالمضمضـــة بها و بعد ذلـــك تبصقي الماء.
تحديد نضج اللحوم و الطيور بالعين المجردة :
الكثيـــرون يرتكبون هـــذا الخطـــأ و الواقع
أن تحديـــد النضـــج بالعيـــن فقط هـــو أمر
خـــادع و ال يعبـــر عن الحقيقـــة و قد يكون
اللحـــم لـــم ينضج فعليـــا و األمـــر الصحيح
أن تســـتخدمي مقيـــاس حـــرارة الطهـــي
بمعنـــى أن تطهـــي الطيـــور حتـــى درجة
حـــرارة أربعة و ســـبعين درجـــة مئوية و
اللحم علـــى إحدى و ســـبعين درجة مئوية.
عدم تنـــاول الطعـــام قبل وقـــت اإلحتفال :
البعض عندمـــا يذهبون إلى حفـــل أو دعوة
علـــى وجبـــة ما فغالبـــاً ال يقومـــون بتناول
الطعـــام قبلها وبالفعل يجب أن تتركي معدتك
مهيئة الســـتقبال الطعـــام الذي ســـتتناولينه

لكـــن ال يجـــب عليـــك أن تقومـــي بتجويع
فيمكنك أن تأكلي كمية
نفســـك لحين الموعد
ِ
يســـيرة من المكســـرات كي تهيئـــي معدتك
الســـتقبال الطعام و حتى توازني في األكل.
الحميـــة القاســـية بعـــد إحتفـــاالت العيـــد:
معدتك
مـــن الخطـــأ أن تقومـــي بتطهيـــر
ِ
بإســـتخدام حميـــة العصائر و المشـــروبات
فقـــط و التي تقـــوم بإنقـــاص وزنـــك فهذا
األمـــر ينجـــح بالفعـــل فـــي فقـــد الـــوزن
الزائـــد لكـــن حرقه للدهـــون بهذا الشـــكل
الســـريع قـــد يـــؤدي إلـــى تكـــون ســـموم
في الجســـم و الصحيـــح أن تكـــون الحمية
المتبعـــة تحتـــوي علـــى الخضـــروات و
الفواكـــه و الحبـــوب الكاملة حـــت تمنحك
القيـــم الغذائية التـــي يحتاج جســـمك إليها.
قيـــاس الـــوزن كل فتـــرة بســـيطة
أو عـــدم قيـــاس الـــوزن أبـــداً :
كالهما ســـيؤديان إلى زيادة الضغط العصبي
و التوتـــر و الصحيـــح أن تلتزمـــي بتوقيت
معين في وزن نفســـك كـــي يمنحك المقياس
الصحيح لتطور الـــوزن في العيد خاصة مع
عيـــد الفطر حيـــث تناول الحلويـــات بكثرة.
كثيـــراً
:
النـــوم
ً
البعـــض يقبلون علـــى النوم كثيـــرا في يوم
العطلة لكن هذا يتســـبب في اضطراب موعد
النـــوم كما يحرمـــك من االســـتمتاع بالعيد.
االحتفـــاظ بمـــا تبقـــي مـــن الطعـــام بدون
التأكـــد مـــن درجـــة حـــرارة الثالجـــة:
فيجـــب أن تكـــون مضبوطـــة علـــى درجة
ال تزيـــد علـــى خمـــس درجـــات مئويـــة
ألنهـــا لـــو تجـــاوزت هـــذا فستتســـبب في
إفســـاد األكل المتبقـــي مـــن والئـــم العيد.

نصائح ليك تحافظي عىل رشـــاقتك يف فـــرة عيد االضحى

تكثـــر الزيـــارات فـــي فتـــرة االعيـــاد
وتكثـــر الوجبـــات والحلويـــات،
لذلـــك عزيزتـــي نقـــدم لكـــم اليـــوم
هـــذه النصائـــح لكـــي تحافظـــي علـــى
رشـــاقتك فـــي فتـــرة عيـــد االضحـــى:
 1-تجنبي عزيزتي اإلسراف في الطعام.

