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عيادة كاللي

الســــام تكشــــف جميــــع المعلومات حــــول المصادقة على الخارطــــة الهيكلية لمدينة شــــفاعمرو 
مصدر رسمي في قسم الهندسة في بلدية شفاعمرو : "شفاعمرو تم تغييبها ولم تتغيب عن اجتماع عابر 
إسرائيل بخصوص مخطط مدخل الناعمة . قدمنا اعتراضات وحلول  وسوف ننجح بتغيير المخطط "

الطوائــــف,  جميــــع  مــــن  االســــرائيلي  الدفــــاع  لجيــــش  الشــــفاعمريين  المنتســــبين  كميــــة  مــــن  تفاجــــأت  البلديــــة 
فقــــط للجيــــش  للمنتســــبين  ــــها  وتخصيصــــــــــ االن  حتــــى  ــــباب  الشـ ــــوم  لعمـــــــــــــــــــ ــــي  أراضـــــــــــــــ توزيــــع  منــــع  الــــذي  األمــــر 
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األخبار

تخطت مدينة شـــفاعمرو جميـــع العقبات 
الخارطة  قضيـــة  فـــي  واالعتراضـــات 
الهيكليـــه للمدينة, التـــي افتقرت لخارطه 
هيكليه منـــذ 26 عاًما , االمر الذي ورط 
والجنائيات  بالغرامات  شـــفاعمرو  أهالي 
,حيـــث  مرخـــص  الغيـــر  البنـــاء  إزاء 
تـــم نهائيـــا المصادقـــة علـــى الخارطة 
الهيكليـــة التـــي تحتاج الى أســـابيع قليله 
للتوقيـــع عليهـــا نهائيـــا بحيـــث ســـيتم 
أراضي  بتحويل  الســـكان  لجميع  االتاحة 
بنـــاء وكذلك   الـــى أراضـــي  زراعيـــه 
المالئمة  التراخيـــص  علـــى  الحصـــول 
لألبنيـــة الغيـــر مرخصـــة حتـــى االن .
هذا والجدير ذكـــره ان الخارطة الهيكلية 
تم التخطيـــط إليداعها فـــي عهد الرئيس 
ناهـــض خـــازم حيـــث اســـتغل األخير 
فرصة عرض الداخلية لتمويل مشـــروع 
التخطيـــط لهذه الخريطـــة, فعين مخططا 
بارعا اســـتهل العمل  حتـــى انتهاء عهد 
الخـــازم انتقلت حينهـــا دفة القيـــادة الى 
الرئيس امين عنبتـــاوي الذي اجرى بحثا 
مســـتفيضا ولقاءات عمليـــه كثيرو ,حيث 
قـــام بإجراء العديد مـــن التعديالت ولكنه 
لم يســـتطع انهاء العمل بهـــا حيث انتهى 

عهـــده وانتقلت األمـــور بعدها  الى إدارة 
عرســـان ياســـين الذي تابع المسيرة حتى 
تم اإلعـــالن  نهائيا علـــى الموافقة عليها 
بعـــد اجـــراء تعديـــالت طفيفـــة نهائية .
الخريطة جميـــع األراضي  هذا وتضـــم 
المحاذيـــة لقرية عبلين فـــي حي البصلية 
الشـــمالية وتحـــدد حدود شـــفاعمرو في 
منطقـــة منتزه شـــفاعمرو حتى شـــارع 
781 وكذلـــك تضـــم الخريطـــة "وعرة 
جروس" بأكملهـــا وأرض "دار الجمال" 
مـــا عدا أراضـــي عيمـــق يزراعيل التي 
تحتاج مخططا خاصـــا واعتراضا مجددا 
امـــام الداخليـــة إلعادة النظر فـــي إعادة 
الـــى مدينة شـــفاعمرو  هـــذه األراضي 
كونهـــا تندرج في نفـــس البلـــوك التابع 
لهـــذه األرض ولذلـــك ســـيتم المباشـــرة 
للعمـــل عليها فورا بعـــد التوقيع على هذه 
الخريطـــة, كذلك تضـــم الخريطة منطقة 
الخروبيـــة ,أبـــو هاشـــم, وكذلـــك جبلة 
المطلـــة فوق المقبـــرة االســـالمية ,كما 
وتضم أراضي عائلة أبو شـــاح الموسعة 
مع حـــي ســـفتي عـــادي .وكذلـــك اول 
ثالثة بلـــوكات من أراضـــي الطيبة فقط 
بشـــروط  )بشـــرط ان يصل عدد سكان 

شـــفاعمرو نحـــو50.000 مواطـــن ( .
الهندســـة  هذا وأكـــدت مصـــادر مكتب 
فـــي البلديـــة ان البلدية تم تغييبها بشـــكل 
خطيـــر عـــن اجتمـــاع شـــارع عابـــر 
إســـرائيل الثانـــي فـــي قضيـــة مدخـــل 
الناعمـــة  بهدف التخطيـــط الفردي الذي 
الدونومات من أراضي  يسلب عشـــرات 
الســـكان ويهـــدر  حـــق الحوانيـــت في 
هـــذه المنطقة في اســـتقبال امن وســـهل 
للزبائـــن مـــن نفـــس المدخـــل, حيـــث 
عملـــت البلدية على تقديـــم االعتراضات 
والحلول المقترحـــة لتغيير المخطط ومن 
المرجـــح ان تنجـــح البلدية فـــي  ذلك  .
اما بالنســـبة لألزواج الشـــابة فان إيداع 
الخريطة ســـوف يتيح ترويج عشـــرات 
الدونومـــات لجميع الطوائـــف, حيث ان 
الطائفة المعروفية آمنه مـــن هذه الناحية 
وشـــبابها يحصلون على أراضيهم بفضل 
تـــم باآلونة  الخدمـــة العســـكرية وانـــه 
االخيـــرة تســـويق أراضـــي فـــي حـــي 
الكـــرك والبصليـــة لألزواج الشـــابة من 
الطائفة االســـالمية حيـــث فوجئت البلدية 
بعـــدد المجندين من هـــذه الطائفة لجيش 
الدفـــاع االســـرائيلي, االمر الذي شـــكل 

حاجـــزا امام عمـــوم الشـــباب االخرين 
للفـــوز بهـــذه األراضي ,اذ يتـــم تفضيل 
المجندين أوال ومن ثـــم المقعدين وبعدها 
عموم النـــاس ,حيث تؤكد مصادر قســـم 
الهندســـة انه بالرغم  من هذا فان 50 %  
على األقـــل من األراضـــي المخصصة 
لـــألزواج الشـــابة ســـوف تتـــاح لعموم 
الشـــباب بعد انهـــاء قضيـــة المجندين .
هـــذا ويتم التخطيط كذلك ســـريعا  إلقامة 
حـــي للطائفة المســـيحية في الوســـطاني 
بعـــد تخطـــي أزمـــة عائلـــة أبو شـــاح 
وحصولهـــا علـــى حقوقهـــا القانونية في 
األرض, اذ تقدمـــت العائلـــة بدعوى الى 
المحكمة بحـــق دائرة اراضي إســـرائيل 
المتالكهـــا اتفاقيـــة قديمـــة مـــع الدائرة 
وقـــد تبـــث المحكمة فـــي هـــذه القضية 
ومن ثم تتضـــح الصورة نهائيا بالنســـبة 
لحـــق هـــذه العائلة وما يتبقـــى بعدها من 
أراضـــي في هـــذا الحـــي امـــا الطائفة 
البدويـــة فهنـــاك مخطط رســـمي لحفظ 
حق شـــباب هذه الطائفـــة بأراضي للبناء 
حيث يتـــم التخطيط فـــي منطقه الحرش 
الكاشـــف بيـــن المطلـــة والخروبية لذلك 
ومـــن المتوقع انهـــاء التخطيـــط قريبا .

السالم تكشف جميع املعلومات حول املصادقة عىل الخارطة الهيكلية ملدينة شفاعمرو 
مصدر رســـمي يف قسم الهندسة يف بلدية شفاعمرو : "شـــفاعمرو تم تغييبها ومل تتغيب عن اجتامع عابر 
إرسائيـــل بخصوص مخطط مدخل الناعمة . قدمنا اعراضات وحلول  وســـوف ننجـــح بتغيري املخطط "
البلديـــة تفاجأت من كمية املنتســـبني الشـــفاعمريني لجيـــش الدفـــاع االرسائييل من جميـــع الطوائف, 
األمـــر الذي منـــع توزيـــع أرايض لعموم الشـــباب  حتـــى االن وتخصيصهـــا للمنتســـبني للجيش فقط 
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لقيـــت الشـــابة ســـهى منصـــور )38 
مصرعهـــا  الطيـــرة  مـــن  عاًمـــا( 
إصابتهـــا  جـــراء  االثنيـــن  يـــوم 
إثـــر  الخطـــورة  بالغـــة  بجـــراح 
داخل  تعّرضهـــا إلطـــالق رصـــاص 
بهـــا. الخـــاص  التجميـــل  مركـــز 
المـــكان  الـــى  ووصلـــت  هـــذا،   
قّدمـــت  التـــي  الطبيّـــة  الطواقـــم 
ثـــم  للمصابـــة  األوليـــة  االســـعافات 
نقلتهـــا الى المستشـــفى لتلقـــي العالج 
وهـــي بحالـــة خطـــرة جـــًدا. ومـــن 
الشـــرطة  قـــوات  وصلـــت  جانبهـــا، 
الـــى المـــكان وباشـــرت التحقيقـــات.
قـــد  القتيلـــة  أن  المعلومـــات  وتفيـــد   
تلقـــت التهديدات ســـابًقا وتـــم احراق 
ســـيارتها وإطـــالق الرصـــاص على 

الشـــرطة  تتمكن  ولـــم  وبيتها  محلهـــا 
وحمايتهـــا  المجرميـــن  لجـــم  مـــن 
أغلقـــت  وقـــد  عائلتهـــا.  وأفـــراد 
الخاص  التجميـــل  المغـــدورة مركـــز 
بهـــا خوًفـــا من حـــدوث مكـــروه لها 
اســـتقبال  ولزبائنهـــا وعاودت مؤخًرا 
زبائنهـــا مع اغالق البوابـــة الخارجية 
تربـــص  القاتـــل  أن  اال  للمحـــل, 
وداهم  الجريمـــة  حـــدوث  يـــوم  لهـــا 
المحـــل وأطلـــق العيـــارات الناريـــة 
صوبهـــا . وقـــد تركـــت المرحومـــة 
أبنـــاء. وثالثـــة  زوًجـــا  خلفهـــا 
وبهذا فإن ســـهى منصـــور هي ضحية 
جرائـــم القتـــل الخامســـة منـــذ مطلع 
العـــام الحالي في مدينـــة الطيرة , فقد 
لقي الشـــاب محمد قاســـم )27 عاًما( 
قتـــل رمًيـــا بالرصـــاص عنـــد مدخل 
عاًما(   27( ناصر  وليد  الشـــاب  بيته، 
قتـــل بإطـــالق رصـــاص فـــي مدينة 
فواز دعـــاس )56 عاًما(  أما  الطيبة، 
قتـــل طعنا بالســـكين، والشـــاب حمزة 
ســـليم فـــي العشـــرينات مـــن عمـــره 
ناســـفة. عبوة  انفجـــار  خـــالل  قتـــل 
الجرائـــم  فـــي  أنّـــه  الـــى  يشـــار 
الخمـــس لـــم يتـــّم التوصـــل العتقال 
ضالعيـــن، إال فـــي واحـــدة فقط حيث 
فـــواز  لقاتـــل  الشـــرطة  توصلـــت 
دعـــاس وقدمت ضـــده الئحـــة اتهام.

ــور  ــ منص ــهى  ــ س ــابة  ــ الش ــل  ــ مقت
ــار ــ ن ــالق  ــ إط ــة  ــ بجرمي ــا(  ــ عاًم  38(

ــام الحايل ــ ــذ مطلع الع ــ ــة من ــ ــة قتل خامس ــ ــودع ضحية جرمي ــ ــرية ت ــ الط

عز  الشـــاب  لقي 
عمريـــة  الديـــن 
إبطن  قريـــة  من 
مصرعـــه   ,
عصـــر الجمعـــة 
 , ضـــي لما ا
اصابتـــه  اثـــر 
شـــقيقيه  أصيـــب  فيمـــا  ناريـــة  بعيـــارات 
اقتحـــم  أن  بعـــد  وذلـــك  متوســـطة  بجـــراح 
شـــخص بيتهم واطلـــق الرصـــاص باتجاههم.
وقـــد أفـــادت نجمـــة داوود الحمـــراء، عصر 
الجمعـــة، عـــن إصابة ثالثة أشـــخاص بجراح 

متفاوتـــة إثـــر أعمـــال عنف في قريـــة ابطن، 
فيمـــا أبلغـــت الحًقـــا عـــن مصـــرع شـــاب 
بينهـــم، وقـــد عملت طواقـــم اإلســـعاف على 
نقـــل المصابيـــن الـــى مشـــفى رمبـــام، حيث 
المتوســـطة والطفيفة. بيـــن  وصفـــت حالتهما 
وجاء فـــي بيـــان عممتـــه الشـــرطة: "فتحت 
الشـــرطة التحقيـــق بحـــادث قتـــل وقـــع في 
قريـــة إبطـــن، بعـــد تلقـــي بـــالغ، وبحســـب 
إقـــرار وفـــاة شـــاب  تـــم  الطبيـــة  الطواقـــم 
بالعشـــرينيات  أخريـــن  وإصابـــة  عشـــريني 
مـــن عمرهمـــا، حيـــث أن حالتهمـــا طفيفـــة 
رمبـــام". مشـــفى  فـــي  للعـــالج  ونقـــال 

مرصع الشـــاب عز الدين عمرية اثر اطـــالق النار عليه يف إبطن

فـــي جريمـــة نكـــراء مروعة فـــي قرية دير 
األســـد, لقـــي الشـــابان حافظ رمـــزي صنع 
هللا واحمـــد علـــي نصـــرهللا مســـاء الجمعة 
آخـــران  واصيـــب  مصرعهمـــا  الماضـــي, 
بجـــراح متفاوتة متوســـطة جـــراء تعرضهم 
إلطـــالق نار من قبـــل مجهولين فـــي البلدة.
وقـــد أطلـــق ملثمـــون النـــار علـــى كشـــك 
مـــا  األســـد،  ديـــر  فـــي  الطعـــام  لبيـــع 
بصـــورة  شـــخصين  بإصابـــة  تســـبب 
آخـــران  طفـــالن  تعـــّرض  فيمـــا  حرجـــة، 
إلصابتيـــن تراوحتـــا مـــا بيـــن المتوســـطة 
اإلصابتيـــن  صاحَبـــي  أنَّ  إال  والطفيفـــة، 
الحرجتيـــن، تُوفيـــا في المشـــفى بعـــد ذلك.

