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 و/أو اقتراحات أسعار في المجاالت التالية: 

 

امان،   وحواجز  تسيج  أعمال  تطوير،  أعمال  بناء،  أعمال  تحتية،  بنية  أعمال  ومجاري،  مياه  أعمال 
عزل،   مكتبأعمال  وأثاث  ادوات  مبيدات،  مواد  جنائن،  المنيوم،  حدادة،  حواسيب،  أدوات  اجهزة  ي، 

، نجارة،  واشارات مروررياضة، مواد وادوات مختبر، مواد كتابة، أجهزة العاب/تعليم، دهان شوارع  
اجهزة تكييف هواء، كهرباء، تزويد مواد تنظيف، سفريات، أجهزة انذار، أعمال دهان وترميم، أعمال 

تأمين نقل،  سيارات   ، زجاج  تصليح  أولي،  اسعاف  مواد  اطفائية،  مواد  )وكالء/شركات( مساحة،  ات 
 كوستكا.أأعمال طباعة، جبس و 

 

قسم   (2 مكتب  من  عليها  الحصول  يمكن  خاصة  نماذج  على  المقاولين  سجل  في  للتسجيل  الطلبات  تقدم 
 من الرابط التالي: أو المشتريات في البلدية خالل ساعات الدوام العادية 

https://shefaram.muni.il/he/CmsPage/Services?categoryId=1113 

 

المشتريات  لتفاص (3 لقسم  التوجه  يمكن  اضافية  هنداوي    –  04  –  9059116يل    -منار 
wadi.m@shf.org.il 

 
تقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة للبريد االلكتروني اعاله أو تسليم شخصي لقسم المشتريات حتى  (4

 هرا. الساعة الثانية عشرة ظ 20/7/2022موعد أقصاه 
 

 هذا االعالن هو فقط للتسجيل في سجل المقاولين.  (5
 

 عرسان ياسين 

 رئيس البلدية

 

في حـــدث احتفالـــّي، ُوقعـــت يـــوم الثالثاء، 
اتفاقية تعاون مشـــترك  بين بلدية شـــفاعمرو 
وبين ممثلين عن  مشـــروع "سفيرا" السكري 
في الجليـــل، احتفاال ببدء تنفيذ المشـــروع في 
المدينـــة بحضـــور رئيـــس بلدية شـــفاعمرو 
عرســـان ياســـين، قائـــم باعمـــال الرئيـــس 
جريـــس حنـــا ونائـــب الرئيس فـــرج خنيفس 
عضـــوي البلدية نجمة عباس ونـــزار الياس، 
مركـــزة الصحة فـــي البلدية ســـارة حصري، 
مديـــر مشـــروع "ســـفيرا" بروفيســـور نعيم 
شـــحادة ونائبـــة مدير المشـــروع د. ســـيفان 
شبيتســـر، مركـــزة المشـــروع فـــي مدينـــة 
شـــفاعمرو  مرجنيـــت جوتليـــر – اوفيـــر،  
مديـــرة فرع  المنظمة اإلســـرائيلية للســـكري 
"ايـــال"، منى غالـــي، ممثلين عـــن صناديق 
المرضـــى وعـــدد مـــن األطبـــاء والمهتمين 
بالشـــؤون الصحية مـــن المدينـــة وخارجها. 
افتتـــح االحتفـــال رئيـــس بلدية شـــفاعمرو، 
عرســـان ياسين معبرا عن اســـتعداده والبلدية 
من أجـــل دعم نجاح المشـــروع فـــي المدينة 
لمـــا يحمله مـــن برامـــج وفعاليات لتحســـين 
الواقـــع الصحـــي فـــي المدينـــة بشـــكل عام 

ومحاربـــة وبـــاء الســـكري بشـــكل خـــاص 
وقال: " ال شـــك أن مرض الســـكري واســـع 
االنتشـــار في المجتمع العربـــي بما فيها مدينة 
شـــفاعمرو بســـبب التغييـــرات التـــي طرأت 
علـــى نمط الحياة فـــي العقود األخيـــرة، وأكد 
أن للســـلطة المحليـــة دور هام فـــي التخطيط 
وتوفيـــر البيئة  المناســـبة لمحاربـــة المرض 
بالتعـــاون مع األطبـــاء والجوانـــب المختصة 
وتوفير مســـارات المشـــي على ســـبيل المثال 
ودعم األنشـــطة لرفع الوعي حول المضوع". 
 وقـــال مدير مشـــروع "ســـفيرا" الســـكري 
فـــي الجليـــل، بروفيســـور نعيـــم شـــحادة: " 
تربطنـــا عالقة وطيـــدة مع مدينة شـــفاعمرو 
واهاليهـــا حيث كانت المدينـــة العربية األولى 
التـــي افتتح فيها فـــرع للمنظمة اإلســـرائيلية 
للســـكري التي أترأســـها منذ ســـنوات. واليوم 
هـــي أيضا المدينـــة األولى التـــي وقعت على 
اتفاقيـــة عمـــل من أجل بـــدء تنفيذ مشـــروع 
"ســـفيرا" الســـكري في الجليـــل.  وأضاف: 
"ســـفيرا" الســـكري في الجليل وهو مشروع 
شـــمولي، يدمج ويربـــط بين البحـــث العلمي 
وعالج مرض الســـكري والمجتمع والميدان.  

يهـــدف المشـــروع الـــى تقليـــص معـــّدالت 
االصابـــة المرتفعـــة فـــي الجليـــل والمجتمع 
العربي بمرض الســـكري ومضاعفاته ومنعها 
والوقايـــة منها وهو بشـــرى لمنطقة الشـــمال 
والجليـــل والمجتمـــع العربـــي الذي يشـــكل 
غالبية ســـكانه.  بدأ تنفيذ المشـــروع في خمس 
بلدات وهي: الناصرة، شـــفاعمرو، ســـخنين، 
نـــوف هجليـــل وصفـــد وتســـتخدم فيـــه كل 
األدوات المتاحـــة مـــن أجل تقليـــص عدد من 
ينتقلـــون من مرحلـــة "ما قبل الســـكري" الى 
مرض الســـكري بنســـبة %50. قريبا ســـيتم 
توقيع اتفاقيـــات إضافية مع المـــدن األخرى.    
مـــن جهتهـــا قالـــت نائبـــة مديـــر مشـــروع 
"مدينـــة  شبيتســـير:  ســـيفان  د.  "ســـفيرا"، 
شـــفاعمرو هـــي الّســـباقة وأول مدينـــة بدأت 
بتنفيذ المشـــروع بفضل التعـــاون المهني مع 
البلدية واقســـامها حيث أجرينا مســـحا شامال 
للواقـــع الصحي في المدينة ليشـــكل أساســـا 
لخطة عمل شـــاملة لتحســـين صحة السكان" 
 يذكـــر ان "ســـفيرا"-   مشـــروع الســـكري 
في الجليل على اســـم راســـل بيـــري، والذي 
تقـــوده كليـــة الطـــب علـــى اســـم عزريئيلي 

فـــي جامعـــة بـــار إيـــالن فـــي صفـــد، هو 
مشـــروع شـــمولي، يدمج ويربط بين البحث 
العلمـــي وعالج مـــرض الســـكري والمجتمع 
والميـــدان، ويهـــدف الـــى تقليـــص معدالت 
المـــوت واالصابـــة المرتفعـــة فـــي الجليـــل 
ومنعهـــا  ومضاعفاتـــه  الســـكري  بمـــرض 
والوقايـــة منهـــا.   يعالـــج المشـــروع، الذي 
يمتد علـــى مدار عشـــر ســـنوات، التحديات 
والعوامـــل متعـــددة المجـــاالت، التـــي تؤثر 
الســـكري  على معـــّدالت اإلصابـــة بمرض 
وموازنته. كذلك بناء شـــراكات مع الســـلطات 
والمراكـــز  المرضـــى  المحليـــة، صناديـــق 
الطبيـــة فـــي الجليـــل، المكاتـــب الحكومية، 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، والمنظمـــات 
االهلية مـــن أجل تحقيق األهداف المنشـــودة. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال ســـيتم العمـــل مـــع 
الســـلطات المحلية لخلق بنيـــة تحتية متطورة 
تعـــّزز نمط الحيـــاة الصحي، مثل مســـارات 
المشـــي، ودوريات الفحص الســـريع للسكري 
باإلضافة الـــى بحث أكاديمي ومســـح ميداني 
شـــامل يّمكن تطبيـــق التكنولوجيـــات الطبيّة 
المســـتقبلية والمتطـــورة علـــى أرض الواقع.

أكد منســـق مكافحة كورونا في إسرائيل، 
ســـلمان زرقا، يـــوم الثالثاء، أنـــه يتوقع 
اإلجبـــاري في  الصحي  الحجـــر  إلغـــاء 
خـــالل  بكورونـــا  للمصابيـــن  المنـــزل 
شـــهر حزيـــران/ يونيـــو المقبـــل، وذلك 
إذا ظلـــت معـــدالت اإلصابـــة منخفضة.
"التوصيـــة  إن  زرقـــا،  ســـلمان  وقـــال 
فـــي  المرضـــى  بقـــاء  هـــي  ســـتظل 
منازلهـــم. لكن لـــن يكون ذلـــك إلزامًيا". 
واعتبـــاًرا مـــن اآلن، سيســـتمر الحجـــر 
الصحي لمدة خمســـة أيـــام على األقل بعد 
اختبـــار كوفيد اإليجابـــي. ويمكن ألولئك 
الذيـــن لـــم تظهـــر عليهم أعـــراض لمدة 
48 ســـاعة وكانوا ســـلبيين في اختبارين 
كوفيد مغادرة العزلة فـــي اليوم الخامس. 
وكانـــت قـــد ســـجلت فـــي البـــالد فـــي 
اليـــوم الســـابق) اإلثنيـــن(، 2295 حالة 
إصابـــة بفيـــروس كورونا، حيث تشـــير 

اإلحصائيـــات أن البـــالد خرجـــت مـــن 
اإلصابـــات.  مـــن  الخامســـة  الموجـــة 
ومع ذلك، أشـــار ســـلمان زرقـــا، إلى أن 
إسرائيل تســـتعد لموجة سادســـة محتملة 
من اإلصابات، علـــى الرغم من انخفاض 
عدد الحاالت نســـبًيا. وأشـــار إلـــى القلق 
من أن ساللة كوفيد شـــديدة العدوى، مثل 
متغيـــر دلتا، يمكـــن أن تعـــاود الظهور، 
حســـب ما أفاد موقع تايم أوف إســـرائيل.
وأكـــد زرقـــا أنـــه إذا مـــرت بقيـــة عام 
مـــن  أخـــرى  موجـــة  دون   2022
أيـــام  إلـــى  الحيـــاة  الكوفيـــد، فســـتعود 
 .2023 عـــام  فـــي  كوفيـــد  قبـــل  مـــا 
يشـــار إلـــى أنه أكثـــر مـــن 6.1 مليون 
جرعتيـــن  علـــى  حصلـــوا  إســـرائيلي 
مـــن لقـــاح كورونـــا، و 4.49 مليـــون 
و  جرعـــات،  ثـــالث  علـــى  حصلـــوا 
812003 حصلوا علـــى أربع جرعات.

أول املــــــــــــــــــــــــــــــدن يف الــــــــــجــــــــلـــــــــــــيــــــــــــــل 
بلدية شفاعمرو توقع اتفاقية تعاون مشرك مع "سفريا"- مروع السكري يف الجليل 

وزارة الصحة - نســـتعد للموجة السادســـة 
من فـــريوس كورونـــا ومن املتوقـــع إلغاء 
الحجر الصحي ملصايب كورونا الشـــهر املقبل 
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شـــاركت أربـــع مـــدارس من شـــفاعمرو - 
مدرســـة العين، مدرســـة البصلية، مدرســـة 
فالـــدورف، ومدرســـة محمـــد صبـــح - في 
معـــرض التربيـــة والتعليـــم للعـــام 2022 
المقـــام في مبانـــي األّمة في مدينـــة القدس.

