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أســـبوًعا  العربـــي  الوســـط  شـــهد 
دامًيا, اذ وحتى كتابة هذه الســـطور 
أزهقت  الشـــهر  هـــذا  بداية  ومنـــذ 
مختلفة.  قتل  بجرائـــم  أرواح  ثمانية 
ولعـــل أكثـــر الجرائم التـــي أثارت 
ألـــف عالمة  العـــام وخلفت  الرأي 
الشـــابة  مقتـــل  هـــي   , اســـتفهام 
الطيبـــة  مـــن  مصـــاروة  بـــراءة 
بقتلهم  والمشـــتبه  طعًنـــا  وطفليهـــا 
أطفالهـــا. والـــد  زوجهـــا,  هـــو 

بـــراءة جابر  الشـــابة  لقيـــت  فقـــد 
)26 عاًمـــا( وطفليهـــا  مصـــاروة 
وســـتة  )عامـــان،  وأميـــر  آدم 
االثنين  فجـــر  أشـــهر( مصرعهـــم 

طعنـــا بالســـكين داخـــل بيبتهم في 
زوجهـــا  اعتقـــال  وتـــم  الطيبـــة. 
بالجريمـــة. ضلوعـــه  بشـــبهة 
الشـــاب  لقـــي  الثالثـــاء  وصبـــاح 
 32( شـــهاب  أبو  محمـــود  مالـــك 
مصرعه،  مصمـــص  مـــن  عاًما(، 
نـــار  إلطـــالق  تعرضـــه  إثـــر 
علـــى شـــارع 65 قـــرب محطـــة 
المنطقـــة. فـــي  عيـــرون  شـــرطة 
كان  فقـــد  األربعـــاء  يـــوم  أمـــا 
حيـــث  صاخًبـــا  دموًيـــا  يوًمـــا 
قتـــل.  جرائـــم  أربـــع  شـــهد 
فقـــد لقـــي الشـــاب ســـاهر عباس 
,واصيبت  عاًمـــا( مصرعـــه   23(

ترافقـــه  كانـــت  التـــي  زوجتـــه 
طفيفـــة  بجـــراح   , وطفلهمـــا 
نـــار  إلطـــالق  تعرضهـــم  اثـــر 
بمركبتهـــم فـــي مدينـــة الناصـــرة.

وفاتـــه  أعلنـــت  الطبيـــة  الطواقـــم 
زوجته  ونقلـــت  بجراحـــه  متأثـــًرا 
العـــالج  الســـتكمال  وابنـــه 
ووصفـــت  المستشـــفى  فـــي 
والطفيفـــة. بالمتوســـطة  حالتهمـــا 

ونهـــار األربعاء لقي الشـــاب محمد 
هاشـــم ناطور في العشـــرينات من 
عمـــره  مصرعـــه واصيب شـــاب 
اخر 23 عاما بجـــراح خطيرة اثر 
تعرضهما إلطالق نار في قلنســـوة.

الشـــاب بعد فشـــل  اقرار وفاة  وتم 
فيمـــا جـــرى  انعاشـــه  محـــاوالت 
نقـــل الشـــاب االخر المصـــاب الى 
عالجـــه. الســـتكمال  المستشـــفى 
 ، ســـاعة  مـــن12  أقـــل  وبعـــد 
لقـــي الشـــاب ادهـــم ابـــو عصـــا 
الســـبع  تـــل  عاما(،مـــن   26  (
،مصرعـــه بجريمـــة إطـــالق نار.
فقـــد  الرابعـــة  الجريمـــة  أمـــا 
وقعـــت في شـــفاعمرو حيـــث لقي 
 24( ســـواعد  رســـالن  الشـــاب 
عاًمـــا( مصرعـــه متأثـــًرا بجراحه 
إلطـــالق  تعرضـــه  اثـــر  البالغـــة 
المدينة. فـــي  داخـــل مركبتـــه  نار 
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أصـــدر وزيـــر الداخلية موشـــيه اربيـــل قرارا 
يقضـــي بـــأن يتســـنى للراغبين في الســـفر الى 
الخـــارج وليـــس لديهم جوازات ســـفر ســـارية 
المفعـــول , الحصـــول علـــى جـــوازات ســـفر 
بيومترية فـــي المكاتـــب االربعة الرئيســـية في 
المـــدن الكبرى فـــي البالد ,في القـــدس ,تل أبيب 
,حيفـــا وبئر الســـبع دون االضطـــرار الى حجز 
دور مســـبق وذلك بهـــدف التخفيف مـــن العبء 

الـــذي تشـــهده الفترة مـــا قبل فصـــل الصيف. 
ويســـري مفعـــول القـــرار ابتـــداء مـــن الرابع 
عشـــر من الشـــهر الجاري ولمدة ثالثيـــن يوًما. 
وســـتعمل هـــذه المكاتب بين الســـاعة الســـابعة 
والنصـــف صباحـــا وحتى العاشـــرة ليـــال. كما 
أوعـــز أربيل الـــى الجهات المهنية فـــي الوزارة 
بتكثيـــف القـــوى البشـــرية فـــي هـــذه المكاتب 
بغيـــة تحســـين مســـتوى الخدمـــات للمراجعين.

جـــوازات  الســـتصدار  مكاتـــب  افتتـــاح 
مســـبق حجـــز  دون  بيومريـــة  ســـفر 

اعلنت شـــركة تنوفـــا يوم الثالثـــاء عن رفع 
ســـيرتفع  بموجبها  والتـــي  منتجاتها  اســـعار 
ســـعر المنتجـــات الخاضعـــة للرقابـــة بنحو 
٪8.28 ، كمـــا ســـترتفع أســـعار المنتجات 
غيـــر الخاضعة للرقابة بنحـــو ٪4.65. "في 
ظل الزيـــادة الكبيـــرة في المدخـــوالت وفي 
المقـــام األول ســـعر الحليب الخـــام ". أعلنت 
الشركة أن قائمة األســـعار المحدثة للمنتجات 
الخاضعـــة للرقابة ســـتدخل حيـــز التنفيذ يوم 

األربعـــاء 2023-5-4  ، وأن قائمة أســـعار 
المنتجـــات غيـــر الخاضعة للرقابة ســـتدخل 
حيـــز التنفيـــذ يـــوم األحـــد 7-5-2023 .
والحًقا أعلنت شـــركتا "طاره" و"شـــتراوس" 
لتصنيع منتوجـــات الحليب، انهما ســـتقومان 
برفـــع أســـعار منتجاتهمـــا بحوالـــي ســـبعة 
.)2%( بالمئـــة  واثنيـــن   )7%( بالمئـــة 
وتســـنى للشـــركات الثـــالث رفـــع أســـعار 
منتوجاتهـــا في أعقـــاب أمر حكومـــي وقعه 
وزير المالية بيتســـالئيل ســـموتريتش يقضي 
برفـــع أســـعار الحليـــب ومشـــتقاته بنســـبة 
حوالـــي تســـعة بالمئـــة )%9(، ودخل قرار 
الوزيـــر حيـــز التنفيذ مطلع الشـــهر الجاري.

"تنوفا" "طاره" و"شـــراوس" ترفع أســـعار منتجاتها 

داهمـــت قـــوات الشـــرطة مـــن وحـــدة 
الجريمـــة االقتصادية فـــي الهف 433، 
منـــازل ومصالـــح تجاريـــة التـــي تبيع 
التبـــغ والمعســـل وتم إلقـــاء القبض على 
مشـــتبه بهـــم فـــي قيامهم بتهريـــب التبغ 
الفلسطينية  الســـلطة  ومناطق  األردن  من 

البالد، بشـــكل  المتاجر في  وتوزيعه في 
مخالـــف للقانـــون واالشـــتباه في تورط 
منظمـــة إجرامية من الشـــمال باألعمال.

كمـــا أظهـــر التحقيـــق أن المشـــتبه بهم 
لـــم يدفعـــوا الضرائـــب بشـــكل قانوني 
فـــي  ويشـــتبه  الضرائـــب  لســـلطة 
قيامهـــم بتســـجيل مـــزور فـــي وثائـــق 
الشـــركة، والتآمـــر الرتـــكاب جريمة، 
ومخالفات  األموال،  وغســـل  واالحتيال، 
الجرائـــم  نطـــاق  ويقـــدر  ضريبيـــة. 
بعشـــرات المالييـــن من الشـــواقل. وتم 
بهـــم  مشـــتبه   10 وتوقيـــف  القبـــض 
الرامـــة. بلـــدة  ســـكان  مـــن  للتحقيـــق 

ضبـــط عرشة مشـــتبهني بتهريب املعســـل مـــن األردن 
الشواقل الفلســـطينية وجمع عرشات ماليني  والســـلطة 

وزارة  حـــذرت 
الصحة االســـرائيلية 
حلوى  استهالك  من 
التـــي  اب  الـــرول 
جنوًنـــا  أصبحـــت 
عالمًيا بســـبب فيديو 
 .Tiktok علـــى 
بيـــان  فـــي  وجـــاء 
الـــوزارة  نشـــرته 
أن الحلـــوى تحتـــوي علـــى الجلوكوز وشـــراب 

الـــذرة ، وأن "اســـتهالك الســـكر ثبـــت ارتباطه 
بزيـــادة الـــوزن ، وهنـــاك مجموعـــة متنوعة من 
األمـــراض المرتبطة باســـتهالكها ، مثل أمراض 
القلـــب واألوعيـــة الدموية. ، ارتفـــاع ضغط الدم 
، داء الســـكري مـــن النـــوع 2 ، الكبـــد الدهني ، 
الســـرطان ، تســـوس األســـنان ، والمزيد ". كما 
ورد في الرســـالة أن الحلوى تحتـــوي على زيت 
النخيـــل "الذي يرفع نســـبة الكولســـترول الســـيئ 
وخطـــر اإلصابـــة بأمـــراض القلـــب واألوعيـــة 
الدمويـــة" ومنكهات "قد تؤثـــر على أنماط األكل".

