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وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد السبت الموافق 19/12/2015 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

(صليبا) نجار  لبيب  عايدة 

أبناء المرحومة: صابر ومقبل ورياض وصائب وحسان 
نجار  وآل  صليبا  آل  ــاء  رج وابنتها  وثابت  وبشير 
وأقربائهم وأنسبائهم في شفاعمرو وحيفا وخارجهما 
ــــم  ــــه ــــت ــــارك ــــش ــــم ــــــم ل ــــــك ــــــون ــــــدع ي
حـــــضـــــور قـــــــــداس وجـــــنـــــاز األربــــعــــيــــن 
ـــفـــس فـــقـــيـــدتـــهـــم الـــغـــالـــيـــة ـــن ـــــــــًة ل راح

(أم صابر)

ت��������ه��������ام��������ة جن��������ار

ب�����أي ح�����ال ع���دت 
... ع����ي����د  ي������ا 

.. أم�����������س  م�������س�������اء 
من  امغار   مهدي  الفتى  اصابة 
ب��رص��اص��ه  ع��ام��ا   14 ع��ب��ل��ن  
ط���ائ���ش���ه ب���ج���ان���ب ال��ج��ام��ع 

ب���ل���دي���ة ش���ف���اع���م���رو ت��ح��ت��ف��ي ب��ال��ك��ات��ب 
ال��روف��ي��س��ور عصام  ال��ي��اس ج��ب��ور وت��ك��رّم 
ص���ب���اح ع��ل��ى ح��ص��ول��ه ع��ل��ى األس��ت��اذي��ة
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ت������ه������ام������ة جن������ار

األخبار

ال�صياع"  "بحور  يف  م�����ص��ردة  االط��ف��ال  م��اي��ن 
وا�صاء  ب��اأرواح��ه��م  تتاجر  الب�صر  ,و�صما�صرة 
ماأوى  ب��دون  تنام  العائات  وماين  اج�صادهم, 
على ابواب دول تنعم باخلريات والرفاهية ,اأهلنا 
يذبحون كال�صاة واخلراف على مذابح التكفريين, 
واالره�����اب ي��ق�����ض م�����ص��اج��ع ال��ع��امل ب��ا���ص��ره .

اأعجز يومًيا على مواجهة اأ�صئلة اأطفايل احلائرين 
من م�صاهد تلفزيونية مريبة الأطفال باأعمارهم عراة 
والقفار  الوحل  وماعبهم  االر�ض  يلتحفون  حفاة 
...اأين بيوتهم ,واين اأهاليهم, وملاذا وماذا وماذا...
الدول  , وج�صع  باالأفق  تلوح  العامل  نهاية  بوادر   
ال�صناعية يف �صرقة كنوز االأر�ض يدمر املناخ وينذر 
بظواهر طبيعية مفزعه ,حرارة االر�ض يف ارتفاع 
دائم وار�صنا ت�صيخ وقد تنفجر ا�صاًء يف حلظة تنهي 
. ال�صنن  ماين  مقدارها  ان�صانية  تاريخية  حقبة 
باد  يف  ال��ع��امل  ه��ذا  رفاهية  هنا   نعي�ض  ونحن 
يف  االر�����ض  ب��خ��ريات  ننعم  احل��ب��ي��ب,  ال���ف���ادي 
رغيده  وحياة  اقت�صاديه  ووف��رة  دافئة,  بيوت 
حمدودة  افاقنا  بال�صواد,  تتو�صح  قلوبنا  بينما 
نتو�صح   , والكراهية  احلقد  اآفات  تعميها   وقلوبنا 
بتطويبات امل�صيح خدعة بينما نبني بيننا ا�صواًرا 
اهتمامنا  جّل  نوظف   , والبعاد  التفرقة  من  عالية 
االآخر واذالله ويعمل االخر  اإحباط  وجمهودنا يف 
على حتطيم اجنازاتنا والتقليل من �صاأنها , فقدنا 
الغاب  احكام  مكانها  وحّلت  االن�صانية  م�صاعر 

�صديق  وخري  كان  خرب  يف  ا�صبحت  ال�صداقة   ,
ونبدله  املوؤقتة,  امل�صلحة  �صديق  هو  ايامنا  يف 
عائات   , واحلاجات  الظروف  تتبدل  حن  تبديا 
باتت  واالأخ���وة  واالأم���اك  امل��ال  اأط��م��اع  دمرتها 
مزيج  يف  اخلم�صة"  "االأ�صماء  بحور  يف  تتاأرجح 
. احلالة  ظ��روف  ح�صب  املختلفة  االإع��راب��ات  من 

وغدا نلتقي ..."مدججن" باأعطر الكلمات واأ�صمى 
احلب  من  االأنبياء  ترانيم  نردد  االن�صانية  القيم 
من  مظاهر  يف  وال�صلوات  وال�صرب  والت�صامح 
منعطف  اول  عند  نفرتق  بينما  والوحدة  االخّوة 
ا�صاًء  ونتفتت  الطائفي  اخلطاب  ن��ربة  وتعلو 
واأفراد.  وعائات  وملل  طوائف   , تيه  حلظات  يف 
املجد هلل يف االأعايل وعلى االر�ض ال�صام ويف النا�ض 
امل�صرة ...ما اأجمل ان نكون م�صيحين حقيقين يف 
وخمل�صنا  وربنا  م�صيحنا  نهج  وننهج  العيد  هذا 
وال�صغينة  االأحقاد  عن  فنتنازل  امل�صيح  ي�صوع 
اأعدائنا  وندخل الكني�صة يف قلوب نقية, م�صاحمن 
,ن�صلي  مبغ�صينا  اىل  ,حم�صنن  العنينا  ,مباركن 
من اجل الذين ي�صيئون الينا عّلنا نحمل يوًما حًقا 
بخري  وانتم  عام  ...ك��ل  بجدارة  م�صيحيتنا  لقب 

وعلى  األع��ال��ي  يف  هلل  امل��ج��د 
االرض السالم ويف الناس املسرة 

مهدي  الفتى  اخلمي�ض,  اأم�ض  ,م�صاء  ا�صيب 
طائ�صة  بر�صا�صة  عبلن  من  عاًما    14 امغار 
يف  الر�صا�صة  ا�صتقرت  وقد  اجلامع,  بجانب 
طواقم  قامت  ,وق��د  لراأ�صه   الي�صرى  اجلهة 
املكثف  للعاج  ح��ي��اه  �صركة  م��ن  اال���ص��ع��اف 
ق�صم  اىل  نقله  حتى  للم�صاب  العاج  بتقدمي 
,وف��ق  رم���ب���ام   م�صت�ص�صفى  يف  ال���ط���وارئ 

عا�صي  وا���ص��ف  ال��ب��ريام��ي��دي��ك  اأف���ادن���ا   م��ا 
تبن  تي"  "�صي  فح�ض  اإج���راء  مت  ,وه��ن��اك  
يف  م�صتقرة  ر�صا�صة  ه��ن��اك  اأن  خ��ال��ه  م��ن 
عاجه  خال  فقد  قد  الفتى  ان  ويذكر   , راأ�صه 
ال�صرطة   من  طواقم  .وو�صلت  النطق  حالة 
يف  بالتحقيق  و�صرعوا  االأدل��ه  جمعوا  حيث 
. الفتى  وا�صابة  الر�صا�ض  اط��اق  ظ��روف 

.. أم��������������������س  م�������������س�������������اء 
إص��اب��ة ال��ف��ت��ى م��ه��دي ام��غ��ار  م��ن ع��ب��ل��ن  14 
ع���امً���ا ب��رص��اص��ة ط��ائ��ش��ة ب��ج��ان��ب ال��ج��ام��ع 

عدت  حال  بأي 
... ع���ي���د  ي����ا 

وتنفيذًا  االأ�صبوع,  هذا  �صفاعمرو  بلدية  وزعت 
على  �صيكل  األ���ف   150 مبلغ  ات��خ��ذت��ه,  ل��ق��رار 
)ق�صيمة  ف��ي��ه��ا  وال��ع��ام��ل��ن  امل��وظ��ف��ن  ج��م��ي��ع 
م��وظ��ف  ل��ك��ل  ���ص��ي��ك��ل   300 مب��ب��ل��غ  ���ص��رائ��ي��ة 
اأمن  البلدية  رئي�ض  اللقاء  وح�صر  وع��ام��ل(. 
البلدية  املجل�ض  واأع�����ص��اء  ون��واب��ه  عنبتاوي 
البلدية. يف  املوظفن  جلنة  واأع�صاء  ورئي�ض 
�صمحات  ع���ادل  ال��ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر  ورح���ب   
مبنا�صبة  للموظفن  ال��ت��ه��اين  وق��دم  باحل�صور 
كما  ال�صريف.  النبوي  واملولد  املجيدة  االأعياد 

�صواعد  ع��زي��ز  امل��وظ��ف��ن  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  حت��دث 
على  البلدي  واملجل�ض  البلدية  رئي�ض  ف�صكر 
باالأعياد. التهاين  قدم  كما  الطيبة.  االلتفاتة  هذه 
وقال  باحل�صور  كلمته  يف  البلدية  رئي�ض  ورحب   
املكافاأة  هذه  تكون  باأن  يلتزم  البلدي  املجل�ض  اإن 
تفان  بكل  العطاء  على  املوظفن  حلث  �صنوية 
للمواطنن.  اخل��دم��ات  اأف�صل  وتقدمي  للبلدية 
واملولد  املجيد  امل��ي��اد  بعيد  املحتفلن  وه��ن��اأ 
اأن عيد يف �صفاعمرو  النبوي ال�صريف م�صددًا على 
�صفاعمرو.  ولكل  للجميع  عيد  هو  طائفة  الأي��ة 

 150 ت����وزع  ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو 
موظفيها ع��ل��ى  ش��ي��ك��ل  أل����ف 

اأ�صدر رئي�ض بلدية �صفاعمرو اأمن عنبتاوي بيان 
رافقت  التي  ال�صغب  الأحداث  وا�صتنكار  �صجب 
البعينة/  هبوعيل  بن  القدم  كرة  مباراة  نهاية 
الرامة  ملعب  يف  �صفاعمرو  وهبوعيل  النجيدات 
)يوم ال�صبت( واأ�صفرت عن اإ�صابة ال�صيد �صليم 
البعينة  العبي  اأح��د  وال��د  ع��اء  اأب��و  �صليمان 
العاجل  ال�صفاء  ل��ه  متمنياً  بالغة,  اإ���ص��اب��ات 
الكرمية. واأ�صرته  بيته  اإىل  ال�صريعة  والعودة 
 وجاء يف البيان حتت عنوان "�صجب وا�صتنكار": 

اأم�ض  ح�صل  ما  نباأ  تلقيت  اال�صتياء  "ب�صديد 
هبوعيل  فريقي  ب��ن  ال��ق��دم  ك��رة  م��ب��اراة  بعد 
على  �صفاعمرو  وهبوعيل  النجيدات  البعينة/ 
�صمري  ع��اء  اأب��و  االأخ  واإ�صابة  ال��رام��ة  ملعب 
البعينة. ف��ري��ق  الع��ب��ي  اأح���د  وال���د  �صليمان, 
اال�صتنكار  اأ���ص��د  ون�صتنكر  ن�صجب  "اإننا   
اأ�صفنا  م��وؤك��دي��ن  ك��ل��ي��اً  ون��رف�����ص��ه  ح�صل  م��ا 
ال�����ص��دي��د ع��ل��ى ذل���ك و����ص���رورة ق��ط��ع داب���ر 
لها  مكان  ال  حيث  جذورها  من  العنف  ظاهرة 
لتعزيز  اأ���ص��ًا  ُوج���دت  الريا�صة  الأن  اإط��اق��اً 
العك�ض". ال  النا�ض,  بن  والتقارب  التوا�صل 

