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أبـــــو  عـاقلـة  شـــيــريـــن 
............... وداًعــــــا..........



األخبار213.05.2022

WWW.TOHAMA.NETتابعونا عىل موقعنا

اعالناتكم0525363507 لحجز 
ntohama@gmail.com ــروين  ــكـ االلـ الــريــد 

مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــالم ــار ــ ــج ــ ن مــــــنــــــال   : الـــــتـــــحـــــريـــــر  رئـــــيـــــســـــة 

فـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــس04-9862725
ــك ــ ــاي ــ ــم الــــــغــــــرافــــــيــــــك: اميـــــــــــان ح ــ ــي ــ ــم ــ ــص ــ ت

علـــى األكتـــاف ُحملـــت , بالهتافـــات ُزّفت 
,لجثمانها ُضربـــت التحية وجريمـــة اغتيالها 
هّزت العالم بأســـره, هذا الخبر وهذه المشاهد 
لـــم تثرينا بهـــا ايقونـــة الصحافـــة العربية , 
شـــيرين أبو عاقلة . لقد كانت هي الخبر وهي 

لّب الحـــدث, الحدث الذي آلـــم ,أبكى وأفجع .
بيـــت  كل  دخلـــت  عاقلـــه  أبـــو  شـــيرين 
عربـــي بكلمتهـــا الحـــّرة الصادقـــة حملـــت 
ألـــم شـــعبها علـــى أكتافهـــا وكانـــت صوًتا 
للحقيقـــة والحـــق الـــذي ماتـــت دفاًعـــا عنه. 
لـــم تحمـــل شـــيرين ســـوى الكلمة ســـاًحا 
لهـــا , لكـــن الســـاح كان لهـــا بالمرصـــاد 
فرصاصـــة نجســـة اغتالت الكلمة وســـرقت 
ذاك الصـــوت لكنها لن تنجـــح بإخماد صداه .
توفيت شـــيرين أبـــو عاقلة متأثـــرة بإصابات 
خطيـــرة تعرضـــت لها فـــي منطقـــة الرأس 
الجيـــش  قـــوات  اقتحـــام  تغطيتهـــا  خـــال 
اإلســـرائيلية لمخيـــم جنين صبـــاح األربعاء. 
واتهمت شـــبكة الجزيرة الجنود اإلســـرائيليين 
باســـتهداف مراسلتها "بشـــكل مباشر". ونقلت 
عن شـــهود عيان قولهم إن "قناصا اســـتهدف 
شـــيرين برصاصة في الوجه، رغم أنها كانت 
ترتدي سترة وخوذة تحمان شعار الصحافة".
عاقلـــة؟ أبـــو  شـــيرين  هـــي  مـــن 
ولدت شـــيرين أبـــو عاقلة في ينايـــر/ كانون 
الثاني عام 1971 فـــي القدس، وتخرجت من 
مدرســـة راهبات الوردية في بيـــت حنينا في 

مدينة القـــدس، وتحمل الجنســـية األمريكية.
درســـت في البدايـــة الهندســـة المعمارية في 
جامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا بـــاألردن، ثم 
اتجهـــت بعـــد ذلك إلـــى الدراســـة الصحفية، 
حيث حصلت علـــى بكالوريوس في الصحافة 
واإلعـــام مـــن جامعـــة اليرمـــوك األردنية، 
وكان تخصصهـــا فـــي الصحافـــة المكتوبة.

إلـــى  أبـــو عاقلـــة بعـــد تخرجهـــا  عـــادت 
األراضـــي الفلســـطينية، وعملـــت فـــي عدة 
هيئـــات إعاميـــة مـــن بينها إذاعـــة صوت 
فلســـطين وقناة عّمـــان الفضائية، ثـــم انتقلت 
فـــي 1997 إلـــى العمـــل بقنـــاة الجزيـــرة 
الفضائيـــة بعد عام مـــن انطاقها، حيث كانت 
مـــن الرعيـــل األول لمراســـليها الميدانييـــن.

قامـــت أبـــو عاقلـــة بتغطيـــة الكثيـــر مـــن 
فصـــول النزاع اإلســـرائيلي الفلســـطيني في 
األراضـــي المحتلـــة علـــى مدى ربـــع قرن.

وفـــي حديث ســـابق لشـــبكة الجزيـــرة، قالت 
أبـــو عاقلـــة إن الســـلطات اإلســـرائيلية دائما 
مـــا كانـــت تتهمها بتصويـــر مناطـــق أمنية، 
وأضافـــت أنهـــا كانـــت تشـــعر باســـتمرار 
بأنهـــا مســـتهدفة وأنها فـــي مواجهـــة قوات 
المسلحين. والمســـتوطنين  اإلسرائيلي  الجيش 

أحـــداث  بتغطيـــة  عاقلـــة  أبـــو  قامـــت 
بـــدأت فـــي  التـــي  الفلســـطينية  االنتفاضـــة 
اإلســـرائيلي  واالجتيـــاح   ،2000 عـــام 
 ،2002 عـــام  وطولكـــرم  جنيـــن  لمخيـــم 
والغارات والعمليات العســـكرية اإلســـرائيلية 
المختلفـــة التـــي تعـــرض لهـــا قطـــاع غزة.

كانـــت أبـــو عاقلـــة أول صحفيـــة عربيـــة 
يســـمح لهـــا بدخـــول ســـجن عســـقان في 
األســـرى  قابلـــت  حيـــث   ،2005 عـــام 
محاكـــم  أصـــدرت  الذيـــن  الفلســـطينيين 
إســـرائيلية أحكاما طويلة بالســـجن في حقهم.

وروت أبـــو عاقلة أن مـــن أكثر اللحظات التي 
أثرت فيها هي زيارة الســـجن واالطاع على 
أوضـــاع أســـرى فلســـطينيين، بعضهم قضى 
مـــا يربو علـــى 20 عامـــا خلـــف القضبان.
بعـــد تحســـن العاقـــات القطرية-المصريـــة 
إلـــى  بالعـــودة  الجزيـــرة  لقنـــاة  والســـماح 
أبـــو  الجزيـــرة  قنـــاة  اختـــارت  القاهـــرة، 
عاقلـــة لتكـــون أول مـــن يفتتح بثها المباشـــر 
الماضـــي. يوليو/تمـــوز  فـــي  هنـــاك  مـــن 

وفـــي فيديـــو ترويجـــي بثتـــه الجزيـــرة في 
أكتوبر/تشـــرين الثانـــي الماضـــي بمناســـبة 
ال25،  تأسيســـها  بذكـــرى  االحتفـــال 

عاقلـــة:  أبـــو  قالـــت 
"اختـــرت الصحافـــة كـــي أكـــون قريبة من 
اإلنســـان. ليس ســـها ربما أن أغيـــر الواقع، 
لكنني علـــى األقل كنت قادرة على إيصال ذلك 
الصوت إلـــى العالم...أنا شـــيرين أبو عاقلة"

مراســـم تشـــييع جثمان الصحفية شـــيرين أبو 
عاقلـــة بمقر الرئاســـة الفلســـطينية في رام هللا
شـــارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم 
أمس الخميس، بمراسم تشييع جثمان الصحفية 
شـــيرين أبـــو عاقلة، مـــن مقر الرئاســـة في 
مدينة رام هللا، بحضور رســـمي وشعبي كبير.
واصطـــف حـــرس الشـــرف لتحيـــة جثمان 
أبـــو عاقلة لدى وصولـــه إلى مقر الرئاســـة، 
وحمـــل علـــى األكتـــاف، وعـــزف النشـــيد 
الوطنـــي الفلســـطيني وموســـيقى جنائزيـــة.
ووضع عباس إكليـــا من الزهور على جثمان 
أبو عاقلـــة، والقى نظرة الوداع األخيرة عليها، 
لـــدى وصوله إلى مقر الرئاســـة، قبل أن ينقل 
إلى المستشـــفى الفرنســـي في مدينـــة القدس، 
حيث ســـيوارى الثـــرى هناك اليـــوم الجمعة.
ومنـــح الرئيس الفلســـطيني أبو عاقلة وســـام 
نجمـــة القـــدس، تثمينـــا لمســـيرتها ودورها 
فـــي تغطية حقيقـــة ما يجـــري فـــي بادها، 
مؤكـــدا أنهـــا ضحـــت بحياتهـــا دفاعـــا عن 
شـــعبها، وكانـــت صوتـــا صادقـــا وطنيا نقل 
معانـــاة الشـــهداء واألســـرى فـــي األقصـــى 
والمخيمـــات واالعتصامات واقتحامات المدن.