وذكر الطاقـــم الطبّي الذي وصـــل إلى مكان 

الجريمـــة في دير األســـد، أنه "قـــدم العالج 
ألربع إصابـــات من حادثة إطـــالق نار" في 
م لمصابْين  البلـــدة، موضحا أن العـــالج ُقـــّدِ
"ُوِصفـــت )جراحهمـــا( بالحرجـــة، ولطفلين 
ُوصفت )جراحهما( بالمتوســـطة". وبعد ذلك 
بوقت وجيـــز، أصدر المركـــز الطبي للجليل 
)مستشـــفى الجليل الغربي( فـــي نهريا، بيانا 
مقتضبـــا قـــال فيه، إنـــه "تم إحضـــار أربعة 
جرحـــى إلى مركز الجليـــل الطبي في حادث 
إطـــالق نار في دير األســـد، اثنـــان منهم في 
حالـــة حرجـــة، وواحـــد إصابته متوســـطة، 
وآخـــر إصابتـــه طفيفـــة"، غيـــر أن محاولة 
اإلبقـــاء علـــى حيـــاة الُمصابيـــن بصـــورة 
وفاتهمـــا. لتُقـــرَّ  بالفشـــل  بـــاءت  حرجـــة، 

مقتل الشـــابني حافـــظ رمزي صنع اللـــه واحمد عيل 
نرصالله واصابة طفلني اخرين بإطالق نار يف دير األسد

نعت رئيس بلدية شـــفاعمرو عرسان ياسين, 
رئيـــس كتلـــة الجبهـــة زهير كركبـــي ,من 
خالل لقـــاء متلفـــز  بالمعقد النفســـي وبأنه 
ولـــد جاهل وذلـــك بأعقاب مطالبـــة كركبي 
المجلـــس البلـــدي التصدي لمخطـــط إقامة 
مصانـــع كيميائيـــة خطيـــرة فـــي المنطقة 
الصناعية الجديدة المزمع اقامتها بالشـــراكة 
مـــع عيمـــق يزراعيـــل وبئر المكســـور .

هـــذا وقد عاد عرســـان ياســـين على كالمه 
مجـــددا عـــدة مرات مـــن خالل هـــذا اللقاء 
واصفـــا كركبي بالمعقد نفســـيا حيث كان قد 
نعته بالماضي أيضا بالســـكران حينها تنازل 
كركبي عن تقديـــم دعوى قضائية عند تدخل 

محـــرر الســـالم ,اإلعالمـــي تهامـــة نجار, 
الـــذي أصلح ذات البين حيـــث تنازل كل من 
الطرفيـــن عن تقديم شـــكوى بحـــق اآلخر .
واليوم رفـــض رئيس البلديـــة كالم كركبي 

فـــي نفـــس اللقـــاء متهمـــا إيـــاه باختـــالق 
األكاذيـــب وتضليـــل الـــرأي العـــام, األمر 
الـــذي قد يســـيء الى مخطط عقـــد صفقات 
مـــع شـــركات هايتـــك وشـــركات أخـــرى 

ترغـــب باالســـتثمار فـــي هـــذه المنطقة .
هـــذا واســـتند كركبـــي فـــي كالمـــه على 
االتفاقيـــات المبرمـــة مـــع دائـــرة أراضي 
المشـــاركة ووزارات  إســـرائيل والبلـــدات 
مختلفـــة حيـــث تؤكـــد بنـــود االتفـــاق ذلك 
بالدليـــل القاطع حســـب اقـــوال كركبي هذا 
مـــا ينكـــره رئيـــس البلديـــة انـــكارا تاًما .
وكانـــت كتلة الجبهـــه في بلدية شـــفاعمرو 
قـــد نظمـــت مظاهـــره الســـبت الماضـــي 
بجانـــب دار البلديـــة تطالـــب مـــن خاللها 
رفـــض بنـــود االتفـــاق الموقـــع مـــع بلدية 
شـــفاعمرو  والعمل علـــى مكافحة المخطط  
االمر الـــذي اثـــار حفيظة رئيـــس البلدية .

هل هناك حًقا مخطط إلقامة مصانع كيميائية خطرية يف املنطقة الصناعية الجديدة يف شفاعمرو؟؟؟!!!
بلديـــة  يف  الجبهـــة  كتلـــة  رئيـــس  تلفزيـــوين  لقـــاء  يف  ينعـــت  ياســـني  عرســـان 
شـــفاعمرو زهـــري كركبـــي بالــ"معقد النفـــي" بعد ان نعته ســـابًقا ب"الســـكران" 
ومدنًيـــا  جنائًيـــا  ياســـني  عرســـان  البلديـــة  رئيـــس  مبقاضـــاة  يهـــدد  كركبـــي 
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أنهت الشـــرطة مؤخًرا التحقيق في مالبسات 
حادثـــة محاولة خطف اثناء انتحال شـــخصية 
فاخـــرة. مركبـــة  شـــرطة وســـرقة  أفـــراد 
ووفـــق بيـــان عممته الشـــرطة جـــاء :"قام 
المشـــتبهون الثالثة يـــوم 24.03.21 بإقامة 
حاجـــز تفتيـــش يشـــبه حاجز الشـــرطة عند 
مخرج المنطقـــة الصناعية في عيميك حيفر".
الحاجـــز  فـــي  المشـــتبهين  تواجـــد  خـــالل 
وأمـــروا  شـــرطي  قبعـــة  يرتـــدون  كانـــوا 
نـــوع  مـــن  مركبتـــه  بتوقيـــف  الضحيـــة 
بورشـــيه علـــى جانـــب الطريـــق. بعـــد أن 
جانـــب  علـــى  مركبتـــه  الضحيـــة  أوقـــف 
اســـتخدام  المشـــتبهون  حـــاول  الطريـــق، 
القوة ووضـــع الضحيـــة في المقعـــد الخلفي 
فـــي مركبتـــه. بعـــد أن أدرك الضحيـــة انها 
الفرار من  محاولـــة الختطافـــه، تمكن مـــن 

المشـــتبهين وهـــو يصيـــح ويطلـــب النجدة: 
خطفـــي". يحاولـــون  خطفـــي،  "يحاولـــون 
وقـــد ســـرق المشـــتبهون المركبـــة الفاخرة 
التابعـــة للضحيـــة وفروا من مـــكان الحادث 
باتجـــاه موقـــف المركبـــات تابـــع لمبنى في 
كفـــار يونا الـــذي يســـكنه أحد المشـــتبهين.
تمكـــن افراد مركز شـــرطة ســـادوت خالل 
وقـــت قصير برصد مـــكان المركبـــة والقاء 
المشـــتبهين،  مـــن  اثنيـــن  علـــى  القبـــض 
عاًمـــا(.  22 و   21( طبريـــا  ســـكان  مـــن 

المشـــتبه الثالـــث يبلغ 28 عاًما، من ســـكان 
كفـــار يونا، تـــّم القبض عليه بعـــد عدة ايام.
مـــددت المحكمـــة فتـــرة توقيف المشـــتبهين 
مـــن حيـــن آلخـــر , حتى تـــّم تقديـــم الئحة 
اتهـــام ضدهم مرفقـــة بطلب تمديـــد التوقيف 
حتـــى انهـــاء اإلجـــراءات القانونيـــة بحقهم.

 ، األربعـــاء  مســـاء  الشـــرطة  اعتقلـــت 
شـــاًبا ) 19 عاًمـــا(  مـــن ســـكان الضفة 
الغربيـــة، بشـــبهة االعتداء الجنســـي بحق 

المركز. فـــي منطقـــة  فتـــاة)16 عاًمـــا( 
المحكمـــة  فـــي  الشـــرطة  وقـــد طالبـــت 
بتمديد اعتقال الشـــاب الســـتكمال التحقيق

بشـــبهة  الغربيـــة  الضفـــة  مـــن  شـــاب  اعتقـــال 
البـــالد مركـــز  يف  فتـــاة  عـــىل  الجنـــي  االعتـــداء 

أفراد  بانتحـــال شـــخصية  ثالثـــة شـــبان  اعتقـــال 
رشطـــة ومحاولـــة خطـــف شـــاب ورسقة ســـيارته

فجـــر  صفـــد  مستشـــفى  فـــي  توفيـــت 
الخميـــس، شـــابة ) 23 عاًمـــا ( مـــن بلـــدة 
للمستشـــفى  وصلـــت  ان  بعـــد  حتســـور، 
تعانـــي مـــن آالم في البطـــن عقـــب تناولها 
. بينـــا  بلـــدة روش  فـــي  بمطعـــم  حلـــوى 
ويتضـــح أن الشـــابة تعانـــي مـــن حساســـية 
تناولتها  التـــي  الحليب والحلـــوى  لمنتجـــات 
إلـــى  أدى  ممـــا  الحليـــب  احتـــوت  قـــد 
إصابتهـــا بأوجـــاع ومـــن ثـــم إلـــى وفاتها.
وجـــاء فـــي بيان صـــادر عن الشـــرطة، انه 
مـــن التحقيق االولى تبين أن الشـــابة تواجدت 
برفقـــة صديقتهـــا بمطعـــم فـــي بلـــدة روش 

بينـــا، وبعـــد ان تناولـــت الحلـــوى شـــعرت 
بآالم وتوجهت لقســـم الطوارئ للمستشـــفى.
بإغـــالق  قامـــت  أنهـــا  الشـــرطة  وقالـــت 
مشـــتبهين  خمســـة  واعتقـــال  المطعـــم 
والعامليـــن،  المـــكان  صاحـــب  بينهـــم 
بشـــبهة التســـبب بوفـــاة نتيجـــة االهمـــال.
وقد صرحت والـــدة الشـــابة إن ابنتها عملت 
في الســـابق في هذا المطعم وإن طاقم العاملين 
فيه يعرفونها بشـــكل شـــخصي ويعلمون أنها 
تعاني مـــن حساســـية الحليب. وقـــد اتصلت 
ابنتهـــا بهـــا وأخبرتهـــا بأنهـــا قـــد تناولـــت 
الحلوى وتشـــعر بعـــدم القدرة علـــى التنفس. 

تحتـــوي  حلـــوى  تناولهـــا  بعـــد  شـــابة  وفـــاة 
بالشـــامل  مطعـــم  يف  الحليـــب  عـــىل 

هـــذا  االســـرائيلية،  الصحـــة  حـــذرت  
المحميـــات  إلـــى  المســـافرين  األســـبوع، 
مـــن  البـــالد،  شـــمالي  فـــي  الطبيعيـــة 
مخالطـــة الحيوانـــات بعـــد زيـــادة كبيـــرة 
بـــداء  المصابـــة  الحيوانـــات  عـــدد  فـــي 
الماضـــي. الشـــهر  المنطقـــة  فـــي  الكلـــب 

10 حـــاالت لحيوانـــات مصابة  واكتشـــف 
فـــي الجليـــل ومرتفعات الجـــوالن، بما في 
الرامـــة والبقيعة. البلـــدات: بيت جن،  ذلك 
الكلـــب  داء  أن  الصحـــة  وأوضحـــت 
عضـــة،  خـــالل  مـــن  لإلنســـان  ينقـــل 
اللعـــاب. وبواســـطة  الجلـــد  فـــي  جـــرح 

الصحـــة تحذر من مخالطـــة الحيوانات بعد انتشـــار داء الكلب يف البالد

أحيـــت الجماهيـــر العربيـــة فـــي البـــالد يوم 
أمـــس الخميـــس، ذكـــرى النكبـــة، تزامًنا مع 
احتفـــال اســـرائيل بعيـــد اســـتقاللها الـ 73. 
حيث فعاليات ونشـــاطات إحياًء ليـــوم النكبة، 
ونظمت مســـيرات العـــودة للقـــرى المهجرة، 
حيث دعـــت جمعية المهجرين الى مســـيرات 
الى قرى اللجون، حطيـــن، البصة، صفورية، 
الدامـــون، معلـــول وكافـــة القـــرى المهجرة.
فقد شـــاركت حشـــود من أهالي مدينة أم الفحم 
ومنطقـــة وادي عارة في مســـيرة العودة بقرية 
اللجـــون المهجـــرة، بالقرب منطقـــة مجيدو،  
تحت شـــعار "يـــوم اســـتقاللهم يـــوم نكبتنا".
الوقـــود  محطـــة  مـــن  المســـيرة  وانطلقـــت 
نحـــو  وتوجهـــت  اللجـــون،  مفتـــرق  فـــي 

حيـــث  المهجـــرة،  اللّجـــون  قريـــة  مزكـــز 
منهـــا  مختلفـــة.  نشـــاطات  هنـــاك  أقيمـــت 
مســـيرة خيـــل ورســـوم لألطفال ونشـــاطات 
ثقافيـــة عـــن القـــرى المهجـــرة وتاريخهـــا.
كما شارك حشـــد في المسيرة السنوية في قرية 
الدامون المهجرةبدعوة لجنـــة الدامون وتجمع 
المشـــاركون جانب عيـــن الماء فـــي الدامون 
ثـــم ســـاروا باتجـــاه الحـــي الشـــرقي للقرية.
وشـــارك عدد من مهجـــري حطين فـــي لقاء 
علـــى أرض قريـــة حطيـــن المهجـــرة، تلبية 
لدعـــوة لجنة أهالـــي حطين ونشـــطاء. ونظم 
المبـــادرون فعاليـــات مـــع أعالم وشـــعارات 
العـــودة وفقـــرات فنيـــة وثقافيـــة وعـــرض 
للدبكـــة، وغيرهـــا مـــن النشـــاطات التثقيفية.