االأطباء  مع  ات�صااًل  "اأجريت  البيان:  واأ�صاف 
لاطمئنان  ع��اء  اأب���و  االأخ  ي��ع��اجل��ون  ال��ذي��ن 
اأخي  مع  هاتفي  ات�صال  وخ��ال  �صحته.  على 
رئي�ض  �صليمان  �صالح  اأ���ص��ع��د  اأب���و  وزم��ي��ل��ي 
له  اأك���دُت  املحلي  النجيدات  البعينة  جمل�ض 
ال�صفاء  ومتنيت  ح�صل  مل��ا  ال�صديد  اأ�صفنا 
وقت  باأ�صرع  وعودته  عاء  اأب��و  ل��اأخ  العاجل 
وهو  الكرمية,  واأ�صرته  بيته  اإىل  �صاملاً  ممكن 
املجل�ض  يف  ونحن  االآن..  بالنا  ي�صغل  ما  اأه��م 
ينبغي". كما  املو�صوع  كل  �صنتابع  البلدي 

مباراة  رافقت  التي  الشغب  أعمال  يستنكر  شفاعمرو  بلدية  رئيس 
سليمان سليم  للمصاب  السريع  الشفاء  ويتمنى  شفاعمرو   – البعينة 



  04-9868555
شفاعمرو (دليكاتس)  
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امبراطورية اللحوم بال منافس 

اجود انواع اللحوم الطازجة يوميًا
حملة نهاية السنة 
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مهرجان  املا�صي   ال�صبت  يوم  �صفاعمرو   يف  اختتم 
مب�صاركة  يومن  ا�صتمر  ال��ذي  اخلام�ض  الزيتون 
وقدوم  امل��دار���ض  ط��اب  من  الفعاليات  يف  وا�صعة 
املهرجان  ويهدف  اليهودي.  الو�صط  من  زائرين 
ال�صنوي, مببادرة �صلطة تطوير اجلليل واإ�صراف دار 
الثقافة والفنون  الثقافة والفنون حتت رعاية ق�صم 
ال�صياحة  وتعزيز  اإنعا�ض  اىل  �صفاعمرو,  بلدية  يف 
زيادة  خال  من  العربية  البلدات  داخل  واالقت�صاد 
الباد. يف  خمتلفة  مناطق  من  اإليها  الزائرين  عدد 

وكما يف كل عام, مت الرتكيز هذا العام اأي�صاً على اإحياء 
الناحية  من  القدمية  والبلدة  القدمي  ال�صوق  ذاكرة 
على  االأ�صواء  وت�صليط  واالجتماعية  التاريخية 
املدينة. املهمة يف  القدمية واملعامل  االأثرية  املواقع 

الزائرين  �صياحين  مر�صدين  خم�صة  وراف���ق   
باللغتن  ال�صرح  لهم  وق��دم��وا  امل��دار���ض  وط��اب 
والطاب  الزائرون  ا�صُتقبل  كما  والعربية.  العربية 
اأ�صحابها  من  القدمية  املع�صرة  يف  ترحاب  بكل 
اأب���ن���اء ع��ائ��ل��ة ال����در ح��ي��ث ق���دم م��ر���ص��د خمت�ض 
عر�ض  ومت  املع�صرة.  عمل  عن  املف�صل  ال�صرح 
املا�صي.  يف  ت�صويره  مت  للمكان  وث��ائ��ق��ي  فيلم 

اأب���و  امل���رح���وم  م��ن��زل  ويف 
ال�صوق  يف  العموري  لبيب 
ال���ق���دمي ت���رك���زت ور���ص��ات 
يدوية لاأوالد وحكواتي مع 
�صامة  �صعيد  القدير  الفنان 
ممتعة  ق�ص�صا  ق��دم  ال���ذي 
والزائرين  املدار�ض  لطاب 
والعربية  العربية  باللغتن 
خالها  م���ن  م�����ص��ت��ح�����ص��را 
لبلدتنا  القدمية  االأج����واء 
خ����ال م��و���ص��م ال��زي��ت��ون.
على  الفتتن  بتثبيت  الثقافة  دار  قيام  الفتاً  وجاء 
الدكاكن  اأ�صحاب  اأ�صماء  �صملتا  ال�صوق  مدخلي 
واملهن يف ال�صوق يف املا�صي وتوزيع من�صورات عن 
تاريخ املع�صرة ومواد اأخرى قيمة عن تاريخ ال�صوق.

 واأثنى رئي�ض البلدية اأمن عنبتاوي وع�صو البلدية 
رئي�ض ق�صم الثقافة والفنون مراد حداد خال جتوالهما 
عزيزة  مبديرته  والفنون  الثقافة  دار  عمل  على 
املهرجان  وتنظيم  العاملن  وطاقم  ادري�ض  دي��اب 
التقليدي الذي ي�صتعيد ذكريات �صفاعمرو بعراقتها 
اليهود  الزائرين  من  ع��ددًا  التقيا  كما  واأ�صالتها. 
وموؤكدين  بهم  مرحبن  املدينة  عن  ال�صرح  وقدما 
اأن ال�صياحة تعترب رافعة اقت�صادية مهمة للمدينة. 
يد  م��د  �صاهم يف  م��ن  ك��ل  ال���دار  م��دي��رة  و���ص��ك��رت 
متيز  ال��ذي  العام  لهذا  املهرجان  الإجن��اح  العون 
واأك��دت  للمدينة  اليهود  الزائرين  من  كبري  بعدد 
جميع  وت��رم��ي��م  ال�صياحة  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
م��وردا  تعترب  ال��ت��ي  املدينة  يف  االأث��ري��ة  امل��واق��ع 
اجتماعية  وراف��ع��ه  ه��ام��ا  و�صياحيا  اقت�صاديا 
املكان.  م��ع  والعاقة  االنتماء  لتعزيز  وو�صيلة 

شفاعمرو  يف  الخامس  الزيتون  مهرجان  اختتام 
ب��م��ش��ارك��ة واس���ع���ة م���ن ال���ط���الب وال���زائ���ري���ن 

بلدية  نظمته  الذين  االأول  ال�صحي  املوؤمتر  ترك   
ان�صمام  مبنا�صبة  املا�صي  ال�صبت  �صفاعمرو, 
ايجابياً  �صدى  ال�صحية,  املدن  �صبكة  اإىل  املدينة 
ا ت�صمنه  وطيباً على احل�صور واجلمهور العام ملمِ
يف  حما�صرات  �صملت  متنوعة  غنية  فقرات  من 
ع�صام  للربوفي�صور  وتكرمياً  وال�صحة  الطب 
املدينة  يف  اجل���دد  ب��االأط��ب��اء  واح��ت��ف��اًء  �صباح 
املو�صيقى  الأ�صتاذ  رائعة  مو�صيقية  ومقطوعة 
اليا�ض. تي�صري  الربوفي�صور  العاملي  ال�صفاعمري 

عنبتاوي  اأم��ن  البلدية  رئي�ض  املوؤمتر  وح�صر   
املجل�ض  من  واأع�صاء  الرئي�ض  ون��واب  وعقيلته 
واملمر�صات  االأطباء  من  مئة  من  واأك��ر  البلدي 
وامل��م��ر���ص��ن وال�����ص��ي��ادل��ة وم�����ص��وؤول��ن من 
جمعيات  ع��ن  ومم��ث��ل��ون  امل��ر���ص��ى  ���ص��ن��ادي��ق 
ف��اع��ل��ة يف جم���ال ال�����ص��ح��ة واجل��م��ه��ور ال��ع��ام.

اأ�صعد  االإعامي  الناطق  املوؤمتر  عريف  ورحب   
تلحمي باحل�صور وقّدم نبذة عن كل من املحا�صرين.

الرتحيبية  كلمته  يف  البلدية  رئي�ض  واع��ت��رب   
املوؤمتر حلقة اأوىل يف �صل�صلة اأم�صيات وموؤمترات 
املجل�ض  بها  يعنى  التي  املجاالت  �صتى  يف  اأخرى 
�صفاعمرو  ان�صمام  مبنا�صبة  وافتتاحاً  البلدي, 
البلدية  اأن  واأ�صاف  ال�صحية".  املدن  "�صبكة  اإىل 
واجب  �صمن  اجل��دد  االأط��ب��اء  بتكرمي  تت�صرف 
فيه  ملا  عمله  يتقن  ناجح  �صفاعمري  كل  تكرمي 
�صفاعمرو  اأن  اإىل  باعتزاز  واأ�صار  املجتمع.  خري 
وكيفاً,.. كماً  االأطباء  من  متميزة  كوكبة  ت�صم 
ن��ال��وا درج��ة  ال��ذي��ن  ب��ارت��ف��اع ع���دد  ك��م��ا نفخر 
املدينة,  اأب��ن��اء  من  )الربوفي�صور(  االأ�صتاذية 
يف  ال�صدارة  يف  تكون  اأن  ت�صتحق  و�صفاعمرو 
املوؤمتر  على  القائمن  و�صكر  املجاالت".  خمتلف 

وكل من لبى الدعوة وخ�ّض بال�صكر رئي�ض جلنة 
ال�صحة ع�صو البلدية الدكتور كميل عزام �صاحب 
البلدي.  املجل�ض  بها  رح��ب  التي  املوؤمتر  فكرة 
ان�صمام  معاين  عن  �صرحاً  عزام  د.  قدم  ب��دوره    
فيها  ليتعاون  ال�صحية  امل��دن  �صبكة  اإىل  املدينة 
واملوؤ�ص�صات  االقت�صادية  وامل�صالح  املواطنون 
اأجل  من  املحلية  ال�صلطة  مع  املختلفة  ال�صحية 
واأثنى  املواطنن.  جلميع  �صحية  حياة  تاأمن 
على جتاوب رئي�ض البلدية واأع�صاء املجل�ض مع 
الفكرة من اأجل حتقيق روؤية ال�صحة للجميع ومن 
املحتفى  وهناأ  ال�صفاعمري.  املجتمع  رفاهية  اأجل 
بهم يف املوؤمتر و�صكر اللجنة املنظمة املت�صكلة من 
ال�صيدة جنمة عبا�ض ومدير مكتب رئي�ض البلدية 
تلحمي  اأ�صعد  االإعامي  والناطق  ريا�ض ح�صري 
من  توجيه  طاقم  ت�صكيل  عزام  د.  واقرتح  ومنه. 
العاملن يف جمال ال�صحة ملتابعة وقائع املوؤمتر.  
اجلدد  االأطباء  تكرمي  املوؤمتر  ختام  م�صك  وكان 
الذين اجتازوا "امتحان الدولة" هذا العام, وتكرمي 
املحا�صرين والربوفي�صور تي�صري اليا�ض وال�صيدة 
املوؤمتر.   الإجن��اح  قدموا  ما  على  عبا�ض  جنمة 
من  كل  قدمها  حما�صرات  اإىل  احل�صور  وا�صتمع 
الو�صع  عن  "معطيات  �صملت  �صهاب  �صهاب  د. 
زاهر  والربوفي�صور  �صفاعمرو",  يف  ال�صحي 
القلب", ورانية  اأمرا�ض  "الوقاية من  عزام حول 
حياة  من��ط  "تطوير  ح���ول  ح��اح��ل��ة  خم��ل��وف 
املناعة  عن  ح�صون  جمال  والدكتور  �صحي", 
اأبو علي  اأمرا�ض الع�صر, وعلي  واحل�صا�صية من 
�صواعد  �صتيوي  والدكتور  وال�صحة,  الفقر  عن 
حول التجديدات يف جراحة القلب, والدكتور حممد 
خطيب عن "ال�صحة يف اأولويات ال�صلطة املحلية".