اإلداريـــة:  بهيئاتهـــا  المـــدارس  وتمثلـــت 
المربيـــة زينـــة عليـــان والمربـــي ديـــاب 

عكريـــة، ومربّين ومستشـــارين من طواقمها 
التربويـــة: هديـــل ســـمعان، ايمـــان ريـــان 
خطيـــب، عـــال عنبتاوي، ســـمر ســـلوتي، 
ســـنابل ابو العـــردات، محمد خوالد، وســـام 
حجـــاج، افنـــان خالـــد. وعرضـــت المربية 
البصليـــة  مدرســـة  مـــن  عنبتـــاوي  عـــال 
بعـــض المشـــاريع والمبـــادرات التربويـــة 
الفعالـــة فـــي مدرســـتها ومـــدارس المدينة. 
رافـــق الوفد الشـــفاعمري كّل مـــن د. خالد 
حجـــازي مفتـــش مـــدارس شـــفاعمرو، د. 
رنـــا صبح مديرة قســـم المعارف، ومفتشـــة 
االستشـــارة التربويـــة تماضـــر ســـويطات.

اجملت المدارس عملها خالل العام الدراســـي 
واظهرت التحديـــات التي تـــم التغلب عليها 
في ســـبيل تعزيز قيم اإلنصـــاف في التربية.

شـــملت  محطـــات  المعـــرض  تخلـــل 
والتعليـــم. التربيـــة  وزارة  برامـــج  كل 

بعـــد النجاح الـــذي حققته مدرســـة العين 
بـــإدارة المربيـــة زينـــة عليـــان بفوزهم 
بجائـــزة التربيـــة والتعليـــم تـــم تكريـــم 
المدرســـة فـــي احتفال مهيـــب اقامه لواء 
الشـــمال بمشـــاركة مديرة اللواء الدكتورة 

رؤســـاء  ســـمحون،  اورنـــا 
مديـــري  محليـــة،  ســـلطات 
اقســـام التربية في الســـلطات 
المحليـــة، مفتشـــين ، مدراء 
لعملهم  تقديـــرا   ، ومعلميـــن 
ومثابرتهـــم وقيادتهم المهنية.
وقـــد تقدمـــت مديـــرة قســـم 
صبـــح  رنـــا  د.  المعـــارف 
والتبريـــكات  بالتهانـــي 
للمدرســـة إدارة وهيئة تدريســـية وطالبا 
وأهالـــي لما أبـــدوه من حنكة في تشـــبيك 
الموارد وتوزيعهـــا وفقا لالحتياجات وبما 
العصرية. التكنولوجيـــا  يتناســـب وروح 

تكريـــم مدرســـة العني شـــفاعمرو عىل مدينة شفاعمرو تشارك يف املعرض الدويل للربية والتعليم 
مستــــــــــــوى لـــــــــــواء الشمـــــال

هـــذا  الشـــرطة  مـــن  قـــوات  اعتقلـــت 
األســـبوع, عريًســـا من طمـــرة في مطار 
بن غوريـــون وهو فـــي طريقـــه لقضاء 
شـــهر العســـل بشـــبهة تزويـــد أصدقائه 
بمســـدس إلطالق النـــار خـــالل زفافه . 
ووفـــق بيان عممته الشـــرطة جاء :" تلقى 
مركـــز الشـــرطة 100 بالًغا فـــي تاريخ 
30.05.2022 حـــول حادث إطالق نار 
خـــالل حفل زفـــاف في أحـــد األحياء في 
مدينـــة طمرة. ألقـــى أفراد شـــرطة لواء 
الشـــمال القبض على العريس لالشتباه في 
قيامـــه بتزويد أصدقائه بمســـدس إلطالق 
النـــار خالل حفـــل زفافه قبل عـــدة أيام.

العريـــس  علـــى  القبـــض  وجاء:"القـــي 
)29 عاًمـــا ( من ســـكان مدينـــة طمرة، 
علـــى يـــّد أفراد شـــرطة لـــواء الّشـــمال 
فـــي مطـــار بـــن غوريـــون وهـــو فـــي 
. العســـل"  شـــهر  لقضـــاء  طريقـــه 

واضـــاف البيـــان :" شـــرطة إســـرائيل 
تـــرى ظاهرة إطـــالق النار فـــي "الفرح" 
خطـــرة جـــًدا وتقوم بأنشـــطة إرشـــادية 
فـــي المجتمـــع العربي للقضـــاء على هذه 
الظاهـــرة بالتّعاون مع القيـــادات المحلية.

أدى هـــذا النشـــاط إلى الحد بشـــكل كبير 
من الظاهـــرة التي تســـببت فـــي حدوث 
إصابـــات وحتّـــى الموت فـــي الماضي. 
كما أّن شـــرطة إســـرائيل ستستخدم جميع 
امامهـــا  المتاحـــة  التكنولوجيّـــة  األدوات 
لرصد المشـــتبهين والقاء القبض عليهم" .

حـــال  فـــي   ": الشـــرطة  بيـــان  وختـــم 
وقـــوع إطـــالق نـــار، يتـــّم اســـتجواب 
وأيًضـــا  الحـــادث  عـــن  المســـؤولين 
توقيفهـــم، وتقديـــم لوائـــح اتهـــام بحّقهم 
. النـــار"  بإطـــالق  المشـــتبهين  وبحـــّق 

فتحـــت الشـــرطة قبل نحو األســـبوعين 
تحقيقـــا مـــع اســـتالمها بـــالغ حـــول 
خطـــف واالعتـــداء علـــى فتـــاة قاصر 
)16 عاًمـــا( من ســـكان حيفـــا. ووفق 
بيـــان عممتـــه الشـــرطة جـــاء: "مـــن 
 17( المشـــتبه  أّن  اتّضـــح  التحقيقـــات 
عاًمـــا( خطـــف شـــقيقته لداخل ســـيارة 
وانضـــم إليه والـــده ومشـــتبه آخر من 
ســـكان حيفـــا وهمـــا باألربعينـــات من 
باالعتداء  الثالثـــة  قام  عمرهما، حيـــث 
عليهـــا وطعنهـــا بســـكين برجلهـــا ذلك 

على ما يبـــدو على خلفيـــة اختفائها من 
المنـــزل، ما تطلـــب تدخل طبـــي للفتاة 
الضحيـــة". وعلـــى خلفية هـــذه الحادثة 
تـــّم اعتقال األب وابنه والمشـــتبه الثالث 
)17 و44 و48 عاًمـــا( وجميعهـــم من 
ســـكان حيفا، وتـــّم تمديد فتـــرة اعتقال 
المشـــتبهين من مرة إلى اخـــرى، وقّدم 
تصريـــح مـــّدع عام ضـــد المشـــتبهين 
مـــن المفتـــرض ان يتـــّم تقديـــم الئحة 
اتهـــام بحّقهـــم اليـــوم، مع طلـــب تمديد 
فتـــرة اعتقالهـــم علـــى ذمـــة التحقيق".

ترصيح مّدع عام ضد ثالثة مشـــتبهني من حيفا
شـــاب اختطف شـــقيقته وطعنها مبشـــاركة 
والده وشخص آخـــــــــر داخــــــل سيـــارة 

اعتقال عريس من طمرة قبل ســـفره لقضاء شـــهر العسل 
بشبهة تزويد أصدقائه مبســـدس إلطالق النار خالل زفافه

ــارات  ــ التي ــف  ــ مختل ــن  ــ م ــز  ــ ممي ــي  ــ نوع ــور  بحضــ
ــاال  ــ ــعبية، رج ــ ــمية والش ــ ــة والرس ــ ــخصيات الديني ــ والش
ــل، ُعقد  ــ ــل والكرم ــ ــرى الجلي ــ ــن مختلف ق ــ ــاء، م ــ ونس
ــر  ــ المؤتم  28.5.2022 ــي  الماضــ ــبت  ــ الس ــاء  ــ مس
ــي المركز  ــ ــة، ف ــ ــة واالصال ــار النهضــ ــ ــي لتيّ ــ التأسيس
ــط  ــ ــة، وتولى عرافته الناش ــ ــي قرية البقيع ــ ــر  ف ــ الجماهي
ــى أهمية  ــ ــذي أّكد عل ــ ــرج ماهر فراج ال ــ ــي المخ ــ الثقاف
ــي مع  ــ ــي تلتق ــ ــان الت ــ ــد والعرف ــ ــم التّوحي ــ ــبث بقي ــ التّش
ــت  ــ ــا لتثبي ــ ــالق منه ــ ــاري واالنط ــر حضــ ــ ــر نيّ ــ كّل فك
ــل بناء  ــ ــاء الطائفة من أج ــ ــدى أبن ــ ــي ل ــ ــيخ الوع ــ وترس
ــى كّل المناحي  ــ ــر عل ــ ــل ومؤث ــ ــاري فاع ــع حضــ ــ مجتم
ــويد، رئيس  ــ ــويد س ــ ــور س ــ ــب الدكت ــ ــدة. ورّح ــ واألصع
ــة المؤتمر،  ــ ــور وبتحيّ ــة المحلي بالحضــ ــ ــس البقيع ــ مجل
ــرة قيّمة  ــّدم محاضــ ــ ــزران حيث ق ــ ــري خي ــ ــاله د. يس ــ ت
ــًة عابرة" . ــ ــوا حال ــ ــدون الدروز ليس ــ ــوان  "الموح ــ بعن
ــار وأّكد على  ــ ــة التيّ ــ ــّدم كلم ــ ــا ق ــ ــامي مهن ــ ــاعر س ــ  الش
ــي واصالحي يهدف  ــ ــاري ثقاف ــطي حضــ ــ أّن التيار وس
ــوف الطائفة  ــ ــي صف ــ ــي واالنتماء ف ــ ــق الوع ــ ــى تعمي ــ إل
ــم التواصل  ــ ــالم ودع ــ ــل من أجل الّس ــ ــة والعم ــ المعروفيّ
ــن االحترام  ــ ــس م ــ ــعب الواحد على أس ــ ــاء الّش ــ ــن أبن ــ بي
ــت قصيدة  ــ ــو الزلف ألق ــ ــام أب ــ ــاعرة هي ــ ــادل. الش ــ المتب
ــمير زيدان أوضح  ــ ــا الحقيقي، المحامي س ــ تؤّكد انتماَءن
ــرح، ثم  ــ ــة المقت ــ ــة األماكن المقّدس ــ ــون ملكيّ ــ ــاد قان ــ أبع
ــباب والّصبايا وعن  ــ ــة الّش ــ ــابا كلم ــ ــى الفنّان عالء س ــ ألق
ــن خالل  ــ ــّرق م ــ ــّرف ومش ــ ــم غد مش ــ ــم في رس ــ دوره
ــر الكبير  ــ ــالط، الثّائ ــ ــال جنب ــ ــم كم ــ ــر للمعلّ ــ ــر النيّ ــ الفك
ــكيب أرسالن . ــ ــا األطرش وأمير البيان ش ــ ــلطان باش ــ س
ــن مختلف  ــ ــئلة ع ــ ــرى المؤتمر مداخالت وأس ــ ــد أث ــ  وق
ــة  ــ ــة للطائف ــ ــة والتاريخي ــ ــب الحياتي ــ ــات والجوان ــ المحط
ــوض  ــ النه ــة  ــ إمكاني ــن  ــ وع ــة،  ــ المعروفي ــة  ــ العربي
ــّددة،  ــ ــة ومح ــ ــح واضح ــ ــى مالم ــ ــر إل ــ ــع يفتق ــ ــن واق ــ م
ــور أّدت إلى  ــام الحضــ ــ ــّدت اهتم ــ ــات ش ــ ــن مكنون ــ وع
ــــص،  بتلخي ــي  ــ التأسيس ــر  ــ المؤتم ــم  ــ ليُختت ــق  ــ التصفي
ــط االجتماعي  ــ ــا الناش ــ ــات قّدمه ــ ــم وعرض توصي ــ تقيي
ــا: ــ فيه ورد  ــون  ــ حس ــم  ــ حات ــتاذ  ــ األس ــي  ــ والثقاف
ــال والحفاظ  ــل بالنضــ ــ ــا حاف ــ ــذا أن تاريخن ــ ــن به ــ - نعل
ــن ألف  ــ ــذ اكثر م ــ ــاني من ــ ــا ونهجنا اإلنس ــ ــى هويتن ــ عل
ــع والمآثر في  ــ ــن الوقائ ــ ــهد عليه صفحات م ــ ــام، وتش ــ ع
ــن ورد كل معتٍد  ــ ــرض والدي ــ ــن األرض والع ــ ــذَّود ع ــ ال
ــتقينا  ــ ــاة، واننا اس ــ ــي الحي ــ ــا ف ــ ــا وحقن ــ ــك إليمانن ــ ومنته
ــاطين الفكر  ــ ــبقنا من أس ــ ــاري ممن س ــا الحضــ ــ موروثن
ــا، ويتمثل  ــ ــا ومعتقداتن ــ ــك بفكرن ــ ــفة، ودمجنا ذل ــ والفلس
ــل على  ــ ــذي نعم ــ ــلف الصالح وال ــ ــج الس ــ ــي نه ــ ــك ف ــ ذل