عـاقلــــة......وداًعا أبـــــــو  شــــيـــــــريـــــن 
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    12/2022قم ر بلدية شفاعمرو/ اعالن خارجي
 تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفة الشاغرة التالية:  1979من قانون البلديات )تعيين موظفين(  3حسب البند 

  حرفال ترخيص  مراقباسم الوظيفة:  
   درجة الوظيفة:تدريج و

 %100  نسبة الوظيفة:
 . مرفق باستمارات الطلب :الوصف الوظيفي

 المؤهالت االساسية المطلوبة:
 سنة تعليمية. 12أنهاء  •
قبل تعيينه  للوظيفهبغرض الحصول على شهادة  لحرفتراخيص ا راقبيلتدريب م  مراقبيجب أن يخضع ال •

 . (6/2019وتعميم المدير العام رقم  ـ،،الحرفترخيص قانون ب من  28 للبند)وفقا . الفعلي
بنجاح )تدريب أساسي في ترخيص  مرحلة أ  الحرفترخيص *  دوراتوانهاء بنجاح ال إكمال المراقب على •

الغذائية أو دورة للعاملين في مجال   المحالتمرحلة ب المتخصصة في  الحرفدورة ترخيص * ( حرفال
 ، في موعد ال يتجاوز عامين من بداية تعيينه.البيئية )تحت إشراف وزارة الصحة(الصحة 

 . إتقان اللغة العبرية، ولغات إضافية حسب الحاجة •
 .مواطن أو مقيم دائم في إسرائيل, عام على االقل  21مقدم الطلب  سن  : شروط إضافية •

 مة: مالحظات وتوجيهات عا
 تحتفظ البلدية بحقها بتمديد الموعد االخير لتقديم الترشيحات لهذه الوظيفة. •
الموعد   • التي ال تشمل ما طلب اعاله من تفاصيل ومستندات و/او بعد  المقدمة  الطلبات  ال تقبل وال تبحث 

 المحدد اعاله. 
 المناقصة في أي وقت أو مرحلة. البلدية غير ملزمة بقبول أي عرض وتحتفظ بحقها في وقف اجراءات  •
 هذه الوظيفة مقترحة للنساء والرجال على حد سواء.  •
سيتم استدعاء المتقدمين الذين يستوفون الشروط فقط أمام  و  كامل الشروط لن يتم بحثه  وفيأي طلب ال يست •

 لجنة االختبار. 
 .اختبار مهاراته حسب رأي المسؤول  المباشرلفترة تجريبية مدتها سنتان يتم خاللها يكون الفائز بالمناقصة  •
التنظيمي و   • المبنى  التغيير في  اعتماًدا على  الوظيفي  الوصف  احتياجات   /قد تكون هناك تغييرات في  أو 

 .النظام
حتى    hr@shf.org.il تقدم الطلبات مع السيرة الذاتية والشهادات والوثائق المطلوبة بالبريد االلكتروني   •

 5/2022/ 26موعد أقصاه  
  يرجى الدخول على موقع بلدية شفاعمرو خانة الوظائف الشاغرة. –للحصول على نموذج المناقصة  

https://bit.ly/3pIrzin 
 عرسان ياسين رئيس بلدية شفاعمرو                                                               
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    (2) 11/2022قم ر بلدية شفاعمرو/ اعالن خارجي
 تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفة الشاغرة التالية:  1979من قانون البلديات )تعيين موظفين(  3حسب البند 

   ممرض/ممرضةاسم الوظيفة:  
 تمريض/وفقا للشهادات  درجة الوظيفة:تدريج و

 ساعات اسبوعية 10  نسبة الوظيفة:
 . مرفق باستمارات الطلب :الوظيفيالوصف 

 المؤهالت االساسية المطلوبة:
 شهادة ممرضة مؤهلة من وزارة الصحة.  •
 خبرة في العمل مع األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية في النمو والتمريض لمدة عامين على األقل.  •
 القدرة على العمل مع فريق متعدد التخصصات.  •
 إجادة اللغتين العربية والعبرية.  •

 مالحظات وتوجيهات عامة: 
 تحتفظ البلدية بحقها بتمديد الموعد االخير لتقديم الترشيحات لهذه الوظيفة. •
الموعد   • التي ال تشمل ما طلب اعاله من تفاصيل ومستندات و/او بعد  المقدمة  الطلبات  ال تقبل وال تبحث 

 المحدد اعاله. 
 بول أي عرض وتحتفظ بحقها في وقف اجراءات المناقصة في أي وقت أو مرحلة. البلدية غير ملزمة بق •
 هذه الوظيفة مقترحة للنساء والرجال على حد سواء.  •
سيتم استدعاء المتقدمين الذين يستوفون الشروط فقط أمام  و  كامل الشروط لن يتم بحثه  وفيأي طلب ال يست •

 لجنة االختبار. 
 .لفترة تجريبية مدتها سنتان يتم خاللها اختبار مهاراته حسب رأي المسؤول  المباشريكون الفائز بالمناقصة  •
التنظيمي و   • المبنى  التغيير في  اعتماًدا على  الوظيفي  الوصف  احتياجات   /قد تكون هناك تغييرات في  أو 

 .النظام
حتى    hr@shf.org.il تقدم الطلبات مع السيرة الذاتية والشهادات والوثائق المطلوبة بالبريد االلكتروني   •

 5/2022/ 26موعد أقصاه  
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مطلـــع  شـــفاعمرو  بلديـــة  حصـــدت 
مصادقـــة  علـــى  الماضـــي  األســـبوع 
شـــاقل  مليـــون   31 بقيمـــة  ماليـــة 
لبنـــاء مدرســـة فالـــدروف ، بعد جهد 
المعـــارف  وزارة  مقابـــل  متواصـــل 
لبنـــاء  ، حيـــث تـــم تجهيـــز تخطيـــط 
العمريـــة  المراحـــل  لكافـــة  مدرســـة 
حتـــى  االبتدائـــي   الجيـــل  مـــن 
، عشـــر(  االول-الثانـــي   ( الثانـــوي 
هـــذا وصادقت الوزارة علـــى ميزانية 
بقرابـــة الــــ 25 مليـــون شـــاقل بدون 
 6 إضافـــات هندســـية والتـــي تصل لـ 

ماييـــن إضافيـــة ، ليتم بناء مدرســـة 
في  الوحيدة  تعتبـــر  والتـــي  نموذجيـــة 
حيـــث   ، بالبـــاد  العربـــي  المجتمـــع 
ستشـــمل صفـــوف عصريـــة ومبانـــي 
تتـــاءم مـــع فكـــر المدرســـة وطريقة 
تعليمهـــا ، بلديـــة شـــفاعمرو  ســـتعقد 
شـــاملة  جلســـة  القادم  األســـبوع  فـــي 
المدرســـة  وإدارة  المخطـــط  مـــع 
لتنظيـــم وترتيـــب اليـــة بـــدء العمل . 
رئيـــس البلدية عرســـان ياســـين قال : 
" نعتز بهـــذا اإلنجاز العظيـــم ، عملنا 
بشـــكل متواصـــل من أجـــل تجنيد هذه 

قبل وزارة  مـــن  الضخمـــة  الميزانيـــة 
الكبير سيشـــكل  المعارف  هذا الصرح 
مجـــال  فـــي  إضافيـــة  نوعيـــة  قفـــزة 
التربيـــة والتعليـــم  فـــي شـــفاعمرو " 
رئيس قســـم المعـــارف عضـــو البلدية 
زيـــاد الحج قال : " ابارك لشـــفاعمرو 
فالدروف  ، مدرسة  الســـار  الخبر  بهذا 
تقـــدم طريقـــة تعليـــم مميـــزة ونوعية 
األهمية  فـــي  اإلنجـــاز غايـــة  هـــذا   ،
عصريـــة  مدرســـة  ســـيوفر  حيـــث 
 " العمريـــة  األجيـــال  لكافـــة  شـــاملة 
د.  المعـــارف  قســـم  مديـــرة  تـــرى 

رنـــا صبـــح فـــي الموافقة علـــى بناء 
للجهـــود  متوقعـــة  نتيجـــة  المدرســـة 
المعـــارف  قســـم  اســـتثمرها  التـــي 
شـــفاعمرو،  بلديّـــة  إدارة  بإشـــراف 
الفسيفســـاء  تمثّـــل  فالمدرســـة 
االجتماعـــي فـــي المدينـــة خصوًصـــا 
التربيـــة  منهـــج  وفـــق  تعمـــل  وأنهـــا 
أّن  إلى  وأشـــارت  األنتروبوســـوفّي.  
المدرســـة تســـتقطب طابـــا من خارج 
المدرســـة  كونهـــا  أيًضـــا  المدينـــة 
الوحيـــدة  األنتروبوســـوفية  العربيـــة 
إســـرائيل. في  العربي  المجتمـــع  فـــي 

بلدية شفاعمرو تحصد ميزانية 31 مليون شاقل لبناء مدرسة فالدروف يف حي الكرك 
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רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון
SAMARA - סמארה

סמארה מרכז מסחרי

فرع الفوار 
)شفاعمر - بجانب مركز الرشطة(

هاتف. 04-9865768

فرع املركز التجاري 
)شفاعمر - مفرق الناعمة(
هاتف. 04-6944016

خوخ 

אפרסק / נקטרינה

990
&

לק״ג

بصل/ جزر

בצל / גזר

190
&

לק״ג

بطاطا حمراء/بيضا

תפו״א אדום/לבן

290
&

לק״ג

شوكو يوطفاتا 1 لرت

שוקו יוטבתה בטעמים 1 ליטר

790
&

معجون اسنان كولجيت ماكس فريش 125 مل

משחת שיניים קולגייט מקס פרש 125 מ”ל

2490
&

3 ב

نقانق جامبو 1.5كغم

נקנקיות גמבו 1.5 ק”ג 

1890
&

حمص تسبار 850 غرام

חומוס צבר 850 גרם

890
&

سائل جيل 
باملوليف 1 لرت

פלמוליב צילנדר 
1ליטר

790
&

مطري غسيل بادين اكسرتا 960 مل

בדין אקסטרה 960 מ”ל

1990
&

2 ב

ميني ميليك 16 وحدة

מיני מילקי 16 יח’