"املؤتمر الصحي األول" يف شفاعمرو يرتك انطباعًا 
طيبًا لدى جمهور األطباء والعاملن يف املجال الصحي 
**محاضرات قيّة وفقرة موسيقية مع الروفيسور 
صباح  عصام  الروفيسور  وتكريم  الياس  تيسري 
بحصوله على األستاذية وتكريم األطباء الجديد

متّيز لقاء اإ�صراك اجلمهور الثالث واالأخري حول اخلريطة 
الهيكلية العامة الذي دعت اإليه بلدية �صفاعمرو مع طاقم 
املدينة  اأه��ايل  من  كبري  بح�صور  اخلريطة,  تخطيط 
وُيبدوا  اخلريطة  تفا�صيل  اإىل  لي�صتمعوا  جاوؤوا  الذين 
املاحظات على م�صودة اخلريطة قبل بلورتها النهائية 
لتن�صرها البلدية على املاأ قبل اإيداعها الإقرارها نهائياً.
وبالتن�صيق  التخطيط  طاقم  اإن  بركائي  عنات  وقالت   
تخطيط  ل�����ص��وؤون  وم�صت�صارته  البلدية  رئي�ض  م��ع 
�صوطاً  قطع  �صليبا   – حمدان  هناء  الدكتورة  امل��دن 
اإ�صراك  خ��ال  م��ن  اأي�صاً  اخلريطة  اإع���داد  يف  طويا 
توجيه.  طاقم  مع  اأخرى  كثرية  واجتماعات  اجلمهور 
ورحب رئي�ض البلدية اأمن عنبتاوي باحل�صور "الذي 
يدل على اهتمام املواطن ال�صفاعمري مب�صتقبل مدينته". 
وقال اإن اخلريطة الهيكلية اجلديدة هي م�صاألة م�صريية 
واأ�صاف:  اأوالدن��ا.  وم�صتقبل  وم�صتقبلها  ل�صفاعمرو 
"دعوناكم الأننا نوؤمن بحق اجلمهور يف املعرفة, وواجب 
اإ�صراكه يف كل ما يدور يف املدينة ليكون �صريكا حقيقياً 
ونحن  العامة  روؤيتنا  هذه  البلدية..  به  تقوم  ما  كل  يف 
نوؤمن بقدرات اأهلنا يف جميع حماالت العمل واحلياة". 
و�صدد على اأن الهدف من اخلريطة الهيكلية هو م�صلحة 
الكل, م�صلحة جميع املواطنن ور�صم م�صتقبل املدينة 
اأر�صدنا  "ما  اأن  واأ�صاف  املقبلة.  ال�صنوات  لع�صرات 
جميعا لدى بلورة اخلريطة هو م�صلحة جميع االأهايل 
الفردي.  احلل  توفر  ال  الهيكلية  اخلريطة  كمجموع.. 
اأن  ومب��ا  دومن,  األ��ف   23 تبلغ  اليوم  النفوذ  منطقة 

فاإننا  االأول��وي��ات,  �صلم  راأ���ض  يف  هي  ال�صكن  م�صكلة 
دومن  األف   11 من  البناء  م�صطح  تو�صيع  عن  نتحدث 
اإىل 16 األف دومن وهناك تفاهمات حول ذلك مع جميع 
اإق��رار  اأن  واأردف  ال�صاأن".  ذات  احلكومية  اجلهات 
اخلريطة املقرتحة �صيجعل من املدينة اإحدى اأهم مدن 
ال�صمال الرائدة اقت�صادياً و�صياحياً واجتماعياً. واأ�صار 
املدينة  �صفاعمرو  اختيار  االإ�صكان  وزارة  اإق��رار  اإىل 
العربية الوحيدة بن �صبع مدن يف الباد لبناء 1500 
�صريعة. م�صادقة  ب��اإج��راءات  جديدة  �صكنية  �صقة 

وامل�صت�صارة  الهند�صة  وق�صم  الطاقم  الرئي�ض  و�صكر 
ال�صناعية  املنطقة  وم�صوؤول  �صليبا  حمدان  هناء 
العمل. يف  �صاهم  م��ن  وك��ل  قمحي  ي���ارون  اجل��دي��دة 

وقدمت رئي�صة طاقم تخطيط اخلريطة دوريت �صبينت 
�صرحاً تف�صيلياً عن اخلريطة املقرتحة وعر�صت من خال 
عار�صة حمو�صبة املناطق املخطط لتو�صيعها واملقرتحات 
اإىل   اال�صتماع  بعد  اجلديدة  اخلريطة  تت�صمنها  التي 
ال�صابقن. اللقاءين  يف  اجلمهور  وادع��اءات  ماحظات 

 واأ�صافت اأن اإعداد اخلريطة مت بالتعاون مع البلدية على 
اأ�صا�ض روؤية البلدية ورئي�صها باأن تكون �صفاعمرو ومن 
خال موقعها اال�صرتاتيجي اأي�صاً مدينة مركزية ومتميزة 
يف اللواء يتمتع اأهلها بجودة حياة عالية يف خمتلف نواحي 
التي  اخلدمات  كل  وتقدم  فيها  العي�ض  يطيب  احلياة, 
ي�صتحقها املواطن, وتقدم اخلدمات اأي�صاً للمنطقة كلها.   
ث��������م ق����������دم احل�������������ص������ور م����اح����ظ����ات����ه����م 
وت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا.  م��ن��اق�����ص��ت��ه��ا  ومت  امل���خ���ت���ل���ف���ة 

اللقاء األخري إلشراك الجمهور يف الخريطة الهيكلية 
الجديد لشفاعمرو يتميز بحضور كبري من األهالي
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التنظيم  جلنة  الداخلية  وزارة  األزمت 
بالغاء  ع��اج��ل��ة  ر���ص��ال��ة  يف  وال��ب��ن��اء 
التنظيم  جل��ن��ة  ب��ن��ق��ل  ال��ب��ح��ث  ط��ل��ب 
ه��ذا  الن  ال��ث��ق��ايف  امل���رك���ز  ب��ن��اي��ة  اىل 

. وال��زم��ت��ه��ا  ق��ان��وين  ال��ت�����ص��رف غ��ري 
�صاحب  م��ع  االإي��ج��ار  ات��ف��اق  بتمديد 
�صنة  مل��دة  من��ر  ع��ل��ي  ال�صيد  ال��ب��ن��اي��ة 
م�صتقبا. املو�صوع  بحث  حلن  اأخرى 

حذرت كتلة اجلبهة يف البلدية وقيادة اجلبهة 
املنوي  االإ�صكاين  امل�صروع  من  �صفاعمرو  يف 
حكومة  قبل  من  �صنة  خال  تنفيذه  يف  البدء 
�صي�صتوعب هذا  امل�صروع  . وح�صب  ا�صرائيل 
مواطن  اآالف  ع�صرة  االوىل  املرحلة  يف  احلي 
�صكان  ع��دد  اأن  ي��وؤك��دون  امل�صوؤولن  وان   .
مائة   2035 �صنة  يف  �صي�صبح  �صفاعمرو 
الطبيعية  الزيادة  اخذنا  واإذا   . ن�صمة  األف 
األ��ف  �صتن  اىل  ت�صل  فلن  املدينة  ل�صكان 
األف  باالأربعن  �صياأتون  اأين  من  لذلك  ن�صمة. 
هذا  هل  اجلبهة  وتت�صاءل  االآخرين.  ن�صمة 
للعماء  �صكني  حي  باإقامة  القدمي  امل�صروع 

وغزة  الغربية  ال�صفة  يف  �صعبهم  خائني 
 . �صفاعمرو  مدينة  يف  وجتميعهم  ولبنان 
من  نهار  ليل   �صتعمل  انها  اجلبهة  واأك��دت 
الت�صدي  اجل  ومن  احلقيقة,  معرفة  اأج��ل 
مبباركة  يحظى  الذي  اخلطري  امل�صروع  لهذا 
له  ت�صدت  كما  عنبتاوي  اأمن  اإدارة  وتاأييد 
اإف�صاله,  1997 من القرن املا�صي ومت  �صنة 
يف  كبرًيا  �صرًرا  �صي�صر  امل�صروع  ه��ذا  الن 
,هذا  �صفاعمرو  مدينة  يف  االجتماعي  الن�صيج 
الن�صيج الذي حافظ عليه اأجدادنا عرب عقود 
املدينة  باأهل  اجلبهة  وتهيب   . الزمن  من 
امل�صروع. هذا  خلطورة  يقظن  يكونوا  اأن 

اأكد رئي�ض كتلة اجلبهة اأثناء بحث تعديل ميزانية 
2015, اأن عمل اإدارة البلدية والتجاوزات  �صنة 
اخلطرية يف بنود امليزانية خطري جدا والتغيريات 
مايل  عجز  على  للتغطية  اإال  هي  ما  االآن  املقرتحة 
والعمل  االأم��ور  ا�صتباق  يف  البلدية  اإدارة  وف�صل 
بداية  مع  عليها  �صودق  التي  امليزانية  اإط��ار  يف 
على  يدل  فاإمنا  �صيء  على  ذلك  دل  واإن   . ال�صنة 
الذي  امل�صوؤولية  وعدم  واال�صتهتار  املهنية  عدم 
عنبتاوي.  اأم���ن  البلدية  رئي�ض  اإدارة  مييز 
التطوير  ميزانيات  ح�صاب  على  العجز  تغطية  اإن 
ياأتي  وه��ذا  حلها  ولي�ض  امل�صكلة  من  ه��روب  هي 
 . ورفاهيته  ال�صفاعمري  امل��واط��ن  ح�صاب  على 
من  امليزانية  يف  التاعب  بعدم  كركبي  وطالب 
البلدية  ادارة  اأو  احل�صابات  عن  امل�صوؤولن  قبل 
. ك��م��ا اق���رتح ك��رك��ب��ي اق��رتاح��ا ب��دي��ا ب��زي��ادة 

�صاقل  مليون  اىل  اجلامعين  ال��ط��اب  دع��م  بند 
العائات  من  اجلامعين  الطاب  على  لتوزيعها 
على  للتغطية  االم����وال  ���ص��رف  ب���دل  ال��ف��ق��رية 
امل�صاعدات  اأن  كركبي   اأك��د  حيث  االدارة  ف�صل 
واقرتح  لاأغنياء,  تعطى  وال  للمحتاجن  تعطى 
رئي�ض  ولكن  امل��و���ص��وع,  ملتابعة  جلنة  ت�صكيل 
مبلغ  وخ�ص�صوا  الطلب  رف�صوا  واإدارته  البلدية 
املوظفن  من  جلنة  وعينوا  �صاقل  الف  خم�صمائة 
ي�صاء. كما  بها  الت�صرف  البلدية  لرئي�ض  ليت�صنى 

ال��ط��اب  اأن  ت��ع��رف��ون  اأال  ك��رك��ب��ي,  واأ����ص���اف 
االألفي  عددهم  يتجاوز  �صفاعمرو  يف  اجلامعين 
من  املدار�ض  حماية  كركبي  اق��رتح  كذلك  طالب, 
وخا�صة  القانون  ح�صب  يومية  حرا�صة  خ��ال 
وت�صاءل   . املدينة  يف  العنف  ن�صبة  ازدي��اد  بعد 
ال�صي???. ننفذ هذا  لكي  لتقع  امل�صيبة  ننتظر  هل 

شفاعمرو: يف  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل��س  جلسة  يف 

ت�����روق  ال  امل����ي����زان����ي����ة  ب�����ن�����ود  ت����ع����دي����ل 
ل���رئ���ي���س ك���ت���ل���ة ال���ج���ب���ه���ة زه������ري ك��رك��ب��ي

االسكاني  امل��ش��روع  م��ص��ي��دة  م��ن  ر  ت��ح��ذِّ الجبهة 
يف ح���ي ال���ك���رك م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة اس��رائ��ي��ل 
خ��ط��ورت��ه ب��س��ب��ب  س��ك��ن  وح�����دة   1500 ب��ب��ن��اء 

هضاب  والبناء  التنظيم  لجنة  تلزم  الداخلية  وزارة 
والبناء  التنظيم  لجنة  نقل  مشروع  بإلغاء  البلوط 
البلدي ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز  اىل  الحالية  بنايتها  م��ن 

يف  املوظفن  جلنة  ق��ام��ت  ع��ي��د,  ك��ل  يف  كما 
املا�صي  االأرب��ع��اء  ي��وم  �صفاعمرو  بلدية 
البلدية  ملوظفي  والتهاين  املعايدة  بتقدمي 
املجيد,  املياد  عيد  مبنا�صبة  وموؤ�ص�صاتها 
املعايدات  بت�صليم  اللجنة  ق��ام��ت  ح��ي��ث 