وشـــاركت حشـــود بمســـيرات متفرقـــة على 
امتـــداد البـــالد التـــي نُكبـــت فـــي مثـــل هذا 
اليوم، فـــي صفوريـــة والبصـــة وأم الزينات 
واقـــرث، بالرغـــم مـــن أن لجنـــة الدفاع عن 
حقـــوق المهجرين لم تدُع رســـمًيا إلى نشـــاط 
على االرض بســـبب ظروف جائحة كورونا، 
إاّل أن االالف مـــن أبنـــاء شـــعبنا الباقيـــن في 
وطنهـــم، ابـــوا اال أن يحيـــوا ذكـــرى نكبـــة 
شـــعبهم في هـــذا اليـــوم بالتوافد إلـــى القرى 
والجـــذور  بالتاريـــخ  متمســـكين  المهجـــرة 
الظـــروف. كل  رغـــم  الوطنيـــة  والهويـــة 
وكانت جمعيـــة الدفاع عن حقـــوق المهجرين 
قـــد دعت إلـــى مســـيرة العـــودة 24 الرقمية 
الثانيـــة وزيـــارات إلـــى 531 قريـــة ومدينة 

مهجـــرة. وقالـــت أنه"فـــي ظـــل الظـــروف 
بجائحـــة  العالـــم  بـــه  يمـــر  التـــي  القاســـية 
كورونـــا والتـــي يمر بهـــا أيضا أبناء شـــعبنا 
الفلســـطيني في الشـــتات والداخل الفلســـطيني 
وقطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة المحتلتين، 
للجماهيـــر  العليـــا  المتابعـــة  لجنـــة  وبدعـــم 
العربيـــة وهيئـــات شـــعبية وجمعيـــات أهلية 
بمركباتهـــا والقاعـــدة الشـــعبة حيـــث باركوا 
هـــذه الخطـــوة وهم لهـــا داعمون، تقـــرر أن 
تقـــام مســـيرة العودة الــــ24 هذا العـــام لكافة 
المـــدن والقـــرى المهجـــرة الفلســـطينية التي 
ُهّجـــر أهلهـــا قســـرا عـــام 1948، وذلـــك 
عبـــر صفحـــات التواصـــل وعبـــر صفحـــة 
جمعيـــة المهجريـــن داخل الخـــط األخضر".

النكبـــــــــــة  يـــوم  تحيـــــــــــي  العــــــربيــــــــة  الجــمــــاهري 
املــــــــــهجرة القــــــــــــــــرى  العـــــــــــــــــودة إىل  مسيـــــــــــــــــــرات 

بأعقـــاب حادثة اطـــالق النار مســـاء الثالثاء 
فـــي قريـــة طرعـــان في اطـــار النـــزاع بين 
عائلتيـــن علـــى خلفيـــة االنتخابـــات األخيرة 
, داهمـــت الشـــرطة عـــدة منازل فـــي القرية 
مشـــتبهين  تســـعة  علـــى  القبـــض  وألقـــت 
بتورطهـــم فـــي اعمال عنف واطـــالق النار .
ووفق بيـــان عممته الشـــرطة جـــاء:" ينضم 
هذا النشـــاط والقاء القبض على 9 مشـــتبهين 
الى نشـــاط اخـــر القـــي خالله القبـــض على 
13 مشـــتبها في القرية قبل حوالي اســـبوعين 
وضبط اســـلحة غير قانونية. قوات الشـــرطة 

تتواجـــد فـــي المـــكان للحفـــاظ علـــى األمن 
العـــام ومنـــع تدهور االمـــور بيـــن العائلتين. 
شـــرطة اســـرائيل ترى ببالغ الخطورة اعمال 
العنف بشـــكل عـــام واالحداث التـــي يتورط 
بهـــا موظفـــون عموميـــون بشـــكل خـــاص, 
ســـيواصل افـــراد الشـــرطة نشـــاطهم علـــى 
جميع االصعـــدة لرصد المشـــتبهين واحالتهم 
الـــى العدالـــة. الشـــرطة تناشـــد المواطنيـــن 
والقيـــادة المحليـــة التـــي تبنـــت جانـــب من 
النـــزاع, التحلي بالمســـؤولية وتهدئة الخواطر 
بهدف اعـــادة النظـــام والهدوء الـــى القرية".

اعتقـــال تســـعة مشـــتبهني بالضلوع بإطـــالق نار 
وأعـــامل عنف عـــىل خلفية االنتخابـــات يف طرعان

خـــالل نشـــاط ميدانـــي ضبطت قـــوات من 
الشـــرطة فجـــر الثالثـــاء, في بلدتـــي طمرة 
وكابول, قطع أســـلحة وذخيرة غيـــر قانونية 
ومخدرات خطيرة، واعتقلت ثالثة مشـــتبهين.
ووفق بيان عممته الشـــرطة جـــاء: "إن افراد 
مركز شـــرطة طمـــرة، قاموا بالتعـــاون مع 
افـــراد من وحـــدة "ماتبـــا" ووحـــدة الكالب 
البوليســـية في لواء الشمال بنشـــاط لتنفيذ أمر 
تفتيـــش فـــي مجمعين فـــي طمـــرة وكابول. 
وخـــالل التفتيـــش ضبـــط افـــراد الشـــرطة 
عـــددا كبيـــرا من قطـــع األســـلحة والمعدات 
والذخيـــرة، التي شـــملت على قطع ألســـلحة 
غير قانونية، وأمشـــطة ذخيـــرة غير قانونية، 
و31 حبـــة ذخيـــرة عيـــار 9 مـــم، وأجهزة 
رؤيـــة ليليـــة، وســـترتين واقيتيـــن، ومـــواد 

يشـــتبه بأنهـــا مخـــدرات من نوع حشـــيش، 
ومبلـــغ 90 ألف شـــيكل و 26 ألف دوالر".
علـــى  القبـــض  القـــي   " أيًضـــا:  وجـــاء 
مشـــتَبهين مـــن ســـكان طمـــرة 20 و 30 
عامـــا، وعلـــى مشـــتبه اخـــر مـــن قريـــة 
إلـــى  إحالتهـــم  وتمـــت  40 عامـــا  كابـــول 
التحقيـــق فـــي مركز الشـــرطة فـــي طمرة".
ووفـــق بيـــان الشـــرطة يتضـــح أنـــه تمـــت 
احالـــة المشـــتبهين إلـــى المحكمـــة للنظر في 
طلـــب الشـــرطة بتمديـــد اعتقالهـــم على ذمة 
التحقيـــق وأن التحقيـــق مـــا زال مســـتمرا".
وأخيًرا جـــاء: " منـــذ بداية عـــام 2021 تّم 
تقديم 114 الئحـــة اتهام مرفقة بطلب التوقيف 
على ذمـــة التحقيق، وتّم ضبـــط 170 بندقية 
القتالية".  الوســـائل  ومسدسا والعشـــرات من 

ضبـــط قطـــع أســـلحة وذخـــرية ومخدرات 
واعتقال ثالثة مشـــتبهني من طمـــرة وكابول
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ال أريـــد القول أنّني أحببتهـــا أو أحبتني، 
مراحـــل  تخطيـــت  قـــد  كنـــت  لكنـــي 
عديـــدة مـــن التحضيـــر النفســـي، مـــن 
أجـــل أن ينهـــار جـــدار الخجـــل الذي 
فصـــل مـــا بيني وبينهـــا. فتـــاة نظراتها 
طريقـــة  أن  لدرجـــة  بالـــّذكاء،  تلمـــع 
كالمهـــا، توصلني إلـــى درب االنجذاب 
بخيـــوط  جّرتنـــي  نباهتهـــا  الفـــوري، 
جاذبيتهـــا إلى مكان    شـــاهٍق بالتفاؤل. 
لقد أرســـلُت لتلـــك الفتاة إشـــارة مميزة 
مـــن برج فنار واقعي، َشـــَعَرْت أن هناك 
حالـــة ترقـــب حالـــة تأهب قصـــوى في 
يًّا القتحام  صفـــوف أحاديثي، تســـتعد جّدِ
مخيّـــم حياتها الشـــخصيّة. ســـرعان ما 
فاضطربْت  إرســـالي،  شـــارات  التقطْت 
عاطفيًّا، وضّجـــت باالنزعاج منّي، فكان 
رد فعلهـــا رافًضـــا للفكـــرة، ألنها بدأت 
ز مـــع شـــخص آخـــر عالقة حب  تطـــّرِ
بصنّارة التفـــاوض، ممنوع التّخلّي عنها.
للوهلـــة األولـــى لـــم أعـــرف مـــن هو 

ذلـــك اآلخـــر الـــذي تحبـــه. يوًمـــا ما 
جاءنـــي صديقي يبتســـم ابتســـامة خبث 
لم أعرف ســـببها، فجلـــس صامًتا وعند 
شـــاطئ عينيه زبد حديـــث يُخرج رغوة 
وقـــوع حـــدٍث مهم، تلمـــع فيـــه مفاجأة 
مـــا. قلت له: "مـــاذا بك تكلـــم؟!". وبعد 
بشـــارته  مبشـــًرا  تكلم،  معـــدودة  دقائق 
غيـــر المتوقعـــة، وهي أنه ذلـــك اآلخر 
ا،  الـــذي تحبه تلـــك الفتـــاة. حاذقـــة جدًّ
فـــي  صديقـــي  تُدِخـــل  أن  اســـتطاعت 
غيبوبـــة رومانســـية لبرهة مـــن الزمن، 
كـــي يعـــود مـــن بعدهـــا عبـــر قنوات 
الَبلَْه، إلـــى قاعدة حياته اليوميّة بســـالم.
صارت تمـــر بجانبي دون أن تلتفت إلي، 
وكأنني شـــبح مرعب، دميـــم المنظر، يا 
للهول... لم تعد إشـــراقة شـــمس المودة 
تطغـــى على وجههـــا، كســـوف خجلها 
مني، حجب نـــور حيويّتهـــا عني، رغم 
هـــذا كله، فـــإن هذه الفتاة لـــم ترتدع من 
أن تشـــكوني إلى صديقـــي!... بل أعطته 
رســـالة، ليوصلهـــا إلّي، شـــفهيًّا، تدَّعي 
فيهـــا، أنها لـــم تُعـــد تحتمـــل مناوراتي 

العشـــقية لها، المفرغة مـــن أي مضمون 
جوهـــري... صديقـــي َيعلَـــم جيِّـــًدا أن 
ادعاءاتهـــا وهميّـــة، ليســـت إاّل محاولة 
بائســـة منها لدق إســـفين الخصـــام بيني 
انصاع مرغًمـــا "إلرادتها  لكنّـــه  وبينه، 
مرسومها!!   بفحوى  وأخبرني  الّســـامية" 
أجبـــت صديقـــي بهـــدوء تـــام: "أنا من 
جهتي كل شـــيء منتٍه منـــذ زمن، ألنها 
حـــت كفة ميـــزان الحب نحـــوَك...  رجَّ
ولكن لمـــاذا لم تخبرني مـــن البداية أنك 
تحبها، ألفســـح لك المجـــال؟! أتخاف أن 
أقطف عناقيـــد اإلعجاب من كرمة حبكما 
وأوزعهـــا علـــى النـــاس، كـــي يتذوقوا 
طعم عنـــب حبكما العـــذب والمعتق في 
حاويات الســـرية؟!! ال تَخـــف، فلن أفعل 
ذلـــك، ألنني لســـت واشـــًيا، فهنيًئا لكما.

لـــم أتوقع أن يكون صديقـــي حبيبها... لم 
أتوقع منـــه أيًضا كل هـــذا الخبث، رغم 
أننـــا ما زلنـــا نجتمع ســـويًّا، يحاول كل 
واحـــد تبرير عملـــه. يا له مـــن صراع 
عبثـــي بيني وبيـــن صديقي علـــى قلب 
فتاة، وكأنـــه صراع بقاء علـــى الحياة!، 

لـــم  لكنـــي 
فـــي  أُهـــَزم 
هـــذا الصراع 
الســـخيف، بل 
منه  خرجـــت 
دون أن أخسر 
مـــن قيمتي... 
أترك  أن  دون 
متـــي  ا كر

تعاني من جروح العتاب، أو ندبة الماضي   
مـــا زالـــت عالقتـــي بصديقـــي تســـير 
فـــي مســـارها الّســـابق، وهـــو يعتبرني 
"روبيـــن هـــود" العصر، الـــذي يناصر 
الضعفـــاء فـــي الحـــب ويحميهـــم مـــن 
هجمـــات ســـارقات القلـــوب، اللواتـــي 
يســـلبن عزيمـــة الضعفـــاء، دون رحمة 
منهن، باختصار شـــديد. نـــكاد ال ننفصل 
عـــن بعـــض أبـــًدا حتـــى هـــذا اليوم، 
مثلمـــا ال تنفصـــل النجـــوم عـــن َكبـــد 
الســـماء... وصلـــت عالقتهمـــا إلى حد 
وضـــع البصمـــات األخيرة علـــى إبرام 
معاهـــدة الوئـــام النّهائيّـــة بيـــن قلبيهما. 