 2حافظـــي علـــى مواعيـــدكالمحـــددة فـــي تنـــاول الطعـــام.
 3مارســـي رياضتـــك المفضلـــةلتحرقـــي مـــا تراكـــم فـــي
جســـمك مـــن شـــحوم وهـــون.
 4اشـــربي الكثيـــر من المـــاء ًبدال
مـــن العناصـــر الغنية بالســـكريات.
 5ال تلبـــي دعـــوة للطعـــام وانـــتجائعـــة بـــل حافظـــي علـــى انتظـــام
مواعيـــد طعامـــك وحجمهـــا أيضـــاً.
 6تذكـــري جيداً أن هـــذه الفرة قصيرةجـــداً وســـتعودين لما كنت عليـــه لذا ال
تخســـري رشـــاقتك في ظرف يومين .
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وائل كفوري يغني “البنت القوية” من داخل مزرعته الخاصة ويطلق فيديو كليب ميلء بروح الصيف
بعدمـــا حمس الجمهور وتصـــدر الترند منذ
أيـــام ،طرح النجـــم اللبنانـــي وائل كفوري
كليـــب أغنيتـــه الجديـــدة “البنـــت القوية”،
عبر قناته الرســـمية في موقـــع “يوتيوب”.
“البنـــت القويـــة” مـــن كلمـــات وألحـــان
ســـليم عســـاف ،أما التوزيع فهـــو للمؤلف
الموســـيقي المبدع عمر صبـــاغ الذي يجدد
وائـــل كفـــوري تعاونـــه معه بعـــد النجاح
الكبيـــر الـــذي حققـــاه ســـويًا مـــن خالل

أغنيـــة “علـــى فكرة” التي صـــدرت ضمن
ألبوم “الغـــرام المســـتحيل” عام ،.2015
والتســـجيل في ســـتوديو ملحم أبو شـــديد.
وتقـــول كلمـــات األغنيـــة“ :يـــا ويلـــي
ّ
ســـكر علـــى مربّـــى..
مـــن حبّـــا..
إحساســـي وأنـــا جنبـــا ..مـــش مقبـــول..
هالبنـــت القويـــة ..شـــو غيـــرت فيـــي ..
لهفتهـــا وخوفـــا عليـــي مـــش معقـــول”.
تـــم تصويـــر كليـــب أغنيـــة “البنـــت

تجمع صابر الرباعي وسعد لمجرد وريدوان
طرح الفنان التونســـي صابر الرباعي أغنيته
الجديدة ،التي تحمل اســـم “السهرة صباحي”،
بمشـــاركة الفنـــان المغربي ســـعد لمجرد،
والمـــوزع الموســـيقي العالمـــي ريـــدوان.
ونشـــر الرباعي ،عبر خاصية “ســـتوري”
علـــى “إنســـتغرام” ،فيديـــو ظهـــر فيه مع
المـــوزع الموســـيقي ريـــدوان ،والفنـــان
المغربي ســـعد لمجرد ،وعلق كاتباً“ :السهرة
صباحـــي اآلن علـــى قناتـــي باليوتيـــوب”.
وكان الرباعـــي قـــد شـــوق جمهـــوره
لميعـــاد أغنيتـــه الجديـــدة ،مـــن خـــال
فيديـــو أيضـــاً نشـــره علـــى “إنســـتغرام”،
وعلـــق كاتبـــاً“ :انتظـــروا أغنية الســـهرة
صباحـــي خـــال ســـاعات  ..جاهزيـــن؟”.

من جهتـــه ،علـــق الفنـــان المغربي ســـعد
لمجرد ،عبر خاصية “ســـتوري” على موقع
“إنســـتغرام” ،فقال“ :أعتذر عـــن التأخير..
شـــوية وتكون األغنية عندكم إن شـــاء هللا”.
وأغنيـــة “الســـهرة صباحـــي” مـــن كلمات
وألحـــان بالعربية ســـليم عبـــدهللا ،واأللحان
اإلنجليزيـــة ريـــدوان ،واإلشـــراف علـــى
اإلنتـــاج علي المولـــى ،ورضـــوان بوزيد.
علـــى الجانب اآلخر ،حققـــت أغنية “عديت
أيامـــي” ،للفنان التونســـي صابـــر الرباعي
نجاحـــاً كبيـــراً ،وتجاوزت مليون مشـــاهدة
بعـــد أيام مـــن طرحهـــا علـــى “يوتيوب”.
بـــدوره ،طـــرح لمجـــرد أغنية في شـــهر
رمضـــان الماضـــي بعنـــوان “نـــادي يـــا
هللا” ،عبـــر قناتـــه الرســـمية علـــى موقـــع
“يوتيـــوب” ،وهـــي مـــن كلمـــات زكريـــا
الحدانـــي ،وألحـــان رضـــوان الديـــري،
ومـــن توزيـــع رشـــيد محمـــد علـــي.
كما طرح ســـعد لمجرد قبلها أغنية “نجيبك”،
وهـــي مـــن كلمات محمـــد نوبـــال ،وألحان
محمـــود برحيـــل ،وتوزيـــع دي جـــي فان.