تقدمت  كما  للموظفن.  احل��ل��وى  وت��ق��دمي 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ه��اين مب��ن��ا���ص��ب��ة ع��ي��د امل��ول��د 
ال��ن��ب��وي ال�����ص��ري��ف ال����ذي ي�����ص��ادف ي��وم 
اأعياًدا  للجميع  ومتنت  ال��ق��ادم,  االأرب��ع��اء 
بالعطاء. ومثمرة  مباركة  و�صنة  �صعيدة 

لجنة موظفي بلدية شفاعمرو تعايد املوظفن 
الشريف النبوي  وامل��ول��د  املجيدة  باألعياد 

 ت�صتهجن اإدارة البلدية ادعاءات ع�صو املعار�صة 
البلدية واملحا�صب  ان رئي�ض  زهري كركبي علماً 
فندا هذه االدعاءات خال اجلل�صة بندًا تلو االآخر.
اجلل�صة  خال  رده  يف  البلدية  رئي�ض  واأ�صار   
اأقل  خ��ال  تراجع  امليزانية  يف  العجز  ان  اإىل 
اىل  �صيكل  ماين  ع�صرة  نحو  م��ن  عامن  م��ن 
ث��اث��ة م��اي��ن ف��ق��ط, وه��و م��ا اع��ت��ربه كركبي 
ب�صيطاً  ع��ج��زًا  ذات��ه��ا(  اجلل�صة  )يف  نف�صه 
عن  احلديث  ميكن  اأن��ه  اإىل  "كركبي(  م�صريًا 
�صيكل.  مليون   20 اأو   10 يكون  عندما  عجز 
املقدمة  املالية  التقارير  اأن  الرئي�ض  واأك���د 
فيها  ال��ط��ع��ن  ي��ج��وز  وال  للغاية  مهنية  ه��ي 
ن�صبة  ارت���ف���اع  ح��ق��ي��ق��ة  اإىل  ول��ف��ت  ع��ب��ث��اً, 
جناح  "وهذا  امل��ئ��ة,  يف  ال�60  نحو  اجلباية 

�صابقة". ���ص��ن��وات  يف  ك��ان  مب��ا  ق��ي��ا���ص��اً  ك��ب��ري 
لها  كركبي  ال�صيد  اتهام  البلدية  وت�صتهجن 
جتاوز  اإىل  حتى  االإ�صارة  دون  من  بالتجاوزات 
عواهنه  على  الكام  اإلقاء  اأن  م�صيفة  واح��د, 
وموظفيها  ال��ب��ل��دي��ة  اإدارة  اإىل  واالإ����ص���اءة 
اتهامات  بتوجيه  احل�صابات"  عن  "امل�صوؤولن 
تليق  ال  ال�صحة  م��ن  لها  ا���ص��ا���ض  ال  خ��ط��رية 
البلدية  حما�صب  اأن  علماً  جمهور,  مبنتَخب 
اجلل�صة. خ���ال  االدع�������اءات  ك���ل  ع��ل��ى  رد 
كركبي  ال�صيد  اتهامات  البلدية  وت�صتهجن   
اجلامعين,  الطاب  ملنح  اللجنة  ت�صكيلة  حول 
املوظفن  من  مهنية  جلنة  اختيارها  اأن  وتوؤكد 
البلدية  م��راق��ب  ومب�����ص��ارك��ة  ال�����ص��اأن  ذوي 
كركبي,. يفعل  كما  الطعن  ال  التقدير  ي�صتحق 

ت����ع����ق����ي����ب ال����ب����ل����دي����ة:

اإغ��اق  �صيتم  ن���ه  اأ ���ص��ف��اع��م��رو  ب��ل��دي��ة  ت��ع��ل��ن   
جهة  من  ال�صيكون  وحي  الفوار  حي  اإىل  املدخل 
 20.12 بن  الواقعة  الفرتة  خال  االإطفائية, 
يليه(  الذي  )االأحد  و27.12  القادم(   )االأحد 
الرئي�صية. العبارة  يف  حفر  اأعمال  لتنفيذ  وذلك 

امل���واط���ن���ن  ال���ب���ل���دي���ة ج���م���ه���ور  وت����رج����و   
ال�صيكون"  "حي  و  اأ ال��ف��وار  اإىل  امل��ت��وج��ه��ن 

"كافيه  ق���رب  ال���ف���وار  م��دخ��ل  م��ن  ال���دخ���ول 
اختيار  فيمكنهم  منه  اخلارجون  اأما  كافيه". 
االإطفائية. اإىل  ال��و���ص��ول  ق��ب��ل  ب��دي��ل��ة  ط��رق 
 وياأمل ق�صم البنى التحتية االنتهاء من العمل قبل 
القادم واإذا ح�صل ف�صيعَلن عن ذلك. االأحد بعد 

ح�صن  الكرام  املواطنن  من  البلدية  وترجو   
ال��ع��ّب��ارة.   م�����ص��روع  تنفيذ  الأه��م��ي��ة  ال��ت��ف��ه��م, 

الشيكون  الفوّار-  مدخل  إغالق   - شفاعمرو 
)27.12-20.12( ألسبوع  اإلطفائية(  )قرب 



124.90ش.ج  64.90ش.ج   95ش.ج  95ش.ج 

كورنا ستيال ارتوس  رويال داتش  بيرة هاينكين بيرة هاينكين 

نبيذ نبيذ عرق صابات المثلث عرق اشكلون 
סליקטיד הר תבור 

2 بـــ 45ش.ج  2 بـــ 59.90ش.ج 

فودكا سميرنوف +كرتونة بلو 

عرق غزالين 

(טמפו) (טמפו) 

 (Ibbl) (Ibbl)  (Ibbl)

فودكا جريجوس 

ويسكي  ويسكي ريد ليبل ويسكي جولد ليبل 
جباس اكسترا 

ويسكي دابل بالك 

700 مل 700 مل 
40 مل 

700 مل 

 115ش.ج 

 100ش.ج 

 159.90ش.ج  64.90ش.ج  149.90ش.ج 

 94.90ش.ج 

 34.90ش.ج 

 44.90ش.ج 

 44.90ش.ج 

 95ش.ج 

750 مل 

330 مل 

350 مل 

330 مل 
330 مل 

علب 
 24 علبة 

 24 قنينة 

 24 قنينة 

 24 قنينة 

700 مل 

750 مل 

مشروب العيد فقط في 
@@ÜÓvfl@Ö˝Ófl@ÜÓ«
@Ú◊âbjfl@Ú‰ç@êcâÎ





تتقدم بأحر التهاني والتبريكات 
 بحلول عيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة  

اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات 
كل عام والجميع بألف خير  

نحن على استعداد تام  
إستقبالكم في ايام العيد 

المغسلة االولى  
في المنطقة  

تعمل على نظام  
Clean Wash
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يف  الفل�صطيني  املجتمع  ا�صتقبل  كبري  بفخر   
ترا�صت"  ت  "نومينمِ موؤ�ص�صة  اختيار  نباأ  اإ�صرائيل 
العاملمِ  الربيطانية   )Nominet Trust(
الباحث  النا�صرة  مدينة  ابن  ال�صاب  الفل�صطيني 
الربوفي�صور  اجلزيئية  االلكرتونيات  جمال  يف 
اجلديد  وم�صروعه  ع��ام��اً(   40( حايك  ح�صام 
االأك��ر  ع���املمِ  مئة  قائمة  �صمن  "�صنيفون" 
للعام  التكنولوجيا  جم��ال  يف  العامل  يف  ت��اأث��ريًا 
باأن  والتوقعات  االأم��ن��ي��ات  لتتعزز   ,2015
يح�صل  الداخل  من  فل�صطيني  اأول  حايك  يكون 
القريب. امل�صتقبل  يف  للعلوم,  نوبل  جائزة  على 

واع����ت����رب ح����اي����ك اجل�����ائ�����زة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
التكنولوجيا  ال���ص��ت��خ��دام  للعلماء  "حمفزًا 
الكبري",  االجتماعي  للتغيري  اأداًة  الرقمية 
احلدود".  ه����ي  :"ال�صماء  اأن  م����ك����ررًا 
يقول  ك��م��ا  "�صنيفون",  م�����ص��روع  وي��ت��م��ح��ور 
الذكي  بالهاتف  ُيربط  جهاز  �صنع  حول  مبتكره, 
واإر�صال  امل�صتخدم  تنف�ض  قراءة  وظيفته  تكون 
معاجلة  منظومة  اإىل  ومنه  الهاتف  اإىل  املعلومات 
ال�صخ�ض  ك��ان  م��ا  اإذا  حت���ّدد  ال��ت��ي  معلومات 
�صوف  اجلديد  اجلهاز  اأن  وي�صيف  ال.  اأم  مري�ًصا 
ولن  اال�صتعمال  ومتعّدد  الت�صغيل  �صهل  يكون 
اليومية.  باأعماله  القيام  م  امل�صتخدمِ على  يعيق 
"جهاز  وا�صتهر حايك قبل �صنوات باإعانه ابتكار 
ع�صرات  على  االأنفي" وح�صوله  ال�صرطان  ك�صف 
معهد  من  يح�صل  اأن  قبل  لي�ض  العاملية  اجلوائز 
يف  كامل"  "بروفي�صور  درجة  على  "تخنيون" 
هذا  بف�صل  حايك  وح�صل  الكيميائية.  الهند�صة 
على  ب�"الثوري"  علماء  و�صفه  ال��ذي  االبتكار 
خم�ص�صة  االأوروب��ي  االحت��اد  من  كبرية  منحة 
من  طاقم  اأب��ح��اث  لتمويل  املتميزين  للعلماء 
معهد  يف  وع��امل��ي��اً  اإ�صرائيليا  باحثاً   50 نحو 

لتطوير  حيفا  يف  "تخنيون"  التطبيقية  العلوم 
ف��اأُدرج  عاملية  األقاباً  اأي�صاً  وح�صد  اخ��رتاع��ه. 
و�صمن  اإ�صرائيل,  يف  علماء  اأربعة  اأف�صل  �صمن 
على  وح�صل  ال��ع��امل.  يف  �صاب  ع��املمِ   35 اأول 
الفرن�صية.  احلكومة  قبل  م��ن  "فار�ض"  رتبة 
الدولية.  البحثية  املوؤ�ص�صات  من  عددًا  ويرتاأ�ض 
وقبل اأ�صبوعن اأعلن الربوفي�صور حايك اأنه بناء 
للتكنولوجيا احلديثة التي طورها فريق االأبحاث 
اأطرافاً  ف��اإن  "تخنيون"  معهد  يف  يقوده  ال��ذي 
يف  متاحة  �صتكون  الكرتوين  جلد  مع  ا�صطناعية 
اجلديد  االبتكار  اأن  واأ���ص��اف   القريب.  الوقت 
اأع�صاء  بن  التمييز  من  التمكن  دون  �صيحول 
اأن  اإىل  واأ�صار  الطبيعية.  واالأع�صاء  ا�صطناعية 
الوحيد  احلاجز  اجتياز  يف  جنح  الباحثن  طاقم 
االأطراف اجلديدة حتى  ت�صويق  دون  الذي حال 
البديلة  االأع�صاء  حتمل  بقدرة  وتعلق  االآن, 
مثل  احلقيقي  العامل  مع  والتوا�صل  التفاعل  يف 
اأبحاثي  فريق  طّور  "وعليه  االإن�صان,  جلد  قدرة 
ميكنها  وال��ك��رتون��ي��ة  ا�صطناعية  فاعلة  م��واد 
ال�صفاء  على  الب�صري  اجل��ل��د  ق���درة  حم��اك��اة 
جتاوز  يتم  االإجناز  "بهذا  اأنه  واأ�صاف  الذاتي". 
ا�صطناعية  اأط���راف  ل�صناعة  االأخ��ري  احلاجز 
احلقيقية".  ك��االأط��راف  وت�صت�صعر  تظهر  التي 
اأجهزة  اخ���رتاع  يف  االأب��ح��اث  ف��ري��ق  جن��ح  كما 
للت�صخي�ض  حجمها  �صغر  يف  متناهية  ع�صرية 
دون  من  اجل�صم  يف  املوجودة  لاأمرا�ض  املبكر 
ويعكف  بعوار�صها.  اأو  بها  �صاحبها  ي�صعر  اأن 
تقنيات  ت�صخري  على  االأخرية  الفرتة  يف  الفريق 
ورائدة  مبتكرة  بحوث  الإجراء  ومكملة  م�صابهة 
واكت�صاف  )الباركين�صون(,  الرعا�ض  مر�ض  يف 
االأحداث البيولوجية يف ج�صم االإن�صان "من اأجل 
لعاجها". طرق  واإيجاد  االأمرا�ض  اأ�صرار  ك�صف 