ــم المفكر  ــ ــن يمثله ــ ــرة م ــ ــن خي ــ ــه، وم ــ ــة طريق ــ مواصل
ــك  ــ ــالط، كذل ــ ــال جنب ــ ــم كم ــ ــالن والمعل ــ ــكيب أرس ــ ش
ــي النضال  ــ ــى دورنا ف ــ ــاهد عل ــ ــر ش ــا الحاضــ ــ تاريخن
ــرش. ــ ــا األط ــ ــلطان باش ــ ــه س ــ ــور ل ــ ــام المغف ــ ــذ أي ــ من

ــن احتضنوا  ــ ــا الذي ــ ــا وأجدادن ــ ــا دور آبائن ــ ــن عالي ــ - نثم
ــن ُهّجروا من  ــ ــا الذي ــ ــام 48 اآلالف من اخوتن ــ ــي الع ــ ف
ــة الماء. ــ ــم رغيف الخبز وجرع ــ ــموا معه ــ قراهم واقتس

ــعى التيار للتّعاون مع القوى والّشخصيّات العقالنيّة  ــ - يس
ــاء والعودة إلى  ــ ــيخ الهويّة واالنتم ــ ــة، بهدف ترس ــ القائم
ــة المعروفيّة األصيلة الّتي حافظت  ــ الجذور والقيم العربيّ
ــف عاّم. ــ ــى مدار أل ــ ــة الّطائفة عل ــ ــود ومكان ــ ــى وج ــ عل
ــي القومية وكامينتس  ــ ــا المطلقة لقانون ــ - نعلن معارضتن
ــوق  ــ للحق ــة  ــ المنافي ــن  ــ القواني ــائر  ــ ولس ــن  ــ العنصريي
ــع المعايير  ــ ــارض م ــ ــي تتع ــ ــة والت ــ ــية للمواطن ــ األساس
ــؤولة إلى  ــ ــلطات المس ــ ــراف الدولية، وندعو الس ــ واألع
ــي كل من عارض  ــ ــا، كما نحيّ ــ ــا والغائه ــ ــع عنه ــ التراج
ــكا بموقفه. ــ ــا زال متمس ــ ــذ بدايتها وم ــ ــذه القوانين من ــ ه

ــروطاً  ــ ــوِق ليس مش ــ ــى أّن نيَل الحق ــ ــذا عل ــ ــُد به ــ - نؤك
ــرة الماضية. ــ ــرّدَد طوال الفت ــ ــاِت، كما ت ــ ــِم الواجب ــ بتقدي
ــة للطائفة  ــ ــى أن األماكن المقدس ــ ــد المجتمعون عل ــ - يؤك
ــر يجب  ــ ــط أحم ــ ــي خ ــ ــف ه ــ ــة الطوائ ــ ــة وكاف ــ الدرزي
ــيتها. ــ ــاس بمكانتها وبقدس ــ ــا أو المس ــ ــدم التعرض له ــ ع

ــم الدينية  ــ ــيخ الِقَي ــ ــماوية تهدف الى ترس ــ ــان الس ــ - األدي
ــامح والحوار  ــ ــة والتس ــ ــها المحب ــ ــة وعلى رأس ــ االصيل
ــة، وعليه  ــ ــة الديني ــ ــو من الحري ــ ــول اآلخر وفي ج ــ وقب
ــترك،  ــ ــل العيش المش ــ ــوار وحدها تكف ــ ــة الح ــ ــإن ثقاف ــ ف
ــى  ــ ال ــؤدي  ــ ت ــتثناء  ــ واالس ــاء  االقصــ ــة  ــ عقلي ــا  ــ بينم
ــراكة والتعايش. ــ ــــض مبدأ الش ــرف والعنف وتقوي ــ التط

ــة  ــ العربي ــراكة  ــ الش ــة  ــ أهميّ ــى  ــ عل ــا  أيضــ ــد  ــ نؤك  -
ــاء  ــ بن ــل  ــ أج ــن  ــ م ــترك  ــ المش ــل  ــ والعم ــة  ــ اليهودي  –
ــرام  ــ االحت ــى  ــ عل ــم  ــ قائ ــارّي  ــلمي وحضــ ــ س ــع  ــ مجتم
ــه. ــ تراِث ــرام  ــ واحت ــر  ــ اآلخ ــل  ــ وتقب ــادل  ــ المتب

ــا  ــ ــاء مجتمعن ــ ــدة أبن ــ ــى وح ــ ــون عل ــ ــد المجتمع ــ - يؤك
ــدا  ــ ــا واح ــ ــم صف ــ ــه، ووقوفه ــ ــالف انتماءات ــ ــى اخت ــ عل
ــى  ــ ــة، وعل ــ ــة االقصائي ــ ــن العنصري ــ ــه القواني ــ ــي وج ــ ف
ــن  ــ أصيلي ــاء  ــ كأبن ــالد  ــ الب ــي  ــ ف ــي  ــ التاريخ ــم  ــ وجوده
ــذا  ــ به ــم  ــ واعتزازه ــم  ــ وحضارته ــم  ــ بلغته ــكين  ــ متمس
ــانية. ــ ــي ويطور الِقَيم اإلنس ــ ــور الفاعل الذي يبن الحضــ
ــهار  ــ ــى أن مؤتمَرنا هذا إلش ــ ــوَم، عل ــ ــد الي ــ ــا نؤك ــ - إنن
ــعبي  ــ ــو فاتحة لتحرك ش ــ ــة واالصالة، ه ــار النهضــ ــ تي
ــى صانعي  ــ ــد التأثير عل ــره بقصــ ــ ــى تطوي ــ ــنعمل عل ــ س
ــة، خاصة وان  ــ ــالم والحياة اآلمن ــ ــن أجل الس ــ ــرار م ــ الق
ــرها. ــ ــار للمنطقة بأس ــ ــتقرار وازده ــ ــالم عامل اس ــ الس

تّيـــار النهضة واالصالة يَنطلق يف فضاء الطائفة العربية 
املعروفيـــة ألجل حارض ومســـتقبل مـــرق ومرف



بشرى سارة للمؤهلين  !
قانون منحة العمل

تمت ترقيته من أجلكم

في منحة العمل لعام 2022
 ستتمتعون بإضافة بنسبة 40%

 جيل االستحقاق خفض لـ 21 
 اذا اشتغلتم بعمل لدى قريب ، ستتلقون منحة جزئية.

في منحة العمل لعام 2021
واحدة  بدفعة  القريب  يوليو  بشهر  املنحة  مبلغ  كامل  استالم  من  وستتمكنون  طلبًا  أرسلوا 

وكذلك دفعة مسبقة من حساب االضافة للسنة القادمة .

لتفاصيل اضافية ادخلوا الى موقع سلطة الضرائب. او اتصلوا 4954

تم ترقية قانون منحة العمل ويتيح لكم ذلك الحصول على أكثر فأكثر وبالفعل قريبا.
ألنه اللي إَلك، إَلك.  واكثر.



مقاالت6

كَســـرُت ألـــواح اليـــأس التـــي حجبت عني 
شـــمس أيّامي، تخلّيُت عـــن ذكرياتي، تمهيًدا 
للقـــاء أنتظـــر حدوثـــه... أنتظـــر أن تفتح 
تلـــك الباســـمة، قابليّتهـــا للقائـــي، تعتقد أنّي 
وضعتها في مـــأزق أدبي، رغـــم أن حفاوة 
الـــذي حلّق  ابتســـاماتها، وســـرب نظراتها 
فـــي مجالي، فســـَحا لي المجـــال، أن أطلب 
اللقـــاء مع هـــذه اآلنســـة، ألفهم منها ِســـر 
ونظراتها،  ابتســـاماتها  لمفرقعـــات  إطالقها 
التـــي أنـــاَرت ســـمائي باآلمـــال مجـــّدًدا.

ل جســـدها، فوجدته مكسو بطبقات  كنُت أتأمَّ
من األنوثـــة، تحتك ببعضهـــا البعض، لكي 
تزلـــزل األرض تحت أقـــدام الشـــبّان، من 
أجل أن يهابوا حضورها. شـــعرها األســـود 
ينـــام علـــى كتفيهـــا، كمـــا فـــي أســـطورة 
األميرة النائمة، يســـتيقظ فِرًحا لتُقبَّله نســـمة 
صباحيّة... جمالها َســـَحَرته عشـــتروت إلهة 
الحـــب والجمال عنـــد الفينيقييـــن، وقلُت في 
ذاتي: "بالفعل جمالها أســـطوري!! وبما أنّها 
تمتلـــك كل هذه الموارد الطبيعيّـــة، لماذا إًذا 
ألَم  تبحث عن مـــوارد هيمنة شـــخصيّة؟!!، 
تُشـــِبع بْعد جشـــع نظراتها وابتســـاماتها؟!!، 
تفكيـــري  ســـحب  تحـــاول  أنّهـــا  أم 
نحوهـــا؟!" لهـــذا أنـــا ُمِصر أن ألتقـــي بها.

أتمنـــى أاّل تـــدع أحـــًدا يمنعها مـــن االلتقاء 
بي، ألنـــي أعرفهم جيّـــًدا، فهـــم موهوبون 
الخياليـــة عنـــي،  تأليـــف األســـاطير  فـــي 
لترتـــاع منّـــي! ال... لســـُت كمـــا تتصّور، 
أنـــا باختصـــار شـــديد مجـــرد حكايـــة من 
حكايـــات جدتـــي وجّدتهـــا البســـيطة، أّمـــا 
لقائـــي بهـــا، ســـيكون أســـطورة خياليّـــة، 
ألنّـــه شـــبه مســـتحيل، ولن تســـتوعبه حتّى 
اتنـــا! التي كانـــوا يروونها لنا،  حكايـــات جدَّ
فعندمـــا تطلـــْب لقائـــي، لن أصـــدق، ألنه 
بالنســـبة لي إنجاز عظيم اســـتطعُت تحقيقه.
أْعلَـــم أنّهـــا متحّفظـــة مـــن طلبـــي للقائها، 
دائًمـــا كنـــُت أُلِح علـــى صديقي بـــأن يحثّها 
علـــى تعيين موعـــده، ولكنّـــي كنـــُت ُمغيًَّبا 
عـــن جـــدول اهتمامهـــا، كأني أطلـــب منها 
منحـــة اســـترحام... أريـــد أن أوّضـــح لها 
ـــا، وهـــو أنّي أثنـــاء لقائـــي بها  أمـــًرا هامًّ

جميع  لها  سأكشـــف 
أوراقـــي، ولن أترَك 
للّذرائع،  مجـــااًل  لها 
لمقارعتـــي  أو 
أدري  ال  الحًقـــا. 
ســـيأخذ  شـــكل  أي 
هـــل  اللقـــاء،  هـــذا 
ســـيكون رســـميًّا... 