الـــــــــــبـــــــدايــــــــــــــــــات زمــــــــــــــــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــن 

نــــــــــَحَوُه الـــــــــــُحبِّ  ــــــُة مــــــــــيزان  ـــــــــَحــــــــْت كـــــَفَّ رجَّ
ــامي عّزام ــ بقلم: مارون س

مـــا حـــدث فـــي األردن يدعـــو إلـــى 
نفـــس  فـــي  واإلســـتغراب  التســـاؤل 
الوقـــت. والتســـاؤل هـــو:  لمـــاذا تم 
اتهـــام األمير حمـــزة بمحاولة زعزعة 
النظـــام فـــي األردن؟ واإلســـتغراب : 
لمـــاذا تـــم تبرئته ؟ هل شـــارك األمير 
حمـــزة فعاًل  في مؤامـــرة على األردن 
؟ فـــإذا كان الجواب ال، فـــإن الجواب 
غيـــر مقنـــع  وغير دقيق. فقد نشـــرت 
صحيفـــة "العـــرب" اللندنيـــة تقريـــراً 
إلـــى معلومـــات مـــن  اســـتندت فيـــه 
مصـــادر أردنيـــة مطلعـــة، قالـــت فيه 
إنـــه :" تـــم تخييـــر األمير حمـــزة بين 
محاكمـــة علنية يتـــم فيها كشـــف حلقة 
اتصاالتـــه الداخليـــة والخارجية ودوره 
فـــي “المؤامرة” التي “كانت تســـتهدف 
التام  الســـكوت  وبين  وقيادته”،  األردن 
فـــي المســـتقبل مـــا عـــدا التصريحات 
التـــي تظهر الـــوالء للعاهـــل األردني 
الملـــك عبـــد هللا الثانـــي وولـــّي عهده 
هللا. عبـــد  بـــن  الحســـين  األميـــر 
مـــاذا يعني هـــذا؟ واضـــح أن األمير 
حمـــزة، الـــذي تربطه عالقـــات ودية 
مع العشـــائر مشـــارك فـــي المؤامرة، 
أمـــام خياريـــن. لكن  بدليـــل وضعـــه 

يتســـاهل  أن  للنظـــام  يمكـــن  كيـــف 
الشـــكل  بهـــذا  حمـــزة  األميـــر  مـــع 
“المملكـــة”  قنـــاة  تســـاهل؟  ولمـــاذا 
األردنيـــة  الرســـمية أفـــادت نقال عن 
مصـــدر أردنـــي بأنـــه تم إحالـــة ملف 
االعتقـــاالت المرتبطـــة بملـــف األمير 
حمـــزة إلى المدعـــي العام الســـتكمال 
إجـــراءات المحاكمـــة، لكـــن  قائمـــة 
المتهمين لم تشـــمل اســـم األمير حمزة.
مظاهـــرة   أن  جـــداًل  افترضنـــا  ولـــو 
شـــعبية جـــرت  فـــي عمـــان احتجاجاً 
علـــى "تبرئـــة" األميـــر حمـــزة كونه 
فماذا ســـيكون  المالكـــة  العائلـــة  مـــن 
مصيـــر المحتجين يا تـــرى؟ خصوصاً 
أن المتآمريـــن الباقيـــن كمـــا أســـماهم 
يخضعـــون  الرســـمي،  اإلعـــالم 
لتحقيقـــات وســـتتم محاكمتهـــم. فـــإذا، 
أن تكـــون مواطنـــا من العائلـــة المالكة 
مســـموح لـــك فعـــل أي شـــيء حتـــى 
الواقـــع. وإال كيف  التآمـــر. هذا هـــو 
نفهـــم التصـــرف مـــع األميـــر حمزة؟
ويـــرى بعـــض المحلليـــن أن القصـــة 
بكثيـــر، وأن األردن  ذلـــك  أكبر مـــن 
مجبر علـــى التعامل مـــع قضية األمير 
حمـــزة بالشـــكل الذي تـــم التعامل معه 
فيـــه، ألنه ليـــس وحيداً فـــي المؤامرة 
ارتباطـــات خارجيـــة، وال تريد  ولـــه 

العائلـــة كشـــف المســـتور. وأعتقد أن 
األميـــر حمـــزة مرغـــم أيضـــاً علـــى 
العاهـــل  أخيـــه  اقتراحـــات  قبـــول 
األردنـــي " ويـــا دار ما دخلك شـــر" 
علـــى أســـاس أن الحفاظ علـــى وحدة 
األســـاس.  هـــو  الهاشـــمية  األســـرة 
بدون شـــك فإن كل ما جرى له ارتباط 
بتســـمية ولي العهـــد وبترتيبات أخرى 
داخـــل األســـرة الهاشـــمية، خصوصاً 
أن األميـــر حمزة كان يشـــعر أن ظلماً 
مـــا قد لحـــق به. لكـــن األمير الشـــاب  
وجـــد نفســـه اآلن أمام أمـــر واقع، أي 
أمـــام خياريـــن: إمـــا المحاكمـــة وإما 
القصر،  لتعاليـــم  الســـكوت واإلنصياع 
تعاليم األســـرة  بالتالـــي  والتـــي هـــي 
الهاشـــمية، واإلثنـــان أحالهمـــا مـــر. 
فالمحاكمـــة ليســـت لصالحه وال يعرف 
أيـــن ســـتودي بـــه، والســـكوت يعني 
سياســـية،  بتصريحـــات  اإلدالء  عـــدم 
وهـــذا يعنـــي االعتـــراف بالترتيبـــات 
القائمة داخل األســـرة. ولذلك وحســـب 
مـــن  أمامـــه  "ليـــس  المحلليـــن،  رأي 
خيـــار ســـوى إظهـــار الطاعـــة للملك 
ولولـــّي عهده كأمر واقـــع في الحاضر 
مـــن  الخـــروج  مقابـــل  والمســـتقبل، 
الوضعية الصعبـــة التي هو فيها اآلن".
صحيفة وول ســـتريت جورنـــال قالت 

لها  تعليـــق  في 
تُركـــت  “إذا 
ح  و لجـــر ا
الدولـــة  بيـــن 
ئر  لعشـــا ا و
عـــالج،  دون 
ســـتتراكم  فإنها 
فـــي  وتنتشـــر 

الكثيـــر مـــن الجســـد السياســـي بحيث 
لـــن تتمكن الســـلطات فـــي النهاية من 
تضميدها وســـيكون هذا صداعا إضافيا 
فـــي العالقة بيـــن المواطـــن والدولة”.
الثانـــي وفي رســـالة  الملـــك عبـــدهللا 
قـــال إن  التلفزيـــون الرســـمي،  بثهـــا 
“األميـــر حمزة اليـــوم مـــع عائلته في 
قصـــره وتحـــت رعايتي”. أمـــا األمير 
حمـــزة فقد ذكر في رســـالة له حســـب 
بيـــان للديـــوان الملكـــي نشـــر مســـاء 
نفســـي  "أضـــع  الماضـــي،  االثنيـــن 
بيـــن يـــدّي جاللـــة الملـــك، وســـأبقى 
وفياً  اآلبـــاء واألجـــداد،  علـــى عهـــد 
إلرثهم، ســـائراً على دربهـــم، مخلصاً 
لمســـيرتهم ورســـالتهم ولجاللة الملك”.
 والســـؤال الذي يطرح نفسه:هل انتهت 
الحكايـــة إلـــى هـــذا الحد بعـــد تكليف 
الحســـن  األمير  العاهـــل األردني عمه 
األميـــر حمزة؟  قضيـــة  مع  بالتعامـــل 

األمـــري حمـــزة أمـــام خيارين أحالهام مـــر ...إمـــا املحاكمة أو الســـكوت 
حـازم  أحــمــــد  اإلعالمــــي 
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رماح يـــــــــــصّوبهــــــا – معــــــــــني أبــــــــــو عبـــــــــــــيـــــــــد

مقاالت

الصغيرة،  البقعـــة  تلـــك  فـــي  هناك 
فيهـــا  تفتّحـــت  غّضـــة  واحـــة 
أكمـــام الـــورد المزهـــرة بألوانهـــا 
أشـــجار  تحيطهـــا  الممزوجـــة، 
ظاللهـــا،  الباســـطة  الصنوبـــر 
يخفي  رهيـــٌب  يخيّم صمـــٌت  حيـــث 
قصًصـــا،  ويحكـــي  أســـرارا، 
حيـــاة. ونمـــط  ومســـيرة  ســـيرة 

 يرقـــد نخبـــة مـــن خيـــرة شـــباب 
الطائفـــة المعروفيّـــة، الذيـــن غابت 
آبائهـــم،  أّمهاتهـــم،  عـــن  شمســـهم 
ومجتمعهم. زوجاتهـــم،  أوالدهـــم، 

فـــي  الموقـــف  ســـيّد  هـــو  هـــذا 
البـــالد،  فـــي  العســـكريّة  المقابـــر 
ســـقطوا  الذين  الشـــهداء  ذكرى  في 
قيام  منـــذ  إســـرائيل  معـــارك  فـــي 
الدولـــة، مشـــهد مؤثر  فـــي مالمح 
األبنـــاء  وتحديـــًدا  المشـــاركين، 

واألّمهـــات تقـــول وبلغـــة صادقـــة 
ومعبّـــرة: آِه مـــا أقســـى القدر وما 
والفقدان, الفـــراق  لوعـــة  أصعـــب 
فـــي مدينـــة شـــفا عمـــرو، وكمـــا 
الموقـــف  ذكـــرى،  كّل  فـــي 
يختلفـــان.  ال  والمشـــهد 
وقـــد تـــّم برعاية وتنظيم وإشـــراف 
التـــي  )أ(،  الشـــاملة  المدرســـة 
المربّـــي  العـــاّم  المديـــر  يديرهـــا 
أبـــو عبيد مراســـيم ذكرى  ســـلمان 
العائـــالت  بحضـــور  الشـــهداء 
الحكومة، عدد  الثكلـــى، ممثل عـــن 
مـــن الضبـــاط والشـــرطة، رئيـــس 
بلدية شـــفا عمرو  ونائـــب واعضاء 
ودينيـــة. اعتباريـــة  وشـــخصيّات 
فـــي كلمتـــه المؤثرة، تطـــرق ممثل 
عمـــرو،  شـــفا  ابـــن  الحكومـــة، 
حمـــد  الكنيســـت،  رئيـــس  نائـــب 

عمـــار،  الـــى حلـــف الـــدم وربط 
مصيـــر الطائفـــة الدرزيـــة بمصير 
البطولية  الجنـــود  ومواقـــف  الدولة 
اجـــل  مـــن  بحياتهـــم  وتضحيتهـــم 
االســـتمرارية  ومشـــاركة العائالت 
الثكلـــى أحزانهـــم، وكانـــت كلمـــة 
فـــرج  البلديّـــة   رئيـــس  لنائـــب 
وقد  الثكلـــى،  والعائـــالت  خنيفـــس 
تـــّم وضـــع أكاليـــل الزهـــور مـــن 
البلديّـــة، والعائالت  الحكومة،  قبـــل 
الُمتبنّيـــة  والمدرســـة  الثكلـــى 
الشـــهداء. قبـــور  للمراســـيم علـــى 

بـــّد  ال  الموقـــف،  رغـــم حساســـيّة 
نحـــن  مـــا  أنّنـــا  لنذكـــر  نقـــف  أن 
فقـــط الخطابات  ليـــس  إليه  بحاجـــة 
الرنّانـــة،  والشـــعارات  المنّمقـــة 
وأوضاعنا  مشـــاكلنا  معالجة  وإنّمـــا 
المزريـــة والمقلقـــة التـــي ال حصر 

وفـــي  لهـــا، 
مرافـــق  كّل 
يـــن  د ميا و

قيـــادة  مًعـــا  والعمـــل  الحيـــاة، 
مـــن  الوســـائل  وبـــكّل  وشـــعبا، 
الحكوميّة  المؤّسســـات  حـــث  أجـــل 
ومطالبتهـــا لوضـــع حـــّد ألوضاعنا 
الميزانيّـــات  تخصيـــص  المخجلـــة، 
إلقامة المشـــاريع الحيويّـــة، تطوير 
البنيـــة التحتيّة، توســـيع مســـّطحات 
وأماكـــن  فـــرص  وإيجـــاد  البنـــاء 
المســـّرحين.  للجنود  عمل وخاّصـــة 
رحم هللا الشـــهداء، وصبّـــر أهاليهم 
راجًيـــا وآمـــال أن تشـــرق شـــمس 
نفوســـنا،  فـــي  والتســـامح  المحبّـــة 
والتعّصـــب  الجهـــل  محاربـــة 
العادل  الّســـالم  ويتحّقق  والتطـــّرف 
والعالـــم. فـــي ربوعنـــا  والشـــامل 

حـــــــائرة وقـــــــــــلوب  بــــــــاكــــــــية  عيــــــــــــــــــون 

صـــدر عـــن "دار الحديـــث لالعالم 
والطباعـــة والنشـــر كتـــاب "صدى 
معين  األســـتاذ  للكاتـــب  الصمـــت" 
شـــفاعمرو مدينـــة  ابـــن  أبوعبيـــد 