وزارة الصحـــة تحذر مـــن تناول حلـــوى الرول اب
قـــد تزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والرسطان اعتقلـــت الوحـــدة القطريـــة لجرائـــم الغش 

ثمانية عشـــر   )433 واالحتيـــال )الهـــف 
شـــخًصا - بينهـــم رؤســـاء مجالـــس محلية 
في شـــمال البالد ومســـتخدمين فـــي القطاع 
العـــام بشـــبهة التالعـــب فـــي مناقصـــات 
نفايـــات، وإســـاءة األمانة  بإزالـــة  تتعلـــق 
ونفـــذت  األمـــوال.  وتبييـــض  واالحتيـــال 

االعتقـــاالت في عســـفيا ,كفرمنـــدا ,الرينة 
,ابو ســـنان , شـــفاعمرو ومناطـــق أخرى.
وخـــالل القيـــام بأعمـــال تفتيش تـــم العثور 
فـــي مكاتـــب المجالـــس المحليـــة وأماكن 
مركبـــات  علـــى  للمشـــتبهين  أخـــرى 
نقديـــة،  أمـــوال  نفايـــات،  وشـــاحنات 
شـــيكات، مجوهـــرات وملفـــات ذات صلة.

اعتقال مســـؤولني وموظفني يف مجالـــس محلية عربية 
األمانـــة وتبييـــض أموال والفســـاد بشـــبهة خيانـــة 

الصـــادرة عن  األخيـــرة  للمعطيـــات  وفقـــا 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، بالنســـبة للصورة 
مدينـــة  مـــدارس  حّققـــت  فقـــد  التربويـــة، 
شـــفاعمرو، إنجـــازا مشـــّرفا فـــي امتحانات 
البجـــروت، إذ وصلت نســـبة الحائزين على 
شـــهادة البجروت إلى %75 على المســـتوى 
البلدي مع احتســـاب المـــدارس التكنولوجيّة، 
وإلـــى %85 دون المـــدارس التكنولوجيـــة.
يشـــار إلى أن نتائج البجروت في شـــفاعمرو 
ارتفعـــت بالســـنوات األخيرة بشـــكل منهجّي 
ومـــدروس، حيـــث كان معـــدل البجـــروت 
فـــي  و57%   ،2018 العـــام  فـــي   55%
العـــام 2019، و%65 فـــي العـــام 2021.
أشـــاد  عرســـان  الســـيد  البلديّـــة  رئيـــس 
خـــالل  الملحـــوظ  وباالرتفـــاع  بالنتائـــج 
ســـنوات توليـــه الرئاســـة، مشـــيرا إلى دور 
إدارات  بيـــن  ـــق  المشـــترك والمنسَّ العمـــل 

ومديـــرة  المهنيـــة،  والطواقـــم  المـــدارس 
صبـــح،   رنـــا  الدكتـــورة  المعـــارف  قســـم 
ومفتـــش المـــدارس الدكتور خالـــد حجازي.

بدورها مديرة قســـم المعـــارف د. رنا صبح 
أعربت عـــن فخرهـــا بـــاإلدارات والطواقم 
فـــي مدارس شـــفاعمرو:  المهنية  التربويـــة 
االبتدائية واإلعداديـــة والثانوية، باعتبار هذه 
النتائـــج حصيلة جهد متواصـــل بين المراحل 
العمريـــة. وأكـــدت بـــأّن مديـــري المدارس 
يحثـــون الخطـــى لتطبيـــق أهـــداف الخطـــة 
اإلســـتراتيجية فـــي التربية والتعليـــم الداعية 
إلى رفـــع النتائج في البجـــروت. وهذه النقلة 
فـــي التحصيـــل العلمي واســـتحقاق شـــهادة 
البجروت مقارنة بالســـنوات الســـابقة، ما هو 
إاّل نتيجة اســـتخدام طرائق تدريس مســـتجدة 
وذات جودة، وشـــراكة مهنية بين البلدية ود. 
خالد حجـــازي مفتـــش مدارس شـــفاعمرو، 

إضافة إلى التســـهيالت التـــي منحتها وزارة 
المعـــارف لجميع المدارس. وأشـــارت مديرة 
قســـم المعـــارف إلى النســـبة المشـــرفة في 
تســـرب الطالب، حيث عملت وحـــدة الدوام 
المنتظـــم على تقليص الظاهرة لتصل النســـبة 
إلـــى %0.4 بينما المعدل القطري للتســـرب 
هو %1. وهذا إنجاز موفق يترجم الشـــراكة 
بين قســـم المعـــارف المتمثل بمديرة القســـم 
ووحـــدة الـــدوام المنتظم والطواقـــم التربوية 
واالخصائييـــن النفســـيين وأصحاب الوظائف 
في المـــدارس واألهالـــي. كما أشـــارت إلى 
دور لجنـــة األهالي المحلية المتمثلة برئيســـها 
الســـيد نـــادر يوســـفين وأعضـــاء اللجنة في 
التواصـــل مع قســـم المعـــارف ومدارســـنا 
لتغطيـــة االحتياجـــات والعمـــل علـــى إيجاد 
شراكة دائمة ومســـتمرة لرفع مستوى التعليم 
فـــي المدينـــة والحفـــاظ علـــى اإلنجـــازات.

أما حـــول الخطة المســـتقبليّة فتؤّكـــد د. رنا 
صبـــح الحاجـــة إلى رفـــع نســـبة البجروت 
المتميـــز، فـــال تزال المـــدارس تحتـــاج إلى 
تركيـــز الجهـــود فـــي المواضيـــع العلميـــة 
والرياضيـــات واللغـــة اإلنجليزيـــة، بدًءا من 
الصفوف الدنيا لتحقيـــق التميّز في البجروت.
وقـــد عقب مســـؤول ملـــف المعارف الســـيد 
زيـــاد الحـــاج، قائال إن هـــذه النتائـــج فخر 
لجهـــاز التربيـــة والتعليـــم وللقائميـــن عليه، 
بـــأن مدارس شـــفاعمرو تمكنت  وخصوصا 
من ســـّد الفجوات، وهـــا هي تنطلـــق بثبات 
نحـــو تحقيـــق األهداف. ثـــم بـــارك للطواقم 
وللمفتـــش  المعـــارف  ولقســـم  والمديريـــن 
جهودهـــم مـــن أجل رفـــع مســـتوى الجهاز 
المواطنيـــن والطـــالب. لتلبيـــة احتياجـــات 
مفتـــش مـــدارس المدينـــة د. خالـــد حجازي 
بـــارك هـــذا اإلنجـــاز المشـــّرف لمـــدارس 
شـــفاعمرو، معتبـــرا هـــذا النجـــاح نتيجـــة 
والدؤوبـــة  الحثيثـــة  للجهـــود  متوقعـــة 
المبذولـــة بالعزيمـــة واإلصـــرار وتضافـــر 
الجهـــود والشـــراكة والتواصـــل بيـــن كافة 
برئيســـها  البلديـــة  خصوصـــا  األطـــراف 
بمديرتـــه  المعـــارف  وقســـم  وأعضائهـــا، 
وطواقمها. بإداراتهـــا  والمـــدارس  وموظفيه 

شـــفاعمرو تحّقـــق نتائـــج مرّشفـــة وغـــر مســـبوقة يف البجـــروت 
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مقاالت

توجـــد كالب تنبـــح وعندمـــا ينهرها االنســـان 
"اخـــِص" تذهب بطريقهـــا وتكف عـــن النباح. 
وهنـــاك كالب تنبح بوقاحة ومهما قال االنســـان 
"اخِص" تســـتمر فـــي النبـــاح وال تســـكت إاًل 
عندمـــا تتلقـــى ضربة بحجر او بغيره، فتســـكت 
عن النبـــاح. وهذا أفضل وصـــف لحالة نتنياهو 
مع الســـعودية. فكل الوقـــت يتحدث زعيم حزب 
الليكود المتطـــرف نتنياهو عـــن رغبة قوية في 
تطبيع العالقـــات مع الســـعودية ويلهث وراءها 
باســـتمرار لتحقيق رغبته. لكن الســـعودية تقول 
لـــه دائمـــاً "اخـــِص"، وال حيـــاة لمـــن تنادي، 
وال يـــزال يواصـــل نبـــاح الرجـــاء للتطبيـــع.