ــا، أم مؤثّـــًرا؟! فـــإن هذا عائد  جديًّا...عفويًـّ
ه العـــام، فـــي حـــال وافقـــْت عليـــه.  لجـــّوِ
أريـــد لقـــاًء بـــدون مجامـــالت، خالًيـــا من 
د بها ولو  التكليـــف، كل هدفـــي هـــو التفـــرٌّ
لســـاعٍة واحدة، رغـــم أن معرفتنا ســـطحية 
ا، غيـــر متعمقـــة بمكامن كل شـــخص  جـــدًّ
فينـــا. ليس هنـــاك ما يدعـــو إلـــى انفعالها 
منّـــي، أو تأخذ عنّي معلومـــات مغلوطة، مع 
مـــرور األيّـــام، تبيّن لـــي أن مماطلتها غير 
المســـبوقة في تعيين اللقاء، نتيجة لســـوابقها 
الفاشـــلة مع غيري، وكثرة لقاءاتها الخائبة، 
مســـحت مـــن مالمحهـــا أي أثـــر للهفة... 
ــة مـــن عينيهـــا.   تالشـــت المفاجـــأة األّوليَـّ
ا  أرجـــو أن يكون اللقـــاء األول عمليًّا وخاصًّ
ا. قد تســـتغرْب مـــن طلبي، قـــد تقول  جـــدًّ
يـــا للوقاحـــة!!، هـــدف لقائي بهـــا فقط من 
أجـــل بلورة الصورة األنســـب لشـــخصيتينا 
ــا عرض مواقفه  مًعا، حتّى يســـتطيع كلٌّ منَـّ
بشـــكل جاد وصريح، قبـــل أن تنتقل عالقتنا 
إلـــى مرحلـــة متقّدمـــة، حتـــى كتابـــة هذه 
األســـطر، ال أدري إذا كان "لقـــاء القمـــة" 
المرتقـــب ســـينعقد أم ال! ال أدري إذا كنـــُت 
ســـأوّفق في لقائي! ألن الخيـــارات أمامها!!

أطلب منها آلخـــر مرة أن تُخرَجني من وكر 
ذاكرتهـــا، فلقائي بهـــا ســـيُخرجني إلى دنيا 
تمنحنـــي الحماية، واختبائـــي ِبَوكر ذاكرتها 
هو الخوف بعينـــه. أرجـــو أاّل تّردني خائًبا 
إلـــى منتـــدى واقعيّتي. أنتظـــر تحديد موعد 
اللقـــاء بفـــارغ الصبر، كي يتحـــّرك موكب 
التعـــارف ُقُدًمـــا، فأنـــا أكره البقـــاء لوحدي 
فـــي جزيـــرة التّكّهنـــات مثـــل روبنســـون 
كـــروزو، معزواًل عـــن عالمـــي، لقد طال 
انتظـــاري للقـــاء المصيـــري! أال تعتقد تلك 
الباســـمة الجازمة أنـــه قد حـــان موعده؟!! 

بانتـــظـــــــاِر موعـــــــــــد اللقــــاء
بقلـــم: مـــاُرون ســـامي عّزام

عندمـــا تبادر إلـــى ِذهني عنـــوان "لقاء على 
هامـــش الّذاكـــرة"، تذّكرت لقـــاًء بفتاة قتلت 
بعفويّتها وجرأتها ســـاعات مللـــي، أردُت أن 
أُذّكرهـــا بـــه، لعلّها تتذّكـــره، لكنّي لم أعرف 
اســـمها وال هـــي عرفت اســـمي. لقـــد كان 
لقـــاء لبضـــع دقائـــق، استفســـرْت منّي عن 
بعـــض األمـــور، وذهبت. اليـــوم جعلُت تلك 
الفتـــاة، التي وضعتها علـــى هامش ذاكرتي، 
تخضع من جديـــد إلرادة ذاكرتـــي، وأعدُت 
اســـتعراض ذلك المقطـــع القصيـــر العابر.

أنا لم أُوّجه مســـار تفكيـــري نحو تبنّي نظريّة 
"الحـــب من أّول نظرة"، لـــم أرغب أن أكون 
لحوًحـــا ألســـتدرجها، ألفهـــم إْن كانت على 
عالقة بشـــخٍص ما، ولســـُت من األشخاص 
المتســـّرعين، الذيـــن يُبلورون صـــورَة ُحّبٍ 
مـــن لقاٍء عفـــوي خاطٍف، اجتمعـــت بها في 
ردهـــة الصدفة، ثـــّم لماذا أجعل من نفســـي 
دخيـــاًل غير مرغـــوب فيه فـــي حياتها؟!... 
ومـــا أدرانـــي بخفايا مشـــاعر تلـــك الفتاة؟!

َشـــْت تلـــك الفتـــاة أهميـــة تلـــك الدقائق  َهمَّ
العابـــرة، وابتعَدْت، مع أنّـــي أعتبرها أجمل 

دقائـــق ُعمـــري، ألنّهـــا دَمَغـــت جمالها في 
ذهني. مـــن تكـــون؟!... من أين أتـــت؟!... 
أدري!  ال  ؟!  إلـــيَّ ســـؤالها  هـــت  وجَّ لمـــاذا 
أســـئلة بســـيطة وصغيرة، ال تســـتدعي منّي 
كل هـــذا االهتمـــام، إاّل أنّها بالفعـــل ُمحيّرة، 
واإلجابـــة عليهـــا باتـــت أصعـــب، ويحتاج 
تحليلهـــا إلـــى اســـتخدام المنطـــق الّســـليم.

هَطلَت قطـــرات الحيرة من غمـــام ذاِكَرتي، 
وبـــدأت تبلُّل مـــراح خيالي، فأخـــذ هطولها 
يشـــتدُّ كلما أمعنُت التفكيـــر بتفاصيل لقاء ال 
يســـتحق منّي كل هـــذه الهيصـــة التفكيريّة، 
ألنـــه كان ســـريع الّذوبان في كـــوب يومي، 
لكنّـــي أعتِرف أنّه تـــرَك أثـــًرا جانبيًّا علي، 
واعتَبْرتُـــه عارًضا ســـلوكيًّا عابـــًرا ال أكثر. 
رغم الضّجة النفســـيّة التـــي أَثرَتها في داخلي 
هبـــاًء، لكنّـــي لم أضعهـــا في أولويّات ســـلَّم 
ذاكرتـــي، بل احتفظـــت بَعِقب ســـيجاِر ذلك 
اللقـــاء، ولم أرِمِه فـــي منفضة النّســـيان، ما 
زال مشـــتعاًل، تنبعـــث منه دخـــان الماضي، 
واضطـــَررت أن أتحّمـــل رائحتـــه التـــي ال 
أطيقهـــا، حتّى ينطفئ رويًدا رويـــًدا تلقائيًّا...

اِكـــرَة الذَّ هامـــش  عـــىل  لقـــاٌء 

غْبـــَت تلميـــذي الجميل إيـــاد طه ولم 
با  َتِغـــب . ِغْبَت وأنت فـــي مْيعة الّصِ
.. ِغْبـــَت عـــن العيـــن ولكن ســـتبقى 
ســـتبقى   . الّذاكـــرة  فـــي  محفـــوًرا 
لوحـــًة جميلـــة لتلميٍذ خلـــوق ، لّماح 
، مجتهـــد ، خفيـــف الّظّل ، يعشـــق 
الّطابـــة والكرة ، ويُغـــّرد على جبين 
النشـــاط الّرياضـــّي أجمـــل األلحان. 
أذكرك وكيـــف ال ؟!!! وأنت الطالب 
الهـــادئ والوديـــع ، اللهـــّم إاّل فـــي 

حصـــة الّرياضـــة حيث 
ُكنـــَت ترتدي فجأًة لباس 
ِســـربال  وطوًرا   ، َنمر 
وتجول  فتصـــول  غزاٍل 
فـــي ملعـــب المدرســـة 
. خســـرناَك كلّنـــا فـــي 

عبلّيـــن- هـــذه العبلّيـــن الوادعة التي 
تحتضـــن  كمـــا  أوالدهـــا  تحتضـــن 
الّدجاجـــة أفراخهـــا - ... خســـرناك 
فـــي كّل الحـــارات واألزّقـــة ؛ فـــي 
الحـــارات الفوقـــا والتحتا ، خســـرنا 
انســـاًنا جميـــاًل وُمربيًّـــا رائًعـــا خدَم 
وأعطـــى مـــن ذاتـــه ، وكان عنواًنا 
بـــل   ، للتضحيـــة  ورمـــًزا  للعطـــاء 
ولـــّوَن مهنَة التدريـــس الجميلة أصاًل 
بألـــواِن قوس قـــزح. صلينـــا ألجلك 
الّســـماوات ولكّن  وتضّرعنا الى رّب 
... هذه هـــي مشـــيئته ان يحظى بك 
.. أن تتركنـــا وتتـــرك أســـرًة جميلًة 
بلوعـــٍة  يبكونـــك  وأهـــاًل   ، تُحبّـــَك 
بحبـــٍر  ترثيـــك  وبلـــدًة   ، وحســـرة 
مـــن دمـــوع . تغّمـــدك هللا برحمتـــه 
الغالـــي والمربّي  تلميـــذي  الواســـعة 
الجميل إيـــاد، وأْلَهَم اســـرتك وذويك 
وأقربـــاَءَك وعبلّيـــن برّمتهـــا الّصبر 
مؤبّـــدة ذكـــراَك  لتكـــْن  والّســـلوان. 

كلمة يف رثاء تلميذي امُلـــريّب اِياد أحمد ناجي طه
ــم ــ ــر دعيـــــــــ ــ زهيــــــــــ

شـــاءت األقـــدار أن يرحـــل عنّـــا 
المرحـــوم األســـتاذ إياد طـــه، وكم 
قســـت علينـــا األقـــدار فـــي حكمها 
هذا! لكنّنا وبقلـــب يُعّمر باإليمان ال 
نعترض على مشـــيئة هللا وأقداره بيد 
أنّنـــا نبكي حزنا وأســـى، فالمصاب 
ليس باليســـير على األفئدة. جمعتني 
األيّـــام بالفقيد قبل ما يقـــارب العقد 
مـــن الّزمـــان، فقـــد عمـــل مدّربـــا 
للّســـباحة، وكان، وبحـــّق، عنوانـــا 
الباحثين عن  األهالـــي  للكثيرين من 
أساســـيّات  أبنائهم من  تمكين  ســـبل 
الّســـباحة ومهاراتها الّتي ال يُستغنى 
عنها. لقد امتـــاز المرحوم بمهارات 

المدّرب النّاجح الّـــذي ال يتوانى في 
أداء واجبـــه تجـــاه طاّلبه ال ســـيّما 
األطفـــال منهم، ونحن علـــى دراية 
بالمخـــاوف الّتي تحيـــط بالّطفل في 
تجاربـــه األولى في الّســـباحة، فكان 
أيـــاد خير محّفز ومشـــّجع لألطفال، 
ونجـــح أيّما نجـــاح فـــي زرع الثّقة 
في نفوســـهم ممّكًنا إياهم من كســـر 
مـــن  والّرهبـــة  الخـــوف  حواجـــز 
الّســـباحة. وال أشـــّك بـــأّن الكثيرين 
من األهالـــي يثّمنون فضلـــه عاليا، 
كيـــف ال وهـــم يرســـلون أبناءهـــم 
لممارســـة هواية الّســـباحة مطمئنّين 
ال قلقيـــن، فكم مـــن مـــّرة رأينا ما 
اكتســـبه أبناؤنا من المهارات تتجّسد 
االســـتجمام،  رحـــالت  في  أمامنـــا 
فقلنـــا فـــي دواخلنا: ســـلمت يداك يا 
أســـتاذ. ترك األســـتاذ إيـــاد بصمة 
أحبّهـــم،  إذ  أحبّـــوه  طاّلبـــه،  فـــي 
ولمســـوا في صوته وفـــي صيحاته 
وعيونـــه إخالّصا وموّدة وإنســـانيّة 
وســـيفتقدك  ســـنفتقدك  واهتمامـــا، 
محبّـــوك، وســـتبكي برك الّســـباحة 
الفقيـــد  شـــوًقا وحزًنـــا. رحـــم هللا 
وألهـــم أهلـــه الّصبـــر والّســـلوان.