ال��ت��وق��ع��ات ت��ت��ع��زز ب���أن ي��ك��ون ال��ع��الِ��م 
أول  حايك  حسام  الروفيسور  ال��ن��ص��راوي 
"نوبل" على  يحصل  إس��رائ��ي��ل  يف  عربي  امل�صن  جمعية  يف  مل�صنينا  وت�صتمع  تلتقي  عندما 

احلياة  قيمة  م��دى  على  تتعرف  �صفاعمرو,  يف 
االجتماعي  وبن�صيجها  وبعفويتها  النقي  بهوائها 
واالأ�صري, وتكت�صف اأن عاداتنا القدمية ال تقت�صر 
على االأكات ال�صعبية فح�صب, حيث كانت االأ�صرة 
احلياتية  الق�صايا  كل  حولها  ت��دور  التي  النواة 
اأبناء اجليل احلايل ال يعلمون �صيًئا  واالجتماعية. 
عن املنا�صبات والعادات التي مار�صها وتعَود عليها 
الذكرى. اأطياف  يف  فاأ�صبحت  املا�صي  يف  جمتمعنا 
مركزها  خال  ومن  �صفاعمرو  يف  امل�صن  جمعية  اأن 
يف  بن�صاطات  ت��ق��وم  احلكيمة  ب��اإدارت��ه  ال��ع��ام��ر 
تعيد  واأخ��رى  فرتة  وبن  احلياة  ميادين  خمتلف 
عمرهم  من  م�صت  اأي��ام  اىل  امل�صنن  مع  بالذاكرة 
اخلا�صة  النكهة  ذات  ال�صعبية  االأكلة  كانت  يوم 
هكذا  اليوم,  نفتقدها  التي  االأك��ات  تلك  بجانب 
والعربية  خا�صًة  ال�صفاعمرية  االأ�صر  حياة  هي 
من  الرغم  على  وب�صيطة  وحمبة  مرتابطة  عامًة  
ق�صوة احلياة والعي�ض. مرا�صلنا  زار مركز امل�صن 
وامل�صوؤولن. وامل�صنات  امل�صنن  من  بعدد  والتقى 
ع����ام����ا  )73( ������ص�����ه�����اب:  غ�����ال�����ب  ام 
غ��ال��ب  ام  ت���ق���ول 
زم����ان  اأك������ات   ,
عليها  ي��ع��ل��ى  ال 
ن���ك���ه���ة  ذات 
وامهاتنا  خا�صة, 
"معدلة"  ك��ان��ت 
اك������������ر, ن���ح���ن 
امل�صرية  اأك��م��ل��ن��ا 
���ص��يء تغري. ك��ل  ال��وق��ت  م��ع  يف زم��ان��ن��ا ول��ك��ن 

ك��ان��ت االأك���ل���ة امل�����ص��ه��ورة ت��ع��م��ل اأج�����واء من 
االأج��داد   بيت  اح�صان  بن  العائلة  تلملم  الفرح 
زلنا  ما  املا�صي  اأك��ات  حلظة,  بكل  ن�صتمتع  كنا 
ن�صتهيها بطعمها وبرائحتها وحتى بطريقة طبخها 
الكرو�ض... املفتولة,  املجدرة,  ال�صو�صربك,  منها 

الطبخ  ي�صت�صعنَب  اليوم  بنات  غالب,  ام  وت�صيف   
نظًرا  الومهَن  ال  واحلطب,  الغاز  على  والوقوف 
 " غالب:  ام  تقول  وبالعامية  وعملهَن,  للتطور 
 "3 اأو   2" بقلك,  عندك  ول��د  اك��م  بت�صاأل  ال��ي��وم 
االأق��ل  على  ك��ان  باملا�صي  بينما  وبكفي,  اوالد 
كحا�صنات  كنا  وب��ن��ت,  ول��د    15 حتى  ثمانية 
موجود". كل�صي  وال��ي��وم  وغ�صاالت,  وطبخات 
ع���اًم���ا:  "83" م��ط��ي��ع  ام  ���ص��ب��ح  ف��ت��ح��ي��ة 

تب�صمت  اإجابتها  قبل 
اب��ت�����ص��ام��ة  م��ط��ي��ع  ام 
حمياها  على  عري�صة 
"وين  بعفوية:  وقالت 
اي����ام زم����ان, وي���ن ملة 
احل���ارة وي��ن االأك���ات 
 , وال��ب��اب��ور  ال�صعبية 
 1948 ع��ام  اتذكر  ان��ا 
كانت  وق��م��ح  ع��د���ض  غ��ذان��ا  وك��ان  خطبتي  ك��ان��ت 
ن�صبع. االأكل  ريحت  من  كنا  �صتي  ويا  متعة  ايام 

بدل  حل��م��ة  ب���دون  طبخة  ف�����ض  ال��ي��وم  و���ص��ت��ات 
"�صنيت�صل"!. "بطبخوا"  وال��ك��ر���ض  ال��ف��ري��ك��ه 

اختلفت  وال�صتينات  اخلم�صينات  �صنوات  يف   
كانت  املا�صي  ففي  واالحتياجات,  التح�صريات 
اإىل  االألف  من  املنزل  تدبري  عن  امل�صوؤولة  هي  االأم 
الياء, اإذ جندها ت�صتيقظ يف ال�صباح الباكر , لي�ض 
حري�صة  اآنذاك  املنزل  ربة  كانت  فقد  فح�صب  هذا 
كان  االأمر  وكاأن  جلريانها  طعامها  من  تقدمي  على 
واجًبا ال غنى عنه, واليوم ف�ض حدا بطل على حدا.

ع���اًم���ا   )73( ه�������ص���ام  اب�����و  خ������ازم  ر�����ص����دي 
,كان  ه�صام  اب��و  يقول 
حلظة  كل  يف  لنا  يطيب 
ع��ن��دم��ا ك��ن��ا ن��ت��ن��اول 
والع�صاء   الغذاء  وجبة 
االأكلة  مبالغة  وب��دون 
ك��ان��ت ه���ي احل����دث , 
تكون  ع��ن��دم��ا  اأت���ذك���ر 
مرة  اللحمة  م��ع  اأك��ل��ة 
نن�صى  وال  ال�صهر!  يف 
ل��ب��ل��ي��ل��ة ب��ال��ب��ن��دورة 
املغربية,  ال��ط��اب��ون,  ع��ل��ى  وحم��م��ر  وامل���ج���درة 
ال���ك���ب���ة وج���م���ي���ع ان�������واع امل��ح�����ص��ي و���ص��ي��خ 
بيت. ك���ل  يف  ك��ان��ت  االأك�����ات  ,ه����ذه  امل��ح�����ص��ي 
ع���اًم���ا  86 ي���و����ص���ف  اب������و  ب����ح����وث  م����ي����اد 
ابو يو�صف وهو متطوع 
جمعية  يف   1999 منذ 
العادات  يقول:  امل�صن 
ع�صناها  التي  والتقاليد 
كانت  م��ف��ق��ودة  ال��ي��وم 
�صو  ت���ع���رف  احل�����ارة 
ام���ي ط��اب��خ��ة واأي�����ص��ا  
اجلارات.  كانت االكات 
��ا  م���ف���ي���دة خ�����ص��و���صً
ال��ب��ق��ول واحل���ب���وب.
وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���اأف���ران 
ال��ي��وم ف��ه��ي م��ت��ط��ورة ف��ي��ه��ا ك��ل ���ص��يء, اآن���ذاك 
الطابون,  وخ��رب  والقمح  االأب��ي�����ض  خبز  بالكاد 
غزالة,  اأب��و  حنا   عند  �صفاعمرو  يف  اف���ران  ك��ان 
اللنب. واب���و  وال�����ص��اع��ر  ب��ح��وث  ج���واد  ن�صيف 
مركز  مبثابة  كانت  االأف��ران  يو�صف  ابو  وي�صيف 
اأخبار  كل  ملعرفة  ديوان  معناه  مبا  الن�صاء  ملتقى 
من  اأق���وى  االجتماعية  ال��ع��اق��ة  وك��ان��ت  البلد 
ابو  يقول  �صفاعمرو  يف  امل�صن  مركز  يف  اما  اليوم, 
ومفيد. �صحي  معظمه  الأن  ممتاز  الطعام  يو�صف: 

وال�صيدة  امل�صن  جمعية  رئي�ض  عليان  نايف  املربي 
امل�صن  وم��رك��ز  اجلمعية  م��دي��رة  كركبي  �صهيلة 
االأج��داد  هم  مب�صينا  ونفتخر  نعتز  ق��اال:  اليومي 
العادات والتقاليد,  وهم املا�صي العريق وهم رمز 
ونحن يف مركز امل�صن نحاول ان نعي�ض تلك االأيام 
وا�صتح�صارها من خال بع�ض الفعاليات واالأكات 
اك��ات  ���ص��ك  ب���دون  ي��رغ��ب��ون��ه��ا,  ال��ت��ي  ال�صعبية 
نعمل  لهذا  اكر,  و�صحية  جمة  فوائد  لها  املا�صي 
ل�صحتهم. ومفيد  �صحي  �صيء  كل  يكون  ان  دائًما 

ب�صكرهم  امل�����ص��ن��ون  جميع  ي��ت��ق��دم  اخل��ت��ام  ويف 
منديه  ف��اط��م��ة  امل�����ص��ن  م��رك��ز  لطباخة  العميق 
على  واملوظفات  املطبخ  وع��ام��ات  عمار"  "ام 

ماضي  يعيد  شفاعمرو  يف  املسن  مركز 
ذكريات املسنن باألكالت الشعبية القديمة
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اوبريت فرع شفاعمرو 

يتجلى مع اضاءة شجرة اِّـيالد بأسعاره اِّـميزة 
يونداي 35

E 200 2006 مرسيدس

تيوتا كوروله

خدمة ممتازة مع كفالة 24 شهرًا مع توقيع الصفقة
امكانية تمويل %100 من سعر السيارة وحتى 100 دفعة  

تمويل بواسطة بطاقة االعتماد والشيكات وحسب شروط الحملة والشركة

شفاعمرو - حي العني - مقابل محطة وقود باز 04-6377758

ايام العمل من االثنني حتى السبت
 من الساعة 9:00 حتى 19:00

ايسوزو دي ماكس 4X4مازدا 6

يونداي I 10مارسيدس سي ال اس 

فولسفاجن بولوفورد فياسته شبورليت كروز 
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 (ت
 (تشكيلة 2008-2011)
اوبل كوسيه

سكودا ربيديونداي 25  I 20 يونداي 

تشكيلة سيارات ابتداًء من 10000ش.ج 
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ا���ص��ت�����ص��اف��ت م��در���ص��ة ك����رة ال���ق���دم ال��ت��اب��ع��ة 
�صباح  �صفاعمرو  ب��ل��دي��ة  يف  ال��ري��ا���ص��ة  لق�صم 
ي���وم االأح����د امل��ا���ص��ي ف���رق م��در���ص��ة ط��رع��ان. 
خمتلف  ب���ن  م���ب���اري���ات  ع���دة  ال��ل��ق��اء  و���ص��ه��د 
مثل  ث��م��ن��وا  ال��ذي��ن  االأه����ايل  بح�صور  االأج��ي��ال 
االأب��ن��اء. ق���درات  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الن�صاطات  ه��ذه 