1690
&

بيتي بر اوسم 1.75كغم

פתי בר אסם 1.75 ק”ג

1790
&

رباعية طونة

רביעית טונה

1490
&

رزمة مثانية موو

מאגדת מוו שמיניה

790
&

ديدورانت اكس

דאודורנט אקס

790
&

ورق تواليت موليت 40 لفة

נייר טואלט מולט 40 גליל

2990
&

1490
&

رباعية محارم معطرة هاجيس

מגבונים האגיס רביעיה

شامبو/مطري بينوك -هاواي 700مل

שמפו/מרכך פינוק-האוואי 700 מ”ל

790
&

حليب طارة 2 لرت

חלב טרה 2 ליטר

890
&

جبنة بقاعي 800 غرام

גבינה בוקאעי 800 גרם

2990
&

لبنة بقاعي 800 غرام

לאבנה בוקאעי 800 גרם

1490
&

جبنة طارة 500 غرام

גבינה טרה 500 גרם

1490
&

حفاظات هاجيس

חיתולי האגיס

3490
&

بطيخ

אבטיח

490
&

לק״ג

شامم

מלון

490
&

לק״ג

مرش اجاكس للمراحيض 500 مل

מרסס אגאקס לאסלות 500 מ״ל

890
&

2 ב

بودينج اوسم

פודינג אסם

990
&

3 ב

إشرتوا من منتجات اوسم بـ 69.90 ش.ج واحصلوا عىل 

شاي فيسوتسيك مع مريامية 50 كيس هدية

إشرتي من منتوجات باريال ب29.90 ش.ج واحصل 

عىل تورتيا ماسرت شيف هدية

קונים ממוצרי אסם ב 
69.90₪ ומקבלים מארז תה 
ויסוצקי עם מרווה 50שק’  

מתנה

קנה ממוצרי ברילה ב 
29.90₪ וקבל טורטיה 

מאסטר שף 

  מתנה

עד יום ראשון 15.5.22עד יום ראשון 15.5.22עד יום ראשון 15.5.22עד יום ראשון 15.5.22עד יום ראשון 15.5.22



األخبار613.05.2022

بلدية شـــفاعمرو مـــن قبل  اختيـــرت 
المـــدن  كأحـــد  المواصـــات  وزارة 
الذين ســـينخرطون  الباد  التســـع في 
في برنامج " ُســـلطات التغير " والذي 
ســـيعنى فـــي تطويـــر البنـــى التحتية 
العامـــة  والمواصـــات  للشـــوارع 
مســـارات  لتخصيـــص  باإلضافـــة   ،
لدرجات الهوائية ومســـارات للمشي .

حيـــث تـــم اختيـــار بلدية شـــفاعمرو 
للبلـــد العربيـــة الوحيدة فـــي البرنامج 
والـــذي يشـــمل ثمان مـــدن اضافية ) 

الكرمـــل ، عفولة ،  طيـــرة 
كريات موتســـكن ، نهاريا ، 
اور عيكڤا ، بيت شـــيمش ، 
مودعين عليت و اوفكيم (  .

بشـــكل  البرنامـــج  ســـيعمل 
ســـريع لدراســـة الفجـــوات 
الميزانيـــات  وتخصيـــص 
التحتيـــة  البنـــى  لتطويـــر 
وتجهيزيهـــا  والشـــوارع 
المواصـــات  لتعزيـــز 
العامـــة واتاحـــة المجـــال لمســـارات 
. والمشـــي  الهوائيـــة  الدراجـــات 

بلديـــة شـــفاعمرو عرســـان  رئيـــس 
ثقـــة وزارة  نثمـــن  قـــال :"  ياســـين 
المواصـــات فـــي بلدية شـــفاعمرو ، 
عملنا بشـــكل مكثف من أجـــل اختيار 
شـــفاعمرو في هـــذا البرنامـــج الذي 
ســـيعود بالفائدة علـــى المواطنين من 
اجل تطويـــر البنى التحتية للشـــوارع 
." العامـــة  المواصـــات  وتعزيـــز 

بلدية شـــفاعمرو البلدة العربية الوحيدة ضمن برنامج وزارة 
املواصالت " ُسلطات التغري " لتطوير البنى التحتية واملواصالت 

عـــن حزب  الكنيســـت  اعلـــن عضـــو 
وعضو  الديمقراطي  الوطنـــي  التجمـــع 
القائمة المشـــتركة ، النائب ســـامي أبو 
شـــحادة ، صباح االربعاء، عن استقالته 
من رئاســـة كتلـــة القائمة المشـــتركة . 
وقد عقـــّب ابو شـــحادة على قـــراره:" 
بعـــد مشـــاورات عديـــدة اجريتهـــا مع 
قيـــادات التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي 
، قـــررت تقديم اســـتقالتي من رئاســـة 

وذلـــك   ، المشـــتركة  القائمـــة  كتلـــة 
علـــى خلفيـــة خافـــات حـــول مفهومنا 
والطريـــق  الكتلـــة  وعمـــل  لـــدور 
بهـــا".  إداراتـــه  علينـــا  يجـــب  التـــي 
وأضاف أبو شـــحادة :" مـــن نظرتنا في 
القائمة المشـــتركة  التجمع الوطني ، ان 
هي جـــزء من تنظيمنـــا كأقليـــة قومية 
موحـــدة خلـــف برنامـــج سياســـي مع 
ثوابت وطنيـــة واضحة ، وليس من اجل 
االنتخابات".  في  الحســـم  نســـبة  تجاوز 
واختتـــم ابـــو شـــحادة حديثـــه :" كان 
هنالك تحركات عـــدة مرات واتصاالت 
ونقاشـــات مـــع القائمـــة الموحـــدة دون 
علمي بها كوني رئيـــس للكتلة ، وايضاً 
كانـــت هنالـــك مع احـــزاب اســـرائيلية 
اخـــرى ، وهـــذا امر مرفـــوض لدي".

الشـــرطة  القـــت  ســـري،  تحقيـــق  بعـــد 
القبـــض هـــذا األســـبوع على 21 مشـــتبهاً 
بارتـــكاب جرائـــم جنائيـــة بمـــا فـــي ذلك 
قيمتهـــا  تبلـــغ  وهميـــة  فواتيـــر  اســـتخدام 
حوالـــي نصـــف مليـــار شـــيكل ، والتـــي 
شـــكلت وفقـــاً لاشـــتباه شـــرياناً اقتصادياً 
لــــتمويل نشـــاط إجرامـــي واســـع النطاق.

433 - وحـــدة الجرائـــم   وحـــدة الهـــف 
االقتصاديـــة القطرية )يـــاالك( بالتعاون مع 
مصلحـــة الضرائـــب - تحقيقـــات الجمارك 
وضريبـــة القيمـــة المضافـــة في تـــل أبيب 
والمركـــز، وحـــدة ياهلـــوم، وحـــدة يمـــار 
ســـري  تحقيـــق  اقامـــت  المركـــز  لـــواء 
لعدة أشـــهر ضـــد المشـــتبه بهـــم وغيرهم 
مـــن المتورطيـــن فـــي المجتمـــع العربـــي 
إجراميـــة. اعمـــال  بارتـــكاب  لاشـــتباه 

ابتزاز  بارتـــكاب جرائـــم  تتعلق  الشـــبهات 
عـــن طريـــق التهديـــدات وغســـيل األموال 
احتياليـــة  بطريقـــة  شـــيء  أي  وتلقـــي 
الشـــركة.  لوثائـــق  الـــكاذب  واالســـتخدام 
تـــم ارتـــكاب المخالفـــات باســـتخدام فواتير 
وهميـــة مع حـــذف الدخل وغســـيل األموال 
شـــيكل. مليـــار  نصـــف  يقـــارب  بمبلـــغ 

رافـــق تحقيق الشـــرطة منذ البدايـــة مكتب 
النيابـــة العامة للضرائـــب واالقتصاد. خال 