القويـــة” ،فـــي حديقة منزل وائـــل كفوري
فـــي مدينـــة زحلـــة فـــي منطقـــة البقـــاع
اللبنانـــي ،حيـــث طغـــت عليـــه األجـــواء
الصيفيـــة العفويـــة ،والعائليـــة البســـيطة،
فاجتمـــع وائـــل بأصدقائه وأقاربـــه وغنى
معهـــم األغنيـــة ،والعمـــل مـــن تنفيـــذ
شـــركة “آند بيوند” لــــ نانســـي فاخوري.
أمـــا مـــن ناحيـــة اللـــوك أطـــل وائـــل
بشـــورت وقميـــص باللـــون األبيـــض،

إضافـــة إلـــى تســـريحة الشـــعر
التـــي أظهـــرت الخصـــل البيضـــاء.
وتفاعـــل عدد كبير من الفنانين والمشـــاهير
العـــرب مـــع أغنيـــة “البنت القويـــة” ،كما
غـــرّ د اآلالف من الناشـــطين علـــى تويتر
وانســـتغرام ٌ
كل على طريقتـــه بإطار مميّز
وطريـــف ليتصـــ ّدر هاشـــتاغ “#البنـــت_
القويـــة” منـــذ الدقائـــق األولـــى الترنـــد
في لبنـــان وعـــد ٍد مـــن البلـــدان العربيّة.

“الســـهرة صباحي” ..أغنية ثالثية مشرتكة نجوى كرم تشـــ ّوق جمهورها ألحدث أعاملها

املوســـيقار حلمـــي بكـــر ":لـــن ينهض
الفن طاملـــا محمد رمضان "منـــر وان"!!
انتقـــد الموســـيقار حلمي بكـــر ،ما وصل
إليه حـــال األغنية بشـــكل خـــاص والفن
بشـــكل عام ،وحمـــل المســـؤولية لبعض
النجـــوم الذيـــن تخلـــوا عـــن دورهم في
النهـــوض بالفـــن ،بينمـــا وجـــه اتهامات
للبعـــض بإفســـاد الـــذوق العـــام .وقـــال
حلمـــي بكـــر فـــي تصريحـــات صحافية
إلحـــدى المواقـــع االلكترونية" :لألســـف
الفـــن حاليـــا يعيـــش أســـوأ مراحلـــه،
وأصبحـــت هنـــاك أمـــور أخرى تشـــغل
الفنانيـــن بعيـــ ًدا عـــن تقديم فـــن محترم،
ويســـعى بعض منهم لتقليـــد المهرجانات
بحثـــا عـــن "الفرقعـــة" ليـــس أكثـــر".

وانتقد حلمـــي بكر ،محمـــد رمضان وما
يقدمه مـــن محتوى ســـواء علـــى صعيد
ً
واصفا ايـــاه بكونه
األغنيـــة أو الســـينما
ليـــس بفن بـــل إفســـاد للـــذوق العام وال
يمـــت له بأي صلة ،مشـــد ًدا علـــى أنه لن
تنهـــض األغنية وال الســـينما طالما بطلها
محمـــد رمضان أو كما يطلق علي نفســـه
"نمبـــر وان" كما انتقد حلمـــي بكر أيضا
موقـــف بعـــض الفنانيـــن الـــذي وصفه
بالمتخـــاذل تجـــاه دورهم فـــي الفن قائال:
"أيـــن المطربـــات والمطربيـــن الذين من
المفتـــرض أن يكونـــوا امتـــدادا لجيـــل
العظمـــاء ،أيـــن أصالـــة وشـــيرين على
ســـبيل المثال ،اإلجابة مشـــغولين بأمور
أخرى كالمشاكل الشـــخصية ،والبيزنس،
وتقليـــد موجـــة المهرجانـــات وغيرهـــا،
ولهذا أحمـــل هؤالء مســـؤولية ما وصل
إليـــه حـــال الفـــن فـــي الفتـــرة األخيرة.