واأكد مدير ق�صم الريا�صة االأ�صتاذ كارم �صبح على 
التعرف  بهدف  الودية  اللقاءات  هذه  مثل  اهمية 
طاب  على  طابنا  وانك�صاف  اخرى  بلدان  على 
م�صتقبل  ينتظرهم  العبن  مواهب  وك�صف  اخرين 
ال�صفاعمرية  الفرق  مدربي  �صبح  و�صكر  زاه��ر. 
ح�����ص��وره��م. ع��ل��ى  ط��رع��ان  م��در���ص��ة  واإدارة 

مدرسة كرة القدم الشفاعمرية تستضيف 
للتآخي م��ب��اري��ات   ط��رع��ان يف  م��درس��ة 

ف��ع��ال��ّي��ة  تلميذ"  ل��ك��ل  "رمز  م�����ص��روع  ن��ّظ��م 
مدر�صتي  ب��ن  ال��ع��ل��وم  م��و���ص��وع  يف  م�صرتكة 
���ص��ف��اع��م��رو.     يف  واخل����روب����ّي����ة  ال��ب�����ص��ل��ّي��ة 
�����ص��ت ال��ف��ع��ال��ّي��ة مل��ج��م��وع��ة خم��ت��ارة من  ُخ�����صّ
وتطّرقت  املدر�صتن,  كلتا  م��ن  ال��ّرواب��ع  طبقة 
تنفيذها  باالإمكان  والتي  مب�ّصطة  علمّية  لتجارب 
وذل��ك  حم���ّددة,  زم��ن��ّي��ة  ف��رتة  خ��ال  املخترب  يف 
املدر�صتن:  يف  العلوم  معّلمي  اإ���ص��راف  حت��ت 
الب�صلّية  مدر�صة  من  ظاهر  واألفت  �صعدة  عاء 
و���ص��ف��اء م���زاري���ب م���ن م��در���ص��ة اخل��روب��ّي��ة. 
وزيادة  املعرفة  تبادل  اىل  الفعالّية  هذه  تهدف 
مدار  على  اجريت  وق��د  الطاب,  بن  التوا�صل 
الطاب بفعالّية  قام  االأوىل  �صهر كامل: يف املرحلة 

خال  من  االجتماعّية  ال�ّصبكة  يف  بعد  عن  تعارف 
موقع  يف  للفعالّية  خ�صي�صا  ُبني  م�صرتك  موقع 
جميع  ي�صمل  وال��ذي  تلميذ"  لكل  "رمز  املدر�صة 
املراحل التي �صوف تتم الحقا , بعدها قام الطاب 
امل�صرتك.  امل��وق��ع  يف  علمّية  جت���ارب  ب��اق��رتاح 
بعد  عن  علمّية  جتارب  اقيمت  الّثالثة  املرحلة  يف 
للمدر�صتن,  الّتابعة  املختربات  يف  مبا�صر  ببث 
 , ال��ط��اب جت���ارب م��ن اخ��ت��ي��اره��م  ع��ر���ض فيها 
. امل�صرتك  املوقع  يف  تدوينها  مت  الفعاليات  جميع 
 م�صك اخلتام كان هذا اال�صبوع بزيارة للمختربات 
يف كلتا املدر�صتن قام فيها الطاب باإجراء جتربة 
للمدر�صة التي ا�صت�صافتها, ومن ثّم اجراء مناق�صة 
للطاب.  ف��ط��ور  وج��ب��ة  وت��ق��دمي  الّتجربة  ح��ول 

بن  العلوم  موضوع  يف  مشرتكة  فعاليّة 
مدرستي البصليّة والخروبيّة يف شفاعمرو

املدر�صة  ومفت�ض  املدر�صة  ادارة  بن  التن�صيق  وبعد  العربي,  الو�صط  يف  نوعها  من  فريدة  مببادرة 
ومفت�صة الرتبية اخلا�صة والبلدية مت افتتاح اأول  �صف ات�صايل لطاب التوحد والتي تقرر اأن حتت�صنه 
مدر�صه رائعة مهيئة  بكافة املجاالت وهي مدر�صة مر�صان االبتدائية يف مدينة �صفاعمرو  فبعد النجاحات 
املتوا�صلة واملتميزة التي ح�صلت عليها هذه املدر�صة بل هذا ال�صرح ال�صامخ  مبديرها االأ�صتاذ يو�صف 
خنيف�ض والذي له الباع الطويل يف رقي املدر�صة واإي�صالها اإىل ما هي عليه االن من الناحية التح�صيلية  
واالجتماعية  فمنذ افتتاح هذه املدر�صة والنجاح والتميز حليفها يف كافة املجاالت وهذا ما جعل مفت�صة 
الرتبية اخلا�صة ال�صيدة ماري ما تختارها  لتقوم باحت�صان هوؤالء الطاب ليبداأو  امل�صوار  ولري�صموا 
خطوط الفرحة فمدر�صة مر�صان هي اأر�ض املحبة والعطاء وبيئة تعليمية غنية حيث حتتوي على كل ما 
يحتاجه الطالب لتنمية قدراته  فبعد جتربة احت�صان طاب من التوحد ودجمهم يف �صفوف عادية تقرر 
فتح هذا ال�صف األتوحدي الإ�صعاد هوؤالء االطفال وجتميعهن من مدن وقرى خمتلفة  ليلتقوا ويتميزوا  
يف هذا ال�صف والذي مييزه ان يومه الدرا�صي طويل حيث يتمتع الطاب بحقوق ا�صافية مثل العاجات 
من قبل ماتيا عاج وظيفي, عاج طبيعي, عاج بالنطق ,عاج بالفن,عاج باملو�صيقى ومعالج نف�صي. 
من مميزات ومبادئ مدر�صة مر�صان اأن كل �صخ�ض يف املدر�صة هو فريد وله قدراته اخلا�صة فاملدر�صة توؤمن 
ب�صرورة االحرتام املتبادل وبحق كل اإن�صان باحل�صول على فر�ض مت�صاوية وبواجب تقبل االآخر دون 
قيد اأو �صرط وكل هذه االأمور تاأتي من خال التعاون الوثيق بن طاقم املدر�صة واأولياء اأمور الطاب .
هذا واأ�صاف االأ�صتاذ واملربي يو�صف خنيف�ض  جما رائعة يف حمتوى حديثه حيث قال انه من منطلق 
اإمياننا  وحر�صنا على االهتمام  واحتواء اجلميع نحن نطمح اىل اأن ت�صكل مدر�صتنا بيئة تربوية عاجية 
وعاطفية داعمة ت�صاهم يف تطوير جودة احلياة وت�صهر على ان ينمو كل فرد فيها ب�صكل م�صتمر وفق قدراته  
التعليمية,اجل�صدية العقلية والعاطفية  فعندها �صنزداد ابتهاجا وا�صتعاال وننطلق �صوب مواين الفرح .

س��م��اء  ت���ت���أل���ق يف  م����رش����ان  م����درس����ة 
ال��ش��م��ال ل�����واء  وال��ت��ع��ل��ي��م يف  ال���رتب���ي���ة 

ل��ط��الب  ات���ص���ال���ي  ص����ف  اول  اف���ت���ت���اح 
ال����ع����رب����ي ال������وس������ط  يف  ال�����ت�����وح�����د 

اأو�صاط  يف  واملحّبة  ال�صرور  �صادتها  اأج��واء  يف 
مدر�صة  احتفت  اجلميلة,  الهدايا  ومع  املعّلمن, 
يف  امل��ع��ّل��م��ن  جل��ن��ة  ���ن  ممِ ومب���ب���ادرة  الب�صلّية 
كتقدير  واملعّلمات  املعّلمن  بتكرمي  املدر�صة, 
اإجن��اح  �صبيل  يف  املبذولة  جهودهم  عن  رم��زّي 
ال��ع��م��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ورف����ع م�����ص��ت��وى ال��ط��اب. 
وقد اأّكدت مديرة املدر�صة املرّبية الفا�صلة يا�صمن 
باالأثر  واأ�صادت  اخلطوة  هذه  اأهمّية   على  خ�صر 

الطّيب الذي يرتكه يف نفو�ض املعلمن, فالتقدير من 
�صاأنه اأن يحّفز املعلم ليبذل ق�صارى جهده من اأجل 
نتائج م�صّرفة, وبالتايل يوؤثر يف تنمية املجتمع كّكل. 
املدر�صة  موقع  يف  موقع  بناء  مّت  اليوم  ه��ذا  يف 
الطاب  ال��ي��ه  دخ��ل  حيث   " تلميذ  لكل  "رمز 
للمعلمن  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��ط��اق��ة  ب���اإر����ص���ال  وق���ام���وا 
و���ص��ل��ت ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر ل��ل��ربي��د االل���ك���رتوين 
كثريا.  اأ�صعدتهم  باملعلمن,والتي  اخل��ا���ض 

مدرسة البصليّة تحتفل بيوم املعّلم



الخدمات الصحية ا�فضل في البالدالخدمات الصحية ا�فضل في البالد



يتقدم بأحر التهاني والتبريكات  
الى عموم ابناء الطوائف المسيحية 

المحتفلة باألعياد المجيدة  
ورأس السنة المباركة 

داعيًا اهللا عز وجل 
 ان يعيد علينا جميعًا هذه االعياد 

 ونحن ننعم بوافر الصحة والمحبة   ونحن ننعم بوافر الصحة والمحبة  
والعطاء والتضحية  

كل عام وأنتم بألف خير 

رئيس بلدية شفاعمرو السابق  
وزعيم البلد عرسان ياسين 





بإحترام السيد حسيب عبود  
رئيس الهستدروت 



عرق غزالين 

كبايات بالستيك 

جبنة عيمك لبن تنوفا اكياس حليب 

مسحوق غسيل 
اريال 

مسحوق غسيل 
تايد 

مرتديال سالمة 

بستراما هودو 

XL بافل عليت

قهوة نخلة 
 الحمراء 

كتشوب معكرونة اوسم 
طحينة الناصرة  اوسم 

شيبس  ميني ميلكي ملفوف احال حمص احال 

ويسكي  
بالك وايت 

ويسكي 
 بالك ليبل 

فودكا 
سميرنوف 

700 مل 

700 مل 

1 كغم 

8 كغم  8 كغم 

1.5 لتر 

1 كغم 

2 كغم 

500 غرام 

100 غرام 100 غرام 

100 غرام 

750 غرام 750 غرام 

نبيذ كبرنه 
 تشيلي 

نبيذ تشبي نبيذ طلياني 

نهنيء المحتفلين  
بعيد الميالد المجيد ورأس السنة الجديدة  

شفاعمرو  04-9501945

معدنيات سيزار 
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  39.90
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 3 بـ  8 بـ 
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املا�صي  ال�صبت  �صفاعمرو,  بلدية  احتفت 
ع�صام  الربوفي�صور  املدينة  اب��ن  بح�صول 
)بروفي�صور(  االأ�صتاذية  لقب  على  �صباح 
ال��ب��ي��وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وك��ّرم��ت��ه  ال��ه��ن��د���ص��ة  يف 
نظمته  ال��ذي  االأول  ال�صحي  امل��وؤمت��ر  خ��ال 
البلدية  رئي�ض  تقدمهم  غفري  ح�صد  بح�صور 
املجل�ض  واأع�����ص��اء  ون��واب��ه  عنبتاوي  اأم��ن 
ال��ب��ل��دي وع�����ص��رات االأط���ب���اء وال��ع��ام��ل��ن 
ال��ع��ام.  ال�����ص��ح��ي واجل���م���ه���ور  امل���ج���ال  يف 
وع��دد  وزوج��ت��ه  ع�����ص��ام  وال���دا  ح�صر  ك��م��ا 
ال�صفاعمري  ه��و  وع�����ص��ام  اأ���ص��دق��ائ��ه.  م��ن 
االأ�صتاذية. لقب  على  يح�صل  الذي  ال�صابع 