إيـــاد... أســـتاذ  الّســـالم  لروحك 
ــاعمرو ــ ــين - شفــــــــ ــ ــاب حســـــــــ ــ ــم: إيهـــــ ــ بقل
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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

تشكيلة متنوجات برياوس

מגוון מוצרי פיראוס

השני 
בחצי 
מחיר

بصل

בצל

190
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

توت بري

אוכמניות

1490
&

ליחידה

עד יום ראשון 5.6.22

مشمش

משמש

1490
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

إجاص

אגס

990
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

بطيخ

אבטיח

190
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

ذرة

תירס

490
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

موز

בננה

490
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

خوخ

אפרסק

990
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

إشرتوا من منتجات اوسم بـ 69.90 ش.ج واحصلوا عىل 

شاي فيسوتسيك مع مريامية 50 كيس هدية

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

מתנה

إشرتي من منتوجات باريال ب29.90 ش.ج واحصل 

عىل تورتيا ماسرت شيف هدية

קנה ממוצרי ברילה ב 
29.90₪ וקבל טורטיה 

מאסטר שף 

  מתנה

Samara
Golden ten

لنب طاره
 3 لرت

יוגורט טרה 
3 ליטר

1990

&

جبنة صفراء عيمك
 500 غرام

גבינה צהובה עמק
 500 גרם

1490

&

عصري برتقال بريجات
2 لرت

מיץ תפוזים סחוט 
פריגת 2 ליטר

1990

&

نسكافيه عليت
 200 غم

קפה נמס עלית 
200 גר’

1790

&

شوكوليت علبة 500 
غم

שוקולית קופסה
 500 גר’

990

&

حفاظات هاجيس

חיתולי האגיס

3490

&

رزمة شامبو
 بينوك

שמפו פינוק זוג

1790

&

خلطة بيلسربي 
لتحضري الكعك

תערובת פילסברי לעוגה

2990

&

زيت بام 
148 مل

שמן פאם 148 מ”ל 

2790

&

سيمسالك
 ادفانس

סמילק אדוונס

55&

2 ב-2 ב-

حليب طارة 2 لرت

חלב טרה 2 ליטר

890
&

بوظة فنتازيا

גלידה פנטזיה

1490
&

رفيويل شرتاوس

רביולי שטראוס

1290
&

رباعية نيسكافيه عليت

מארז קפה נמס רביעייה

1990
&

بيتسا مربعات معدانوت 710 غرام

חטיפי פיצה מעדנות 710 גרם

1890
&

خضار مجمدة سانفروست 800 غرام

ירקות קפואים סנפרוסט 800 גרם

990
&

بيتسا عائلية معدانوت

פיצה משפחתית מעדנות

990
&

شامبو كيف 700 مل

שמפו כיף 700 מ”ל

790
&

رزمة بسطراما طريات تسفي

צמד חמד טירת צבי 

2290
&

صابون لليدين كيف 2 لرت

אלסבון כיף 2 ליטר

1790
&

ملوح معدانوت 700 غرام

מלוח מעדנות 700 גרם

990
&

جبنة بيضاء طارة 250 غرام

גבינה לבנה טרה 250 גרם 

10&

4 ב

كوتج طارة

קוטג טרה

10&

3 ב

عنب ابيض/اسود

ענב לבן/שחור 

1990
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

بروميا

שזיף מטלי

1990
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

لبنة الكرمل 500 غم

לבנה אלכרמל 500 גרם

1490
&

2 ב

عجينة صفيحة معدانوت 1 كغم

בצק עלים מעדנות 1 ק”ג

990
&

بوريكس فيلو معدانوت 450 غرام

בורקס פילו מעדנות 450 גרם

990
&

بوريكس معدانوت 800 غرام

בורקס מעדנות 800 גרם

990
&

سائل ارضيات فنتازيا 2 لرت

נוזל רצפות ריצפז פנטזיה 2 ליטר

990
&

سانو اكسوجني 3 لرت

סנו אוקסוגין 3 ליטר 

2490
&

ريتسباز ضد الحرشات 2 لرت

ריצפז דוחה חריקים 2 ליטר

1990
&

سداسية ورق سانو سويش

שישיית מגבות סנו סושי

1690
&

2 ב

مسحوق غسيل مكسيام 6 كغم

אבקת כביסה מקסימה 6 ק”ג

3690
&

شوكو تنوفا/ يوطفاتا 1 لرت

שוקו תנובה בטעמים/ יטבתה 1 ליטר

790
&

تشكيلة متنوجات جاد

מגוון מוצרי גד

2+1

قهوة زاهي 1 كيلو

קפה זאהי 1 ק״ג

100&

4 ב
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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

تشكيلة متنوجات برياوس

מגוון מוצרי פיראוס

השני 
בחצי 
מחיר

بصل

בצל

190
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

توت بري

אוכמניות

1490
&

ליחידה

עד יום ראשון 5.6.22

مشمش

משמש

1490
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

إجاص

אגס

990
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

بطيخ

אבטיח

190
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

ذرة

תירס

490
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

موز

בננה

490
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

خوخ

אפרסק

990
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

إشرتوا من منتجات اوسم بـ 69.90 ش.ج واحصلوا عىل 

شاي فيسوتسيك مع مريامية 50 كيس هدية

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

מתנה

إشرتي من منتوجات باريال ب29.90 ش.ج واحصل 

عىل تورتيا ماسرت شيف هدية

קנה ממוצרי ברילה ב 
29.90₪ וקבל טורטיה 

מאסטר שף 

  מתנה

Samara
Golden ten

لنب طاره
 3 لرت

יוגורט טרה 
3 ליטר

1990

&

جبنة صفراء عيمك
 500 غرام

גבינה צהובה עמק
 500 גרם

1490

&

عصري برتقال بريجات
2 لرت

מיץ תפוזים סחוט 
פריגת 2 ליטר

1990

&

نسكافيه عليت
 200 غم

קפה נמס עלית 
200 גר’

1790

&

شوكوليت علبة 500 
غم

שוקולית קופסה
 500 גר’

990

&

حفاظات هاجيس

חיתולי האגיס

3490

&

رزمة شامبو
 بينوك

שמפו פינוק זוג

1790

&

خلطة بيلسربي 
لتحضري الكعك

תערובת פילסברי לעוגה

2990

&

زيت بام 
148 مل

שמן פאם 148 מ”ל 

2790

&

سيمسالك
 ادفانس

סמילק אדוונס

55&

2 ב-2 ב-

حليب طارة 2 لرت

חלב טרה 2 ליטר

890
&

بوظة فنتازيا

גלידה פנטזיה

1490
&

رفيويل شرتاوس

רביולי שטראוס

1290
&

رباعية نيسكافيه عليت

מארז קפה נמס רביעייה

1990
&

بيتسا مربعات معدانوت 710 غرام

חטיפי פיצה מעדנות 710 גרם

1890
&

خضار مجمدة سانفروست 800 غرام

ירקות קפואים סנפרוסט 800 גרם

990
&

بيتسا عائلية معدانوت

פיצה משפחתית מעדנות

990
&

شامبو كيف 700 مل

שמפו כיף 700 מ”ל

790
&

رزمة بسطراما طريات تسفي

צמד חמד טירת צבי 

2290
&

صابون لليدين كيف 2 لرت

אלסבון כיף 2 ליטר

1790
&

ملوح معدانوت 700 غرام

מלוח מעדנות 700 גרם

990
&

جبنة بيضاء طارة 250 غرام

גבינה לבנה טרה 250 גרם 

10&

4 ב

كوتج طارة

קוטג טרה

10&

3 ב

عنب ابيض/اسود

ענב לבן/שחור 

1990
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

بروميا

שזיף מטלי

1990
&

לק״ג

עד יום ראשון 5.6.22

لبنة الكرمل 500 غم

לבנה אלכרמל 500 גרם

1490
&

2 ב

عجينة صفيحة معدانوت 1 كغم

בצק עלים מעדנות 1 ק”ג

990
&

بوريكس فيلو معدانوت 450 غرام

בורקס פילו מעדנות 450 גרם

990
&

بوريكس معدانوت 800 غرام

בורקס מעדנות 800 גרם

990
&

سائل ارضيات فنتازيا 2 لرت

נוזל רצפות ריצפז פנטזיה 2 ליטר

990
&

سانو اكسوجني 3 لرت

סנו אוקסוגין 3 ליטר 

2490
&

ريتسباز ضد الحرشات 2 لرت

ריצפז דוחה חריקים 2 ליטר

1990
&

سداسية ورق سانو سويش

שישיית מגבות סנו סושי

1690
&

2 ב

مسحوق غسيل مكسيام 6 كغم

אבקת כביסה מקסימה 6 ק”ג

3690
&

شوكو تنوفا/ يوطفاتا 1 لرت

שוקו תנובה בטעמים/ יטבתה 1 ליטר

790
&

تشكيلة متنوجات جاد

מגוון מוצרי גד

2+1

قهوة زاهي 1 كيلو

קפה זאהי 1 ק״ג

100&

4 ב



10

مشـــهد شفـــــــاعـــمــــرّي مؤثـــــــــــر
بلديـــة  رئيـــس  نائـــب  لذكـــرى  أمســـية 
شـــاهني كـــال  املرحـــوم  شـــفاعمرو 
وتســـمية املركـــز الجاهـــريي عىل اســـمه

يثلـــج  شـــفاعمري،  مشـــهد  فـــي 
وســـط  للطمأنينة،  ويبعـــث  الصـــدر 
ســـادتها  احتفاليـــة من جهة  أجـــواء 
تمتـــع  التـــي  والتآخـــي  األلفـــة 
شـــفاعمرو  أهالـــي  بهـــا  ويتمتـــع 
مصحوبة  أطيافهـــا،  بكافـــة  الواحدة 
بلوعـــة وحرقـــة الفقـــدان مـــن جهة 
أخـــرى، تـــّم بحضـــور جمـــع غفير 
تقدمتهم  والمنطقـــة  شـــفاعمرو  مـــن 
سياســـية،  اعتباريـــة،  شـــخصيّات 
اجتماعيـــة،  تربويـــة،  دينيـــة، 
لذكـــرى طيـــب  إحيـــاء  ورياضيـــة 
بلديـــة  رئيـــس  نائـــب  الذكـــر 
شـــاهين.  كمال  المرحوم  شـــفاعمرو 
الشـــفافية  أجـــل  ومـــن  للتذكيـــر، 
عنـــا  الراحـــل  كان  والمصداقيـــة 
سياســـية  شـــخصية  بيننـــا  الباقـــي 
معروفـــة،  كبيـــرة  واجتماعيـــة 
لهـــا دورهـــا ومكانتهـــا فـــي بنـــاء 
أهل  بيـــن  والتآخي  األلفـــة  جســـور 
المشـــرفة،  ومواقفها  الواحـــد  البلـــد 
وخدمـــة مجتمعه على أحســـن وجه، 
إذ كســـب محبـــة ومـــودة الجميـــع.