الســـعودية تصـــرح دائمـــاً وعلنـــا أنهـــا لـــن 
تطبـــع عالقاتهـــا مع إســـرائيل قبـــل ان توافق 
علـــى تحقيق حـــل الدولتيـــن مع الفلســـطينيين. 
كمـــا أصـــدرت الســـعودية عـــدة بيانـــات تدين 
الفلســـطينيين  تجـــاه  اإلســـرائيلية  السياســـات 
منـــذ تشـــكيل حكومـــة نتنياهـــو، ومـــع ذلـــك، 
يلهـــث نتنياهـــو وراء الســـعودية للتطبيع معها.

ليندســـي  الجمهـــوري  األمريكـــي  الســـناتور 
غراهـــام، له رأي آخـــر فيما يتعلـــق بموضوع 
التطبيـــع مـــع الســـعودية. فهو يـــرى أن "هذه 
ليســـت فرصة غير محـــدودة، وإذا لـــم نحققها 
فـــي عـــام 2023 أو أوائـــل عـــام 2024، فقد 
تغلق النافـــذة”، يعني ان إمكانيـــة التطبيع إذا لم 
تتم خـــالل هـــذه الفترة فـــال يوجد بعـــد حديث 
عن تطبيع ســـعودي اســـرائيلي. لكن الرســـالة 
"الضربـــة" التي وجهتها الســـعودية إلســـرائيل 
هـــي دليـــل واضـــح علـــى اســـتبعاد أي تطبيع 
خـــالل الفترة التـــي حددها األمريكـــي غراهام.

الســـعودية وجهـــت لنتنياهو ضربـــة قوية على 
الـــرأس إلســـكاته عن النبـــاح. فقـــد أعلنت يوم 
العاشـــر مـــن الشـــهر الماضـــي عن اســـتعادة 
كافـــة العالقات مـــع "العـــدو" الســـابق إيران، 
الســـعودية  الحالي إلســـرائيل.  اللـــدود  العـــدو 
ضربـــت عصفوريـــن بحجـــر واحـــد. فهي من 
ناحيـــة أســـكتت نتنياهـــو عـــن "النبـــاح" حول 

تطبيـــع العالقة معهـــا حيث أغلقـــت أمامه كافة 
األبـــواب، ومـــن جهة ثانيـــة، جـــددت العالقة 
مـــع إيران، حيـــث كان ذلك مفاجـــأة قوية لدولة 
"قانـــون القوميـــة". ضربتان موجعتـــان تلقاهما 
نتنياهـــو، األمر الذي دفعه الســـتخدام أســـلوب 
تعامـــل جديد مـــع بـــالد الحرمين الشـــريفين.

ويبـــدو ان هذا "النتـــن ياهو" ومن شـــدة الوجع 
الذي لحق به، يســـتخدم اآلن اســـلوباً يختلف عن 
أسلوب التوســـل الســـابق للتطبيع مع السعودية. 
فهو اآلن يســـتخدم أســـلوب التهديـــد. ففي مقابلة 
له، مع قنـــاة CNBC األميركية، قـــال نتنياهو 
أن الســـعودية قد تندم على التقـــارب مع إيران. 
"يـــا ريـــت يفهمنـــا أبـــو يائيـــر" لماذا ســـتندم 
الســـعوديةـ علمـــاً بأن إســـرائيل هي المســـتفيد 
الرئيـــس لـــكل عمليـــة تطبيع مع دولـــة عربية.

ليعـــرف نتنياهو وزعرانـــه اليمينيين المتطرفين 
في الحكومـــة، أن االتفاق الســـعودي اإليراني، 
وكمـــا أكد لـــي مصـــدر إعالمي لبناني شـــيعي 
رفيع المســـتوى، هو " أكبر من تســـوية او تفاهم 
ويؤســـس لما يمكن تسميته شـــراكة وان االتفاق 
يســـير بوتيرة متصاعدة ســـتؤدي الى واقع جديد 
يصـــب في مصلحـــة البلدين ويؤمن االســـتقرار 
في المنطقة باســـرها". طبعاً بعيداً عن إسرائيل.
عـــودة العالقـــات الســـعودية اإليرانية ســـيكون 
لهـــا تأثير إيجابـــي علـــى ملفين رئيســـيين في 
اليمنيـــة،  المنطقـــة: أولهمـــا، ملـــف الحـــرب 
حيـــث ســـيتم تســـوية هـــذا الملـــف، وثانيهما، 
الملـــف الســـوري الســـعودي، حيث ســـيتم فتح 
صفحـــة جديـــدة فـــي العالقـــات بيـــن البلدين 
وزيـــارة وزبـــر الخارجيـــة الســـوري فيصـــل 
المقـــداد للســـعودية تصـــب فـــي هـــذا االتجاه. 
 . . . اً خيـــر أ و
لمـــن ال يعرفـــون: المـــادة 19 مـــن اإلعـــالن 
العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان، تقـــول ان حريـــة 
التعبيـــر حـــّق أساســـي مـــن حقوق اإلنســـان 
اإلعـــالم  حريـــة  تتعـــرض  ذلـــك،  ومـــع 
وحريـــات الـــرأي والتعبير، لضغـــوط متزايدة. 

بدايـــة انـــوه ان الحديـــث ال يـــدور حـــول 
الفيلـــم الكوميدي المصـــري المعروف الذي 
يحمـــل العنـــوان وال توجـــد أي صلـــة به

ال يختلف عاقـــالن اثنان انـــه يتوجب علينا 
الخاطئـــة  المواقـــف  ومحاربـــة  التصـــدي 
والعالقات المســـيئة والصداقـــة المبنية على 
المـــأرب الشـــخصية الضيقـــة وضـــرورة 
الخـــروج مـــن هـــذه الدائرة بأســـرع وقت 
الن هذا النـــوع من الصداقة اشـــبه بالكتاب 
يحتاج لثوان معدودة لحرقه وســـنين لكتابته

والعواصـــف ال تضـــرب ســـوى الجبـــال 
الشـــامخة وامـــا المنحـــدرات فـــال تذهـــب 
المحملـــة  الراكـــدة  الميـــاه  اال  اليهـــا 
بالقـــاذورات والســـنابل المليئـــة هـــي التي 
تنحنـــي طبعـــا ليـــس خنوعا بل خشـــوعا 
فالمـــرء يبتلي علـــى قدر شـــموخه ومقامه 
نعـــم يزعجنـــي يقلقنـــي وال يعجبنـــي كل 
مـــن يتبع سياســـة االفعـــى الســـامة الغدارة 
التي تغيـــر جلدهـــا كيفما تتطلـــب ظروفها 
بلـــون مـــكان تواجدها  وتتراقـــص وتتلون 
الحيـــاة  اشـــبه بالســـوبرماركت تتجول فيه 
بـــكل حريـــة وتاخـــذ مـــا يطيب لـــك من 
المعـــروض ولكـــن تذكـــر بـــان الحســـاب 
امامـــك وســـتدفع ثمـــن كل شـــيء اخذتـــه 

ان  يســـتطع  لـــم  انـــا   
يغيرني احـــد أقول كلمتي 
ومصداقيـــة  ثقـــة  بـــكل 
الموقـــف  كان  مهمـــا 
والثمن ال اســـمح لنفســـي 
ان أكـــون رهينـــة وجبانا 

كالحربـــاء فـــي بدايـــة االســـبوع كريمـــا 
شـــجاعا يوم االثنين يســـاريا يـــوم الثالثاء 
يمينيا يـــوم األربعاء ناصريا يـــوم الخميس 
شـــيوعيا  "هـــال بالخميس" يـــوم الجمعة ال 
احدد موقفي ويوم الســـبت معكم معكم عيلكم 
عليكـــم تاع كلو كمـــا قال المثـــل المصري  
نعم الدنيا تدور ثم تعـــود وتقف عندك لتفعل 
بك ما فعلتـــه بغيرك  وقد تضعنا في اســـوأ 
محط      وتجـــور علينا األيام وتنقلب ضدنا 
تحقـــق  ان  اردت  اذا  أقـــول  للخالصـــة 
عزيمتـــك  وتقويـــة  المنشـــودة  امالـــك 
لديـــك  تكـــون  ان  فيجـــب  وارادتـــك 
الروحانيـــة والطاقـــة  المشـــتعلة  الرغبـــة 