املحتفى  عنبتاوي  اأمن  البلدية  رئي�ض  و�صّلم 
نكّرم  كبري  "باعتزاز  وقال:  تقديرية  درعاً  به 
تاميذي  اأحد  باأنك  اأعتز  ع�صام.  ابننا  اليوم 
جمتهدًا  ع�صامياً  الوقت  م��ذاك  عرفتك  وق��د 
�صباح  الربوفي�صور  ان  واأ�صاف   ." طموحاً
م�صتوى  على  لي�ض  ب��ج��دارة  نف�صه  اأث��ب��ت 
على  اأي�صاً  اإمن��ا  فح�صب  والدولة  �صفاعمرو 
واإر�صاده  واأبحاثه  بدرا�صاته  الدويل  امل�صتوى 
اعتزاز  موؤكدًا  الثالث",  للقب  طلبة اجلامعات 
بتاألق  العربي  واملجتمع  �صفاعمرو  اأه���ايل 
م�صتحق  تكرمي  "هذا  ع�صام,  الربوفي�صور 
نقدمه". اأن  ميكن  مم��ا  االأدن���ى  احل��د  وه��و 
ع�صام  ال��ربوف��ي�����ص��ور  ي��خ��فمِ  مل  جهته  م��ن 
رئي�ض  و�صكر  التكرمي,  من  ال�صديد  انفعاله 
وخ�ض  اخلا�صة,  االلتفاتة  هذه  على  البلدية 
الكرمية,  واأ�صرته  واأخوته  والديه  بال�صكر 
م�صتذكرًا  اأن والده كان يطمح يف روؤيته طبيباً 
بح�صويل  والدي  عو�صُت  اأكون  اأن  "واأرجو 
ان  يتمنى  باأنه  وختم  االأ�صتاذية".  لقب  على 
اأ�صاهم  "وان  ال�صباب  للطاب  مثاال  يكون 
�صفاعمرو". احلبيبة  لبلدتي  اأ�صتطيع  مبا 

**م���������������������������ص�������������رية ن�������اج�������ح�������ة
اأول  لقب  ح��ام��ل  التخنيون,  معهد  خ��ري��ج 
الدكتوراة  ولقب  الكيميائية  الهند�صة  يف 
التخنيون.  م��ن  والبيئة  امل��ي��اه  هند�صة  يف 
ل��ف��رتت��ي ب��و���ص��ت دك���ت���وراه )م���ا بعد  ���ص��اف��ر 
الدكتوراة( االأوىل يف جامعة لندن يف بريطانيا 
جامعة  يف  وال��ث��ان��ي��ة   )1997-1998(
 .)2001-2003( امريكا  يف  هوبكنز  جونز 
اجلليل  جمعية  االبحاث-  مركز  يف  العمل  بداأ 
يرتك  ومل  املركز,  افتتاح  مع   1994- عام 
الدرا�صية,  اجازته  فرتة  يف  اآال  هناك  العمل 
وبلغ درجة باحث كبري. يف االأعوام -2005
للمركز. العلمي  املدير  من�صب  �صغل   2007

ب���اح���ث يف ج��م��ع��ي��ة اجل��ل��ي��ل  ه���و  ال���ي���وم 
يف  كرميئيل  ب�����راودا-  كلية  يف  وحم��ا���ص��ر 
ومرّكز  البيوتكنولوجية  الهند�صة  ق�صم 
البيئية. ب��ي��وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ه��ن��د���ص��ة  ق�����ص��م 

وا�صتكماالته  درا�صته  خ��ال  ع�صام  ح�صل 
م��ن��ه��ا, جائزة  ت��ق��دي��ري��ة  ع��دة ج��وائ��ز  ع��ل��ى 
التخنيون  من   )Gutwirth( جوتفريث 
جائزة  وعلى   ,1995 ع��ام  العلمي  للتميز 
-Lord Goo غودمان  اللورد  )ومنحة 

وعلى  الربيطانية,  القن�صلية  من   )man
من  )מעוף(  م���ع���وف  وم��ن��ح��ة  ج���ائ���زة 
اجلوائز. من  وغريها  العايل  التعليم  جمل�ض 

ودكتوراه  ماج�صتري  اطروحات  على  ا�صرف 
التخنيون  م��ن  ك��ل  يف  ال��ط��اب  م��ن  للعديد 
وج��ام��ع��ة ب��ئ��ر ال�����ص��ب��ع وك��ل��ي��ة ب�����راودا.

جمال  يف  العلمية  الن�صرات  م��ن  العديد  ل��ه 
يف  وحت��دي��دًا  البيوتكنولوجية  الهند�صة 
كيميائية  بيولوجية-  تقنيات  تطوير  جمال 
طاقة  واإنتاج  الطاقة  ا�صتخدام  من  للتقليل 
العادمة.  امل��ي��اه  معاجلة  عمليات  يف  بديلة 

الروفيسور  تكرّم  شفاعمرو  بلدية 
عصام صباح على حصوله على األستاذية

بلدية  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  دار  ق��اع��ة  غ�صت   
باحل�صور,  املا�صي,  اجلمعة  م�صاء  �صفاعمرو, 
االأم�صية  خال  البلدية,  واأع�صاء  رئي�ض  تقدمهم 
فعاليات  �صمن  ال���دار,  نظمتها  التي  اخلا�صة 
ا�صت�صافت  اخلام�ض,  والزيتون  الزيت  مهرجان 
)اأبو  جبور  اليا�ض  الكاتب  املجتمع  رج��ل  فيها 
– بن الذاكرة  "�صفاعمرو  جبور( يف حوار حول 
احتفاء  اإىل  االأم�����ص��ي��ة  وحت��ول��ت  والتاريخ". 
واأهلها  للمدينة  قدمه  ما  على  وتكرميه  بال�صيف 
لتاريخها.  موثِّق  وكاتب  واإ�صاح  جمتمع  كرجل 
 ورحب عريف االأم�صية ال�صحايف ح�صن ال�صاعر 
ا�صت�صافة  اأن  اإىل  م�صرياً  واحل�صور  بال�صيف 
اأعطى  جمتمع  ل��رج��ل  وف����اء  ه��ي  ج��ب��ور  اأب����ي 
�صفاعمرو. تاريخ  وكتب  وبلده  ملجتمعه  الكثري 

كلمته:  يف  عنبتاوي  ام��ن  البلدية  رئي�ض  وق��ال 
اأجيال  ومربي  ا�صتاذ  هو  جبور  اأبو  يل  "بالن�صبة 
املجتمع وخ��ري خلف  االإ���ص��اح ورج��ل  ورج��ل 
ال�صابق جبور جبور.  الرئي�ض  �صلف, جنل  خلري 
�صفاعمرو".  موؤرخ  اإنه  �صفاعمرو.  رموز  اأحد  هو 
وتابع يقول اإن اأبا جبور "يحمل طيبة �صفاعمرو 
ودائماً  املجيد,  بتاريخها  وعراقتها  واأ�صالتها 
وا�صاف:  املا�صي".  �صفاعمرو  اإىل  ال�صوق  يحمله 
"نحن بحاجة اىل هذا الو�صل بن املا�صي املجيد 
نعتربه  ما  واالحفاد  االبناء  اىل  لننقل  واحلا�صر 
كاأبناء  يجمعنا  الذي  االأول  ور�صيدنا  مالنا  راأ�ض 
التي  ل�صفاعمرو  االنتماء  هو  و�صعب,  �صفاعمرو 
نعتز بها..هو ينقل الر�صالة والقيم واملثل النبيلة 
واالأ�صالة العربية, وما اأحوجنا اليوم بالذات اإىل 
البلدية  رئي�ض  وقدم  الر�صالة".  وهذه  املثل  هذه 
درعاً تقديرية لل�صيف ت�صمنت هذه الكلمات: "اإىل 

واعتزازًا  تقديرا  جبور,  اليا�ض  االأدي��ب  املربي 
مبوؤلفاتك االأدبية والرتاثية.. دمَت نربا�صا م�صعاً 
لتخليد وتوثيق تاريخ �صفاعمرو وما�صيها املجيد", 
به.  املحتفى  وانفعال  احل�صور  ت�صفيق  و�صط 
الثقافة  دار  مديرة  رحبت  خفي  غري  وبانفعال 
والفنون عزيزة دياب – ادري�ض بال�صيف, "وهو 
بالن�صبة يل اجلار والعم و�صديق العائلة والكاتب 
واالأديب و�صانع ال�صام". واأكدت اأن هذه االأم�صية 
جبور  اأب��ي  خ��ال  م��ن  ت�صتح�صر  الأن��ه��ا  خا�صة 
اجناح  يف  �صاهم  من  كل  و�صكرت  املدينة.  تاريخ 
والزيتون.  الزيت  مهرجان  وفعاليات  االأم�صية 
ال�صيف  ي��ا���ص��ن  ول��ي��د  ال�����ص��ح��ايف  وح�����اور   
ان  قبل  لي�ض  �صعبه"  وحم��ب  ب��ل��ده  "عا�صق 
تاريخ  توثق  التي  الكثرية  موؤلفاته  اإىل  ي�صري 
امل��دي��ن��ة واأجم���اده���ا وح��ك��اي��ات��ه��ا ون���وادره���ا.

الثقافة  ودار  ال��ب��ل��دي��ة  ج��ب��ور  اب���و  و���ص��ك��ر 
ال�صخ�صي  وال���ت���ك���رمي  اال���ص��ت�����ص��اف��ة  ع��ل��ى 
م���ن رئ��ي�����ض ال��ب��ل��دي��ة وك��ل��م��ت��ه امل����وؤث����رة. 
 وروى على م�صامع احل�صور عدداً من احلكايات 
روابط  اأك��دت  التي  واأهلها  املدينة  عن  القدمية 
ا�صتعادة  واجب  على  م�صددًا  اأهلها,  بن  املحبة 
االأ���ص��ا���ض  امل��ا���ص��ي ه��و  "الأن  امل��ا���ص��ي  اأجم����اد 
من  مفيد  ه��و  م��ا  ن��اأخ��ذ  اأن  وي��ج��ب  للحا�صر, 
ع�صر  يف  اننا  اإدراك���ي  رغ��م  وع��ادات��ن��ا  تقاليدنا 
خمتلف متاماً". وا�صاف اأنه يعترب هذه االأم�صية 
اأم�صية لذكرى االآباء واالأجداد الذين بنوا املا�صي 
املدينة  تاريخ  نحفظ  ان  به..وعلينا  نعتز  الذي 
برجاالتها اإكراما لاباء واالأجداد لنذكرهم دائماً". 
 وق����دم����ت ال���������دار اث����ن����ن م����ن م���وؤل���ف���ات 
اأب��������ي ج����ب����ور جل���م���ه���ور احل���ا����ص���ري���ن.