الزميل  افتتـــح األمســـية اإلعالمـــي 
بحضوره  المعروف  الشـــاعر  حسين 
وتقديمـــه الراقـــي والمميـــز، مرحبا 
إلـــى  تطـــرق  ثـــّم  بالحضـــور، 
مزايـــا الفقيـــد وانتمائـــه إلـــى بلده. 
أعلـــن  شـــفاعمرو،  بلديـــة  رئيـــس 
خـــالل االحتفال عن تســـمية المركز 
على  مرشـــان  حي  في  الجماهيـــري 
لبلده. لخدماته  تقديًرا  المرحوم  اســـم 
الشـــيخ  الدرزيـــة  الطائفـــة  إمـــام 
الطائفة  ممثـــل  عبيـــد،  أبو  يوســـف 

المســـيحية القـــس فؤاد 
والقاضـــي  داغـــر، 
عنتيـــر معـــدي ممثـــل 
اإلســـالمية،  الطائفـــة 
ضيـــاء  الشـــيخ 

الرياضـــة  قســـم  مديـــر  خالـــدي، 
زاهـــي  األســـتاذ  صبـــح،  كارم 
االحتفالية  كلماتهـــم  كانـــت   عليـــان 
شـــاملة  عميقة  المؤثـــرة  والتأبينيـــة 
أضـــاءت جوانـــب ســـيرة ومواقف 
ما  كل  دعـــم  فـــي  ودوره  الراحـــل 
العامة.  المصلحـــة  ويخـــدم  يصـــب 
وهـــب  أحمـــد  النجـــم  الرياضـــي 
"رحيـــل  قـــال:  الفقيـــد  صديـــق 
جميًعـــا  أحببنـــاه  الـــذي  الرجـــل 
وحزنـــا عليـــه كل الحـــزن وتألمنـــا 
لف  قد  الكـــون  وكأن  فراقـــه  علـــى 
والســـماء  داكنـــة  ســـوداء  بعبـــاءة 
إنها  ببرقهـــا ورعدهـــا،  هاجـــت  قد 
حالـــة كونيـــة ال تحصـــل إاّل علـــى 
مـــن  والعظمـــاء  القـــادة  رحيـــل 
الرجـــال الذيـــن قدمـــوا لمجتمعهـــم 
بـــكل  والعطـــاء  الخيـــر  وبلدهـــم 
أشـــكاله وخدمـــوا بلدهـــم والمجتمع 
وتضحية. وإخـــالص  محبـــة  بـــكل 

باســـم العائلـــة تكلـــم األســـتاذ أمين 
شـــاهين، وممـــا جـــاء فـــي كلمتـــه 
جمـــع  هـــذا  الكريـــم  "الحضـــور 
المجتمـــع،  ونخبـــة  صفـــوة  مـــن 
التعبيـــر، يعكس  أيقونـــة، إن صـــح 
والتعايـــش.  التســـامح  رؤيـــة 
وقائدنا  ورايتنا  علمـــا  كان  المرحوم 
وأعالمـــه.  المجتمـــع  قـــادة  ومـــن 
ثـــم شـــكر باســـم العائلـــة الحضور 
هـــذا  ترتيـــب  علـــى  والقيميـــن 
األخالقـــي  الكبيـــر  الحـــدث 
المشـــرف. واالجتماعـــي 

تقديـــر  أوســـمة  تقديـــم  تـــم  وقـــد 
لـــكل مـــن دعـــم وســـاهم فـــي هذا 
مبـــاراة  جـــرت  كمـــا  االحتفـــال، 
وديـــة مصغرة كونـــه كان رياضيا. 
نعـــم التكريـــم يحـــق لكل مـــن يقدم 
بإخـــالص  الخدمـــات  لمجتمعـــه 
بيـــن تصنيفات  تميز  واحتـــرام دون 
التكريـــم  هـــذا  وعليـــه  المجتمـــع 
مســـتحق لهذه الشخصية االســـتثنائية 
نموذجـــا  وســـتبقى  كانـــت  بلدتـــي   
ســـماؤها  موحـــدة،  ومثـــاال 
بأهلهـــا.            أبيـــة  شـــامخة  صافيـــة 

ابـــــــــــــــوعبــــــــــــــــــــــيــــــــــــــد معـــيــــن  بقلـــــم 

مقاالت

 ، الّشـــرَّ تُفـــرخ  أرٍض  فـــي  أنـــا  غريـــٌب 
والّصبّـــار. والشـــوك  الحســـك  وتُنبـــت 

وأســـير   ، جروحـــي  ألعـــق  أنـــا  غريـــب 
فـــي غابـــة يتربّـــص فيهـــا اإلنســـان ألخيه 
ومفتـــرق. وصخـــرة  تلّـــة  كّل  خلـــف 
أهلهـــا  تـــأكل  أرض  فـــي  أنـــا  غريـــب 
وناســـها ، وتبيـــع الكرامـــة بثالثيـــن مـــن 
عالًيـــا. الـــرأس  ترفـــع  وتـــروح  الفّضـــة 

غريب أنا في ارض يصنع أهلوها الّصاروخ 
والـــّذرة ثّم يتباكـــون وينوحـــون ويتذّمرون.

تُســـربل  ارٍض  فـــي  أنـــا  غريـــب 
الخطيّـــة  وتســـتر  بالّســـواد  األمـــل 
بالرذيلـــة. العيـــون  ـــل  وتُكّحِ  ، بأختهـــا 

غريـــب أنـــا فـــي ارض مطرهـــا نفـــط ، 
ودوالر. فضـــة  ونداهـــا  وهواؤهـــا طمـــع 

غريـــب أنا في ارٍض طلّقت العفوية واألصالة 
منذ قرون واعتنقت التزلّف والتبّرَج والتقليد.
غريـــٌب أنـــا ولكنني لســـُت متشـــائًما ، فأنا 

األشـــياء  كّل  أّن   : عالـــم 
تعمـــل مًعـــا للخيـــر للذيـــن 
المدعـــوون  هللا  يحبّـــون 
قصده......وكيـــف  حســـب 

أتشـــاءم والســـيّد هو الرّب القـــادر أن يُخرَج 
مـــن اآلكل أكاًل ومـــن الجافـــي حـــالوة ؟!

غريب أنا ولكنني أتفاعل مع الخير والخيّرين 
، وأتوق إلى أورشـــليم النازلة من الســـماء.
غريب أنا ولكنني أقتـــرُب واعصُب وأداوي 
وأبلّسم وأفرح مع الفرحين وأبكي مع الباكين .
كمـــا  ابـــذل  ولكننـــي  أنـــا  غريـــب 
الحيـــاة. ســـفر  فتـــح  الـــذي  ذاك  علّمنـــي 
غريـــب أنـــا فـــي ارض تعتبـــر هللا الحـــّي 
تفاهة!!!فـــال  الكتـــب  وكتـــاب   ، أســـطورة 
. وتشـــبًثا  إيمانـــاً  إال  هـــذا  يزيدنـــي 

غريـــب أنـــا فـــي هـــذه األرض ، وســـأبقى 
غريبـــا أزرع المحبـــة فـــي الحقـــول حتى 
ولـــو خنقهـــا الشـــوك ، وأبذر التســـامح في 
النفـــوس حتى لـــو محقته ســـنابك االنتقام ...
فـــوق.. إلـــى  وأرنـــو  أنـــا  غريـــٌب 

أنــــــــــــــــــا  غريــــــــــب 
زهيـــــــــــر دعيــــــــــــــم 
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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

ــه، ويكون  ــ ــا تفعل ــ ــراً في كل م ــ ــرك أث ــ ــاً: تت ــ مهني
ــاً: كن  ــ ــزاً عاطفي ــ ــاز ممي ــ ــى أي انج ــ ــك عل ــ توقيع
ــذ  ــ ــي تنفي ــ ــردد ف ــ ــريك ال تت ــ ــع الش ــ ــامحاً م ــ متس
ــك الكثير  ــ ــألك من من ــ ــه، فهو ال يس ــ ــــض مطالب بع
ــم بإمكان  ــ ــوم، واحل ــ ــن على هذا الي ــ ــاً: راه ــ صحي
ــلية  ــ ــة أو المس ــ ــاريع الترفيهي ــ ــــض المش ــذ بع ــ ــاًتنفي ــ صحي ــّورة  ــ المتط ــكار  ــ األف ــــض  بع ــي  ــ تبنّ أو 

ــل  ــ العم ــى  ــ عل ــال  ــ لالقب ــرة  ــ كبي ــة  ــ حيوي ــاً:  ــ مهني
ــادرات  ــ بالمب ــام  ــ والقي ــاس  ــ الن ــى  ــ عل ــاح  ــ واالنفت
ــردد ــ ت أو  ــس  ــ تقاع ــدون  ــ ب ــاعي  ــ والمس

ــك وقناعاتك  ــ ــى فرض آرائ ــ ــون قادراً عل ــ ــاً: تك ــ عاطفي
ــي خلده  ــ ــدوره بما يدور ف ــ ــك ب ــ ــريك، ويقنع ــ على الش
ــرة من  ــ ــد فت ــ ــاطك بع ــ ــك ونش ــ ــتعيد عافيت ــ ــاً: تس ــ صحي
ــي ــ ــل الضعف النفس ــ ــن عوام ــ ــــص م ــاق وتتخل ــ اإلره

ــي  ــ ــر ف ــ ــد يؤث ــ ــك ق ــ ــي عمل ــ ــئ ف ــ ــر المفاج ــ ــاً: التغيي ــ مهني
ــك،  ــ حول ــلبية  ــ الس ــــض  بع ــى  ــ ال ــير  ــ ويش ــك  ــ معنويات
ــك ــ الي آت  ــد  ــ جدي ــى  ــ ال ــاً  أيضــ ــير  ــ يش ــا  ــ م ــة  ــ ثم ــن  ــ لك
والقصــــص  ــي  الماضــ ــات  ــ ذكري ــتعيد  ــ تس ــاً:  ــ عاطفي
ــك  ــ علي ــس  ــ فتلتب ــريك،  ــ بالش ــدم  ــ وتصط ــة  ــ القديم
ــة ــ المزعج ــل  ــ التفاصي ــي  ــ ف ــوص  ــ وتغ ــور  ــ األم

ــــض  بع ــة  ــ وصّح ــك  ــ لصحت ــه  ــ إنتب ــاً:  ــ صحي
ــارئ ــ ط ــع  لوضــ ــة  عرضــ ــون  ــ تكون ــد  ــ فق ــن،  ــ المقربي

ــات  ــ بالتحدي ــة  ــ مليئ ــدة  ــ جدي ــة  ــ مرحل ــدأ  ــ تب ــاً:  ــ مهني
ــؤولية ــ ــن هذه المس ــ ــى قدر م ــ ــون عل ــ ــاول ان تك ــ فح

ــك  ــ تصرفات ــي  ــ ف ــوم  ــ الي ــور  ــ تته ال  ــاً:  ــ عاطفي
ــا  ــ عم ــأله  ــ واس ــه  ــ من ــرب  ــ تق ــل  ــ ب ــريك،  ــ الش ــع  ــ ــاًم ــ مع ــه  ــ ب ــا  ــ تقوم أن  ــب  ــ يح
ــادة  ــ ــي زي ــ ــر ف ــ ــوط الحم ــ ــاوز الخط ــ ــاً: ال تتج ــ صحي
ــزم ــ يل ــا  ــ بم ــام  ــ القي ــوم  ــ الي ــذ  ــ من ــدأ  ــ واب ــوزن،  ــ ال

ــل  ــ العم ــي  ــ ف أداءك  ــن  ــ تحس أن  ــك  ــ علي ــاً:  ــ مهني
ــه  ــ تواج ــد  ــ وق ــك،  ــ علي ــة  ــ موجه ــار  ــ األنظ ــكل  ــ ف
ــاك ــ باالرتب ــعرك  ــ تش ــي  ــ الت ــل  ــ العراقي ــــض  بع