الخواطـــر  مـــن  نخبـــة  وهـــو 
معظمهـــا  نشـــر  التـــي  والمقـــاالت 
فـــي زاويـــة "رمـــاح" األســـبوعية 
إليكـــم  الحديـــث  جريـــدة  فـــي 
الكتـــاب     فـــي  االســـتهالل  كلمـــة 
الّشـــعريّة  النّكهـــة  تختلـــُط  عندمـــا 
بالنّـــّص الّصحفـــّي، وعندمـــا تظهر 
الفحـــوى  فـــي  الفكريّـــة  النّزعـــة 
فـــي  التّشـــويق  أســـلوب  ويُــــهيمن 
الّســـرد، تنتـــج مقالة راقيـــة، جّذابة 
وشـــائقة. هـــذا مـــا اكتشـــفته فـــي 
مقـــاالت الكاتـــب معيـــن أبـــو عبيد 
قبل أن أتعّرف عليه شـــخصيًّا، حين 
البريد  فـــي  تتوارد  مقاالتُـــُه  بـــدأْت 
تحريـــر  هيئـــة  إلـــى  اإللكترونـــّي 
فكنّا  أســـبوعيًّا،  "الحديث"  صحيفـــة 
ننشـــرها دون ســـابق معرفة به، لما 
وأفكار  هاّمـــة،  مـــن قضايا  تطرحه 
نيّـــرة وخواطـــر عميقـــة بأســـلوب 
تفاؤليّة. إصالحيّـــة  ونزعـــة  جّذاب 
صنـــا للكاتـــب معيـــن أبو  لقـــد خصَّ
عبيد في جريـــدة "الحديث" الورقيّة، 
زاويـــة  واعتـــزاز،  فخـــر  بـــكّل 

وها  "رمـــاح"،  بعنـــوان  أســـبوعيّة 
هـــو الكاتـــب يجمع بعـــض مقاالت 
اويـــة فـــي كتـــاب جميـــل  هـــذه الزَّ
ــة قضايا  بعمق وجديَـّ ليعالـــج  أنيق، 
مجتمعنـــا المســـتعصية والمصيريّة، 
وال يكتفـــي بذلك بل تدفعه إنســـانيّته 
الوطـــن  قضايـــا  إلـــى  ق  ليتطـــرَّ
وإلـــى بعض  بنا  المحيـــط  العربـــّي 
عاّمة. العالميّة  اإلنســـانيّة  المواضيع 
مت"  فـــي كتابه هـــذا "صـــدى الصَّ
وكما يقـــول المثـــل "إذا كان الكالم 
ة فالّســـكوت مـــن ذهب"،  مـــن فضَّ
مت هامًســـا تارًة وصارًخا  يأتي الصَّ
مت  الصَّ إّن  وحقيقـــة  أخـــرى،  تارًة 

أقـــوى مـــن أّي صرخـــة،  أحياًنـــا 
ا، ألّن  فاْختيـــار العنـــوان موّفق جـــدًّ
يُســـمع  الكتاب  في  مت"  الصَّ "صدى 
الحروف.  النِّقـــاط على  ليضع  يًّا  مدّوِ
المقاالت  مـــن دالالت عناوين  كذلك 
الفكرّي والّشـــاعرّي  نلمـــس االتّجاه 
فـــي آن مًعـــا. نجـــده أحيانـــا يكتب 
ـــالت فـــي أعمـــاق المعنـــى"،  "تأمُّ
ومـــّرة "الّذاكـــرة المثقوبـــة".. إلخ، 
تشـــدُّ  الُمحّفزة  العناويـــن  مثل هـــذه 
المقالـــة،  أعمـــاق  ليســـبر  القـــارئ 
يســـتأنس  بصياغتهـــا،  يتمتَّـــع 
بخواطرهـــا ويســـبح مـــع أفكارهـــا 
إلـــى آفـــاق بعيـــدة. أحياًنـــا يكـــون 

ناقًما علـــى ظواهر ســـلبيَّة،  يائًســـا 
إلـــى حّدِ  متفائـــاًل  يكـــون  وأحياًنـــا 
المنـــاداة لمواصلـــة العـــزف علـــى 
القيثـــارة حتّـــى لو كانت مكســـورة! 
ــه  أنَـّ ـــد  يؤّكِ أخـــرى  مقالـــة  وفـــي 
بيائـــس!". ليـــس  ـــالم  الظَّ "رغـــم 

الكاتـــب معيـــن أبـــو عبيـــد مخلص 
وإلنســـانيتَّه،  لوطنـــه  لمجتمعـــه، 
فنجـــده يكتـــب عـــن حرق الكنيســـة 
العالم  في فرنســـا، ويكتب ألّمهـــات 
أجمعين، وعن المآســـي في ســـوريّا 
و"شـــهادة موت لضمير البشـــريَّة"، 
ـــامل، ال  ه اإلنســـانّيِ الشَّ ومع كّل هّمِ
"شفاعمرو"  ومدينته  ينســـى مجتمعه 
ـــص لها فصاًل كامـــاًل بعنوان  فيخّصِ
"مـــن وحي مدينتي" يتنـــاول فيه من 
القضايا  مختلف  مقـــاالت  عّدة  خالل 
الَّتي تشـــغل باله وبال  والمواضيـــع 
إلى  داعًيا  ـــفاعمرّي،  الشَّ المواطـــن 
المحبّـــة، اإلخـــاء والتَّســـامح، مـــن 
ـــامية. السَّ اإلنســـانيَّة  نزعته  منطلق 
 ال أريـــد أن أطيـــل، أتـــرك للقارئ 
متعـــة اإلبحـــار فـــي خضـــّمِ هـــذا 
ليكتشـــف  امـــت"  الصَّ ـــدى  "الصَّ
والنِّـــداءات  قيقـــة،  الرَّ الهمســـات 
الهادفـــة. رخـــات  والصَّ ادقـــة  الصَّ
وأبـــارك له هـــذا اإلصـــدار الجميل 
اتحافنـــا  يواصـــل  أن  أمـــل  علـــى 
ـــة. الهامَّ المقـــاالت  هـــذه  بمثـــل 

املـــدوي! أبوعبيـــد  معـــني  صـــوت  "هـــو  الصمـــت  صـــدى 
أبوركن فهيـــم  بقلـــم 
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االســـتعراضية  النجمـــة  عـــودة  أثـــارت 
شـــريهان إلـــى الظهور عبر إعـــالن ترويجي 
قصة  ,جســـد  لالتصاالت  فودافـــون  لشـــركة 
بالغـــة،  حفـــاوة  تعبيـــري،  بشـــكل  حياتهـــا 
بيـــن جمهورهـــا الـــذي انتظر عـــودة نجمته 
المفضلـــة إلـــى األضـــواء طيلـــة 19 عاماً، 
حيـــث تفاعـــل بشـــكل إيجابي مـــع اإلعالن 
»ملكـــة  مشـــوار  تأرجـــح  رصـــد  الـــذي 

الشـــهرة، وألم  بريـــق  بيـــن  االســـتعراض« 
االنكســـار، ورائحة الموت، وحـــالوة الحياة.
شـــريهان التي لم َتِطـــّل علـــى جمهورها منذ 
ظهورهـــا األخيـــر فـــي دور "نـــوارة" مـــن 
خالل فيلـــم »العشـــق والدم« عـــام 2002، 
اســـتقبلها جمهورهـــا وكأنهـــا لم تغـــب يوماً 
واحـــداً، معبراً لهـــا عن إخالصـــه لفنها، في 
زمـــن أصبح النكـــران فيه، موضـــة العصر.

ملكة االستعراض رشيهان تعود للشاشة بعد غياب 19 عاًما

الفنانة الســـورية صبـــاح الجزائري،  قامـــت 
الموســـم  علـــى  هجـــوم  وشـــن  بانتقـــاد 
الجديـــد مـــن مسلســـل بـــاب الحـــارة مؤكدة 
الـــذي  األصلـــي  العمـــل  يشـــبه  ال  انـــه 
ام عصـــام.  فيـــه شـــخصية  كانـــت تجســـد 
وقالت صبـــاح الجزائـــري ردا على ســـؤال 
ان كانـــت تتابع مسلســـل باب الحـــارة: "اكيد 

مـــا بتابعـــه.. وأكيـــد ما بيشـــبه بـــاب الحارة 
هـــذا عمـــل مختلف ســـموه بـــاب الحـــارة".
تســـعة  فـــي  شـــاركت  أنهـــا  واوضحـــت 
اجـــزاء مـــن مسلســـل بـــاب الحـــارة مـــع 
المخـــرج بســـام المال والـــذي وصفتـــه بأنه 
صاحـــب المشـــروع والفكـــرة والنجاحـــات، 
الجديـــد  الموســـم  علـــى  القائميـــن  متهمـــة 
بانهـــم يســـتثمرون نجـــاح االجزاء الســـابقة.
بـــدوره  انتقـــد  فقـــد  النـــوري  امـــا عبـــاس 
بأنـــه  الجديـــد  الموســـم  ووصـــف  العمـــل 
"ســـندويش فالفـــل بايتـــة"، حســـب تعبيره.
 و يذكـــر انـــه يقـــوم ببطولـــة هذا الموســـم 
مجموعـــة الفنانيـــن الســـوريين مـــن بينهـــم: 
الديـــن،  شـــمس  عبيـــر  رمضـــان،  زهيـــر 
توليـــن البكري، ســـلمى المصـــري وغيرهم.

صباح الجزائري تهاجم بـــاب الحارة الجديد وعباس 
النوري يرد :" العمل كســـندويش فالفـــل بايتة"!!!

أّطـــل الفنان اإلماراتي حســـين الجســـمي مع 
بداية شـــهر رمضان المبارك عبر ثالثة أعمال 
غنائيـــة اجتماعية مؤثـــرة بكلماتهـــا وألحانها 
وتصويرهـــا بطريقـــة الفيديو كليـــب، والذي 
تعـــاون بها عبـــر ثالث جهات هامـــة إماراتية 
وعربية، شـــكلت معايدة رمضانيـــة للجمهور 
العربـــي بمناســـبة قـــدوم الشـــهر المبـــارك.
فتحـــت عنـــوان “رمضـــان في مصـــر حاجة 
تانيـــة” يجـــدد الجســـمي تعاونـــه مع شـــركة 
“اورنـــج مصر”، مـــن كلمات أميـــر طعيمة، 
وألحـــان إيهـــاب عبدالواحـــد وتوزيع ومكس 
وديجيتال ماســـتر مـــع علي فتـــح هللا، والتي 

الخاصـــة  الرســـمية  القنـــاة  عبـــر  طرحـــت 
في”يوتيـــوب”. الجســـمي  حســـين  بالفنـــان 
وتحمـــل األغنيـــة الثانيـــة التـــي تعـــاون بها 
الجســـمي مـــع “ماونتن فيـــو” عنوان “ســـر 
الســـعادة” حيـــث تحمـــل رســـالة اجتماعيـــة 
عائليـــة فـــي كلماتهـــا التـــي حملـــت توقيـــع 
الشـــاعر نصـــر الدين ناجي، وألحـــان الملحن 
أحمـــد فرحـــات، توزيع ومكســـاج وماســـتر 
للمـــوزع الموســـيقي “تومـــا”، وقـــد طـــرح 
الفيديـــو كليـــب الـــذي صـــّور عبـــر القنـــاة 
الرســـمية الخاصـــة بالفنان حســـين الجســـمي 
فـــي اليوتيـــوب مـــن إخـــراج عمـــر هالل.
ومـــن كلمـــات الشـــاعر حمـــد بـــن غليطة، 
والحـــان وتوزيـــع زيد عـــادل، يطـــل يومياً 
عبـــر قنـــوات أبـــو ظبـــي لإلعـــالم بأغنيـــة 
رمضانيـــة حملت عنـــوان “هل هاللـــك.. أبو 
ظبـــي دارك” والتـــي عـــرض فيهـــا الفيديو 
كليـــب من خـــالل القنـــاة الرســـمية الخاصة 
اليوتيوب. بالفنـــان حســـين الجســـمي علـــى 

حضور قوي لحســـني الجســـمي بثالثة أعامل رمضانية ُمؤّثرة

غـــادر الفنـــان خالـــد النبـــوي غرفـــة العنايـــة 
المركـــزة بعـــد تحســـن وضعه الصحـــي عقب 
وكان  كورونـــا.  فيـــروس  بمضاعفـــات  تأثـــره 
خالد النبـــوي نُقل إلى المستشـــفى إثـــر تعرضه 
حالـــة  شـــاعت  حيـــن  فـــي  ألزمـــة صحيـــة، 
مـــن القلـــق فـــي الوســـط الفنـــي وبيـــن محبيه.

وأصيـــب النبوي بفيروس كورونـــا، وتم نقله إلى 
أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، ولكنه 
تحسن بشـــكل ملحوظ خالل الســـاعات الماضية.

خالـــد النبوي يغادر 
املـــــركزة العنايــــة 

كشـــفت وســـائل اعـــالم مصرية، عـــن القائمـــة الكاملة 
فـــي  المشـــاركين  والممثـــالت  الممثليـــن  ألجـــور 
2021، الـــذي يشـــهد هـــذه  ســـباق درامـــا رمضـــان 
تلفزيونيـــا. 20 مسلســـال  مـــن  أكثـــر  منافســـة  المـــرة 

شـــركات  أعلنـــت  فقـــد  مصريـــة،  مواقـــع  وبحســـب 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة  مصـــر  فـــي  اإلنتـــاج 
مقارنـــة  العـــام  هـــذا  المسلســـالت  عـــدد  تخفيـــض 
بالعـــام الماضـــي، بعدمـــا كانـــت قـــد تخطـــت رقمـــا 
ارتفـــاع  مـــع  خاصـــة  مسلســـال،   40 نحـــو  قياســـيا، 
مؤخـــرا،  اإلنتـــاج  تكلفـــة  وباقـــي  الممثليـــن  أجـــور 
وضيـــق الوقـــت قبـــل حلـــول شـــهر رمضـــان، وعدم 
جاهزيـــة عدد مـــن المسلســـالت للمنافســـة هـــذا العام.