التحقيق الســـري، تم رصد نســـيج كبير من 
الشركات تم اســـتخدامه من قبل المشتبه بهم 
الرتكاب جرائم ضريبية وغســـيل األموال، 
كما تم الكشـــف عن جرائم ابتـــزاز إضافية 
واالســـتياء على األعمال من قبل المشـــتبه 
بهم، وذلك باســـتخدام فواتيـــر وهمية لتغطية 
الجرائـــم وتحويـــل األموال.  الكثيـــر مـــن 
وفـــي إطـــار هـــذه القضيـــة، تـــم توقيـــف 
عـــدد مـــن أصحـــاب شـــركات المقاوالت 
الســـيارات  تأجيـــر  وشـــركة  والموظفيـــن 
للتحقيق معهم، لاشـــتباه فـــي تلقيهم فواتير 
مشـــبوهة علـــى أنهـــا وهميـــة أو بالمقابل.
ومع انتقـــال التحقيق إلى المرحلـــة العلنية، 
داهمـــت وحـــدة الهـــاف 433 "يـــاالك"، 
الجمـــارك وضريبة  بالتعاون مـــع تحقيقات 
القيمـــة المضافة فـــي تل أبيـــب والجمارك 
المضافـــة،  القيمـــة  وضريبـــة  المركزيـــة 
عشـــرات المنـــازل والشـــركات ومقدمـــي 
المالـــي(  )الصـــرف  الماليـــة  الخدمـــات 
أبيـــب  تـــل  فـــي  المقـــاوالت  وشـــركات 
والمركـــز واورشـــليم القـــدس والجنـــوب. 
خـــال النشـــاط، تم تنفيـــذ تفتيـــش وضبط 
بعشـــرات  قيمتها  تقـــدر  كبيـــرة  ممتلـــكات 
الماييـــن مـــن الشـــواقل، بعـــد اإلجراءات 
المشـــتبهين.  إيقـــاف  مـــع  القانونيـــة 

نيتســـان  الصحـــة  وزيـــر  صـــادق 
رئيـــس  مـــع  باالتفـــاق  هوروفيتـــس 
الغاء  بينت، علـــى  نفتالـــي  الحكومـــة 
إلزامية إجـــراء فحص pcr في مطار 
للمســـافرين  الدولـــي  غوريـــون  بـــن 
البـــاد،  خـــارج  مـــن  القادميـــن 
.20.5.2022 مـــن  اعتبـــاًرا  وذلك 
أعقـــاب  فـــي  القـــرار  هـــذا  ويأتـــي 
اإلصابـــات  عـــدد  فـــي  االنخفـــاض 
المداوالت  انتهـــاء  بالكورونـــا وبعـــد 
التـــي جرت بيـــن الجهات المســـؤولة 
في وزارة الصحة وســـلطة المطارات. 
وتـــم االتفـــاق علـــى قيـــام الجهـــات 

للحفاظ علـــى صاحية  آليـــة  بوضـــع 
منظومـــة الفحوصـــات فـــي مطار بن 
بشكل  تفعيلها  إعادة  ليتســـنّى  غوريون 
جزئـــي أو كامـــل عنـــد الضـــرورة.
هـــذا وسيســـمح للزائريـــن األجانـــب 
بإجـــراء  اســـرائيل  الـــى  القادميـــن 
الى  قبـــل الصعـــود  انتيجـــن  فحـــص 
الطائـــرة دون الحاجـــة الـــى اجـــراء 
فحـــص pcr كمـــا كان األمـــر قبـــل 
مســـافر  اي  علـــى  ويجـــب  ذلـــك. 
يختـــار اجـــراء فحـــص انتيجيـــن ان 
ســـاعة   24 قبـــل  الفحـــص  يجـــري 
مـــن موعـــد اإلقـــاع الى اســـرائيل.

إلغاء إلزامية إجراء فحـــص pcr للعائدين من خارج البالد

النائـــب ســـامي ابـــو شـــحادة يســـتقيل 
املشـــركة القامئـــة  كتلـــة  رئاســـة  مـــن 

 خـــال حمـــات مكثّفة أجرتهـــا قوات 
شرطة الشـــمال خال األسبوع األخيرة، 
تّم ضبط أســـلحة وذخيرة في بلدات نحف 
,دير األســـد ,البعنة وكفركنا، إلى جانب 
للتحقيقات. وإحالتهـــم  مشـــتبهين  توقيف 
ووفـــق بيـــان عممتـــه الشـــرطة جـــاء 
:"خال النشـــاطات، تّم تفتيش منزل في 
بلـــدة نحف وضبـــط داخله على ســـاح 
مـــن توع كارلو ومشـــطي ذخيـــرة، وقد 
قاصرين واحالتهما  اعتقال مشـــتبهين  تّم 
للتحقيقـــات والحقا تّم اطاق ســـراحهما 
بشـــروط مقيّدة. وفي نشـــاط آخر في بلدة 
البعنـــة، تّم ضبط ســـاح آخـــر من نوع 
كارلو ونحـــو 200 رصاصة وذلك على 

ســـطح حظيرة أبقـــار، وقد تـــّم توقيف 
صاحـــب المـــكان )56 عامـــا- البعنة( 
والحقـــا أطلق ســـراحه بشـــروط مقيّدة.

وفـــي ديـــر األســـد، تـــّم ضبط ســـاح 
منطقـــة  فـــي  وذخيـــرة  كانشـــينكوف 
مفتوحـــة، أمـــا فـــي كفركنا فتـــّم ضبط 
ســـاحين من نـــوع M16 فـــي منطقة 
مـــن  ورد  كمـــا  أيًضـــا"،  مفتوحـــة 
الشـــرطة. وذكرت شـــرطة الشـــمال في 
بيانهـــا أنّه منـــذ بدايـــة العـــام الجاري 
وحـــده  الشـــمال  لـــواء  وفـــي   2022
تـــّم ضبـــط نحـــو 665 وســـيلة قتالية، 
الـــى  ومسدســـا،  بندقيـــة   329 بينهـــا 
جانـــب توقيـــف نحـــو 750 مشـــتبًها.

خـــالل حمـــالت مكّثفــــــــــة لرشطة الشــــــــــــال

ضبط أســـلحة وذخرية يف عدة بلدات عربية

فـــي مكافحة  ضمن سلســـلة نشـــاطاتها 
والتنظيمـــات  الخطيـــرة  الجرائـــم 
العربـــّي  المجتمـــع  فـــي  اإلجراميّـــة 
صرحت الشـــرطة هذا األســـبوع ببيان 
خاص أنه وبعـــد تحقيق ســـري، تم فيه 
تشـــغيل أدوات اســـتقصائية وتكنولوجية 
متطـــورة، القـــت وحـــدة "يحبـــال" في 
ثاثـــة  علـــى  القبـــض   433 الهـــاف 
مشـــتبهين من ســـكان الشـــمال لاشتباه 

ابتـــزاز آخريـــن  فـــي  فـــي تورطهـــم 
الشـــواقل.  ماييـــن  بقيمـــة  بمبالـــغ 
وذكر البيان أن المشـــتبه بهم مشـــتبهون 
باالبتـــزاز مـــن خـــال تهديـــدات على 
مدى فتـــرة طويلة مـــن الزمن. تضمنت 
عنـــف،  حـــوادث  االبتـــزاز  أعمـــال 
منهـــا إطـــاق النـــار علـــى الضحايا، 
وتفعيـــل مجرميـــن إضافيين، وغســـيل 
باالبتـــزاز. يتعلـــق  فيمـــا  األمـــوال 

اعتقـــال 21 مشـــتبها بارتـــكاب جرائـــم جنائية 
باســـتخدام فواتري وهمية بقيمة نصف مليار شيكل

اعتقـــال ثالثـــة مشـــتبهني من الشـــال 
بابتزاز آخرين مباليــــــــــــني الشــــــواقل
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اإلعــــــــــــــــــــــــامي: أحمــــــــــــــد حــــــــــــــازم
وزير الدعاية فـــي عهد هتلر جوزيف 
جوبلز الذي كان يعتبـــراً بوقاً إعامياً  
للنازيـــة، قـــال ذات يـــوم "اكـــذب ثم 
اكـــذب حتى يصدقـــك النـــاس". لكن 
علـــى ما يبـــدو فإن بعض السياســـيين 
علـــى الصعيدين المحلـــي والخارجي، 
تفوقـــوا علـــى  جوبلـــز فـــي الكذب 
والتضليـــل. صحيـــح أن جوبلز ذهب 
إلـــى غيـــر رجعة بعـــد إقدامـــه على 
االنتحار عـــام 1945، لكن مقولته ال 
تزال  معموال بهـــا في الوقت الراهن.

على ســـبيل المثال، وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرغي الفروف. فحسب 
وكالـــة األنبـــاء الســـورية الرســـمية 
)ســـانا( قـــال الفروف خـــال اتصال 
هاتفـــي مع نظيـــره الســـوري فيصل 
القصـــف  اســـتمرار  المقـــداد"أن 
اإلســـرائيلي لمواقـــع ســـورية، والتي 
كان آخرهـــا على أهـــداف في محيط 
الدولي،  للقانـــون  انتهاكاً  يعد  دمشـــق 
وغيـــر مقبول من قبل روســـيا. وعلى 
)ســـانا( طلـــب الفـــروف من  ذمـــة 
المقداد نقـــل تعازيه الحـــارة لعائات 
ضحايـــا العـــدوان اإلســـرائيلي مـــن 
شـــهداء وجرحـــى، بحســـب الوكالة.