رفعـــت النجمـــة اللبنانيـــة نجـــوى كرم
منســـوب التشـــويق لجديدهـــا من خالل
نشـــر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية
في موقع “انســـتغرام” وثقت فيه زيارتها
ألحـــد ســـتوديوهات تســـجيل األغاني.
وظهـــرت نجوى فـــي أول الفيديو وهي
في الســـيارة وفي طريقها إلى االســـتديو
ومـــن ثم ظهرت داخل غرفة التســـجيل.
وعلقـــت قائلـــة “نحنـــا بطريقنـــا إلـــى
ّ
نطـــل علـــى الجديـــد
االســـتديو حتـــى
قبل مـــا ينـــزل” .ثـــم نشـــرت صورة

لهـــا خـــال تســـجيل األغنيـــة
واكتفـــت بالتعليق برمز موســـيقى.
وســـبق أن انتشـــر فـــي األيـــام
الماضيـــة فيديـــو لنجـــوى ظهرت
فيه أثنـــاء تســـجيلها أغنيـــة جديدة
باللهجـــة اللبنانية ،وأفـــادت مصادر
أن هـــذه األغنية ســـتصدر بالتزامن
مـــع عيـــد األضحـــى المبـــارك.
وكانـــت نجـــوى احتفلـــت بتحقيقها
رقمـــاً قياســـياً جديـــداً علـــى قنـــاة
شـــركة “روتانـــا” علـــى يوتيوب،
حيث كشـــفت الشـــركة في إحصائية
لها ،نشرتها على حســـاباتها بمواقع
التواصـــل ،عـــن تصـــدر نجـــوى
لقائمـــة النجوم األكثـــر إعجاباً على
يوتيـــوب ،وذلـــك من خـــال فيديو
كليـــب أغنيـــة “ملعـــون أبو العشـــق”،
والتـــي نالـــت مـــا يقـــارب  1.3مليون
عالمـــة إعجـــاب علـــى يوتيـــوب ،كما
حقـــق الكليـــب ما يقـــارب مـــن 170
مليـــون مشـــاهدة علـــى قنـــاة روتانا.
يذكـــر أن آخـــر أعمـــال نجـــوى كرم
الفنيـــة كانـــت أغنيـــة “معـــذور قلبي”
التـــي القـــت نجاحـــاً بـــارزاً ،وهـــي
مـــن كلمـــات عامـــر الونـــد ،ألحـــان
وتوزيـــع موســـيقي علـــي حسّ ـــون.

نوال الزغبي تعلن عن جديدهـــا “عكس الطبيعة”

بعد طول انتظار وترقب ،كشـــفت النجمة
اللبنانية نوال الزغبـــي عن غالف ألبومها
الجديـــد “عكـــس الطبيعـــة” مـــن انتـــاج
شـــركة روتانـــا للصوتيـــات والمرئيات.

وأثـــار الغالف حمـــاس جمهورها
الـــذي يترقـــب بفـــارغ الصبـــر
مينـــي ألبـــوم “عكـــس الطبيعـــة”
الـــذي يضـــم أربـــع أغنيـــات،
أغنيتيـــن باللهجـــة المصريـــة
وأغنيـــة لبنانية وأخـــرى خليجية.
وبعد طرحهـــا لصورة غالف ميني
ألبـــوم “عكس الطبيعـــة” تص ّدرت
الفنانـــة نـــوال الزغبـــي الترنـــد
فـــي لبنان وعـــدد مـــن البلـــدان العربية.
ويصدر ألبوم “عكـــس الطبيعة” تباعاً عبر
قناة روتانا علـــى اليوتيوب وتطبيق ديزر.
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مهنيــــاً :قد تواجه خيــــاراً صعباً في العمــــل اليوم  ،لكن
بحكمتك تعرف ما هو مناســــب للتعامــــل مع المتغيرات
وإيجــــاد الحلــــول المناســــبة مــــن أي أزمــــة عمليــــة.
عاطفيــــاً :ترافق شــــريكك فــــي جميع أفعالــــه  ،وتكون
الحمل قريبًــــا منه في أكثــــر اللحظات خطــــورة  ،وتدعمه في
جميــــع المواقف  ،وتصبح ســــببًا لتعميــــق العالقة بينكما
صحيــــاً :تخلــــص مــــن كل مــــا يســــبب
الســــمنة واعتنــــي بصحتــــك قبــــل كل شــــيء
مهنيــــاً :قــــد تواجــــه العمــــل المتراكــــم  ،والمخــــاوف ،
والتطــــورات  ،والطلبات المتأخرة  ،ومراجعة حســــابات
أو مشــــاريع معينــــة  ،وســــلبية معينــــة
األخالقــــي.
بالتدهــــور
ا لثو ر تنــــذر
عاطفيــــاً :تنشــــأ قضايــــا ملحــــة عاطفيــــاً ،
وبعضهــــا قد يتحــــدى مواقفك  ،فال تجعل الموقف أســــوأ
صحيــــاً :تحــــاول زيــــادة التماريــــن التــــي
تجعلــــك تتعــــرق كثيــــراً للتخلــــص مــــن الدهــــون.