لمسلســـالت  اإلجماليـــة  الميزانيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
رمضـــان للعام الجـــاري وصلت إلى قرابـــة مليار جنيه 
مصري، ســـواء التي ســـتذاع علـــى القنـــوات الفضائية 
والمحليـــة فـــي مصـــر وكذلـــك الفضائيـــات العربيـــة.

رمضـــان،  محمـــد  المصـــري،  الفنـــان  وتصـــدر 
 45 بــــ  ،2021 رمضـــان  مسلســـالت  أجـــور  قائمـــة 
مليـــون جنيـــه نظيـــر بطولتـــه في مسلســـل “موســـى”.

يأتـــي فـــي المركز الثانـــي بقائمة أعلى أجـــور رمضان 
2021 الفنـــان المصـــري أحمـــد الســـقا، عـــن بطولته 
33 مليـــون جنيه،  في مسلســـل “نســـل األغراب” بأجر 

بينمـــا جـــاء الفنان المصري أمير كرارة، الذي يشـــارك 
28 مليـــون جنيه. بطولـــة العمـــل في المركـــز الثالث بـ
فـــي  جـــاء  الفخرانـــي،  يحيـــى  المصـــري  الفنـــان 
عـــن  جنيـــه،  مليـــون   22 بأجـــر  الرابـــع  المركـــز 
بطولتـــه فـــي مسلســـل “نجيـــب زاهـــي زكـــش”، الذي 
يشـــهد عودتـــه لدرامـــا رمضان بعـــد غياب ســـنوات.

الفنـــان  نصيـــب  مـــن  فهـــو  الخامـــس  المركـــز  أمـــا 
المصـــري، كريـــم عبـــد العزيز، عـــن بطولتـــه الجزء 
الذي حقـــق جزئه  الثانـــي مـــن مسلســـل “االختيـــار”، 
األول نجاحـــا كبيـــرا، وذلك عن أجـــر 20 مليون جنيه.
الفنـــان  بيـــن  بالمناصفـــة  الســـادس  المركـــز  وجـــاء 
المصـــري، أحمـــد مكـــي عـــن دوره فـــي “االختيـــار 
″2، والفنـــان المصـــري، محمـــد إمـــام، عـــن بطولته 
لمسلســـل “النمـــر” بأجر بلـــغ 17 مليون جنيـــه لكليهما.

الشـــريف  الفنانـــان أحمـــد عز ويوســـف  تقاســـم  كمـــا 
15 مليون جنيه، عن  المركز الســـابع في القائمة بأجـــر 
دوريهمـــا في مسلســـلي “هجمة مرتـــدة” و”كوفيد 25″.

وبســـبب تحقيـــق نجاحـــا متتاليـــا فـــي مواســـم درامـــا 
ياســـر  المصـــري،  الفنـــان  جـــاء  فقـــد  رمضـــان، 
 14 بأجـــر  بالقائمـــة  الثامـــن  المركـــز  فـــي  جـــالل، 
مليـــون جنيـــه عـــن بطولتـــه لمسلســـل “ضـــل راجل”.

العزيـــز،  عبـــد  ياســـمين  المصريـــة،  الفنانـــة  تقدمـــت 

فـــي  المشـــاركات  الفنانـــات  أجـــور  أعلـــى  قائمـــة 
مليـــون   20 بأجـــر   ،2021 رمضـــان  درامـــا 
جنيـــه عـــن مسلســـل “اللـــي مالـــوش كبيـــر”، الـــذي 
يشـــاركها بطولتـــه زوجهـــا الفنـــان أحمـــد العوضـــي.
فـــي  كريـــم،  نيللـــي  المصريـــة،  الفنانـــة  وجـــاءت 
عـــن  جنيـــه  مليـــون   18 بأجـــر  الثانـــي  المركـــز 
نجـــاح  بعـــد  الكســـر”،  فـــي مسلســـل “ضـــد  دورهـــا 
وش”.  100 “بــــ الماضـــي  رمضـــان  فـــي  مسلســـلها 
المصريـــة،  الفنانـــة  نصيـــب  مـــن  الثالـــث  المركـــز 
منـــى زكـــي، عـــن بطولتهـــا مسلســـل “لعبـــة نيوتن”، 
أمـــا المركـــز الرابـــع فهـــو للفنانـــة، ريهـــام حجـــاج، 
“كل  مسلســـل  بطولتهـــا  عـــن  جنيـــه  مليـــون   12 بــــ
التـــي  يســـرا،  الفنانـــة  علـــى  لتتفـــوق  نفتـــرق”،  مـــا 
نالـــت أجـــر 11 مليـــون جنيـــه عـــن بطولتها مسلســـل 
“حـــرب أهليـــة” ليكـــون نصيبهـــا المركـــز الخامـــس.
الفنانـــة  نصيـــب  مـــم  فجـــاء  الســـادس  المركـــز  أمـــا 
بطولتهـــا  عـــن  الـــرازق،  عبـــد  غـــادة  المصريـــةـ 
دنيا ســـمير  الفنانة،  لتعقبهـــا  “لحـــم غـــزال”،  مسلســـل 
مـــوازي”. “عالـــم  مسلســـل  بطولتهـــا  عـــن  غانـــم، 
وكان المركز الســـابع واألخير في قائمـــة أعلى النجمات 
2021 من نصيـــب الفنانة المصرية،  أجرا في رمضان 
دينا الشـــربيني، عـــن بطولتها مسلســـل “قصـــر النيل”.

األغـــىل رمضـــان  2021…محمـــد  رمضـــان  يف  الفنانـــني  أجـــور 
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تســـتعد البـــالد العربيـــة واإلســـالمية وكذلك 
الجاليـــات العربيـــة فـــي المهجر ، الســـتقبال 
شـــهر رمضـــان المبـــارك. والجميـــع يتبارى 
من أجـــل إظهـــار المنتجات بصـــورة جذابة، 
فهـــو شـــهر يُعتبـــر من أهم شـــهور الســـنة، 
حيـــُث العبـــادة  والصـــوم وصـــالة التراويح 
األهـــل  تجمـــع  التـــي  رمضـــان  وموائـــد 
واألصدقـــاء، فتزيد مشـــاعر المحبـــة والمودة 
وكذلـــك تقـــوى روابـــط األســـر لما فـــي هذه 
مـــن ضـــرورة   الســـمر  الموائـــد وجلســـات 
التعـــاون إلظهـــار الوالئم في أجمـــل صورة.
النصائـــح وأهـــم  الخطـــوات  بعـــض 
 التـــي تســـهل علينا اســـتقبال الشـــهر الكريم، 
كيف تســـتعد األسرة الستقبال الشـــهر الكريم؟
دعينا نتفق أواًل أن الشـــهر الكريم يُحدث رواًجا 
هائاًل في األســـواق، هذا بســـبب زيادة رهيبة 
في االستهالك بالنســـبة للمواد الغذائية وغيرها 
مـــن المواد الالزمة للشـــهر الكريم. لذلك يجب 
على كل أســـرة وال أقول المـــرأة وحدها، فاألم 
واألب واألبنـــاء جميعهـــم مســـئولون مًعا في 
هـــذا الشـــهر الكريم لتكـــون أيام الشـــهر كلها 
مـــودة ورحمـــة. تعطي هذه األيـــام  لكل أفراد 
األســـرة الوقت لتغتنم فرصة العبـــادة التي من 
أجلها نســـتعد لهذا الشـــهر، لكـــن على األم أن 
توجه أفراد أســـرتها بالنســـبة لتوزيع األدوار 
علـــى كل فـــرد فيهـــا خـــالل الشـــهر الكريم. 
والبعـــض  األدوار  توزيـــع  يمكـــن  كيـــف 
المنزليـــة؟ الواجبـــات  مـــن  يتهـــرب 
-1 يجب علـــى األب واألم دراســـة احتياجات 
الشـــهر الكريـــم ، وبالطبـــع كل ربـــة أســـرة 
تحـــرص علـــى توفيـــر جـــزء مـــن المـــال 
لشـــراء  بعض األصنـــاف الخاصة بالشـــهر، 
لذلـــك يمكـــن كتابـــة إحتياجات األســـرة دون 
أن تثقـــل كاهـــل رب األســـرة، واالتفاق  في 
جـــو مـــن المـــودة دون فـــرض األراء يخلق 
والتفاهـــم. والمســـاندة  الحـــب  مـــن  جـــوا 
-2 تجهيز المنزل الســـتقبال الشهر الكريم دون 
إفـــراط، يمكنك ترتيـــب بعض أثـــاث المنزل 
والقيـــام بتنظيفـــه، وعمـــل بعـــض الدهانات 
البســـيطة،  إلعـــادة الرونق لجوانـــب المنزل 
دون أعبـــاء مادية كبيرة، علـــى أن يكون هذا 
األمـــر قبل قدوم الشـــهر الكريم بفتـــرة كافية.
-3 إعداد حجرة اســـتقبال الضيوف واألقارب 
باقتنـــاء بعـــض المفـــارش الجديـــدة ، وبعض 
الشـــمعدانات النحاســـية ووضع زهـــور ذات 
ألوان مبهجة، وتجهيـــز علب الحلوى. واطلبي 
من األبنـــاء عمل بعض الفوانيـــس الرمضانية 
الملونـــة بالـــورق أو الخـــرز وتعليقهـــا فـــي 
المنزل، فيشـــعر كل منهم بالســـعادة للمشاركة 
فـــي تجميل المنزل إســـتعدادا للشـــهر الكريم.
-4 تجهيـــز حجرة الطعـــام  ومائدة مخصصة 

الســـتقبال الضيوف فـــي الوالئم والعزائم 
، بشـــكل بســـيط ، مـــع إضـــاءة مريحة 
ولمبات صغيـــرة ملونة خاصة بالشـــهر 
الكريـــم، وكذلـــك  إعـــداد أطقـــم مائدة 
وأدوات الســـفرة  لتنـــاول الطعام ســـهل 
تناولهـــا وقـــت الحاجـــة لضيـــق الوقت 
عند ربـــة المنزل خالل نهـــار رمضان.
علـــى  والمهمـــات  األدوار  توزيـــع   5-
أفراد األســـرة، مثـــال األب وابنه يقومان 
بتلبيـــة إحتياجات المنزل من األســـواق، 
ليكـــون على األم وابنتهـــا ترتيب المنزل 
المائـــدة مـــن أوانـــي وأدوات  وإعـــداد 
المائـــدة واألكـــواب والعصيـــر وغيرهـــا من 
مهـــام االبـــن واالبنة بشـــكل يومـــي تبادلي.
-6توفيـــر ركـــن أو حجرة في المنـــزل للعبادة 
وتعطيرهـــا  للصـــالة  بســـجاجيد  وتجهيزهـــا 
بالبخـــور والعـــود إلضفاء جـــو روحاني في 
المنـــزل. يمكنك االســـتعانة بقمـــاش الخيامية 
الـــذي يحمل نقوشـــا إســـالمية بديعـــة لتجديد 
المـــكان، وهـــو رخيـــص الثمـــن ومتوفـــر.
-7 تكليـــف األبنـــاء بتنظيـــم حجراتهـــم يوميا 
، واســـتخدام المكنســـة الكهربائيـــة مثـــال بعد 
األعبـــاء  تخفيـــف  يمكـــن  حتـــى   ، الطعـــام 
. المنـــزل  اليوميـــة  علـــى ربـــة  المنزليـــة 
لليـــوم  نظيـــف  والمطبـــخ  إال  التنامـــي   8-
تنظيـــم وتنظيف  التالـــي، واحرصـــي علـــى 
الحمامـــات يومًيـــا وتوفيـــر الفـــوط النظيفـــة 
والصابـــون والمعطـــرات، علـــى أن تكـــون 
جاهـــزة فـــي أي وقـــت الســـتقبال الضيوف.
وحفظهـــا  األطعمـــة  بعـــض  تجهيـــز   9-
بالمجمـــدة فـــي البـــراد ، مثل عمـــل وجبات 
سمبوســـك، وأصناف من الخضـــار وتجهيزه 
ووضعـــه فـــي أكياس حســـب حجـــم الوجبة.
-10تجهيـــز اللحوم والدجاج مرة كل أســـبوع 
لعدم إرهـــاق ميزانية األســـرة، وتتبيل اللحوم 
والدواجـــن وحفظهـــا بالمجمدة فـــي البراد مع 
كتابة إســـم الصنف على الكيس، وهذا ســـيوفر 
الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهد خـــالل تحضير 
الوجبـــات ســـواء لطعام اإلفطار أو الســـحور.
-11 الوجبـــات المتبقية من طعـــام اإلفطار أو 
الســـحور، تصدقي بها على المحتاجين والتلقي 
بها في ســـلة المهمالت. وعـــودي األبناء على 
ذلـــك. كما يمكنـــك االحتفـــاظ بها فـــي علب 
محكمـــة الغلـــق  أو أكياس بالســـتيك بالمجمدة 
ليوم آخـــر التســـتطيعين فيه تجهيـــز الطعام.
-12 تجهيـــز بعـــض أنـــواع فاكهة الموســـم 
الطازجـــة ووضـــع الفليـــل من الســـكر عليها 
ثـــم حفظهـــا بأكيـــاس في مـــكان بعيـــدا عن 
اللحـــوم والدواجـــن، ليتوفـــر لديـــِك فاكهـــة 
إلعـــداد العصير الطبيعي بـــدون مواد حافظة. 
-13 إحرصي على تجهيز مالبســـك وعباءات 
مناســـبة للشـــهر الكريـــم، لبعد اإلفطـــار حتى 
يمكنـــك الظهور دائمـــا بالمظهـــر الالئق، من 
الخاصة  وكذلـــك عطـــورك  إرهـــاق،  غيـــر 
والبخور واأدوات الزينة،  فأنِت عنوان المنزل 
في هذا الشـــهر، واليجـــب أن تهملي مظهرك.
-14 أخيـــرا ،إحرصي على مشـــاركة األبناء 
والبنات ورب األســـرة في الواجبات المنزلية، 
فهـــذا يجهز المائـــدة وذاك يحضـــر الصحون 
وثالث يجهز الســـلطة ، وهكذا واغتمي الفرصة 
ألداء العبـــادات وصـــالة التراويـــح ، وجمـــع 
أفراد األســـرة لجلســـات الســـمر بعد اإلفطار.