ــواء  ــ ــان أج ــ ــب وتعيش ــ ــع الحبي ــ ــجم م ــ ــاً: تنس ــ عاطفي
ــل  ــ ــهر العس ــ ــا بتجديد ش ــ ــة تترجمانه ــ ــة رائع ــ عاطفي
ــة،  للرياضــ ــي  ــ اليوم ــت  ــ الوق ــــص  تخصي ــاً:  ــ صحي
ــة ــ الصحي ــات  ــ المطب ــن  ــ م ــر  ــ الكثي ــك  ــ علي ــر  ــ يوف

ــك اليوم وال تعرف  ــ ــوط العمل محيطة ب ــ مهنياً: ضغ
ــبب ضياع تركيزك ــ من أين تبدأ وتتعثر خطواتك بس

ــن  ــ م ــر  ــ الكثي ــوم  ــ الي ــش  ــ تناق ــاً:  ــ عاطفي
ــك  ــ عالقت ــتقبل  ــ مس ــأن  ــ بش ــة  ــ المهم ــا  ــ القضاي
ــة  ــ مرضي ــج  ــ نتائ ــى  ــ إل ــالن  وتتوصــ ــب  ــ بالحبي
ــو  ــ صف ــر  ــ تعك ــة  ــ المتواصل ــكالت  ــ المش ــاً:  ــ صحي
ــر والعصبية ــ ــن التوت ــ ــال م ــ ــك في ح ــ ــك وتبقي ــ حيات

ــل محاوالتك في  ــ ــًدا ولن تتعرق ــ ــن تكون وحي ــ ــاً: ل ــ مهني
ــاع عنك ــ ــين االنطب ــ ــعبي أو تحس ــ ــادة رصيدك الش ــ زي
ــروف ــ الظ ــك  ــ ل ــمح  ــ تس ــاً:  ــ عاطفي

ــي  ــ الت ــز  ــ الحواج ــن  ــ م ــر  ــ الكثي ــي  ــ بتخط
ــة ــ المصالح أو  ــب  ــ الحبي ــاة  ــ مالق ــت  ــ أعاق

ــطة وعدم  ــ ــاركة في مختلف األنش ــ صحياً: يوم مهّم للمش
ــن مضمونها   ــ ــّض النظر ع ــ ــة الدعوات بغ ــ رفض تلبي

ــتوى  ــ ــاط كبير هذا اليوم على مس ــ ــاً: تقوم بنش ــ مهني
ــات والخبرات، وتقوم  ــ ــاالت وتبادل المعلوم االتصــ
ــالء عاطفياً:  ــ ــع أحد الزم ــ ــترك ومثمر م ــ بعمل مش
ــة مرضية، ولو انك تعيش  ــ بانتظارك أجواء عاطفي
ــة وأعمالك  ــ ــك وحياتك العائلي ــ ــاً بين خيارات تناقضــ
ــروع  ــ ــاً: ال تقدم على أي مش ــ ــؤولياتك صحي ــ ومس
ــه مع اآلخرين ــ ــارك ب ــ ترفيهي كبير وحدك، بل تش

ــع بكاريزما،  ــ ــًرا وتتمتّ ــ ــحًرا كبي ــ ــارس س ــ ــاً: تم ــ مهني
ــس  ــ بالنف ــة  ــ الثق ــتعيد  ــ وتس ــاص  ــ خ ــق  ــ ببري ــع  ــ فتش
ــد  ــ ــيء، وال تري ــ ــــض الش ــاً بع ــ ــدو أناني ــ ــاً: تب ــ عاطفي
ــروع وانتظر  ــ ــر في أي مش ــ ــريك، ال تفك ــ ــر للش ــ الخي
ــه األوضاع  ــ ــتؤول إلي ــ ــرى ما س ــ ــة لت ــ ــام المقبل ــ االي
ــى زيادة  ــ ــؤدي إل ــ ــرط للطعام ي ــ ــك المف ــ ــاً: حب ــ صحي
ــية ــ ــا حمية قاس ــ ــب التخلص منه ــ ــوزن يتطل ــ ــي ال ــ ف

ــوم ويخيّب  ــ ــواء هذا الي ــ ــد تزعجك األج ــ مهنياً: ق
ــير  ــ ــيء وتس ــ ــاً بعض الش ــ ــدو مشاكس ــ ــك وتب ــ ظنّ
ــك  ــ ــن عالقت ــ ــار بي ــ ــاً: تحت ــ ــار عاطفي ــ ــس التيّ ــ عك
ــر  ــ تضط أو  ــي،  ــ المهن ــك  ــ وانتمائ ــة  ــ العاطفي
ــاً:  ــ صحي ــريك  ــ بالش ــك  ــ عالقت ــم  ــ حس ــى  ــ إل
ــى  ــ عل ــراً  ــ خط ــور  ــ األم ــر  ــ أكث ــن  ــ م ــن  ــ التدخي
ــة ــ النارجيل ــن  ــ تدخي ــه  ــ من ــر  ــ واألخط ــة،  ــ الصح
ــى  ــ ــه عل ــ ــب في ــ ــات، تنك ــ ــي بااليجابي ــ ــوم غن ــ ــاً: ي ــ مهني
ــول  ــ الحل ــق  ــ فتالح ــك،  ــ يزعج كان  ــا  ــ م ــوية  ــ تس
ــح ــ الصحي ــكان  ــ الم ــي  ــ ف ــك  ــ نفس ــد  ــ وتج ــة  ــ الحكيم

ــي  ــ ف ــّدي  ــ ج ــار  ــ واختب ــة  ــ صعب ــة  ــ مهم ــاً:  ــ عاطفي
ــا  ــ ــى م ــ ــور عل ــ ــاءت األم ــ ــال ج ــ ــي ح ــ ــارك، وف ــ انتظ
ــودك  ــ جه ــار  ــ ثم ــد  لحصــ ــتعد  ــ تس ان  ــك  ــ علي ــرام  ــ ي
ــي  ــ ــة فه ــ ــراض المفاجئ ــ ــال األع ــ ــاك وإهم ــ ــاً: إي ــ صحي
ــا ــ ــى احتماله ــ ــادراً عل ــ ــود ق ــ ــث ال تع ــ ــم بحي ــ ــد تتفاق ــ ق

ــــض أصحاب  ــن بع ــ ــذر م ــ ــى ح ــ ــن عل ــ ــاً: ك ــ مهني
ــاع بينك وبين  ــ ــعون لإليق ــ ــات المبيتة الذين يس ــ الني
ــوم به ــ ــن كل ما تق ــ ــن ع ــ ــل الراضي ــ ــاب العم ــ أرب

ــرعة بديهة  ــ ــتك وتتمتع بس ــ ــتعيد حماس ــ عاطفياً: تس
ــل األمور بذكاء حاد ــ ــتيعاب وتحلي ــ وقدرة على االس

ــترخ وال تكثر من المشاريع والتحركات  ــ صحياً: اس
ــتطاع ــ المس ــدر  ــ ق ــاح  ــ ترت أن  ــاول  ــ وح ــة  ــ المهّم

ــات مـــتـــقـــاطـــعـــة ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

كمـــا في كل ســـنة، تبادر كالليت بخطوة مســـبوقة 
من أجـــل ضمان ســـالمة وصّحـــة مؤمنيهـــا. إذ 
تنطلق في هـــذه الســـنة، بحملة تطعيمات شـــاملة 
ومخصصـــة لحجـــاج بيـــن هللا الحـــرام، حيـــث 
تقدمهـــا كالليـــت فـــي عدة عيـــادات مختـــارة في 
أنحـــاء البـــالد. وتأتي هـــذه الخطـــوة على ضوء 
مطالبـــة الســـلطات الســـعودية حشـــود الحجـــاج 
بتلقـــي أنواع متعـــددة من التطعيمـــات الضرورية 
قبل القدوم الـــى المملكة العربية الســـعودية. وذلك 
نظـــًرا لالكتظـــاظ الكبيـــر الذي تشـــهده مناســـك 
الحـــج المختلفـــة وبهـــدف منع تفشـــي األمراض 
وانتقـــال العـــدوى بين الحجـــاج. تســـهياًل لجميع 
اإلجـــراءات، تحـــرص كالليـــت على تقديـــم كافة 
االستشـــارات الالزمـــة لجمهـــور مؤمنيهـــا لتلقي 
التطعيمـــات قبل الســـفر بأســـبوعين علـــى األقل. 
ومـــن أبـــرز التطعيمـــات التـــي تقدمهـــا كالليت 

للحجـــاج - تطعيـــم ضد التهـــاب الســـحايا، تطعيم 
شـــلل االطفال )بوليو( تطعيم الُكـــزاز )التيتانوس( 
تطعيـــم اليرقـــان )التهـــاب الكبـــد( " ب" وعـــّدة 
تطعيمـــات تتـــم مالئمتها بشـــكل شـــخصي وعلى 
ايـــدي طواقم األطبـــاء المختصـــة. حيث وتوصي 
كالليـــت الحجـــاج بتلقـــي التطعيمـــات المتعلقـــة 
بالتهـــاب الســـحايا والُكـــزاز والبوليـــو، وتوفرها 
مجاًنـــا فـــي عيـــادات كالليـــت لمؤمنـــي تأميـــن 
كالليت بالتينـــوم وكالليت موشـــالم. ومن منطلق 
المســـؤولية تجاه الحجاج بأكملهـــم، تعطي كالليت 
االمكانيـــة لمؤمنـــي صناديق المرضـــى األخرى 
تلقـــي التطعيـــم والحصـــول علـــى استشـــارة في 
عيـــادات كالليـــت وفًقـــا لشـــروط متعاقـــد معها. 
وعلى ضوء هـــذه الحملة، قال الســـيد محمد فريج 
مديـــر المجتمـــع العربي في كالليـــت - ُمعقًبا على 
الموضـــوع : "أواًل، نتمنى لحجاجنـــا حًجا مبروًرا 
وســـعًيا مشـــكوًرا. ال شـــك أننا في كالليت نسعى 
دائًمـــا لتوفير التطعيمـــات الضروريـــة والالزمة 
للحجـــاج، وذلـــك بهـــدف الحفاظ علـــى صحتهم 
وســـالمتهم مـــن أي أمراض قـــد تصيبهم ســـيما 
وأن مكـــة المكرمة َيُحجها ســـنوًيا نحـــو 2 مليون 
حـــاج األمر الذي يعنـــي أن هنـــاك اكتظاظا كبيًرا 
يســـتدعي التنبه جيّدا لصحة حجاجنـــا ". وأضاف 
فريـــج: " نحن فـــي كالليت، نبذل قصـــارى جهدنا 
ونقـــف علـــى كل جديد في هـــذا الســـياق. اذ نقوم 
ســـنوًيا بحمالت تّوعويّة للراغبين بالحج ونزودهم 
بكامل المعلومـــات المتعلقة بالتطعيمات الضرورية 
والمفضلـــة ونحثهـــم دائًمـــا على الحضـــور الى 
عيادتنا لتلقي التطعيم واالســـتماع الى استشـــارات 
الطاقم الطبي المتعلقـــة بموضوع صحة الحجاج ". 

حفاًظـــا عـــىل ســـالمتكم...كالليت تدعو حجاج 
بيت الله الحـــرام اىل تلقي التطعيـــات اّلالزمة

                                 עיריית שפרעם                                             رو ـفاعمـبلدية ش
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15 الفن

شـــاركت ريما الرحبانى، ابنة المطربة فيروز، 
متابعيهـــا ومحبيها أحدث صـــورة لوالدتها بعد 
غيـــاب أكثـــر من عام عـــن الظهـــور، وأكدت 
أن الصـــورة حديثـــة والتقطت في شـــهر مايو/

أيار الجاري، واســـتبقت نشـــر الصورة برسالة 
غامضة قالـــت فيها أنها ســـتقدم هديـــة لمحبي 
بيـــت الرحباني. ريما نشـــرت الصـــورة عبر 
حســـابها بموقـــع الفيس بوك، وظهرت الســـيدة 
فيروز وهى تمســـك باقة من الـــورود، وعلقت 
عليهـــا ريما قائلة: "شـــي زهـــرة حمرا وبس".