مهنيــــاً :قــــد يحــــاول البعــــض توريطــــك فــــي أعمــــال
غيــــر مشــــروعة  ،لــــذا كــــن مســــتع ًدا للــــرد وال تستســــلم
وتفكــــر فــــي مســــتقبلك وليــــس الربــــح الفــــوري.
الميزان عاطفيــــاً :أنــــت تنعم باالنســــجام العاطفي  ،وطالمــــا أن لديك
تحفظــــات على ذلــــك  ،وتهتــــم بجمالــــي  ،وتتخــــذ قرارات
شــــخصية مهمة  ،يمكنك أن تجرؤ على أخــــذ زمام المبادرة.
صحيــــاً :عليــــك أن تقــــرر رعايتــــك الصحيــــة ،
ألن المســــتقبل فــــي هــــذا المجــــال ليــــس مطمئنــــاً.
مهنيـــاً :تتلقـــى مكالمـــات متعـــددة لدعمـــك وتكـــون
بجانبـــك  ،فحـــاول االســـتفادة منهـــا إلـــى أقصـــى حـــد لفتـــح
المهنيـــة.
حياتـــك
فـــي
جديـــدة
صفحـــة
العقــــرب عاطفيـــاً :إذا كنـــت أعـــزب  ،فهنـــاك موقف اجتماعـــي تتعرف
فيـــه على شـــخص مثيـــر لالهتمام وتبـــدأ عالقة جديـــدة تتوقعها.
صحيـــاً :ال تخـــف مـــن بعـــض األعـــراض الفوريـــة ،
لكـــن هـــذا ال يمنعـــك مـــن الذهـــاب إلـــى الطبيـــب للطمأنـــة.

ا لجو ز ا ء

مهنيـــاً :يجـــب أن تكـــون أقـــوى وأكثـــر حكمـــة
وتعـــرف كيـــف تحمـــي مصلحتـــك فـــي العمـــل
مـــن األشـــرار الذيـــن يكرهـــون الخيـــر لـــك.
عاطفيـــاً :حجـــة تســـبب توتـــراً فـــي العالقـــة مـــع من
تحـــب وتداعياتهـــا خطيـــرة علـــى مســـتقبلك  ،لـــذا
احـــذر اليـــوم وحـــاول أال يســـيطر عليـــك التوتـــر.
صحيـــاً :ابـــدأ بالمشـــي فـــوراً وقـــم بالتماريـــن
الالزمـــة للتخلـــص مـــن آالم الظهـــر.

مهنيــــاً :ال تجــــرؤ الظــــروف الحاليــــة علــــى
تــــرك وظيفتــــك فــــي العمــــل  ،فــــا تخلــــط بينــــك
وبيــــن المشــــاكل وحــــاول إيجــــاد حلــــول ســــريعة.
عاطفيــــاً :ال تجعــــل عنــــادك ســــبب االختــــاف
ا لقــــو س مــــع حبيبــــك  ،حاولــــي عــــدم المبالغــــة فــــي رد
فعلــــه  ،وحاولــــي فهمــــه والتعبيــــر عــــن رأيــــه.
صحيــــاً :ال تــــأكل الكثيــــر مــــن الســــكر
بالفواكــــه.
واســــتبدله
األكل
بعــــد

ا لسر طا ن

مهنيــــاً :الرغبــــة والرغبــــة فــــي تقديــــم عمــــل ناجح
شــــديدة  ،ويظهــــر الخيــــال بوفــــرة  ،بحيــــث يمكنــــك
خاصــــا وتصنــــع عالمــــك.
أن تحلــــم وتخلــــق جــــوًا ً
عاطفيــــاً :الكلمــــات اللطيفــــة وحدها لن تصــــل بك إلى
أي مــــكان  ،لــــذا حــــاول أن تنظر لألمــــور بجدية أكبر
حتــــى تتمكن مــــن فــــرض وجــــودك على شــــريكك.
صحيــــاً :خفــــف مــــن التوتــــر  ،ارخــــي
أعصابــــك  ،أبطــــئ األمــــور وســــتكون مرتاحــــاً