الطاقـــة  لصـــوص  مـــن  حـــذرا  وكـــن 
وتشـــتت  اإلحبـــاط  القلـــق  "لصـــوص 
الذهـــن" الذيـــن يحاولون اضعـــاف ارادتك

المـــرأة  امـــام  قـــف  باكـــرا  انهـــض 
يومـــك    وابـــدأ  ايمانـــك وعزيمتـــك  جـــدد 

عبــــيــــــــد ــو  ــ أبــــــــ ــن  ــ معيــــــــ بــقلـم 

مســـتنقع نتنياهو الالهث عبثاً وراء السعودية للتطبيع يف  االنســـان  يقـــع  عندمـــا 
املهزلـــة اىل  االمـــر  بـــه  فينتهـــي  أفـــكاره 
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اآْلَن تســـمو الّطبيعُة الّصامتـــُة، وتزهُر باْلكلماِت 
كـــْي تنطَق، ويتحـــّرُك الّصخُر الّصلُب، ويســـقُط 
مـــْن قّمـــِة اْلجبِل إلى اْلـــوادي، كـــْي يصرَخ في 
عمـــِق اْلفراِغ. إنَّ اْلكلمَة مجـــُد تكويِن اأْلرِض... 
اإْلنســـاُن، هـــذا الْمخلـــوُق النّاطـــُق، لـــْو نطَق 
باْلحّقِ باْلكلمـــِة الّطيّبـــِة، وزرَع اأْلرَض بالثّمرِة 
الّطيّبِة وجعـــَل اآْلتيَن، ال يُبصـــروَن، إاّل اْلبّوابَة 
الّصفراَء، الّتي ارتســـَمْت، على شـــكِل الّطبيعِة: 
زاويٌة مـــَن الّصخـــِر، ونقطٌة مَن اْلبحِر، وســـرُّ 
ســـحِر الّشـــجِر الّذي ال يمـــوُت: اْلكلمـــُة الّطيّبُة. 
الّصفـــراِء،  اْلبّوابـــِة  إلـــى  أعـــوُد  لهـــذا، 
كلّمـــا ســـقَط خيـــاُل الْمخيّلـــِة علـــى النّاطـــِق.
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ليكـــْن خالُص النّفـــِس باأْلحمِر. ال شـــيَء يطّهُر 
اْلجســـَد، ســـوى الّدِم، وال شيَء يفســـُدُه كالّدِم. ال 
شـــيَء معّقٌد مثُل جرياِن الّدماِء فـــي اْلعروِق. ال 
شـــيَء معي، كْي أســـيَر إلـــى اْلبّوابـــِة اْلحمراِء، 
وكلُّ شـــيٍء معـــي. أنـــا اإْلنســـاُن تماًمـــا كالّدِم. 
هـــِذِه اْلبّوابـــُة اْلواقفُة في أرِض اْلجنـــاِن، ال تفتُح 
 ... أبواَبها، إاّل حيَن يشـــتدُّ ظلُم اإْلنســـاِن. يســـتبدُّ
يســـتعمُر، يســـرُق أرَض اْلغيِر، وخيراِت اآلخِر. 
تُفتـــُح اْلجهـــُة اْليمنـــى، تخـــرُج النّـــاُر تحـــرُق 
تحصـــُد الّظالميـــَن، أْو تبـــّدُل حـــاَل الّصابريَن. 
لهـــذا، علْيـــَك أْن تصبـــَر قليـــاًل، كـــْي أعطَيَك 
اْلحمـــراِء. اْلبّوابـــِة  وشـــكَل  اْلمـــكاِن  رســـَم 
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... وعنـــَد النّهِر، ترَك النّســـُر ريشـــَة اْلعشـــِب. 
بهـــا يُكتُب الكالُم، على شـــفاِه الّطيبيـــَن. فيخرُج 
اْلـــكالُم كأســـراِب اْليماِم مـــْن مناهـــِل اْلبالغِة، 
والـــكالُم اْليابُس كاْلعشـــِب اْليبـــاِب، ال يصلُح إاّل 
لْلحرِق. وعندما تشـــّكَل اْلكالُم – اْلحكمُة – تزيَّن 
اإْلنســـاُن بأعلى مرتبـــٍة بيَن الْمخلوقـــاِت، مرتبِة 
اْلعقـــِل. كأنَّك اآْلَن تســـيُر في شـــراييني. أعرُفَك 
مْنُذ عرْفـــُت النّطَق، وعرْفـــُت أنَّ اْلعقَل جوهٌر، 

ومـــا دوَن اْلعقـــِل مصنٌّع، أْو مزيّـــٌف، أْو معّدٌل، 
أْو مرّكـــٌب، أْو عنصـــٌر مـــْن عناصـــِر اْلكوِن.
 لهـــذا، كاَنِت اْلبّوابُة اْلخضراُء شـــامخًة شـــاهدًة 
علـــى وصوِل أهـــِل اْلخيِر... كاَنْت فـــي انتظاٍر.
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يمكنُـــَك، وأنَت تنظُر إلـــى اْلبّوابـــِة اْلحمراِء، أْن 
تبصـــَر، تيجاًنا معلّقـــًة علـــى اأْلركاِن اأْلربعِة، 
وزوايا مزخرفـــًة، وجدراًنا تفصُل بيـــَن اْلبركاِن 
واْليابســـِة، وعلى قّمِة التّيجـــاِن، مالييُن اْلجماجِم 
بدّقٍة وإتقاٍن ومهارٍة، مَن اْلفّنِ والّطقوِس والّســـحِر 
معلّقـــٌة. كلُّ جمجمـــِة معلّقٌة فـــي قّمـــِة التّيجاِن.
عبارٌة عْن مليوِن جمجمـــٍة. "رأُس راعي اْلقطيِع
 نيابـــة عـــْن قبائـــِل اْلمراعـــي" وكلُّ جمجمـــٍة 
ســـنٍة.  ألـــُف  دوٍر  وكلُّ  "دوًرا"  عاصـــَرْت 
اْلجماجـــُم معلّقـــٌة على اْلجهـــِة الّشـــرقيِّة للبّوابِة 
ويفصـــُل بينها وبيَن اْلخـــّطِ اْلواضـــِح، بحٌر مَن 
اأْلفِق الْمحترِق، الّســـاقِط تماًما عنَد بدايِة اْلبّوابِة.
علـــى اْلجهِة اْلغربيّـــِة، معلٌّق ميزاٌن مـــَن الّذهِب 
اْلخالـــِص حيَن تقـــُف أماَم اْلميـــزاِن "إذا ارتفَعْت 
" تُفتُح لـــَك اْلبّوابُة  كّفـــُة اْلخيِر، مقابَل كّفِة الّشـــّرِ
" يســـحبَُك حديُد اْلبّوابِة  "وإذا ارتفَعْت كّفُة الّشـــّرِ
اأْلخـــرى... اْلجهـــِة  إلـــى  ويأخـــُذَك  الّزرقـــاِء 

اْلحمـــراِء  اْلبّوابـــِة  بـــركاُن  قذَفـــَك  ربّمـــا 
الّزرقـــاِء،  اْلبّوابـــِة  حديـــُد  ربّمـــا  هنـــا،  إلـــى 
الّشـــريرُة.  واأْلعمـــاُل  اْلخبيثـــُة،  النّوايـــا  أِو 
تأخُذنـــي لغتي... تُبعثـــُر أوقاتـــي... تُدخلني في 
غياهِب النّســـياِن أماَم روعِة وجماِل سحِر اْلمكاِن.
)اْلجنّـــُة( مســـرحُة اْلقصيدِة اْلعربيّـــِة /  التّرجمة 
حجـــازي  حســـن    / اإلنجليزيّـــة  اللّغـــة  إلـــى 
صفـــا  د.   / والتّدقيـــق  اْلمراجعـــة    / حســـن 
حجـــازي  حســـن  يمنـــة  الغـــالف:   / فرحـــات 
.2023 المصريـــة  الربيـــع  دار  اإلصـــدار   /
 / وهبـــة  نديـــم  وهيـــب  )الجنـــة(  كتـــاب 
النـــاس  حســـن حجـــازي حســـن - موقـــع كل 
عســـفيا واخبـــار  الكرمـــل  داليـــة   اخبـــار 