املنزل الســـتقبال شهر رمضان تجهيز 
ــي التقليدي،  ــ ــى الرمضان ــ ــف الحل ــ ــية ... القطاي ــ ــف األساس ــ ــة القطاي ــ عجين
ــريعة وقدمي القطايف بالحشوة المفضلة ــ ــهلة والس ــ كيفية إعداد العجينة الس
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يعتبـــر أخصائيي التغذية شـــهر رمضان 
فرصـــة كبيـــرة للتخلـــص مـــن العادات 
الغذائيـــة الخاطئـــة. لكـــن، ألن الصيـــام 
لفتـــرة طويلـــة يســـبب الشـــعور بالجوع 
والعطش الشـــديد، يلجـــأ الصائمون للقيام 
الفطور  أثنـــاء  الغذائية  األخطـــاء  ببعض 
والسحور والتي تســـبب مشكالت صحية.

بشـــرب  النـــاس  مـــن  الكثيـــر  يســـرع 
كميـــة كبيرة مـــن الميـــاه البـــاردة على 
معـــدة فارغـــة بعد انتهـــاء يـــوم طويل 
مـــن الصيـــام. يقـــول الدكتـــور حســـن 
بالمركـــز  التغذيـــة  أســـتاذ  حســـونة 
القومـــي للبحـــوث بالقاهـــرة أن تنـــاول 
فارغـــة  معـــدة  علـــى  البـــاردة  الميـــاه 
الجهاز  مـــن مشـــكالت  العديـــد  يســـبب 
تناول  بأهميـــة  الهضمي. نصح حســـونة 
الخضـــروات والفواكـــه أو طبـــق صغير 
مـــن الشـــوربة لتهيئـــة المعدة الســـتقابل 
الطعـــام والميـــاه وللحماية من مشـــكالت 
عســـر الهضـــم واإلمســـاك واالنتفـــاخ.

ينصـــح خبـــراء التغذيـــة بأهميـــة تناول 
كميـــات مناســـبة مـــن الطعـــام وعـــدم 
اإلفـــراط فيـــه لتجنـــب زيـــادة الـــوزن. 
يلجـــأ الكثيـــر مـــن الصائمين في شـــهر 
رمضـــان إلـــى شـــرب كمية كبيـــرة من 
الميـــاه والعصائـــر قبل البدء فـــي تناول 

الطعـــام. اإلفـــراط فـــي شـــرب الميـــاه 
وتنـــاول الطعـــام فـــي رمضـــان يؤثـــر 
بشـــكل ســـلبي على صحة المعدة. ينصح 
الدكتـــور خالد يوســـف بتقســـيم الوجبات 
فـــي رمضـــان لتوفيـــر الراحـــة للمعدة.
ينصـــح الدكتـــور خالـــد يوســـف خبيـــر 
تنـــاول عصائر  بأهميـــة تجنب  التغذيـــة 
واســـتبدالها  رمضـــان  فـــي  صناعيـــة 
الجســـم  للحفـــاظ على صحة  بالطبيعيـــة 
بعيًدا عـــن األلـــوان الصناعيـــة والمواد 
فـــي  اإلفـــراط  أن  أضـــاف  الحافظـــة. 
العصائـــر الطبيعية المضاف لها الســـكر 
أمـــر غير صحـــي ونصح بأهميـــة تناول 
ثمار الفاكهة بـــداًل من عصيرها للحصول 
علـــى القيـــم الغذائيـــة الموجـــودة بهـــا.
فـــي  نتناولهـــا  التـــي  الطعـــام  نوعيـــة 
رمضـــان لها تأثيـــر على صحة الجســـم 
بشـــكل كبير. اإلكثار مـــن تناول األطعمة 
الغنيـــة باألمـــالح مثـــل المخلـــالت في 
رمضان يســـبب حبس المياه في الجســـم 
وزيادة الشـــعور بالعطش أثنـــاء الصيام. 
ينصـــح بعـــض خبـــراء التغذيـــة بتناول 
ثمـــرة مـــوز بعـــد اإلفطـــار الحتوائهـــا 
البوتاســـيوم  مـــن  كبيـــرة  نســـبة  علـــى 
الـــذي يقـــاوم الشـــعور بالعطـــش ويقلل 
الجســـم. تأثيـــر الصيوديـــوم على  مـــن 

أخطاء شائعة عىل مائدة رمضان.. تجنبيها!

يعانـــي الكثيـــر مننا في شـــهر رمضـــان من 
اتبـــاع  نتيجـــة  المعـــدة والهضـــم  مشـــكالت 
بعـــض العـــادات الغذائيـــة غيـــر الصحيـــة. 
باألمـــالح  الغنيـــة  األطعمـــة  فـــي  اإلفـــراط 
والســـكر يســـبب إجهـــاد الجهـــاز الهضمي.
يحتـــاج الجهـــاز الهضمي إلـــى عناية خاصة 
ليتمكـــن مـــن امتصـــاص العناصـــر الغذائية 
من الطعام وتقديمها للجســـم. ينصـــح الدكتور 
محمـــد األبيـــض طبيـــب الجهـــاز الهضمـــي 
المعـــدة  لتطهيـــر  وجبـــات  تنـــاول  بأهميـــة 
لمســـاعدتها على إفراز العصـــارات الهاضمة 
وامتصـــاص العناصـــر الغذائية مـــن الطعام.
أكـــد الدكتـــور محمـــد األبيض طبيـــب على 
أهميـــة تناول الموز في رمضـــان على وجبتي 
الفطور والســـحور وذلك الحتوائـــه على القيم 
الغذائيـــة الضرورية للجســـم. أضاف األبيض 
أن الموز غنـــي باأللياف القابلـــة للذوبان التي 
تعـــزز مـــن هضـــم الطعـــام وتطهـــر المعدة 

مـــن الســـموم. أضـــاف األبيـــض أن الثـــوم 
مـــن المـــواد الغذائيـــة المهمة لتقويـــة الجهاز 
المناعي وطرد الســـموم من الجســـم، لذلك إنه 
تنـــاول الوجبـــات التي تحتوي علـــى الثوم في 
رمضان ضـــروري لتطهير الجســـم والمعدة.
نصـــح األبيض بتنـــاول الخضـــروات الورقية 
الخضـــراء الغنيـــة بالكلوروفيـــل لمســـاعدته 
فـــي استشـــفاء األنســـجة التالفة فـــي الجهاز 
الهضمـــي. أضـــاف أن الخضـــروات الورقية 
تمـــد الجســـم بكميـــة أكبـــر مـــن األكســـجين 
وتســـاعده علـــى التخلص مـــن الســـموم. أكد 
األبيض علـــى أهمية تناول كميـــات كبيرة من 
المياه فـــي رمضان للحماية مـــن العطش أثناء 
الصيام ولدورها في طرد الســـموم من الجسم. 
الميـــاه تعمـــل على ترطيب الجســـم وتســـاعد 
على تنشـــيط إفـــرازات المعـــدة الهضمية مما 
يقلـــل مـــن فـــرص اإلصابـــة بعســـر الهضم 
وتنظـــف القولون مـــن الســـموم المخزنة به.
يتنـــاول الكثير مـــن الناس كوب مـــن الحليب 
أو الزبـــادي على وجبة الســـحور في رمضان. 
شـــّجع الدكتـــور محمـــد األبيـــض علـــى ذلك 
مؤكـــًدا أن الزبـــادي والحليب لهـــم دور كبير 
في تنقية الجســـم بشـــكل عـــام من الســـموم. 
أضـــاف أن الزبـــادي يحتـــوي علـــى البكتريا 
المفيدة والتـــي تجدد الخاليـــا المبطنة لألمعاء 
والمعـــدة وتمنـــع تراكـــم البكتريـــا الضـــارة.

ما هي األطعمة الرمضانيـــة التي تطهر املعدة؟

نجـــد تغييراً كبيراً في العـــادات الغذائية 
ســـواء للكبـــار أو للصغـــار ونجد كل 
منـــزل يحـــرص علـــى تقديـــم أفضل 
الوجبـــات الغذائيـــة التي تعطـــي طاقة 
لممارســـة المهـــام اليوميـــة وخاصـــة 
األطفال  يصـــوم  الصغـــار.  لألطفـــال 
حوالـــي 16 ســـاعة باليـــوم دون طعام 

أو شـــراب ممـــا يفقدهـــم الكثيـــر من 
الطاقـــة والحيويـــة ويؤثر علـــى وزنهم 
الصحـــي  الطعـــام  يتناولـــوا  لـــم  إذا 
خـــالل وجبتـــي اإلفطـــار والســـحور. 
لذلـــك جئنـــا لـــِك ببعـــض الوصفـــات 
لعـــدد مـــن األكالت المفيـــدة لصحـــة 
الطفل خالل شـــهر رمضـــان الفضيل.

4 أكالت صحية لألطفال يف شهر رمضان

يتعـــرض الجســـم للضعف خـــالل فترات 
الغذائيـــة  للعناصـــر  الحتياجـــه  الصيـــام 
المختلفـــة لذلـــك ينصـــح الخبـــراء بأهمية 
تنـــاول الوجبـــات الصحية علـــى وجبتي 
الفطـــور والســـحور. تتميـــز الخضروات 
والفواكـــه باحتوائهـــا علـــى معظـــم القيم 
الغذائيـــة التـــي يحتاجهـــا الجســـم، فضاًل 
عـــن إنهـــا خاليـــة مـــن الدهـــون الغيـــر 
صحيـــة والتي تؤثـــر على صحة الجســـم 
بالســـلب. ينصـــح العديـــد مـــن الخبـــراء 
بتنـــاول األنانـــاس فـــي شـــهر رمضـــان 
لخفض ضغـــط الدم. يحتـــوي كوب واحد 
من عصيـــر األناناس علـــى 1 ملي جرام 
مـــن الصوديـــوم و195 من البوتاســـيوم.
أثبتـــت دراســـة علميـــة حديثـــة أن تناول 
الدهون  يســـاعد علـــى خســـارة  األناناس 
المخزنـــة بالجســـم ويمـــده بالطاقـــة نظًرا 
الحتوائـــه علـــى الســـكر الطبيعي ســـهل 
عريضـــة  شـــريحة  تحتـــوي  الحـــرق. 
مـــن األنانـــاس علـــى حوالي 80 ســـعر 
حـــراري فقـــط. يحتـــوي األنانـــاس على 
نســـبة كبيرة من األليـــاف الغذائيـــة التي 
تســـاعد على التعزيز من الشـــعور بالشبع 
والحماية مـــن الجوع أثناء فتـــرة الصيام.

أثبتـــت  التـــي  األغذيـــة  مـــن  األنانـــاس 
قدرتهـــا في الحفـــاظ على صحـــة العيون 
التـــي تصيبها  وحمايتهـــا من األمـــراض 
والمتعلقـــة بتقـــدم العمر. يعتبـــر األناناس 
المـــواد  مـــن  للعديـــد  رائًعـــا  مصـــدًرا 
المضـــادة لألكســـدة والتي تحمي الجســـم 
مـــن األخطـــار الصحيـــة التـــي تهـــدده. 
يســـاعد األنانـــاس فـــي طـــرد الســـموم 
الكلى. مشـــكالت  ويعالـــج  الجســـم  مـــن 
تحتـــاج المعدة في شـــهر رمضان لألغذية 
التي تســـاعدها على هضم الطعام بســـهولة 
نظًرا للبرنامج الغذائي الرمضاني. يســـاهم 
األنانـــاس فـــي الحماية من عســـر الهضم 
ويعـــزز من إفـــرازات المعـــدة الهاضمة. 
يحمـــي األناناس من التهابـــات القولون في 
رمضـــان ويقي مـــن اإلمســـاك المزعج.
أثبتت دراســـة علمية أمريكية أن األناناس 
يحتـــوي على نســـبة كبيرة مـــن المغذيات 
الضروريـــة لصحـــة الجســـم. األنانـــاس 
غنـــي بفيتامين ســـي وإنزيـــم البروميلين. 
يتميز األناناس بخفضه لمســـتوى الســـكر 
األشـــخاص  الخبراء  بعض  يســـمح  بالدم. 
المصابين بالســـكري بتناول 15 جرام من 
األنانـــاس الحتوائـــه على ســـكر الفاكهة. 
يمكن تنـــاول األناناس بداًل مـــن الحلويات 
الرمضانية للحفاظ على مســـتوى الســـكر 
في الـــدم وتجنـــب مضاعفات الســـكري.
مـــن  التخلـــص  فـــي  األنانـــاس  يســـاعد 
الصيـــام  أثنـــاء  الكريهـــة  الفـــم  رائحـــة 
العتبـــاره مصـــدًرا لألليـــاف النباتية التي 
تقضـــي علـــى البكتريـــا المســـببة لهـــا.