ودونـــت ريمـــا تاريخ التقـــاط الصـــورة قائلة: 
"األحـــد 22 أيـــار 2022، الســـاعة 7 و31 
الرحبانـــي. عاصـــي  ريمـــا  بهاتـــف  دقيقـــة 

واســـتبقت ريما نشـــر الصورة بمنشـــور قالت 
اللـــي حقيقي  الـــى أحبّائـــي الفيروزيين  فيـــه: 
إشـــتقتلّن واللـــي مـــن قلبـــي حابّة إشـــكُرن ع 
محبّتـــن وإخالصـــن لهالبيت، واللـــي من قلبي 
حابّـــة إرســـم بســـمة ع وجوهـــن التعبانة من 
والخيرات  الخيـــر  أضافت:صبـــاح  هالزمـــن. 
صبـــاح األمـــل.. إيه في أمـــل أوقـــات بيطلع 
من ملـــل القوني بتمـــام الســـاعة ١٢ بالتوقيت 
المحلّـــي هنا علـــى بروفايلـــي المتواضع إلكن 
مفاجـــأة خّصيصاً علَىشـــاْنكو. ووجهت رســـالة 
بالمطبليـــن  لبعـــض مـــن وصفتهـــم  غاضبـــة 
وســـهامكن  ســـمومكن  حّضـــروا  فيها:  قالـــت 
المعتـــادة واللـــي ع طـــول جاهـــزة وحاضرة 
إتلّقاهـــا بضحكـــة وبـــكل صـــدر رحـــب ألنّها 
الشـــي الوحيد اللـــي بتعرفـــوا تعملـــوه. يذكر 
أن الســـيدة فيـــروز احتلـــت صـــدارة قائمـــة 
العام 2021  فـــي  اســـتماعا  المطربات األكثر 
 Spotify بالعالـــم العربـــي، وكشـــف تقريـــر
الســـنوي لعام 2021 تصـــدر الفنانـــة اللبنانية 
فيروز القائمـــة، تليها المصريتان شـــيرين عبد 
الوهـــاب وروبي، ثم جاءت نانســـي عجرم في 
المركـــز الرابع، وأصالة فـــي المركز الخامس.

ابنتها  للســـيدة فريوز بعدسة  أحدث ظهور 

عبـــد  المصـــري  الرئيـــس  أصـــدر 
الفتـــاح السيســـي عفـــوا عامـــا بحـــق 
عـــدد مـــن الســـجناء المحكـــوم عليهم.

مصريـــة  أمنيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
أن هـــذا القـــرار الـــذي شـــمل 3157 
ســـجينا، تضمن اســـم محســـن السكري 
ضابـــط أمـــن الدولـــة األســـبق، المدان 
بقتـــل الفنانـــة اللبنانيـــة ســـوزان تميم، 
والصـــادر بحقه عقوبة الســـجن المؤبد.

وقـــد  أشـــغلت هـــذه القضيـــة مســـاحة 

كبيـــرة فـــي اإلعـــالم علـــى مدى 
الســـنوات الماضية، وقـــرار العفو 
األخير أشـــعل غضب عـــدد كبير 
الراحلـــة. الفنانـــة  محبـــي  مـــن 

األول  المتهـــم  الســـكري،  وكان 
فـــي قضيـــة مقتـــل ســـوزان تميم 
بشـــقتها فـــي دبي، عـــام 2008، 
األعمال  رجـــل  مـــن  بتحريـــض 
هشـــام طلعـــت مصطفـــى، والذي 
حكـــم عليـــه بالســـجن لمـــدة 15 
.2010 العـــام  فـــي  عامـــا، 
وفي عام 2017، أصدر السيســـي 
مئـــات  عـــن  باإلفـــراج  قـــرارا 
بينهم رجـــل األعمال  المحكوميـــن، من 
هشـــام طلعت مصطفـــى المحرض على 
قتل سوزان تميم بســـبب رفضها العالقة 
معـــه، بعد فتـــرة طويلة مـــن مالحقتها.

يذكـــر أن هـــذه ليســـت المـــرة األولى 
التـــي يتـــم فيهـــا العفـــو عن الســـكري 
حيـــث ســـبق وأن حصـــل علـــى عفـــو 
لكـــن   2020 عـــام  فـــي  رئاســـي 
أخـــرى. مـــرة  الســـجن  إلـــى  أعيـــد 

احتفـــل النجم المصـــري تامر حســـني وأبطال 
فيلـــم “بحبـــك” مـــن االنتهـــاء مـــن تصويـــر 
فـــي  عرضـــه  المنتظـــر  الفيلـــم  مشـــاهد  كل 
صـــاالت الســـينما خـــالل فترة عيـــد األضحى 
المبـــارك. ونشـــر تامـــر حســـني صـــوًرا من 
احتفاليـــة انتهـــاء تصويـــر الفيلـــم جمعتـــه مع 
أبطـــال وصناع الفيلـــم، وعلّق قائـــاًل: “خلصنا 
امبـــارح تصويـــر فيلـــم بحبـــك.. ومـــن قلبي 
شـــكراً لـــكل ابطـــال وصنـــاع العمـــل فيلـــم 
بحبـــك ان شـــاء هللا قريبـــاً بعيـــد االضحـــى”.

يذكـــر أن تامـــر حســـني كان قـــد 
الدعائي  البرومـــو  فتـــرة  منذ  طرح 
الرســـمي لفيلم “بحبـــك”، وظهر من 
األنفاس،  لقطـــات خطفت  في  خالله 
تجمع بيـــن الكوميديا والرومانســـية 
فـــي آن، وهو مـــا زاد مـــن حماس 
الجمهور لمشـــاهدة العمل. وكشـــف 
تامـــر فـــي البرومـــو عـــن أغنيتين 
جديدتيـــن ســـيتم إصدارهمـــا ضمن 
أحـــداث الفيلـــم، وتأتي األغنيتيـــن بين األعمال 
أللبومـــه  الجيـــل”  “نجـــم  يحّضرهـــا  التـــي 
المقبـــل، المقـــّرر طرحه في صيـــف 2022. 
فيلـــم “بحبـــك” هو مـــن تأليف وإخـــراج تامر 
حســـني، فـــي أولـــى تجاربـــه فـــي اإلخراج 
الســـينمائي، ويشـــاركه في بطولتـــه النجوم هنا 
الزاهـــد، حمـــدي الميرغنـــي، هـــدى المفتي، 
ومدحـــت تيخـــة، وتـــدور أحداثـــه فـــي إطار 
الكوميدي. الطابـــع  يحمل  اجتماعي  رومنســـي 

بعـــد أكثر مـــن 23 عاماً مـــن الصمت، 
أثـــارت النجمة ســـالف فواخرجي ضجة 
كبيـــرة بعـــد كشـــفها عن ســـبب خالفها 
مـــع زميلتهـــا النجمـــة كاريس بشـــار.

وقالت الممثلة الســـورية خالل استضافتها 
في برنامج "كتاب الشـــهرة" إن "كاريس 
حضرت إلـــى زفافـــي من النجـــم وائل 
رمضـــان، علـــى الرغـــم من أنهـــا غير 
العـــرس". تخريـــب  بهـــدف  مدعـــوة 

المكان كأنـــه حفلة  وأضافـــت: "انقلـــب 
رأس الســـنة أو أي حفلـــة أخـــرى. وأنا 
كانـــه  ومبســـوطة،  عـــروس  وقاعـــدة 
بـــدن يجيبـــو الكيك مع الســـيف، شـــفت 
الســـيف إجـــا بـــس الكيـــك مـــا إجـــا".

وتابعـــت: "مزبطـــة القصة. حـــدا جبال 
قالـــب الكاتـــو، وعملـــت عيـــد ميالدها 

بعرســـي. وهي منا رفيقتي وال بعرفا وال 
معزومة والســـيف لي كان الزم قطع في 
أخدتـــو على طاولتها وقطعـــن في الكاتو. 
وقفت هـــي وأربعة خمســـة معا وقطعت 
الكاتو وعملـــت عيد ميالدها بعرســـي".

وأكدت ســـالف أنها "لم تســـامح كاريس، 
ولم تشـــارك معهـــا في أي عمـــل فني"، 
مشـــيرة الى أنهـــا ال تتمنـــى أن تضطر 
المـــرات. إحـــدى  فـــي  معهـــا  للعمـــل 

أثـــار هـــذا التصريح ضجة كبيـــرة على 
السوشيال ميديا وانقســـمت التعليقات بين 
من اعتبر أن كشـــفها لهـــذا األمر في هذا 
مناســـب، ويهـــدف إلثارة  الوقت غيـــر 
الجدل والضجةـ في حيـــن اعتبر البعض 
اآلخـــر أن رّد فعلهـــا مبالغ فيـــه خاصة 
وأنـــه مـــّر وقت طويـــل علـــى الحادثة.

الحالنـــي  عاصـــي  اللبنانـــي  النجـــم  طـــرح 
كليـــب أغنيتـــه اللبنانيـــة الجديـــدة “ضحكـــة 
حبيبـــي”، ضمـــن إطـــار الخطـــة التســـويقية 
مـــع   2022 لصيـــف  الجديـــد  أللبومـــه 
والمرئيـــات. للصوتيـــات  “روتانـــا”  شـــركة 

أغنيـــة “ضحكـــة حبيبـــي” من كلمـــات عبير 
أبو اســـماعيل، وألحان سليم ســـالمة، وتوزيع 
هـــادي كريـــم، وميكـــس وماســـتر مصطفى 
عبد الرضى وســـليم ســـالمة. ويـــؤّدي عاصي 
األغنيـــة بكثيـــر مـــن الرومانســـية، فيحمـــل 
بصوته مشـــاعر فائضـــة من الغـــزل والحّب.

واختـــار عاصـــي الحالنـــي أن يكـــون خيـــر 
ســـفير لجمـــال لبنـــان فـــي فصـــل الصيف، 

إذ تـــم تصويـــر العمـــل تحـــت إدارة المخرج 
أحمـــد المنجـــد علـــى شـــاطئ البحـــر، فنقل 
عاصـــي مـــن خالله جمـــال طبيعة لبنـــان إلى 
المشـــاهدين العـــرب في مختلف أنحـــاء العالم.

تميّـــز الكليب بأجـــواء صيفية مليئـــة باأللوان 
واإليجابيـــة، ليعطي عاصـــي الحالني صورة 
عـــن لبنـــان الجميـــل وصيفـــه الرائـــع بعيداً 
عمـــا يمـــّر بـــه البلـــد مـــن أوضـــاع صعبة.
الجدير ذكـــره أن أغنية “ضحكـــة حبيبي” هي 
األولـــى بيـــن باقة مـــن األغنيات التـــي اختار 
عاصـــي الحالني إصدارها تباًعـــا خالل الفترة 
المقبلـــة ضمن ألبـــوم يجدد من خاللـــه تعاونه 
مع شـــركة “روتانـــا” للصوتيـــات والمرئيات.

الســـييس يعفو عن قاتل سوزان متيم

ســـالف فواخرجي تكشف سبب خالفها مع 
كاريس بشـــار بعد 23 عاًمـــا من الصمت

تامر حســـني يحتفل بانتهاء تصوير فيلم "بحبك"

الجميـــل  الوجـــه  يعـــرض  الحـــالين  عـــايص 
حبيبـــي” “ضحكـــة  بأغنيـــة  للبنـــان 