تضليل وكذب واضـــح بدون خجل أو 
حياء. كيف يمكن لروســـيا أن تستنكر 
ما تقـــوم بـــه إســـرائيل في ســـوريا 
للقنون  انتهـــاكاً  وتعتبـــر ممارســـاتها 
الولي، وهي نفســـها روسيا التي تنسق 
مـــع إســـرائيل حول كل مـــا تتعرض 
له ســـوريا مـــن هجمات إســـرائيلية.

إســـرائيل،  لـــدى  الروســـي  الســـفير 
فيكتوروف صـــرح  لصحيفة  أناتولي 
في  العبريـــة  بوســـت”  “جيروزاليـــم 
الرابع من شـــهر ماس/آذار الماضي، 
بأن “التنســـيق الروســـي اإلسرائيلي،  
يســـمح للجيـــش اإلســـرائيلي بضرب 
ســـوريا   فـــي  ووكائهـــا  إيـــران 
سيســـتمر". وقبـــل ذلك بأيـــام، قامت 
تـــل أبيب،  الســـفارة الروســـية فـــي 
العســـكري  التعـــاون  بـــأن  بالتبليـــغ 
مع اســـرائيل  في ســـوريا سيســـتمر 
كالمعتـــاد، وأعلنـــت عـــن وصـــول  
إســـرائيل،  إلـــى  روســـي  فريـــق 
حـــول  شـــهري  اجتمـــاع  لحضـــور 
التعاون األمني في ســـوريا، بحســـب 
إســـرائيل”. أوف  “تايمـــز  صحيفـــة 

فـــي االجتماع الذي جـــرى بين رئيس 
والرئيس  بينيت  اإلســـرائيلية  الحكومة 
الروســـي بوتيـــن في مدينة سوتشـــي 
الروســـية في شـــهر أكتوبر/تشـــرين 
أول الماضـــي، اتفـــق الجانبـــان على 
بينهما  والتنسيق  بالتشـــاور  االستمرار 
حـــول مختلـــف التطـــورات. وزيـــر 
اإلســـكان زئيـــف إلكين الـــذي رافق 
بينيـــت فـــي الرحلة في ذلـــك الوقت، 

بينيـــت  إن  قـــال 
على  "وافقا  وبوتيـــن 
الترتيـــب،  مواصلـــة 
محادثات  هنـــاك  وأن 
واســـعة للغاية بشـــأن 

الوضـــع فـــي ســـوريا بهـــدف حماية 
الوزراء  رئيس  وكان  التنســـيق”.  آلية 
الســـابق نتنياهو، الـــذي تربطه عاقة 
صداقة شـــخصية مع بوتين، قد ادعى 
في أكثر من مناســـبة،:" بأن عاقتهما 
رئيســـيا  عامـــا  كانـــت  الشـــخصية 
في الحفـــاظ علـــى اآللية التنســـيقية"

األنكـــى من ذلك أن وزيـــر الخارجية 
الروســـي الفروف يستمر في التضليل 
دون أن يـــرف لـــه جفن خجـــًا. فهو 
يدعـــي بأن روســـيا تدافع عن ســـيادة 
الـــدول. فحســـب وكالة أنباء )ســـانا( 
البـــوق اإلعامـــي لتظام األســـد، قال 
الفـــروف:"إن روســـيا تدافـــع عـــن 
احتـــرام ســـيادة الدول وميثـــاق األمم 
المتحـــدة ومبـــادئ القانـــون الدولي." 
أقوالـــه محض كذب. كيـــف يمكن أن 
تكون روســـيا كذلك وهـــي التي تنتهك 
ســـيادة دولة أوكرانيا، وهي التي قلبت 
نظـــام الحكم في الشيشـــان وســـخرته 
لصالحها، وهي التـــي احتلت وضمت 
 ،2014 العـــام  فـــي  القـــرم  دولـــة 
بوتيـــن  روســـيا  وتدعـــي  ذلـــك  كل 
بأنهـــا تدافـــع عـــن اســـتقال الدول. 
إســـرائيل نفـــذت مئـــات الضربـــات 
الجويـــة داخـــل ســـوريا،  وروســـيا 
حليـــف وثيق لبشـــار األســـد، ولديها 
قـــوات متمركـــزة في ســـوريا وتعمل 
لدمشـــق  وتوفـــر  أراضيهـــا،  فـــي 
دفاعات جويـــة ويوجد بيـــن الجانبين 
ال  فلمـــاذا  مشـــتركـ  دفـــاع  اتفاقيـــة 
تتحرك روســـيا لدعم حليفتها ســـوريا 
إســـرائيلي؟ فـــي صـــد أي عـــدوان 

فـــي جيش  العمليـــات  قســـم  رئيـــس 
الجنـــرال  اإلســـرائيلي،  االحتـــال 
عوديـــد بســـيوك، ذكر فـــي مقابلة مع 
صحيفـــة يديعـــوت أحرونـــوت يـــوم 
الغـــارات  "إن   الماضـــي،  الجمعـــة 
اإلســـرائيلية فـــي ســـوريا، ال تؤثـــر 
علـــى العاقات مع روســـيا خصوصاً 
في ظل اســـتمرار عمل آلية التنســـيق 
العسكري مع روســـيا بشكل اعتيادي. 
ولفـــت الجنـــرال اإلســـرائيلي االنظر  
إلـــى أن “مصلحة الروس في ســـوريا 
الســـوريون على األرض،  أن يسيطر 
حاليـــاً،” يخدمنـــا  الوضـــع  وهـــذا 

إال  يتحـــرك  ال  الســـوري  النظـــام 
الســـورية،  اإلعـــام  وســـائل  فـــي 
منـــذ  المشـــهور  موقفـــه  ويـــردد 
الوقت  فـــي  طويلة:"ســـنرد  ســـنوات 
المناســـب" لكـــن متـــى يأتـــي هـــذا 
الوقـــت فا أحـــد يعرف ســـوى هللا. 

استهبال رويس للعرب والعامل بشأن سوريا

المتّحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن 
والجمعيات  المؤّسســـات  واليونسكو، 
تعزيـــز حريّة  إلـــى  العالميـــة دعت 
واحتـــرام  والصحافييـــن  الصحافـــة 
حمايتهـــم  المشـــروعة،  حقوقهـــم 
الســـامية  مهنتهم  بممارســـة  ودعمهم 
بـــكل حريـــة ودون مضايقـــات؛ لما 
لهـــا مـــن دور كبيـــر وإيجابـــي في 
مســـاندة ودعـــم األقليـــات والفئـــات 
الضعيفـــة، محاربـــة الجهـــل والظلم 
وإظهـــار الحقيقـــة وتحقيـــق العـــدل 
بنقلها  الواقـــع  أرض  علـــى  والعدالة 
والواقع،  للحقيقـــة  للحـــدث  صـــورة 
وفضـــح انتهـــاكات حقوق اإلنســـان 
النقـــد  وتوجيـــه  حريتـــه  وتقيـــد 
لألنظمـــة المســـتبدة وإدانـــة الفســـاد 
القـــرار صنـــع  فـــي  والمشـــاركة 

جـــاءت هـــذه المقدمـــة فـــي أعقاب 
والتراجيـــدي  المــــأساوي  الحـــادث 
الـــذي أدى إلـــى مقتـــل الصحافيـــة 
عاقلـــة"،  أبـــو  "شـــيرين  العماقـــة 

 1971 مواليد القدس   
يـــوم أمـــس األربعـــاء 
فـــي أثنـــاء أداء عملها 
األحـــداث  وتغطيـــة 
جنيـــن  مخيـــم  فـــي 
مباشـــرة  برصاصـــه 
في رأســـها بيـــن قوات 

ونشـــطاء  اإلســـرائيلية  األمـــن 
جنيـــن. منطقـــة  فـــي  فلســـطينيين 

الحادثـــة أثـــارت ردود فعـــل علـــى 
واألصعـــدة  المســـتويات  أعلـــى 
وأثـــارت  والعالميـــة  المحليـــة 
موجـــة مـــن االســـتنكار واالســـتياء 
العـــارم، واحتلـــت صـــدارة صحفها 
ومواقعهـــا االجتماعية ونشـــر صور 
تقاريرهـــا.  وتغطيـــة  نقـــل  خـــال 
لـــم  التقريـــر  هـــذا  إعـــداد  حتـــى 
يتضح بعـــد بصـــورة قاطعة مصدر 
الرصاصـــة التي أســـكتت دقات قلبها 
الحكومة  وّجهـــت  وعليه  المعطـــاء، 
للســـلطة  الدعـــوة  اإلســـرائيلية 
الفلســـطينية بأجراء تحقيق مشـــترك، 
وإجراء تشـــريح للجثة لمعرفة مصدر 
الرصاصـــة التـــي أدت إلـــى مقتلها.