وهبـــة نديـــم  وهيـــب  األديـــب:  الشـــاعر 

مـــــــــــــن كتـــــــاب اْلجّنــــــُة * 

... المـــآن  وبالفـــم  بصراحـــة  لنقـــل 
 ... تمويـــه  وِبـــال  الحقيقـــة  لنحـــِك 
متمـــّرد  شـــعب  بـــل   ، عنيفـــون  نحـــن 
يعشـــق القتـــل ويـــذوُب ُحبًّـــا فـــي اإلتاوات 
. رديئـــة  صفـــة  وكّل  والفوضـــى  واألذى 
 ســـتون قتيـــاًل يـــا بشـــر حتـــى اليـــوم منذ 
بدايـــة الســـنة التـــي لـــم ينتـــه بعد شـــهرها 
الّرابـــع ، والحبـــل على الجّرار فـــي مجتمع 
ال يصـــل عـــدده الـــى مليونيـــن ، عـــدا عن 
زرع  عـــن  ناهيـــك   ، الجرحـــى  عشـــرات 
بـــذور الخـــوف فـــي كّل النفـــوس وخاّصة 
 . التجاريـــة واألغنياء  المصالـــح  أصحـــاب 
 : هـــو  نفســـه  يطـــرح  الـــذي  والســـؤال   
فقـــط  بالالئمـــة  ســـنلقي  متـــى  الـــى    
؟!! ـــرطة  الشُّ وعلـــى  الحكومـــة  علـــى 
كبيـــًرا  قســـًطا  يتحّملـــون  انّهـــم  مـــع   
الرديئـــة  الميـــزة  مـــن " ازدهـــار " هـــذه 
وتـــدبُّ  حياتنـــا  صفـــو  تُعّكـــر  التـــي 
؟! اوصالنـــا  فـــي  عـــب  والرُّ الخـــوف 

 نعـــم وألف نعـــم ،  لقد تغاضوا مـــّدة طويلة 
عـــن مالحقـــة الســـالح الســـائب والمنفلـــت 
ُعـــّبِ  فـــي  بـــات ويبيـــت  وأهلـــه والـــذي 
كّل شـــاّب  ويافـــٍع من شـــبابنا أو يـــكاد ... 
يعقـــوب  نفـــس  فـــي  لســـبب   – تغاضـــوا   
وقاســـية  صادمـــة  النتيجـــة  فجـــاءت    -
بـــات  وداميـــة لدرجـــة ان الكثيريـــن منّـــا 
يفّكـــر فـــي الهجرة ولـــو الى الســـودان ؟!!
.. يُطـــاق  ال  األمـــر  اضحـــى  لقـــد 

ولكن المالمـــة ال تقع فقـــط وال تقتصر على 

الحكومة والشـــرطة بـــل تتعّداها 
التـــي  اخالقياتنـــا  والـــى  الينـــا 
نســـيناها أو كدنا ، والـــى تربيتنا 

التـــي أضحت هّشـــة ومجبولـــة بالالمباالة ، 
البســـاط  فُســـحب  بالّضعف والوهن  ُقـــل  بل 
مـــن تحـــت أقـــدام االبـــّوة التي كانـــت الى 
ســـنوات خلـــت فّعالة ومؤثّـــرة ، فاألب كان 
الســـلطان والقيصـــر واآلمـــر والناهـــي في 
بيتـــه،  فبنظرة منه كان يشـــّل أوصال أبنائه 
الكبار قبل الّصغار ، فأيـــن ذهبت هذه الهْيبة 
؟ ومـــاذا أصابنا نحـــن الّذين لطالما تشـــّدقنا 
. الحســـنة والفضلى  باألخالقيّـــات وبالتربية 

خســـارة  وألـــف  خســـارة 
 فمـــا أن تغيـــب الّشـــمس حتـــى " يتفرعن " 
الكالشـــينكوف  والُمســـّدس فيـــروح يصول 
ويجـــول متوّعًدا وســـارًقا لألرواح وناشـــًرا 
ا تُلّونه الجريمة بلونها األســـود المقيت .  جـــوًّ
بـــى والمدى  بـــى والرُّ   وَصـــَل الّســـْيُل الزُّ
وما عـــاد فـــي قـــوس صبِرنا مـــن ُمنزع .

 : هـــو  بشـــّدة  المطـــروح  والســـؤال      
الشـــرطة  أن تضـــع  الوقـــت  يحـــن  ألَـــْم    
برنامًجا شـــاماًل الجتثاث هذه اآلفة الســـوداء 
والعنف الُمستشـــري في مجتمعنـــا العربّي ؟ 
  ألَـــْم يحـــن الوقـــت مـــن أن نعـــود الـــى 
االبـــّوة الّصارمـــة التـــي ترســـم الهْيبة على 
كّل الوجـــوه ، حتـــى ولـــو اســـتدعى األمر 
الســـائب  الســـالح  الشـــرطة عن  أن نخبـــر 
الـــذي ينـــام مطمئًنا تحـــت مخـــدات أبنائنا ؟ 
 نعـــم  "حان الوقت من زمـــان "  كما كانت 
تقـــول جدتي وبـــات لزاًما علينـــا ان نتحّرك 
مام من أيادينـــا الى األبد .  قبل أن يفلـــت الّزِ

لنقـــل برصاحة : إّننـــا عنيفون 
دعــــــــيـــــــم  زهــــيـــــــر 
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بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلســـل 
“تحـــت الوصاية”، تتحضـــر النجمة منى 
زكـــي لعـــودة قوية فـــي الســـينما، حيث 
تنتظـــر عرض ثالثـــة أفالم جديـــدة لها.

وتشـــارك زكي فـــي 3 أفالم ويشـــاركها 
فيهـــم مجموعـــة مـــن النجـــوم، ومـــن 
المنتظـــر أن يبـــدأ عـــرض بعـــض منها 
مـــن عيـــد األضحـــى 2023 المقبـــل، 
حيـــث ســـيعرض فيلـــم “الجواهرجـــي” 
مـــع النجـــم محمد هنيـــدي، بعـــد حوالي 
25 عامـــا منذ آخـــر فيلـــم جمعهما وهو 
فيلـــم “صعيدي في الجامعـــة األمريكية”.

ويشـــارك معهما مجموعة من النجوم من 

بينهـــم لبلبـــة، تارا عمـــاد، أحمد 
الرســـول  حـــالوة، عارفـــة عبد 
وآخرين والعمـــل من تأليف عمر 
طاهـــر، وإخراج إســـالم خيري.

وكذلـــك تنتظر منى عـــرض فيلم 
“القاهـــرة مكة” بعـــد تأجيله أكثر 
مـــن مرة، ويشـــاركها في بطولته 
كل مـــن محمـــد ممـــدوح، وخالد 
الصـــاوي، محمد فـــراج، ومحمد 
الشماشـــرجي  جيهـــان  عـــالء، 
تأليـــف  مـــن  وهـــو  وآخريـــن 
محمـــد رجـــاء، وإخـــراج هانـــي خليفة.

وتنضم الفنانـــة المصرية أيضـــاً ألبطال 
فيلم “الســـرب”، والمتوقـــع طرحه بدور 
العـــرض الســـينمائية فـــي موســـم عيد 
األضحـــى المقبـــل لعـــام 2023، بعـــد 
تأجيلـــه أكثر من مـــرة، وتـــدور أحداثه 
حول قصـــص حقيقيـــة. ويشـــاركها في 
بطولة العمل شـــريف منير، أحمد الســـقا، 
محمـــود عبـــد المغنـــي، نيللـــي كريـــم، 
عمـــرو عبـــد الجليـــل، صبـــا مبـــارك، 
دياب، كريـــم فهمي، وهـــو تأليف عمرو 
عبدالحليـــم وإخـــراج أحمد نـــادر جالل.

نشـــرت الفنانـــة المغربية بســـمة بوســـيل، 
األســـبوع الماضـــي، نبـــأ طالقها رســـمًيا 
حســـني. تامـــر  المصـــري  الفنـــان  مـــن 
وكتبت بسمة بوســـيل، عبر حسابها الرسمي 
على موقع )إنســـتغرام(: وجعلنـــا بينكم مودة 
ورحمـــة، دا كالم ربنا فـــي الزواج والطالق 
لقد تـــم الطـــالق بينـــي وبين تامر حســـني 
و ســـيظل بينـــا كل ود و احتـــرام و ربنـــا 
يكتبلـــك و يكتبلـــي كل الخير آميـــن يارب".

علـــى  تامـــر  وحـــرص 
وعلق  الســـتوري  مشـــاركة 
عليها : "وجعلنـــا بينكم موده 
في  األزواج  بيـــن  ورحمـــة 
تزوجوا  ســـواء  حاالتهم  كل 
او لـــم يقدر هللا االســـتمرار 
الطيب  باالتفـــاق  فانفصلـــوا 
ســـتظل بيننا الموده والرحمة 
و أجمل اوالد وســـيظل بيننا 
عشـــرة  والتقدير  االحتـــرام 
١٢ عـــام مش هينـــه ، ربنا 
يكتبلـــك ويكتبلي كل الخير يابســـوم ســـأظل 
االب و االخ والســـند الصديق وفي حفظ هللا". 
وفـــي وقـــت ســـابق، قـــام الثنائـــي بســـمة 
بوســـيل وتامـــر حســـني بإلغـــاء متابعتهما 
لبعضهمـــا البعـــض علـــى موقـــع التواصل 
االجتماعـــي "انســـتغرام"، مـــا دفـــع رواد 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي لالعتقاد بأن 
الخطـــوة مقدمة لإلعـــالن عـــن انفصالهما.