لتنـــاول األناناس يف رمضان فوائد مذهلة 
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طاقـــم كالليـــت اإلداري والطبي يعمـــل جاهًدا على 
مدار الســـنة مـــن أجـــل توفيـــر أفضـــل الخدمات 
والمـــواد الطبيـــة لجميـــع مؤمنيها وللنـــاس عامة، 
ولهـــذا فنحـــن نصغي بشـــكل ثابت لحديث الســـاعة 
ونواكـــب أهـــم التغييـــرات التـــي نمر بهـــا ونالئم 
الجمهـــور. لحاجـــة  وفًقـــا  وخدماتنـــا  مضاميننـــا 

 ولهـــذا وبعد النجـــاح الواســـع الذي حـــازت عليه 
حملـــة كالليت فـــي رمضان العـــام الماضي "تحدي 
رمضـــان" الـــذي تركـــز علـــى أهـــم االرشـــادات 
والنصائـــح التـــي تخص عادات الصيام وســـلوكيات 
االكل الســـليم في شـــهر رمضان الفضيـــل من أجل 
الحفـــاظ علـــى الـــوزن وعلـــى نهج صحي ســـليم. 
وبســـبب الظـــروف التـــي عشـــناها جميًعا بســـبب 
انتشـــار وباء كورونـــا تم إطالق برنامـــج الكتروني 
يمكـــن المشـــاركة فيـــه عبـــر وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي والـــذي يضـــم نصائـــح وارشـــادات 
لضمـــان الصحـــة الجيدة طـــوال الشـــهر الفضيل. 
امـــا هذا العـــام وبعـــد توفـــر التطعيمـــات والعودة 
ارتبـــاط  ازديـــاد  وبســـبب  االعتياديـــة،  للحيـــاة 
األشخاص بشـــبكات التواصل االجتماعي خصوًصا 

بعـــد ان عشـــنا عاًمـــا مـــن االنعـــزال االجتماعي 
بســـبب وبـــاء كورونـــا، فـــان التطرق الســـتعمال 
التطبيقـــات التـــي تســـاعد علـــى تحســـين الصورة 
والتـــي  "الفلتـــر"  مثـــل  للمســـتخدمين  الخارجيـــة 
تّجمـــل الصـــور قـــد ازداد بشـــكل كبير فـــي جميع 
الشـــرائح العمريـــة، وألننـــا فـــي كالليـــت نواكب 
جميـــع التغييـــرات التي يمـــر بها مجتمعنـــا، عملنا 
جميًعـــا هذا العـــام على إطالق حملة صحية للشـــهر 
الفضيـــل تحت عنوان "هاي الســـنة... بـــدون فلتر"
مجمـــع  توفيـــر  علـــى  تتركـــز  والتـــي  الحملـــة، 
معلومـــات واســـع يحتـــوي علـــى اهـــم النصائـــح 
الصحيـــة للنســـاء الحوامل، الســـكريين، الرياضيين 
وكل مـــن يبحـــث عن نظـــام صحي والذي يشـــمل 
وصفـــات صحية وتماريـــن رياضية ومواد شـــاملة 
حول الصحـــة بهدف تشـــجيع المجتمع علـــى اتباع 
أســـلوب حياة صحي وبهـــذا لن تكـــون هناك حاجة 
للجـــوء ألي "فالتر" لتحســـين الصـــورة وتجميلها.
محمـــد فريج- مديـــر المجتمع العربي فـــي كالليت: 
" ال شـــك ان العـــودة للحيـــاة االعتياديـــة وتوفيـــر 
التطعيمات هو شـــيء مفـــرح ومهم مـــن أجل الحد 
من انتشـــار وبـــاء كورونا، وخصوًصـــا بعد انقطاع 
مـــا يقارب عام كامـــل عن الحيـــاة االجتماعية، لكن 
مـــن المهـــم المحافظة على أســـلوب حيـــاة صحي 
ومتـــوازن، ولهذا نحـــن في كالليت نعمـــل جاهدين 
علـــى توفير أفضـــل الخدمـــات الصحيـــة وتقديمها 
للجميع لالســـتفادة منهـــا. وبهذا ندعـــو جميع من لم 
يتلَق التطعيـــم، التوجـــه لمراكز التطعيـــم المتوفرة 
في البـــالد من أجـــل ان نعـــود للحياة التـــي اعتدنا 
عليهـــا بشـــكل كامـــل، والجلـــوس جميًعـــا علـــى 
طاولـــة اإلفطار خالل الشـــهر الفضيل كمـــا اعتدنا 
ســـابًقا. أتمنـــى للجميـــع صياما مقبـــوال ورمضان 
مبـــارك عســـاه ان يعـــم علينـــا جميًعـــا بالخيـــر" 

خاصـــة  محتـــوى  بوابـــة  تعـــرض  كالليـــت 
مـــع حـــــــــــــــــملتها بالتـــوازي  لرمضـــان 

تسايل وتقارير خاصة

الحمل

ر لثو ا

ء لجوزا ا

ن لسرطا ا

ســـد ال ا

ء ا ر لعذ ا

الميزان

س ــو ــ لق ا

ــو ــ ل لد ا

ــوت ــ لح ا

ــدي ــ لج ا

ب لعقر ا

كـــــــلـــــــمـــــــــــــــات مـــــتـــــقـــــاطـــــعـــــة

ــر  ــ ام ــة  ــ الواقعي ــل،  ــ الحم ــرج  ــ ب ــزي  ــ عزي
ــط  ــ فق  ، ــه  ــ ب ــى  ــ تتحل أن  ــك  ــ علي ــم  ــ مه
ــه. ــ ــر إلي ــ ــب أن تنظ ــ ــا يج ــ ــو م ــ ــق ه ــ الحقائ

ــوم،  ــ الي ــالَت  ــ التفصي ــن  ــ م ــْت  ــ وتَثبّ ــّر  ــ تح  
ــوا  ــ ــن كان ــ ــخاص بعيدي ــ ــع أش ــ ــات َم ــ ارتباط
ــاء. ــ أقرب أَو  ــاء  ــ أوأصدق ــل  ــ بالعم ــن  ــ متعلقي

عزيـــزي برج الميزان،لديـــك تقدم ملحوظ في 
العمـــل عليك أن تشـــعر ببعـــض االطراء و 
لكن ليس الكســـل ، توّقع الفرص للرومانســـية 
، قـــد يخفـــق القلـــب اليـــوم و يطـــرق الحب 
البـــاب . الجـــو مهيـــأ لعالقـــات اجتماعية أو 
غراميـــة، يومك مليء بالمـــرح مع اآلخرين.

عزيـــزي بـــرج العقرب،فـــي الحـــب هنالـــك 
دائمـــا الحلـــو والمـــر وكونـــك تمـــر بالوضع 
جميـــع  أن  يعنـــي  ال  فهـــذا  اليـــوم  الصعـــب 
النـــاس ســـيؤون فقـــط أنـــت بحاجة الـــى من 
بعـــض  لديـــك  العمـــل  فـــي  جانبـــك،  يقـــف 
المعوقـــات الماليـــة ابحث عن كصـــادر تمويل 
خـــارج منطقتـــك وســـتنجح فـــي المشـــروع .

ــن لآلخرين  ــ ــب الذي تك ــ ــرج القوس،الح ــ عزيزي ب
ــر المحبة  ــ ــاداًل فهناك من يظه ــ ــاً امرا متب ــ ليس دائم
ــن العداء و  ــ ــر الكثير م ــ ــت يضم ــ ــك و بنفس الوق ــ ل
ــم اليوم  ــ ــــخص مه ــل انت ش ــ ــي العم ــ ــة ، ف ــ الكراهي
ــة الشركة  ــ ــيغير الكثير في سياس ــ ــتفعله س ــ ألن ما س
ــل . ــ ــي العم ــ ــك ف ــ ــى زمالئ ــ ــة عل ــ ــك اولوي ــ ويعطي

ــة العمل كن  ــ ــن ناحي ــ ــو،  م ــ ــرج الدل ــ ــزي ب ــ عزي
ــة! ال تبالغ بالمغامرة  ــ حذراً في الصفقات التجاري
ــدرس  ــ ــك ان ت ــ ــع. علي ــ ــد أو توقي ــ ــاف عق ــ باختط
ــاالت االرباح التي  ــ ــارة قبل احتم ــ احتكاالت الخس
ــة إذا كنت  ــ ــن الناحية العاطفي ــ ــد ال تتحقق ، وم ــ ق
ــدأ التفكير بالزواج. ــ ــداً، عليك ان تب ــ ما زلت وحي

الجـــدي، بـــرج  عزيـــزي 
عالقة صداقة ستتحول إلى عالقة غرامية 
مما يجعلـــك في وضع عاطفـــي جميل . 
ممتـــازة بصحـــة  ســـتكون 
عاليـــة.  ومعنويـــات  ممتـــاز  ومـــرح   
لديـــك فرصـــة الزدهـــار شـــخصيتك.

يمكـــن  الحوت،واطفـــك  بـــرج  عزيـــزي 
اعتمـــد  لكـــن  مشـــكلة،  فـــي  توقعـــك  أن 
علـــى فطرتك فـــي توجيـــه أحاسيســـك، ال 
تنغمـــس فـــي مشـــاعرك نحـــو اآلخريـــن .
، عقالنيـــة  أكثـــر  بشـــكل  فكـــر   
 فما زلـــت تحتاج وقتاً أكبـــر إلدراك الواقع.

ــره ليس  ــ ــل الذي تنتظ ــ ــرج الثور،األم ــ ــزي ب ــ عزي
ــك أن تصبر وأن  ــ ــدك فقط علي ــ ــد عن متناول ي ــ بعي
ــاؤل و اعلم  ــ ــار من التف ــ ــور بمنظ ــ ــر إلى األم ــ تنظ
ــا طوياًل و  ــ ــرة يكون الطريق اليه ــ ــال الكبي ــ ان االم
ــرة تمنحك الحب والشريك  ــ ــكالت االس ــ معبداً بالمش
ــوة اكثر. ــ ــي تتابع العمل بق ــ ــك راحة البال ك ــ يعطي

عزيـــزي برج الســـرطان، تمـــدك النجوم 
بالجاذبية والســـحر، يصل سحرك الغامض 
إلى قمتـــه مرة أخرى. ســـيكون اآلخرون 
مغرمـــون بك. تســـتطيع صنـــع العجائب 
بقدرتـــك المدهشـــة علـــى التحويـــل. فقط 
تخيّـــل ما يمكن تحوله و ســـيكون لك ذلك.

ــاً  ــ متعصب ــن  ــ تك ــوزاء،ال  ــ الج ــرج  ــ ب ــزي  ــ عزي
ــة إلى  ــ ــت بحاج ــ ــة أن ــ ــة معين ــ ــول نقط ــ ــك ح ــ بآرئ
ــن.  ــ ــاس المختلفي ــ ــل اآلراء والن ــ ــم أن تتحّم ــ أن تتعلّ
ــي  ــ ــم. ف ــ ــم أن تفهمه ــ ــك ، تعلّ ــ ــن ذل ــ ــر م ــ ــل أكث ــ ب
ــال تأتمن  ــ ــداء ف ــ ــاء و األع ــ ــك األصدق ــ ــل لدي ــ العم
ــة ذهبية  ــب يمنحك فرصــ ــ ــا كان، عاطفيا الحبي ــ اي
ــك العاطفية . ــ ــي عالقت ــ ــن ف ــ ــر الروتي ــ ــي تغيي ــ ك

عزيـــزي بـــرج األســـد، أنـــت تقـــدم الكثير من 
العمل مقابـــل القليل مـــن الجوائز انهـــض ودافع 
عـــن حقوقك فأنـــت تســـتحق األفضـــل ولكن ال 
تبالـــغ فـــي تقديـــرك لنفســـك كي ال تكـــون محط 
انتقـــاد اآلخريـــن اتبع حدســـك فهو لـــن يخذلك، 
أن  عليـــك  باالســـتقرار  تشـــعر  أنـــت  عاطفيـــاً 
تغذي هـــذا الشـــعور بالتواصـــل مع الشـــريك .

عزيـــزي بـــرج العـــذراء،ال تكن مهمومـــاً أكثر 
ممـــا ينبغـــي ألن هـــذا يجعلك عرضـــة النهيار 
عند اقل ازمة او مشـــكلة صغيـــرة ، الحب الذي 
تبحـــث عنـــه يجعلـــك في وضـــع غير مســـتقر 
عاطفيـــا عليك االكتفـــاء بما هو بيـــن يديك ، في 
العمـــل لديك شـــريك مميـــز أعطه بعـــض الثقة.

                                 עיריית שפרעם                                             رو ـفاعمـبلدية ش
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 تعلن بلدية شفاعمرو عن الوظيفة الشاغرة التالية:  1979من قانون البلديات )تعيين موظفين(  3حسب البند 
   ממונה על בטיחות וגיהותاسم الوظيفة: 

 (.9-7تدريج اداري )  درجة الوظيفة:تدريج و
 (.بعطلة بدون راتب موظفلبدال   30/11/2021تاريخ  حتى الوظيفة ) 50% حتى نسبة الوظيفة:

 . مرفق باستمارات الطلب :متطلبات اضافيةو الوصف الوظيفي
 . אישור כשירות בתוקף מאת מפקח עבודה   المؤهالت االساسية المطلوبة:

 أو المدير العام للبلدية.  رئيس البلدية المسؤول المباشر: 
 مالحظات وتوجيهات عامة: 

الموعد  ال تقبل   • التي ال تشمل ما طلب اعاله من تفاصيل ومستندات و/او بعد  المقدمة  الطلبات  وال تبحث 
 المحدد اعاله. 

 هذه الوظيفة مقترحة للنساء والرجال على حد سواء.  •
سيتم استدعاء المتقدمين الذين يستوفون الشروط فقط أمام  و  كامل الشروط لن يتم بحثه  وفيأي طلب ال يست •

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

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

 4/2021/ 28موعد أقصاه  
  يرجى الدخول على موقع بلدية شفاعمرو خانة الوظائف الشاغرة. –للحصول على نموذج المناقصة  

https://bit.ly/3pIrzin 
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