انهـــا  شـــيرين  عـــن  المعـــروف 
مهنية موضوعية وشـــجاعة  خلوقـــة 
الشـــخصيّة  عاقلـــة،  أبـــو  شـــيرين 
اإلعاميـــة البارزة تنضـــم إلى قافلة 
ضحايا المشـــاهد السياســـية المؤلمة. 
فـــي هذا المقام ومن علـــى هذا المنبر 
القيم  واحتـــرام  النقد  بحريـــة  وإيمانا 
الفكريـــة  ندعـــو إلى احتـــرام حرية 
الصحافـــة والصحافييـــن، حمايتهـــم 
األفـــواه. كـــم  سياســـة  ومحاربـــة 

أنت الخر يا شـــريين فمـــن ينقله؟!
ــد ــي ــب ــني ابـــــــو ع ــ ــع ــ ــم م ــلـ ــقـ بـ

للصمـــت حكايا وحكـــم وضجيج يطحن 
عظـــام الصـــدر وإيقـــاع يســـمع  ثنايا 
إاّل مـــن  النفـــس وال يســـمعه  ســـطور 
المركبـــة. الحيـــاة  وألـــم  مـــرارة  ذاق 

ونحـــن، بنـــي البشـــر، قـــد نكـــون  في 
ســـباق مراثونـــي مـــع الزمـــن؛ إما أن 
نقتـــل التخلـــف أو يقتلنـــا التاريـــخ، وقد 
نكـــون جزًءا من ســـيمفونية هـــذا الكون 
الشـــائك، وقد تكـــون مســـتمعا أو عازفا 
أو ممثا بارعا، فهل ســـألت نفســـك مع 
شـــروق الشـــمس متى ستشـــرق أنت؟!

بمـــا  تؤمنـــون  "أنتـــم  جبـــران:  قـــال 
تســـمعونه يقال أمامكم فآمنـــوا باألحرى 
النـــاس  صمـــت  ألن  يقـــال؛  ال  بمـــا 
أقوالهـــم" الحقيقـــة مـــن  إلـــى  أقـــرب 

يأتي الصمت أحيانا بـــدون رغبة أكيدة، 
وأحيانـــا أخـــرى يكون الصمـــت مؤلما 
كثيـــرا يتـــرك جرحـــا ال يـــزول، وفي 
ظـــروف معينة قد يكون قـــوة أو هزيمة. 
كلنـــا يحتـــاج إلـــى الصمـــت المطلـــق 
لنســـمع أصواتنا التـــي بداخلنا، لنتواصل 
ونتحاور مـــع أنفســـنا، فالصمت صوت 

لكنه بحاجـــة إلـــى روح تفهمه وضجيج 
القـــدرة  الجميـــع  يملـــك  ال  بأصـــوات 
بلغـــة غامضة  علـــى ســـماعها، وكام 
ومشـــفرة وهـــي لغـــة العظمـــاء تمنحنا 
الطاقـــة والتركيـــز والتفكيـــر بعقانيـــة 
وأكثـــر موضوعية بعيدة عن المشـــاعر. 
الصمـــت هـــو الصديق الوحيـــد الذي ال 
يمكـــن أن يخونك ويغدر بـــك أبد الدهر، 
وهـــذا هـــو العالـــم المتبقـــي لنـــا، إنه 
الصمـــت، الفن العظيم فهل ســـمع أحدكم 
صمتكـــم؟ أم أن كل من حولكم لم يتعرفوا 
على تلـــك الموجات الهادئـــة األرجاء؟!  
غالبـــا مـــا تكـــون الحقيقـــة واضحـــه 
كالشـــمس، ولكن مـــن شـــدة وضوحها 
إليها...لكـــن  النظـــر  نســـتطيع  ال 
ولـــو  اللمـــس،  أو  االقتـــراب  احـــذر 
نطقـــت بهـــا تكون قـــد مشـــيت عكس 
   ! االنتحـــار  علـــى  وأقدمـــت  التيـــار، 
صمتـــي  فـــإن  لـــي  بالنســـبة  أمـــا 
الوجـــود  فـــي  مـــا  كل  يخاطـــب 
والحيـــاة؛ الســـماء، البحـــر، الشـــمس، 
الطيـــر، والبـــاري عـــز وجـــل خاّصة!

سيـــــــمفـــــونــيـــة الصمــــــــت



الفن813.05.2022

أطلـــق النجمان إليســـا وســـعد لمجرد 
دقيقـــة”  أول  “مـــن  الديـــو  أغنيتهمـــا 
كليـــب،  الفيديـــو  طريقـــة  علـــى 
وحصـــد العمـــل بعـــد ســـاعات قليلة 
مـــن إطاقـــه صـــدى عربيًّا واســـًعا.
أغنيـــة “مـــن أول دقيقة” مـــن كلمات 

أميـــر طعيمـــه، وألحان رامـــي جمال، 
وتوزيـــع أحمد ابراهيم، وترجمت أجمل 
مشـــاعر الحب في عمل مصّور بسيط 
جمع إليســـا وســـعد لمجرد بمشاهد من 
كواليـــس تســـجيل األغنية في فرنســـا.

دقيقـــة”  أول  “مـــن  أغنيـــة  وأتـــت 

رائـــع  أداء  فـــي  كاســـيكي  بقالـــب 
مـــن إليســـا وســـعد لمجـــرد، وغربّي 
توزيًعـــا، فشـــّكل العمل مفاجـــأة كبيرة 
العربـــي. الوطـــن  فـــي  للجمهـــور 

وأعلـــن كل من إليســـا وســـعد لمجرد 
عن صـــدور أغنيـــة “مـــن أّول دقيقة” 

منشـــور مشـــترك على  مـــن خـــال 
إذ  االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
قـــال الثنائـــي: “اجمل قصـــص الحب 
بتبـــدأ مـــن أول دقيقة حب مـــن جماله 
بيخليـــك تتوه بيـــن الحقيقـــة و الخيال 
الحـــكاوي”. أحلى  تبتـــدي  باألغانـــي 

دقيقـــة” أول  “مـــن  بديـــو  النجـــاح  يحصـــدان  ملجـــرد  وســـعد  إليســـا 

حـــل الفنان اللبنانـــي ” عاصي الحاني 
” ضيفـــا ببرنامج 40 مـــع اإلعامية ” 
جيسيكا عازار ” والذي كشف من خاله 
وللمـــرة األولـــى عن معاناته لســـنوات 
طويلـــة من مرض “النخـــر الاوعائي” 
والمعـــروف باســـم “نكـــروز العظم” .
فأشـــار عاصي الحاني إلـــى أن فترة 
إصابتـــه بهـــذا المـــرض كانـــت مـــن 
أصعـــب الفتـــرات التـــي مـــر بها في 
حياتـــه وذلك بســـبب طـــول مدتها وما 
عانـــى منـــه مـــن آالم ممـــا اســـتدعى 
عرض نفســـه على الكثيـــر من األطباء 
في لبنان ولندن وألمانيا وفرنســـا بهدف 
الوصـــول إلـــى عـــاج دائـــم لحالته.
وأضـــاف أنـــه اضطر إلجـــراء عملية 
زرع للعظـــم ولكنها باءت بالفشـــل ثم 

تكللـــت بالنجاح بعد تكرارهـــا لمرتين.
الفني  بنشـــاطه  اســـتمراره  وعن سبب 
على الرغـــم من مرضه قـــال الحاني 
بأنـــه كان ملتزمـــاً بعـــدد كبيـــر مـــن 
العقـــود ومنهـــا ظهـــوره في الموســـم 
الثانـــي مـــن برنامـــج )ذا فويـــس( .. 
ولجـــأ إلى الحصـــول على المســـكنات 
وحقـــن الكورتيـــزون لتخفيـــف آالمه .
وتابـــع أن حقن الكورتيـــزون كانت قد 
تســـببت في انتفـــاخ وجهه الـــذي كان 
شـــبيها ب )البالـــون( فـــي تلـــك الفترة 
وتســـبب ذلك فـــي تعرضـــه للتنمر من 
بالخضوع  اتهموه  الذين  الكثيرين  جانب 
الوجه  فـــي منطقـــة  البوتوكس  لحقـــن 
واإلكثـــار مـــن ذلـــك وهو مـــا أحزنه 
وجعلتـــه تلك االتهامات يشـــعر بالقهر.

عايص الحالين يكشـــف للمرة األوىل 
عن مرضه وســـبب انتفـــاخ وجهه

احتفل الفنان محمد فراج والفنانة بســـنت 
شـــوقي، بزفافهما بحضور عدد كبير من 
الفنانين في منطقة سهل حشيش بالغردقة.

بليلـــة  احتفلـــت  قـــد  بســـنت  وكانـــت 
الحنـــة والتـــي تأتـــي فـــي الليلـــة التي 
تســـبق ليلـــة الزفـــاف، حيـــث نشـــرت 
علـــى حســـابها الخـــاص بـ”إنســـتغرام” 
مجموعـــة صور وفيديوهـــات من الحفل.

وظهـــرت بســـنت فـــي حفـــل الزفاف، 
بفســـتان أبيض ضيـــق وطرحـــة طويلة 
تحمـــل نفـــس تطريز الفســـتان وشـــعر 
أبـــرز جمال  منســـدل ومكيـــاج بســـيط 
مامحهـــا، وظهـــرت مـــع محمـــد فراج 
وســـط تصفيق واحتفال مـــن الحاضرين.

يُذكر أن حفل زفاف محمد فراج وبســـنت 
شـــوقي كان قد تأّجل مراراً بسبب انشغال 
العريـــس بتصوير مسلســـل “لعبة نيوتن” 

الـــذي ُعـــرض فـــي رمضـــان 2021، 
وأيضاً بســـبب انتشـــار فيروس كورونا.