يبـــدو أن عـــودة النجمة المصرية شـــيرين 
عبد الوهاب إلى الســـاحة الفنيـــة لن تقتصر 
علـــى الغناء فقـــط. بـــل هنـــاك العديد من 
التـــي تحضرهـــا لجمهورهـــا. المفاجـــآت 
وعلـــى هامـــش حفلهـــا بدبـــي، أكـــدت أن 
األحاديث الخاصة بمشـــاركتها في عمل فني 
ليســـت شـــائعة إنما أمر صحيح، مشيرة إلى 

كونها تتعـــاون مع نتفليكس مـــن أجل تقديم 
فيلم وثائقـــي عن حياتها ومشـــوارها الفني.

كما كشـــفت أنهـــا تشـــارك في هـــذا الفيلم 
بشـــخصيتها الحقيقيـــة، فيمـــا تتواجـــد فتاة 
صغيـــرة تجســـد شـــخصيتها وهـــي طفلة.

إال أن شـــيرين لـــم تكتـــف بهـــذا الخبـــر. 
فقـــد أكـــدت خـــالل حديثهـــا أنها لـــم تعد 
تســـيطر علـــى حســـاباتها الرســـمية فـــي 
حاليـــاً. االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

ولفتـــت إلـــى كونهـــا ستكشـــف تفاصيـــل 
هـــذا األمـــر فـــي الوقـــت المناســـب، وأن 
الجمهـــور ســـيحصل خـــالل هـــذه الفتـــرة 
علـــى أخبارهـــا مـــن خاللهـــا شـــخصياً.

يذكر أن شـــيرين واجهت مؤخرا العديد من 
والنفســـية، حجبتها عن  الصحيـــة  األزمات 
الجمهـــور، مـــن بينها خالفات مـــع زوجها 
المطرب حســـام حبيب، ومشاكل مع أسرتها 
التي أودعتها المستشـــفى للعالج من اإلدمان.

يســـرا  المصريـــة  الفنانـــة  كشـــفت 
لمواطنهـــا  الصحيـــة  الحالـــة  عـــن 
يغيـــب  الـــذي  إمـــام،  عـــادل  الفنـــان 
عـــن الســـاحة الفنيـــة منذ 3 ســـنوات.

وقالـــت يســـرا، خـــالل مداخلـــة هاتفية 
مـــع برنامج "حضـــرة المواطـــن" على 
قنـــاة "الحـــدث اليـــوم"، إن عـــادل إمام 
بخيـــر،  وهـــو  جيـــدة  بصحـــة  يتمتـــع 
الفتـــة إلـــى أنهـــا علـــى تواصـــل دائم 
إمـــام. عصـــام  المنتـــج  شـــقيقه  مـــع 

زي  إمـــام  "عـــادل  يســـرا:  وعلقـــت 
الفـــل وأنا علـــى اتصـــال دائم بشـــقيقه 
عصـــام إمـــام، وهـــو بخيـــر ويعيـــش 
وســـط أوالده وأحفاده ومبســـوط معاهم 
الصحـــة". ويديلـــه  يخليهولنـــا  وربنـــا 

وأثار عادل إمام شـــكوكا لـــدى متابعين 
بشـــأن حالته الصحية، خاصة بعد ابتعاده 
عن األعمال الدراميـــة منذ عام 2020.
آخر   2020 ويعتبر مسلســـل "فالنتينو" 
أعمالـــه، ومنذ ذلك الحين لـــم يظهر في 
أي مـــن األعمـــال الفنية رغـــم الحديث 
عـــن قـــرب عودتـــه بفيلم جديـــد يحمل 
عنـــوان "الواد وأبوه" مـــن تأليف صالح 
الجهينـــي وإخـــراج نجلـــه رامـــي إمام.

المخرج  تحـــدث  وفـــي وقـــت ســـابق، 
رامـــي إمام عـــن ســـبب هـــذا الغياب، 
فـــي تصريحـــات تلفزيونية لـــه، إذ قال 
إن والـــده بحاجـــة للراحـــة، ولـــم يجد 
التراجع  الـــذي يشـــجعه علـــى  النـــص 
الفنيـــة. الســـاحة  عـــن  ابتعـــاده  عـــن 

منـــذ انتهـــاء شـــهر رمضـــان المبـــارك، 
انتشـــرت روايـــات كثيـــرة حـــول وجود 
“للمـــوت”  مسلســـل  مـــن  رابـــع  جـــزء 
وهـــو مـــن طولـــة ماغـــي بـــو غصـــن 
إعـــالن  عـــدم  ودانييـــال رحمـــة، رغـــم 
األمـــر بـــكل وضوح مـــن قبـــل صناعه.
وكان آخـــر األخبـــار التي تـــم تناقلها عن 
المسلســـل هـــو مشـــاركة النجمـــة اللبنانية 
هيفـــاء وهبي في الجـــزء الرابع منه، األمر 

الـــذي نفته كاتبة المسلســـل، 
جابـــر. ناديـــن  اللبنانيـــة 

وفي التفاصيـــل، غرد أحدهم 
فـــي “تويتر”، ناقـــاًل معلومة 
عـــن إحـــدى الصحافيـــات، 
إلـــى  خاللهـــا  مـــن  تشـــير 
مـــن  الرابـــع  الجـــزء  أن 
مـــن  ســـيكون  المسلســـل 
عشـــر حلقات، وبمشـــاركة هيفـــاء وهبي.

وشـــاركت مؤلفـــة العمـــل، ناديـــن جابر، 
بـــأن  عليهـــا  معلقـــة  التغريـــدة،  هـــذه 
جميـــع المعلومـــات الـــواردة فيهـــا غيـــر 
صحيحـــة، وقالـــت: “مع احترامـــي.. بس 
المعلومـــات كلهـــا غلـــط، وما فيها شـــي 
مـــن الصحـــة، ال من قريـــب وال من بعيد! 
مـــع العلـــم إني بتمنى أشـــتغل مـــع هيفا”.

رســــــــــــمــــــــــــــــًيـــــــــــــــــــــــــا 
انفصال تامر حســـني وبسمة بوسيل

بعد نـــــــجاح “تحــــــــــت الوصــــــايـــــــة”

منـــى زيك تعود للســـينام بثالثة أفالم

شـــرين عبد الوهاب تقـــدم قصة حياتها عـــىل “نتفليكس”

يرسا تكشـــف الحالة الصحية للزعيـــم عادل امام

إىل  وهبـــي  هيفـــاء  انضـــامم  حقيقـــة  مـــا 
“للمـــوت” املسلســـل  مـــن  الرابـــع  الجـــزء 
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الحمل

ر لثو ا

ء ا ز لجو ا

ن لسرطا ا

ســـد ال ا

ء ا ر لعذ ا

الميزان

س لقـــو ا

لـــو لد ا

الحـــوت

لجـــدي ا

لعقـــرب ا

ــل اليوم  ــ ــرج الحم ــ ــات ب ــ ــوم وتوقع ــ ــك الي ــ حظ
ــة الصحية  ــ ــن الناحي ــ ــان، م ــ 21 آذار - 19 نيس
ــك  ــ ــدرات ألن ــ ــن الكربوهي ــ ــد ع ــ ــاول أن تبتع ــ ح
ــرش، أما من  ــ ــم الك ــ ــادة في حج ــ ــي من زي ــ تعان
ــي الذهاب  ــ ــعر بعدم الرغبة ف ــ ــة الهنية تش ــ الناحي
ــن للراحة. ــ ــازة يومي ــ ــاول أن تأخذ إج ــ ــل ح ــ للعم

ــوم  ــ الي ــوس  ــ الق ــرج  ــ ب ــات  ــ وتوقع ــوم  ــ الي ــك  ــ حظ
ــن  ــ األول،م ــون  ــ كان  21  - ــي  ــ الثان ــرين  ــ تش  22
ــزي  ــ ــا عزي ــ ــن ي ــ ــب التدخي ــ ــة تجن ــ ــة الصحي ــ الناحي
ــن الناحية  ــ ــي، أما م ــ ــون أكلك صح ــ ــاول أن يك ــ وح
ــدم  ــ ــزل وع ــ ــي المن ــ ــى ف ــ ــل أن تبق ــة تفضــ ــ المهني
ــزواج. ــ ــب تنتهي بال ــ ــة ح ــ ــاً عالق ــ ــل، عاطفي ــ العم

ــدي اليوم 22 كانون  ــ ــك اليوم وتوقعات برج الج ــ حظ
ــة  ــ ــة الصحي ــ ــن الناحي ــ ــون الثاني،م ــ األول - 19 كان
ــا عزيزي  ــ ــار والفواكة ي ــاول الخضــ ــ ــن تن ــ ــر م ــ أكث
ــة  ــ الناحي ــن  ــ م ــا  ــ أم ــة،  ــ للصح ــدة  ــ مفي ــي  ــ فه
ــد  ــ جدي ــل  ــ بعم ــدأ  ــ تب أن  ــل  تفضــ ــة  ــ المهني
ــلبية. ــ بالس ــىء  ــ مل ــابق  ــ الس ــك  ــ عمل ــه  ــ ألن