مهنيــــاً :يقدم هذا اليــــوم آفاقاً واســــعة وإمكانيــــات متنوعة
وتنســــيقاً يحــــررك مــــن القلق ويصحــــح مواقــــف معينة.
هنــــاك مصالحــــة أو لقــــاء أو تحــــول قديــــم فــــي حياتك.
الجــــدي عاطفيــــاً :الواقعيــــة هــــي أقوى ســــاح لمواجهة الشــــريك
والصدق معه ومســــاعدتك على إعادة األمور إلى طبيعتها.
صحيــــاً :احــــذر مــــن الحــــركات المجهــــدة وال تحــــاول
ممارســــة الرياضــــة بمــــا يتجــــاوز طاقتــــك وقدرتــــك.

هنياً :إذا كنت تعمل لحســــابك الخــــاص  ،يمكن أن تعود
مهنيـــاً :يزيـــد دخلـــك المالـــي  ،لذلـــك فـــي معظـــم الحـــاالت
مبيعاتك لك بأرباح كبيرة وســــيكون فكك بجانبك في تنفيذ
يميلـــون إلـــى اإلنفـــاق والهـــدر  ،لكـــن علـــم الفلـــك
أي من المشــــاريع التــــي تهمك على جميع المســــتويات.
يوصـــي بتوفيـــر أموالـــك البيضـــاء ليومـــك المظلـــم.
ا ال ســـد عاطفيــــاً :الشــــريك هــــو األقــــرب إلــــى قلبــــك
عاطفيـــاً :أحـــذرك مـــن االندفـــاع أو التهـــور الـــذي
 ،وهــــذه مــــن أبســــط القواعــــد لعالقــــة ناجحــــة ا لد لــــو يســـبب بعـــض التوتـــر فـــي العالقـــة مـــع شـــريكك ،
بينكمــــا  ،فاحميهــــا بــــكل الوســــائل الممكنــــة.
لـــذا خـــذ وقتـــك إذا كنـــت تريـــد أن تســـتمر عالقتـــك.
ً
ســــهال ويمكــــن أن يكــــون
صحيــــاً :مجهــــودك ليــــس
صحيـــاً :ال تتنـــاول الكثيـــر مـــن األدويـــة لتعويـــض
لــــه تداعيــــات ســــلبية  ،ال ســــيما التعــــب الوشــــيك.
نقـــص الفيتامينـــات فـــي جســـمك  ،استشـــر طبيبـــك.
مهنيــــاً :عليــــك أن تفكــــر بشــــكل إيجابــــي
مهنيـــاً :هنـــاك بعـــض المشـــكالت الفنيـــة التـــي تعيـــق تقدمك في
فــــي اآلخريــــن وربمــــا تبــــدد أي نظريــــة
الوظيفـــة  ،ولكـــن يمكنـــك التغلـــب علـــى التحديات  ،مهمـــا كانت
مؤامــــرة تخطــــر ببالــــك  ،ألنــــه ليــــس
شـــدتها  ،والتوصيـــة بتطويـــر مهاراتـــك الفلكيـــة بشـــكل أكبـــر.
كل
مــــا يحــــدث مؤامرةقــــد تكــــون خطــــأك .ا لحــــو ت عاطفيـــاً :بعـــد فـــوات األوان فـــي اتخـــاذ قـــرار بشـــأن
ا لعذ ر ا ء عاطفيــــاً :تريــــد أن تحافــــظ علــــى
أمـــور مهمـــة يهـــدد عالقتـــك بشـــريكك ويـــؤدي إلـــى
إيقــــاع االنســــجام مــــع شــــريكك  ،وهــــذا
ً
صادقـــا وصريحً ـــا معهـــم.
مزيـــد مـــن التوتـــر  ،لـــذا كـــن
المجــــاالت.
مختلــــف
فــــي
ســــيفيدك
ً
ً
صحيـــا :اســـتخدم العصيـــر الطبيعـــي بـــدال مـــن عصيـــر
صحيــــاً :تغييــــر الوقــــت ال يســــمح
الفاكهـــة الـــذي يحتـــوي علـــى مكونـــات ملونـــة وســـكريات
لــــك بتحديــــد وقــــت معيــــن للمشــــي