وتشـــارك فراج وبسنت في مسلسل “كمال 
اصطناعـــي” الذي ُعرض فـــي رمضان 
2022، وهو مسلســـل إذاعـــي بُّث عبر 
أثير إذاعـــة “إنرجي”، وهـــو من بطولة 
علـــي قنديل وســـامي مغـــاوري، تأليف 
مصطفى إبراهيم وإخـــراج زهرة رامي.

ومسلســـل “كمال اصطناعي” ليس العمل 
األول الـــذي يجمـــع بين فراج وشـــوقي، 
بحيـــث ســـبق أن تعاونـــا فـــي أكثر من 
عمـــل، أبرزهـــا مسلســـل “ســـابع جار” 
الـــذي ُعرض عـــام 2017، ومسلســـل 
“قابيـــل” الـــذي ُعـــرض فـــي رمضان 
2019 وكان مـــن بطولـــة: أمينة خليل، 
محمـــد ممدوح، وعدد آخر مـــن الفنانين، 
وحقـــق نجاحـــاً كبيـــراً وقـــت عرضه.

محمد فراج وبســـنت شوقي يحتفالن بزفافها
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الحمل

ر لثو ا

ء لجوزا ا

ن لسرطا ا

ســـد ال ا

ء ا ر لعذ ا

الميزان

س لقـــو ا

لـــو لد ا

الحـــوت

لجـــدي ا

لعقـــرب ا

ــؤوليات  ــ ــكات والمس ــ ــاول االبتعاد عن المش ــ ــاً: تح ــ مهني
ــعى  ــ وتس ــد  ــ الجدي ــرك  ــ ويبه ــك،  ــ علي ــط  ــ تضغ ــي  ــ الت
ــابقة ــ الس ــروح  ــ الج ــــض  لبع ــفاء  ــ الش ــه  ــ كأن ــه  ــ إلي

ــن  ــ م ــة  ــ خالي ــة  ــ العاطفي ــواء  ــ األج ــاً:  ــ عاطفي
ــى  ــ ال ــرف  ــ تتع ــاك  ــ وعس ــاك،  ــ واإلرب ــنج  ــ التش
ــك ــ واحترام ــك  ــ ونبل ــك  ــ كرم ــتحق  ــ يس ــــخص  ش

ــدر اإلمكان  ــ ــك ق ــ ــاول إزعاج ــ ــد عّمن يح ــ ــاً: ابتع ــ صحي
ــة والمرحة ــ ــواء المريح ــ ــن األج ــ ــبك م ــ ــر ما يناس ــ واخت

ــتعصية  ــ المس ــكات  ــ المش ــــض  لبع ــواًل  ــ حل ــد  ــ تج ــاً:  ــ مهني
ــج  ــ والنتائ ــك،  ــ ــي محيط ــ ف ــعادة  ــ الس ــزرع  ــ فت ــدة،  ــ م ــذ  ــ من
ــك ــ مصلحت ــي  ــ ف ــون  ــ تك ــا  ــ كله

ــدل  ــ تب ــد  ــ ق ــة  ــ ومهم ــة  ــ جريئ ــرارات  ــ ق ــاً:  ــ عاطفي
ــاوز  ــ تج ــى  ــ ال ــؤدي  ــ وت ــة  ــ العاطفي ــك  ــ حيات ــرى  ــ مج
ــا ــ حجمه ــن  ــ يك ــا  ــ مهم ــتقبلية  ــ مس ــات  ــ مطب أي 

ــن  ــ ع ــزك  ــ عج ــن  ــ اآلخري ــام  ــ أم ــر  ــ تظه ال  ــاً:  ــ صحي
ــجعهم ــ ــم العكس وش ــ ــن له ــ ــل بره ــ ــاط، ب ــ ــأي نش ــ ــام ب ــ القي
ــد  ــ فق ــوم،  ــ الي ــذا  ــ ه ــواء  ــ أج ــن  ــ م ــّذرك  ــ أُح ــاً:  ــ مهني
ــن  ــ م ــه  ــ إنتب ــمئزاز،  ــ واالش ــاق  ــ لإلره ــّرض  ــ تتع
ــر ــ تتعثّ ــراء  ــ ش أو  ــع  ــ بي ــة  ــ عملي

ــك  ــ أمام ــق  ــ تعي ــة  ــ جانبي ــكات  ــ مش ــار  ــ تتث ــد  ــ ق ــاً:  ــ عاطفي
ــرة قصيرة ــ ــا لفت ــ ــريك إنم ــ ــع الش ــ ــل م ــّرك والتواصــ ــ التح

ــام  ــ للقي ــد  ــ الوحي ــبيل  ــ الس ــاً:  ــ صحي
ــــف التخفي ــو  ــ ه ــي  ــ ترفيه ــاط  ــ نش ــأي  ــ ب
ــة ــ اإلضافي ــل  ــ العم ــاعات  ــ س ــن  ــ م  

ــطاً  ــ وناش ــاً  ــ ديناميكي ــاً  ــ وقت ــش  ــ تعي ــاً:  ــ مهني
ــع،  الوضــ ــين  ــ لتحس ــة  فرصــ ــر  ــ غي ــك  ــ إلي ــّدم  ــ يق
ــع والتواضــ ــة  ــ بالمرون ــي  ــ التحلّ ــرط  ــ ش
ــع  وضــ ــى  ــ إل ــال  ــ االنتق ــي  ــ ف ــر  ــ تفك ــاً:  ــ عاطفي
ــيزيد  ــ س ــه  ــ أن ــعر  ــ تش ــريك  ــ الش ــع  ــ م ــد  ــ جدي
ــا ــ بينكم ــة  ــ العاق ــن  ــ تمتي ــن  ــ م

ــك  ــ علي ــيطر  ــ يس ــاً  ــ وقلق ــاً  ــ مضطرب ــدو  ــ تب ــاً:  ــ صحي
ــر ــ خطي ــــرض  بم ــة  ــ اإلصاب ــن  ــ م ــوف  ــ الخ ــس  ــ هاج

ــاك  ــ االرتب ــــض  بع ــد  ــ تولّ ــداث  ــ أح ــرأ  ــ تط ــاً:  ــ مهني
ــادىء  ــ اله ــل  ــ العم ــك  ــ ل ــح  أنصــ ــراً،  ــ حائ ــك  ــ ــداًوتجعل ــ جي ــوات  ــ الخط ودرس  ــرات،  ــ المغام ــن  ــ ع ــد  ــ البعي
ــاء  ــ أخط ــرر  ــ تك وال  ــك  ــ عاقت ــي  ــ ف ــز  ــ رك ــاً:  ــ عاطفي
ــع  ــ م ــكار  ــ واألف اآلراء  ــادل  ــ وتب ــي،  الماضــ
ــك ــ ــم ظروف ــ تفه ــى  ــ عل ــادر  ــ الق ــده  ــ وح ــو  ــ فه ــريك  ــ الش

ــكات  ــ ــدم افتعال المش ــ ــكان ع ــ ــاول قدر اإلم ــ ــاً: ح ــ صحي
ــة ــ صحي ــة  ــ ألزم ــك  تعّرضــ ــد  ــ ق ــة  ــ تافه ــباب  ــ ألس

ــى  ــ عل ــع  ــ وتطل ــوم  ــ الي ــظ  ــ الح ــك  ــ ل ــم  ــ يبتس ــاً:  ــ مهني
ــل لتبني ــ ــي العم ــ ــك ف ــ ــدة ل ــ ــور المفي ــ ــن األم ــ ــر م ــ الكثي
ــك ــ قرارات ــا  ــ ضوئه ــى  ــ عل
ــريك، ــ الش ــع  ــ م ــذراً  ــ ح ــن  ــ ك ــاً:  ــ عاطفي
ــك  ــ ب ــاع  ــ اإليق ــى  ــ إل ــعى  ــ يس ــد  ــ ق ــه  ــ ألن  
ــه ــ تجاه ــك  ــ نيات ــة  ــ حقيق ــة  ــ لمعرف

ــات التي  ــ ــدى الجمعي ــ ــام إلى إح ــ ــاول االنضم ــ ــاً: ح ــ صحي
ــان الطبيعة ــي احضــ ــ ــي ف ــ ــبوعية للمش ــ تنظم رحات أس

ــة،  ــ اإليجابي ــاالت  ــ االحتم ــدد  ــ تتع ــاً:  ــ مهني
ــة،  ــ وممانع ــردد  ــ ت ــد  ــ بع ــك  ــ مع ــاً  ــ تجاوب ــد  ــ وتج
ــة ــ وإيجابي ــة  ــ إنتاجي ــر  ــ أكث ــى  ــ إل ــوار  ــ الح ــول  ــ فتح
ــة ــ القديم ــاكل  ــ المش ــــض  بع ــاً:  ــ عاطفي
ــع  ــ م ــها  ــ ناقش ــدداً،  ــ مج ــود  ــ الوج ــى  ــ إل ــر  ــ تظه
ــب ــ المناس ــل  ــ الح ــه  ــ لدي ــد  ــ تج ــك  ــ لعل ــب  ــ الحبي