ــوم  ــ الي ــو  ــ الدل ــرج  ــ ب ــات  ــ وتوقع ــوم  ــ الي ــك  ــ حظ
ــة  ــ الناحي ــباط،من  ــ ش  18  - ــي  ــ الثان ــون  ــ كان  20
ــاول  ــ ــوم ح ــ ــي الن ــ ــــص ف ــن نق ــ ــي م ــ ــة تعان ــ الصحي
ــن،  ــ الكافيي ــن  ــ ع ــد  ــ وتبتع ــك  ــ نوم ــم  ــ تنظ أن 
ــن ــ لك ــد  ــ جي ــك  ــ عمل ــاً  ــ مهني ــا  ــ أم
ــر. ــ تطوي ــه  ــ في ــد  ــ يوج ال 

ــوم 19  ــ ــرج الحوت الي ــ ــات ب ــ ــوم وتوقع ــ ــك الي ــ حظ
ــة تعاني من  ــ ــن الناحية الصحي ــ ــباط – 20 آذار، م ــ ش
ــباحة لتخفيف  ــ ــة الس ــر مارس رياضــ ــ ــي الظه ــ آالم ف
ــي تطور  ــ ــة المهنية أن ف ــ ــن الناحي ــ ــاع، أما م ــ األوج
ــب،  ــ الرات ــي  ــ ف ــادة  ــ زي ــك  ــ ولدي ــريع  ــ س
ــريكك. ــ بش ــم  ــ تهت أن  ــاول  ــ ح ــاً  ــ عاطفي

ــوم 20  ــ ــرج الثورالي ــ ــات ب ــ ــوم وتوقع ــ ــك الي ــ حظ
ــة الصحية تفضل أن  ــ ــان - 20 أيار،من الناحي ــ نيس
ــك تعاني من  ــ ــذه الفترة ألن ــ ــد عن الحلويات ه ــ تبتع
ــة المهنية عمل  ــ ــن الناحي ــ ــكر، أما م ــ زيادة في الس
ــة العاطفية  ــ ــا من الناحي ــ ــعر بالراحة، أم ــ ــد تش ــ جدي
ــا لألفضل. ــ ــك ويحوله ــ ــل حيات ــ ــد يدخ ــ ــب جدي ــ ح

ــوزاء اليوم  ــ ــرج الج ــ ــات ب ــ ــوم وتوقع ــ ــك الي ــ حظ
ــة  ــ الناحي ــن  ــ م ــران،  ــ حزي  20  - ــار  ــ أي  21
ــمية  ــ ــاول الفواكة الموس ــ ــن تن ــ ــر م ــ ــة أكث ــ الصحي
ــات  ــ فيتامين ــى  ــ عل ــوي  ــ وتحت ــدة  ــ مفي ــي  ــ فه
ــعر  ــ تش ــة  ــ المهني ــة  ــ الناحي ــن  ــ م ــا  ــ أم ــدة،  ــ عدي
ــك  ــ مهارات ــور  ــ تط ــي  ــ ف ــديد  ــ ش ــة  ــ رغب ــي  ــ ف
ــك. ــ زمالئ ــن  ــ م ــاعدة  ــ المس ــب  ــ تطل أن  ــاول  ــ ح

ــوم 23  ــ ــزان الي ــ ــرج المي ــ ــات ب ــ ــوم وتوقع ــ ــك الي ــ حظ
ــداع  ــة صــ ــ ــة الصحي ــ ــن الناحي ــ ــول، م ــ آب - 22 أيل
ــاح،  ــ ــزل وترت ــ ــي المن ــ ــى ف ــ ــاول أن تبق ــ ــان ح ــ وغثي
ــاول  ــ ــر ح ــ ــك كثي ــ ــة عمل ــ ــة المهني ــ ــن الناحي ــ ــا م ــ أم
ــك  ــ لدي ــة  ــ العاطفي ــة  ــ الناحي ــن  ــ م ــا  ــ أم ــه،  ــ تنظم أن 
ــؤذي. ــ م ــو  ــ فه ــريك  ــ الش ــرف  تصــ ــن  ــ م ــوف  ــ خ

ــرطان اليوم  ــ ــرج الس ــ ــات ب ــ ــوم وتوقع ــ ــك الي ــ حظ
ــة الصحية  ــ ــن الناحي ــ ــران - 22 تموز،م ــ 21 حزي
ــبات  ــ ــه لديك مناس ــ ــف وزنك الن ــ ــي تخفي ــ ــر ف ــ تفك
ــر بفتح  ــ ــة تفك ــ ــة المهني ــ ــن الناحي ــ ــا م ــ ــرة، أم ــ كثي
ــن، أما  ــ ــاص بالفاش ــ ــر خ ــ ــد وصغي ــ ــروع جدي ــ مش
ــفر مع  ــ ــك رغبة بالس ــ ــة العاطفية لدي ــ ــن الناحي ــ م
ــا. ــ بوقتكم ــتمتاع  ــ واالس ــة  ــ العائل دون  ــريكك  ــ ش

ــد اليوم 23 تموز  ــ ــك اليوم وتوقعات برج األس ــ حظ
ــعر بنغزات  ــ ــة الصحية تش ــ ــن الناحي ــ - 22 آب، م
ــن األطعمة التي  ــ ــاول أن تخفف م ــ ــدر ح في الصــ
ــة المهنية  ــ ــن الناحي ــ ــات، أما م ــ ــك انتفاخ ــ ــبب ل ــ تس
ــاول أن  ــ ــي العمل ح ــ ــات كبيرة ف ــ ــعر بضغوط ــ تش
ــن الناحية  ــ ــا دون تأجيل، أما م ــ ــدأ بعمله ــ ــدأ وتب ــ ته
ــريكك. ــ ــر ش ــ ــفر استش ــ العاطفية لديك رغبة في الس
ــذراء اليوم 23  ــ ــات برج الع ــ ــك اليوم وتوقع ــ حظ
ــة الصحية تفضل أن  ــ ــن الناحي ــ آب - 22 أيلول،م
ــك، أما من  ــ ــف وزن ــ ــر تغذية لتخفي ــ ــب لخبي ــ تذه
ــه في مكان  ــ ــعر بالتوتر ألن ــ ــة تش ــ ــة المهني ــ الناحي
ــة العاطفية  ــ ــاكل ال تنتهي، من الناحي ــ ــك المش ــ عمل
ــريك تغير معك في الفترة األخيرة. ــ ــعر أن الش ــ تش

ــوم  ــ الي ــرب  ــ العق ــرج  ــ ب ــات  ــ ــوم وتوقع ــ الي ــك  ــ حظ
ــن  ــ م ــي،  ــ الثان ــرين  ــ تش  21  - ــرين األول  ــ تش  23
ــاول أن تتحمى وال  ــ ــرد ح ــ ــة نزلة ب ــ ــة الصحي ــ الناحي
ــة المهنية  ــ ــن الناحي ــ ــا م ــ ــة جاهزة، أم ــ ــأكل أطعم ــ ت
ــل آخر،  ــ ــن عم ــ ــث ع ــ ــي البح ــ ــة ف ــ ــعر بالرغب ــ تش
ــريك أكثر. ــ ــم بالش ــ ــة العاطفية اهت ــ ــن الناحي ــ ــا م ــ أم

ــات مـــتـــقـــاطـــعـــة ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