كـــــــلـــــــمـــــــــــــــات مـــــتـــــقـــــاطـــــعـــــة

كالليت تهنئ املحتفلني بعيـــد االضحى وتح ّثهم عىل أخذ
املســـؤولية عىل عاتقهـــم والحفاظ عىل الصحـــة العا ّمة
كالليـــت تذ ّكركم بـــرورة االحتفـــال بالعيـــد مبســـؤولية :لنحافظ عىل أنفســـنا وعىل
ذوينـــا ،نهتـــم بالتعليامت الصـــادرة عـــن وزارة الصحـــة ،نلتقـــي يف الهـــواء الطلق،
نحافـــظ عـــى النظافـــة العامـــة والشـــخصية ونســـتخدم املعقـــات والكاممـــات

معـــان تنم عن
عيـــد االضحـــى وكل مـــا يحمل مـــن
ٍ
التضحيـــة والـــوالء ،يعـــود الينا هـــذا العـــام ببهجة
أكبـــر .فبعـــد ان عشـــنا ألكثـــر مـــن عـــام بظروف
من الترقـــب والقلق جراء انتشـــار جائحـــة كورونا،
هـــا نحـــن مقبليـــن علـــى عيد األضحـــى هـــذا العام
ّ
ســـنتمكن مـــن االحتفال مع
بظـــروف أفضـــل بحيث
العائلـــة واالصدقاء .وهـــذا بفضل توفـــر التطعيمات
واقبال الكثيريـــن على التطعيم .التطعيم هو الوســـيلة
االنجـــع للعـــودة للحيـــاة االعتيادية وممارســـة حياتنا
الطبيعيـــة ،خصوصـــا فـــي ظـــل انتشـــار طفـــرات
جديـــدة مـــن فايـــروس كورونـــا ،والتـــي يمكـــن أن
ته ّدد أمننـــا الصحّ ي وســـامتنا مج ّد ًدا ،وبنـــا ًء عليه،
تحثّكـــم كالليـــت علـــى ضرورة اخـــذ التطعيـــم لمن
لم يتســـنى لـــه ذلك حتـــى اآلن وبالـــذات فئـــة أبناء
الشـــبيبة واليافعيـــن البالغيـــن ســـن  12حتـــى .15
فـــي العيـــد تكثـــر الزيـــارات والمعايـــدات بيـــن
االقـــارب واالصدقـــاء ،انهـــا فرصة رائعـــة لاللتقاء
واالســـتمتاع ســـويا .حرصـــا على ســـامتكم ننصح
بااللتقـــاء في الخـــارج وفـــي الهواء الطلـــق عوضا
عـــن االزدحـــام فـــي االماكـــن المغلقة ،كمـــا ينصح

بارتـــداء الكمامـــات فـــي االماكـــن المغلقة وغســـل
اليديـــن فـــي فتـــرات متقاربـــة .العيد فرحة وشـــوق
ولمـــة دافئـــة ،لنحافظ علـــى بعضنا البعـــض يرجى
الحـــرص على التباعـــد قدر االمـــكان خصوصا عند
االجتماعـــات العائلية الكبيـــرة ،فنلتقـــي ونجلس معا
في الســـاحات والشـــرفات حفاظا على صحة الجميع.
يأتـــي العيد هـــذا العام مع بـــدء العطلـــة الصيفية في
المـــدراس ومع بـــدء اجازات الصيف عامة .ســـيكون
العيـــد توقيـــت رائـــع للكثير مـــن العائـــات لقضاء
االجازات والرحـــات ان كان خارج البالد او داخلها.
وعليـــه نوصيكم باتبـــاع معايير الســـامة التي ذكرت
مـــن قبـــل حتى فـــي رحـــات العيـــد .ومـــع ارتفاع
درجـــات الحـــرارة في هـــذه الفترة يوصـــى باالنتباه
لشـــرب الماء لتنجب الجفاف ،االنتباه للتغذية الســـليمة
حيث تكثـــر الحلويات والوجبات الدســـمة فـــي العيد.
من المهـــم ً
أيضا وضـــع القبعات فـــي تجوالنا خارجا
لمنـــع حصـــول ضربـــات الشـــمس جـــراء الحرارة
المرتفعـــة ،وكذلـــك اســـتخدام الكريمـــات الواقيـــة.
محمـــد فريـــج ،مدير المجتمـــع العربي فـــي كالليت:
"أهنّـــئ جميـــع المحتفلين وأتمنـــى لكم عي ًدا ســـعي ًدا
وســـالما .من الضـــروري لفـــت االنتباه إلـــى ّ
أن هذا
خاصـــة ج ًّدا ،فمـــن ناحية
العيـــد يأتـــي في ظـــروف ّ
عدنـــا تقريبًا إلـــى حياتنـــا الطبيعيّـــة والروتينيّة على
ضوء نجـــاح التطعيمـــات والتغلّب علـــى الفيروس،
ومـــن الناحية األخرى نحن نشـــهد اليوم بدء انتشـــار
لطفـــرة جديدة من فيـــروس كورونا يمكـــن أن تعيدنا
إلى فترة قاســـية ج ًّدا ،ال أحد منّا يريـــد العودة لها ،لذا
من المهم التصرّ ف بمســـؤولية والحفاظ على أنفســـنا
وعلـــى مجتمعنا .نتبّع التعليمـــات الصادرة عن وزارة
الصحـــة ،نلتقي في األماكن المفتوحـــة ،نحرص على
التباعد الجسدي ،نغســـل أيدينا جيّ ًدا ونضع الكمامات.
على أمـــل أن نكون قـــد انتصرنا علـــى الجائحة إلى
غير رجعـــة .دمتم ســـالمين وكل عام وأنتـــم بخير".