ــن،  ــ باآلخري ــك  ــ ولعاقات ــك  ــ لصحت ــه  ــ انتب ــاً:  ــ صحي
ــة ــ وحكم ــدوء  ــ وه ــة  ــ بروي ــور  ــ األم ــذ  ــ وخ

بعـــض  وتصّحـــح  جـــداً  هادئـــاً  تكـــون  مهنيـــاً: 
المحيطيـــن،  علـــى  تضعـــط  وال  المهنيـــة،  األوضـــاع 
يحصـــل مـــا  لـــكل  ومتفهمـــاً  متعاطفـــاً  تكـــون  بـــل 
عاطفيـــاً: بانتظـــارك الفـــرج والفرحـــة والســـعادة الكبـــرى،
العطـــاء  علـــى  الشـــريك  طاقـــة  ســـعة  وتقـــّدر 
متواصـــل بشـــكل  تجاهـــك  الامتناهـــي 

وال  وأعصابـــك،  انفعاالتـــك  أضبـــط  صحيـــاً: 
عنهـــا بعيـــدون  هـــم  بمســـاوئ  اآلخريـــن  تتهـــم 
ــدث  ــ ــل، يتح ــو األفضــ ــ ــوم ه ــ ــرة وي ــ ــوة كبي ــ ــاً: ق ــ مهني
ــم ــ النج ــت  ــ فأن ــة،  ــ وجاذبي ــّعة  ــ مش ــخصية  ــ ش ــن  ــ ع

ــية  ــ بالرومنس ــة  ــ مليئ ــواء  ــ األج ــاً:  ــ عاطفي
ــا  ــ الهداي ــك  ــ الي ــل  ــ تحم ــي  ــ فه ــعادة،  ــ والس ــة  ــ والعذوب
ــواء ــ الس ــى  ــ عل ــة  ــ والمالي ــة  ــ العاطفي

ــة  ــ الصح أن  ــاً  ــ دائم ــر  ــ التفكي ــك  ــ علي ــاً:  ــ صحي
ــي  ــ ف ــى  ــ تبق ــي  ــ لك ــك  ــ إلي ــبة  ــ بالنس ــم  ــ األه ــي  ــ ه
ــك ــ عائلت ــاه  ــ تج ــك  ــ بواجبات ــوم  ــ وتق ــدة  ــ جي ــال  ــ ح

التعبيـــر بســـهولة وطاقـــة  الظـــروف  لـــك  تتيـــح  مهنيـــاً: 
إربـــاك،  أو  حـــرج  دون  بمـــن  آرائـــك  مختلـــف  عـــن 
وتبرهـــن للجميـــع أن ما وصلـــت إليـــه الفضل بـــه لكفاءتك
وأســـلوبك واضحـــة  أفـــكارك  عاطفيـــاً: 
وال  تحديـــات  تخـــف  ال  الشـــريك،  مـــع  مســـالم 
الحقـــاً للمســـاءلة  تعرضـــك  أن  يمكـــن  اســـتفزازات 
هاجـــس  إبعـــاد  اإلمـــكان  قـــدر  عليـــك  صحيـــاً: 
الازمـــة الراحـــة  بعـــض  نفســـك  ومنـــح  العمـــل 

ــون  ــ لتك ــانك  ــ يحّمس ــّور  ــ وتط ــّدم  ــ تق ــاً:  ــ مهني
ــّض  ــ بغ ــك،  اختصاصــ ــل  ــ حق ــي  ــ ف ــداً  ــ رائ
ــك ــ موطن أو  ــك  ــ جنس أو  ــرك  ــ عم ــن  ــ ع ــر  ــ النظ

ــاء  ــ األصدق ــد  ــ أح ــزورك  ــ ي ــاً:  ــ عاطفي
ــة  ــ لتمضي ــريك  ــ وللش ــك  ــ ل ــوة  ــ دع ــًا  ــ حام
ــية ــ رومانس ــبوع  ــ أس ــة  ــ عطل

ــوم  ــ ي ــه  ــ ألن ــك  ــ معنويات ــى  ــ عل ــظ  ــ حاف ــاً:  ــ صحي
ــر ــ للخط ــامتك  ــ س ــّرض  ــ يع ــد  ــ وق ــق  ــ دقي

ــرارات تحت وطأة  ــ ــن روعك وال تتخذ ق ــ مهنياً: هّدئ م
ــود ال ينفع الندم ــ ــدم بعد أن يع ــ ــية، فقد تن ــ الضغوط النفس

ــريك  ــ الش ــك  ــ يدعم أو  ــيء  ــ بش ــوح  ــ تب ــد  ــ ق ــاً:  ــ عاطفي
ــي  ــ ــّوع ف ــ ــر والتن ــ ــن التغيي ــ ــث ع ــ ــد وتبح ــ ــدء بجدي ــ للب
ــا ــ له ــة  ــ الصحيح ــس  ــ األس ــار  ــ اختي ــة  ــ بغي ــة  ــ العاق

ــف  ــ تكتش أو  ــم  ــ مه ــر  ــ خب ــك  ــ إلي ــل  ــ ينق ــد  ــ ق ــاً:  ــ صحي
ــدياً ــ وجس ــياً  ــ نفس ــاح  ــ فترت ــور  ــ األم ــــض  بع ــا  ــ خفاي

ــات مـــتـــقـــاطـــعـــة ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

مـــن حـــاالت  أعقـــاب ظهـــور عـــدد  فـــي 
اإلصابـــة بفايـــروس البوليو )شـــلل األطفال( 
لدى األطفـــال وتماشـــياً مع قـــرارات وزارة 
الصحـــة، بدأت كاليـــت اليوم بحملـــة تطعيم 
مـــن فايـــروس البوليـــو واســـتكمال تطعيـــم 
لتعليمـــات وزارة الصحـــة.  األطفـــال وفقـــاً 
 أهالي األطفال حتى ســـن 17 عاماً، مدعّوون 
لتعييـــن دور والحضور لمراكـــز األم والطفل 
ومراكـــز صحـــة الطفـــل التابعـــة لكاليـــت 
وذلـــك إلســـتكمال جرعـــات التطعيـــم مـــن 
فايـــروس البوليو، والتي تُعطـــى بقطرتيّن عن 
طريـــق الفـــم. بأيدينا وقف تفشـــي الفايروس. 
وفقـــاً ألقـــوال روت بـــاروخ، رئيـــس قســـم 
التمريـــض في عيادات كاليـــت ومديرة حملة 
التطعيمـــات: "نحـــن فـــي كاليت اســـتعديّنا 
وتجهزنـــا لحملـــة اعطـــاء ارشـــادات لطواقم 
تتـــراوح أعمارهم  الذيـــن  تطعيـــم األطفـــال 
التطعيمـــات  تُعطـــى  ســـنوات،   -6  0 مـــن 

فـــي مراكـــز األم والطفـــل التابعـــة لكاليت 
ولـــوزارة الصحة، حيـــث هناك تـــدار عملية 
متابعـــة وتوثيـــق التطعيـــم االعتيـــادي. يتـــم 
تطعيـــم األطفـــال والشـــبيبة الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بيـــن الــــ 7 والــــ 17 عامـــاً في 
مراكـــز األم والطفـــل وفي عيـــادات ومراكز 
صحـــة الطفـــل. ندعـــو األهالـــي واألطفـــال 
الحضـــور مع ســـجل التطعيمات واســـتكمال 
جميع جرعـــات التطعيم الضروريـــة للحماية 
الكاملـــة. بأيدينـــا وقـــف تفشـــي الفايـــروس. 
التطعيـــم ضرورية  اســـتكمال جميع جرعات 
من أجـــل الحفاظ علـــى صحتنـــا وصحة من 
حولنا.  يمكـــن للفايروس التكاثـــر في الجهاز 
الهضمي لألشـــخاص الذين لم يتلقـــوا التطعيم 
بشـــكل كامل وبالتالـــي نقل العـــدوى لمن هم 
حولهـــم. الهدف هو زيادة مســـتوى التطعيمات 
لـــدى كل الجمهـــور االســـرائيلي، وخاصـــة 
األطفـــال، وبالتالـــي منـــع تفشـــي وتطـــور 
الفايـــروس. خطر اإلصابـــة بالمرض هو لكل 
من لم يتلَق  التطعيـــم على اإلطاق، والرضع 
الذين لـــم يتطعمـــوا بعد، واألشـــخاص الذين 
تطعمـــوا في الســـابق بشـــكل جزئـــي وأيضاً 
األشـــخاص الذين يعانون مـــن التثبيط المناعي 
)الكبت المناعة( بســـبب خلفيتهم الطبية. يمكن 
للشـــخص الذي لم يتلَق التطعيم بشـــكل كامل، 
أن يصـــاب بالعـــدوى وأن وينقلهـــا لآلخرين، 
دون حتـــى أن يصـــاب هو نفســـه بالمرض". 

"قطرتـــنّي  بحملـــة  تبـــدأ  كالليـــت 
2022 إلســـتكال تطعيـــم البوليـــو"
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