تسايل وتقارير خاصة

إفتتحـــت وزارة البنـــاء واإلســـكان وســـلطة أراضي 
إســـرائيل يوم 16/04/23التســـجيل للقرعة الخامسة 
بنطـــاق " اإلســـكان بســـعر مخفـــض " ، والتـــي من 
المتوقـــع أن تغلـــق يـــوم األحـــد 07/05/2023  . 
كجـــزء مـــن البرنامج ، ســـيتم الســـحب على 7037 
وحدة ســـكنية فـــي 17 بلدة فـــي جميع أنحـــاء البالد، 
هـــذا ويمكـــن إيجـــاد قائمـــة البلـــدات الكاملـــة على 
موقـــع االنترنت الخاص بـــوزارة البناء واإلســـكان.
كمـــا كان معتـــاًدا فـــي القرعـــات الســـابقة، يمكـــن 
للمؤهليـــن التســـجيل فـــي ثـــالث مدن، ولـــكل قرعة 
األشـــخاص  أن جميـــع  حيـــث  المـــدن.  هـــذه  فـــي 
ولديهـــم  بيتـــا  يمتلكـــون  ال  للتســـجيل  المؤهليـــن 
اســـتحقاق ســـاري المفعـــول. تجـــدر اإلشـــارة أنه ال 
أهميـــة لموعـــد التســـجيل للقرعـــة. ومـــن المتوقـــع 
تســـليم نتائـــج القرعـــة للفائزيـــن خالل شـــهر آيار.
البنـــاء  وزارة  ســـتقوم   ،  2023 عـــام  خـــالل 
واإلســـكان بالترويـــج كجزء مـــن خطة " اإلســـكان 
بســـعر مخفـــض" ، كذلـــك فـــي المناطـــق العربيـــة 
بـــرا،  كفـــر  الفحـــم،  أم  الطيـــرة،  مثـــل: كفركنـــا، 
جلجوليـــة، الناصـــرة، عرابـــة، إكســـال وأبو غوش.
ســـيحصل الفائـــزون في القرعة على شـــقق بســـعر 
مخفـــض بالرغـــم مـــن تكلفـــة التطويـــر، وتأتي هذه 
الخطـــوة من اجل الســـماح لـــألزواج الشـــابة وعدم 
مالكـــي البيـــوت بإســـكان ميســـور التكلفـــة بخصـــم 
كبير يســـمح لهـــم بضمان وبنـــاء مســـتقبل عائالتهم.
المديـــر العام لـــوزارة البناء واالســـكان الســـيد يهودا 
مورجينشـــترن، قـــال: "القرعـــة التـــي افتتحـــت هي 
الخطوة االولى من خطة اســـتراتيجية واســـعة سنقدمها 
قريبا. وتشـــير بيانات دائرة اإلحصـــاء المركزية الى 
ان اســـعار البيـــوت بشـــكل تنازلـــي ونحـــن نعي أن 

بالمحيـــط الفائدة تتغير، 
حلوال  إيجـــاد  وعلينـــا 
شـــأنها  مـــن  متنوعـــة 
الحفـــاظ علـــى وتيـــرة 
بـــدء التســـويق والبناء. 
هدفنا هـــو منح األزواج 
إســـرائيل  الشـــباب في 
ومســـتقًرا  الئًقا  ســـقًفا 
للعمـــل من أجـــل يكون 
ســـنة   2023 عـــام 
تحول بقطـــاع البيوت."

الســـيد أمين أبـــو حية، مدير قســـم األقليـــات في بناء 
واإلســـكان، قال: "منذ عـــام 2016 عندما تم إنشـــاء 
قســـم األقليات في الـــوزارة بذلت جهـــود كبيرة لدمج 
اإلســـكان بكافة أشـــكاله في المجتمـــع العربي، وعلى 
وجـــه الخصـــوص برامـــج اإلســـكان بســـعر معقول 
ويمكـــن الحصـــول عليـــه. افتـــراض عملـــي كمدير 
للقســـم وكشـــخص يعرف المجتمـــع العربـــي جيدا، 
هـــو أن ميزاتـــه في عالم اإلســـكان تختلـــف عن تلك 
الخاصة بالســـكان اآلخرين، وبالتالـــي يتطلب التركيز 
الجهود في المناطـــق، لتعزيز تغيير مفهوم االســـكان 
مرافـــق لـــألرض والحمولـــة العائلية إلى ســـكن في 
بيئـــة مجتمعية متطورة ونمط مســـتوى حيـــاة عالي".

فأنـــا  األقليـــات،  قســـم  مديـــر  بصفتـــي   ": وتابـــع 
شـــاهد علـــى التغييـــر فـــي المفهـــوم الـــذي يتطور 
تدريجيـــاً علـــى مـــر الســـنين وتلقيـــه فـــي نظـــر 
المجتمـــع العربـــي بشـــكل إيجابـــي. ويســـعدني أنه 
مـــن الممكن تســـليط الضـــوء على قصـــص النجاح، 
كمـــا رأينـــا من بيـــن أمور أخـــرى، في كفر قاســـم، 
ونحـــن مـــا زلنـــا فـــي الطريق ألكثـــر مـــن ذلك ".

اإلســـكان  تفتتح  البناء واإلســـكان  وزارة 
بســـعر مخفـــض يف البلـــدات العربيـــة

البنـــوك الجمهور  تدعـــو الرقابـــة علـــى 
الوعي  للمشـــاركة في محاضرات زيـــادة 
بشـــأن التعامـــل مـــع االحتيـــال الرقمـــي

علـــى  المراقـــب  أفيـــدان،  يئيـــر  الســـيد 
تنفيذ  لتزايد محـــاوالت  "نظـــًرا  البنـــوك: 
تشـــمل  الرقمي، والتي  عمليات االحتيـــال 
عمليـــات احتيـــال أكثـــر تعقيـــًدا وتنوًعا، 
بهـــدف ســـحب األمـــوال بشـــكل احتيالي 
مـــن الزبائن، مـــع اســـتهداف مجموعات 
المهاجريـــن  مثـــل  مختلفـــة  ســـكانية 
الجـــدد وكبـــار الســـن، نحن نعمـــل على 
زيـــادة جهـــود التوعيـــة وتعزيز النشـــاط 
الجهاز  لمســـاعدة زبائن  الواســـع  الوطني 
المصرفـــي فـــي التعامـــل مـــع محاوالت 
االحتيـــال. أنـــا أدعو الجمهور للمشـــاركة 
في هـــذه النشـــاطات واكتســـاب األدوات 
المناســـبة للتعامـــل مـــع هـــذه الظاهرة".

تعقـــد الرقابـــة علـــى البنـــوك فـــي بنـــك 
البنـــوك  اتحـــاد  إســـرائيل، مـــن خـــالل 
مختلفة  نشـــاطات  المصرفـــي،  والجهـــاز 
كل عـــام لزيـــادة الوعـــي المالـــي لـــدى 
تقليـــص  بهـــدف  مجاًنـــا،  الجمهـــور، 
وزيـــادة  المعلومـــات،  فـــي  الفجـــوات 
ومســـاعدته  بحقوقـــه  الجمهـــور  وعـــي 
التجـــاري. البنـــك  مـــع  التعامـــل  فـــي 

ندعـــو المنظمـــات والجمعيـــات والمراكز 
إلى  وما  المحميـــة،  والبيوت  الجماهيريّـــة 
ذلـــك، التي لديها جمهـــور هدف ذي صلة، 
ممن يرغبـــون في تنســـيق محاضرة تعقد 
خـــالل فتـــرة النشـــاط وبدون تكلفـــة، إلى 
تعبئـــة تفاصيلهم فـــي الدعـــوة والتأكد من 
أن لديهم وســـائل المســـاعدة المطلوبة لعقد 
المحاضـــرة، كما هو مفصل في المســـتند، 

.10.5.23 حتـــى  التســـجيل  ويســـتمر 
نظـــًرا لحقيقـــة أنه منذ نهايـــة عام 2021 
كانـــت هناك زيـــادة في حـــوادث االحتيال 
علـــى الزبائن من خالل الوســـائل الرقمية، 
بهدف ســـحب األموال بشـــكل احتيالي من 
الزبائـــن، مـــع التركيز علـــى مجموعات 
الجدد  المهاجريـــن  مثـــل  ســـكانية مختلفة 
وكبار الســـن، فقد تقرر أن نشـــاط "منتدى 
زيـــادة الوعي المالي" الـــذي تقوده الرقابة 
علـــى البنوك ويضم فـــي عضويته ممثلون 
عـــن الجهـــاز المصرفي واتحـــاد البنوك، 
ســـيركز هـــذا العـــام علـــى التعامـــل مع 
ظاهـــرة االحتيـــال الرقمي، بمـــا في ذلك، 
التعـــرف على أســـاليب االحتيـــال الرقمي 
الهويـــة والحذر منهـــم، ومتى  ومنتحلـــي 
يُمنـــع الضغـــط علـــى الروابـــط الخطرة، 
وكيفيـــة الدخـــول لحســـاب البنـــك بأمان، 
ومعلومـــات عن طـــرق االحتيـــال الفريدة 
للمنتمين لدول االتحاد الســـوفييتي وغيرها.

التواريـــخ  بيـــن  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
محاضـــرات  ســـتُعقد   4-15.6.2023
وجاهيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء البـــالد في 
التجمعـــات الســـكانيّة التـــي يتواجـــد فيها 
المهاجرون وكبار الســـن، بهدف المساعدة 
فـــي تشـــخيص أنـــواع عمليـــات االحتيال 
الرقمي الشـــائعة واكتســـاب األدوات حول 
كيفيـــة الحذر منهـــا. باإلضافـــة إلى ذلك، 
ســـتكون هنـــاك أيًضـــا محاضـــرات عبر 
باللغات  العريـــض  للجمهـــور  اإلنترنـــت 
العبريـــة والعربية والروســـية. وبالتوازي 
مع هذه النشـــاطات، ســـتكون هناك أيًضا 
حملـــة فـــي وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة 
وســـيتم إعداد مـــواد إعالميـــة ذات صلة.

"أســـبوع توعوي للتعامل مع االحتيال الرقمي"