"يســـرّ ني أن أمثّـــل تامـــي 4فـــي حملـــة إطـــاق
سلســـلة بـــارات الميـــاه الجديـــدة .Tami4edge
بـــارات الميـــاه الجديدة متطـــوّرة ،ذكيّـــة وبتصميم
ً
فعـــا الختيـــاري للمشـــاركة
مدهـــش .أنا ســـعيد
خصوصا وأن شـــتراوس
بهـــذه الحملـــة الدعائيـــة
ً
مايـــم هـــي شـــركة رائـــدة ومعروفـــة فـــي البالد
ً
خاصـــة".
عامـــة ،وفـــي مجتمعنـــا العربـــي
بهذه الكلمـــات ّ
عقب إياد طنوس ،الفنان المشـــهور،
علـــى اختياره وجهًـــا إعالميًا لحملـــة إطالق بارات
الميـــاه الجديدة  Tami4edgeمـــن تامي .4اختيار
طنّوس جـــاء بعد تفكير معمّق وعلى ضوء الشـــهرة

التي يتمتع بها بين أوســـاط جمهـــور الهدف.
إياد طنوس فنان شـــاب ومحبـــوب وعصريّ .
وفـــي حديثنـــا معه ،قـــال إياد طنّـــوس" :يوم
التصويـــر كان يومًـــا رائعًـــا ،مهنيًـــا ألبعـــد
الحـــدود ،ثم أن طاقم العمل كان ً
دقيقا ،احترافيًا
ً
ولطيفا .استمتعت بالمشـــاركة بهذه
متمرّ سً ـــا
الحملـــة ومع طاقـــم تامي 4ومكتـــب مزاوي
لإلعالم والنشـــر .أود أن ّ
أؤكد بأنّني مســـرور
بهذا التعـــاون ،بالذات ألنّي أهتم ج ًدا بشـــرب
الميـــاه ،واآلن ،مع بار تامـــي 4لديّ في البيت
سأشـــرب ميا ًهـــا بجـــودة عالية أكثـــر وطيبة
أكثـــر ،أطيـــب ميـــاه شـــربتها فـــي حياتي".
وتضمّنـــت الحملـــة الدعائية الواســـعة تغطية
ديجيتاليـــة ،لوحـــات ويافطـــات إعالنيـــة
وأغنية تمـــت مالءمـــة كلماتها لتناســـب بار
الميـــاه الجديـــد" :إرويني بغرامك يـــا حلو"..
خبراء تامي 4أصغوا إلـــى احتياجات الزبائن
خـــال عملية التطوير وقامـــوا بدمجها في خصائص
السلسلة الجديدة  Tami4edgeو.+Tami4edge
بـــارات الميـــاه تامي 4أصبحت جـــزءًا ال يتجزأ من
المطبـــخ فـــي البالد ،كما أنهـــا تضفي مظهـــرً ا ً
أنيقا
على المطبخ وتشـــجّ ع العائالت على الشـــرب أكثر.
بارات الميـــاه أصبحت أكثر ذكاءً ،ويمكن تشـــغيلها
عن بُعد عبر التطبيق الذكـــي والواجهة الو ّدية ،وكل
هـــذه المزايا تجعل من تجربة الشـــرب متق ّدمة أكثر.
إيـــاد طنـــوس اختـــار بـــار الميـــاه
 +Tami4edgeلمطبخـــه ،مـــاذا معكـــم؟

إ ّنه متط ّور ،إ ّنـــه ذيك وبتصميم مدهش!