بالكاتب  ت��ح��ت��ف��ي  ش��ف��اع��م��رو  ب��ل��دي��ة 
ال���ي���اس ج���ب���ور خ����الل األم���س���ي���ة عن 
"ش��ف��اع��م��رو ب���ن ال���ذاك���رة وال��ت��اري��خ" 

األخبار
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من  مواطن  طلب  حيفا  يف  املركزيه  املحكمه  قبلت 
ل امام الق�صاء على  �صكان منطقه ال�صمال والذي مثمِ
يد املحاميه رمي �صّداد -قبطي من مدينه �صفاعمرو 
اإعفاءه  واأقرت   , االفا�ض  اعان  بق�صايا  املخت�صة 
من ديونه بالكامل مبا يف ذلك اإعفاءه من دين النفقه 
امل�صتحق للتاأمن الوطني بقيمه 422,000 �صاقل . 
لقانون اعان  )اأ( )3(   69 املادة  يذكر ان بح�صب 
االفا�ض ال ميكن اعفاء مديون من دين نفقه ولذلك 
طلبات  و�صد  برف�ض  عام  ب�صكل  املحاكم  اعتادت 
االعفاء من دين النفقه .. اال انه اليوم ومبنظور اآخر 
ومو�صع لتف�صري البند اأعاه ميكن اعفاء املديون من 
ان  نادره ونادره جدا وذلك بعد  نفقه بحاالت  دين 
له  املرفقة  وامل�صتندات  االعفاء  طلب  فح�ض  يتم 
ب�صكل دقيق مف�صل وعميق من قبل املحكمه وفح�ض 
النفقه  دي��ن  ل��وج��ود  اأدت  التي  لا�صباب   دقيق 
واال�صباب ال�صخ�صية مبا يف ذلك مبداأ ح�صن النيه  . 
 املواطن املديون ابن 51 عام يعتا�ض على مدخول 
الوطني  التاأمن  موؤ�ص�صه  من  له  امل�صتحق  االإعاقة 
, يعاين من حاالت مر�صيه ج�صديه ونف�صيه عديده 
ُتذكر  ام��اك  بحوزته  توجد  ال   , عاجها  يف  اأم��ل  ال 
قد  -قبطي  �صداد  رمي  املحاميه  موكلته  وكانت   ,
الديون  وجود  اأ�صباب  للمحكمة  و�صرحت  طرحت 
من  ينبع  مل  الدين  هذا  وان  النفقه  دين  وخا�صه 
بدفع  ارادته  عدم  او  باأوالده  اكرتاثه  عدم  اأ�صباب 
اخرى  اأ�صباب  من  نبعت  ديونه  اإمنا  اأوالده  نفقه 
مل يكن مبقدوره ال�صيطره عليها ومنها على ادمانه 
مما  ال�صجون  يف  طويله  لفرتة  وتواجده  ال�صموم 

كما   . النفقه  ودين  ديونه  دفع  مقدرته  لعدم  اأدى 
وان احلديث يدور حول دين نفقه قدمي جدا مر على 
وجوده اكر من ع�صرين عاًما , وكانت املحاميه رمي 
قرار  على  هذا  ادعائها  يف  اعتمدت  قد  �صداد-قبطي 
املحكمه املركزيه بتل ابيب وما يعرف بقرار غامزو 
النفقه  دين  يفقد  الوقت  مرور  مع  انه  اىل  وا�صارت 
الديون  باقي  عن  وخا�صيته  ومتيزه  وحدويته 
العاديه وميكن روؤيته كدين عادي . كما وا�صارت اىل 
ان اأبناء املديون تعدوا جيل الثامنة ع�صره لذا هم 
منه.  لنفقه  بحاجة  ولي�صوا  باملديون  متعلقن  غري 
التاأمن الوطني قامت  بتقدمي رد بح�صبه  موؤ�ص�صه 
اإعفائه من دين  طالبت برف�ض طلب املديون وعدم 
النفقه امل�صتحق وذلك بادعائها ان اال�صتجابة لطلب 
املديون �صيخلق حاله  منافيه للعقل وبح�صبها جتبي  
بن�صبه  لها  م�صتحق  دين  الوطني  التاأمن  موؤ�ص�صه 
ل�صخ�ض  املدفوعه  التاأمن  خم�ص�صات  من   10%
من  بينما  افا�ض  اعان  بتقدمي طلب  يقم  عاجز  مل 
�صخ�ض مديون ميحى الدين وهذا يعد مبثابة جائزه 
للمديون . موكله املديون املحاميه رمي �صداد - قبطي 
قامت بتقدمي اإثباتات ت�صرح الو�صع املادي ال�صعب 
حديثه  طبيه  وتقارير  امل��دي��ون  منه  يعاين  ال��ذي 
اأمل  ال  وان  ال�صحيه  املديون  تثبت �صعوبه و�صع 
ذلك  االأطراف مبا يف  اإقناع  بال�صفاء وا�صتطاعت  له 
موؤ�ص�صه التاأمن الوطني بقبول طلب االعفاء وبذلك 
قامت املحكمه باإعطاء قرار ين�ض على اعفاء املديون 
من ديونه العاديه مبا يف ذلك دين النفقه امل�صتحق 
ملوؤ�ص�صه التاأمن الوطني بقيمه 422,000 �صاقل .

املحكمة املركزيه يف حيفا تقبل طلب مواطن قام بتقديم 
طلب اعالن افالس وإعفائه من ديونه بما يف ذلك إعفاءه 
بالكامل من دين نفقه املستحق ملؤسسه التأمن الوطني 

خاله  م��ن  وال����ذي  ال�����ص��ن��وي  للتقليد  ا���ص��ت��م��رارًا 
انطلقت  ال��ن��ا���ص��رة,  يف  امل�صت�صفيات  اب���وت  ت���زور 
ه���ذه ال�����ص��ن��ة اي�����ص��ا ط��واق��م ���ص��ي��م��ي��اك ودب����دوب 
م�صت�صفيات  ك��ل  يف  ال����والدة  اق�����ص��ام  اىل  �صيمياك 
ل��زي��ارة االم��ه��ات ال��ل��وات��ي ول���دن للتّو. ال��ن��ا���ص��رة, 

هذا الن�صاط هو جزء من ان�صطة من اجل املجتمع تقوم 
بها �صيمياك على مدار ال�صنة, �صواء كان هذا من خال 
ت�صهيل  اخلا�صة,  املوؤمترات  احلوامل,  مع  اللقاءات 
الدخول اىل موقع االنرتنت �صيمياك ماما لاأمهات باللغة 
العربية وم�صروع "اح�صن ماما" الذي يت�صمن جمموعة 
التي  العربية  باللغة  امل�صورة  الق�صرية  االف��ام  من 
ت�صف طرق التعامل مع او�صاع �صائعة تواجهها كل ام 
وغريها من امل�صاريع االخرى اخلا�صة للو�صط العربي.

االجنليزي  م�صت�صفى  بزيارة  قامت  �صيمياك  طواقم 
وووزع��وا  املقد�صة  العائلة  وم�صت�صفى  والفرن�صي 
قدمتها  ال��ت��ي  ال��ه��دي��ة  ل���اأم���ه���ات,  مم��ي��زة  ه��دي��ة 
وللطفل. ل���ام  خ��ا���ص��ة  ه��دي��ة  ت�صمنت  �صيمياك 
الباد  يف  اب��وت  يف  العامة  امل��دي��رة  راف��ه��ون,  ياعيل 
قررنا  لقد  م�صاعفة,  ال�صنة  هذه  يف  "الفرحة  قالت: 
ال�صرور  الإدخ��ال  للتو  ول��دن  اللواتي  االمهات  زي��ارة 

ا�صافة  مميزة  بهدية  اكر  وا�صعادهن  قلوبهن  على 
بهذا  �صعداء  العامل, نحن  اىل  هّن  قدموها  التي  للهدية 
فاإننا  وهكذا  النا�صرة  م�صت�صفيات  يف  ال�صنوي  التقليد 
وهذا  �صنوياً,  اال�صخا�ض  من  واملزيد  املزيد  نفّرح 
بالن�صبة لنا واجب ذو اهمية كبرية يف فرتة االعياد".

املوّلدة اميان �صاهر من امل�صت�صفى االجنليزي قالت: 
انها  حيث  املبادرة  هذه  على  �صيمياك  ن�صكر  "اننا 
اللواتي  لاأمهات  وال�صعادة  الفرحة  من  املزيد  ت�صفي 
ال�صعادة  ا�صفى  االق�صام  يف  وج��وده��م  للتو,  ول��دن 
ما  تبذل  التي  اي�صا  العاملة  املهنية  للطواقم  الكبرية 
با�صتطاعتها مل�صاعدة وخدمة كل والدة ت�صل اىل الق�صم.

الفرن�صي  امل�صت�صفى  يف  ال���والدة  ق�صم  مدير  نائب 
نحب  اننا   ": الزيارة  بعد  قال  جه�صان  اياد  الدكتور 
ال�صركات  مع  والناجح  امل�صرتك  التعاون  هذا  ج��دا  
الو�صط  ولدعم  الن�صاء  الإ�صعاد  تاأتي  التي  واملنظمات 
خا�ض". ب�صكل  وامل�صت�صفيات  ع��ام  ب�صكل  العربي 

فقد  ف��رح  نقوال  د.  وال���والدة  الن�صاء  ق�صم  مدير  ام��ا 
مباركة  جديدة  و�صنة  �صعيدة  اعياد  للجميع  متنى 
والوالدة  الن�صاء  لق�صم  زيارنكم  لكم  "ن�صكر  وا�صاف: 
املقد�صة".  العائلة  م�صت�صفى  يف  الهدايا  وت��وزي��ع 

اب�����وت م��ن��تِ��ج��ة س��ي��م��ي��الك ت���زور 
ال����ن����اص����رة يف  امل���س���ت���ش���ف���ي���ات 

تقارير خاصة

بمناسبة عيد امليالد املجيد رأس السنة الجديدة: 

اب����ت����داًء م���ن االأ����ص���ب���وع احل����ايل, 
الذكية  ال�����ص��اع��ة  ت��ط��ل��ق  اأوراجن 
�صركة  م��ن   Gear S2 ط���راز  م��ن 
����ض.ج.  1,699 ب����-  ���ص��ام�����ص��وجن 

مت االعان عن ال�صاعة الأول مرة خال 
IFA 2015 يف مدينة برلن  موؤمتر 
ال�صحفين  عند  كبريًا  اعجاباً  ولقيت 
يف  التكنولوجيا  جم��ال  يف  املخت�صن 
العامل. ال�صاعة مزودة باأر�صية مميزة 
املختلفة. ال�صاعة  با�صتعماالت  التحكم  من  امل�صتخدمن  لتمكن 

وي�صمل  اأن��ي��ق  بت�صميم  كا�صيكي  ب��ط��راز  متوفرة  ال�صاعة 
 Gear ط���راز  واأي�����ص��اً  ف�صية.  واأر���ص��ي��ة  ���ص��وداء  اأح��زم��ة 
هيبوالريجنيك  �صيليكون  واأح��زم��ة  ريا�صي  بت�صميم   S2
ل��ن��م��ط احل����ي����اة ال���ري���ا����ص���ي. مت م��ائ��م��ت��ه��ا خ�����ص��ي�����ص��ا 

قال  العربي  الو�صط  يف   Orange ت�صويق  مدير  ع��دوي,  عبد 
التقدم  مل�صرية  مكَملة  خطوة  الذكية  ال�صاعة  اطاق  يعترب   ":
التكنولوجي التي ي�صهدها عامل اخلليوي, ومتثل  حلقة اإ�صافية 
يف احلملة التي بادرنا اليها قبل عدة اأ�صهر حيث مت اطاق جمال 
امللبو�صات االلكرتونية يف �صبكة اأوراجن والتي حظيت منذ اللحظة 
االأوىل بنجاح منقطع النظري. �صركة اأوراجن تبذل ق�صارى جهدها 
نحن  واليوم  الباد   يف  اخلليوي  ال�صوق  ري��ادة  يف  لا�صتمرار 
 Samsung الذكية  ال�صاعة  اأطلقت  التي  الوحيدة  ال�صركة 
اللتن  ال�صاعتن الذكيتن اال�صافيات  Gear S2 باال�صافة اىل 
والريا�صي,  الكا�صي  اجل��دي��دان,  ال��ط��رازان  باإطاقهما.  قمنا 
���ض.ج.  1,699 ويبلغ  مم��ت��از   ب�صعر  للزبائن  معرو�صان 

واحلمات  االأج��ه��زة  وب��اق��ي  الذكية  ال�صاعة  على  للتعرف 
يف   Orange in the city مل��راك��ز  ت��وج��ه��وا  ول��ل�����ص��راء 
.orange.co.il/ar املوقع  اأدخ��ل��وا  اأو  العربي  الو�صط 

الوحيدة  االلكرتونية  امللبوسات  رائدة  مجال  أورانج 
بن الشركات الخليوية التي تطلق ساعه ذكية ثالثة



مخبز وميني ماركت النور 

يتقدم بأحر التهاني للمحتفلين 
بعيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة 

أعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات 

شفاعمرو حي العين بجانب اإلطفائية - طريق الملعب 052-6481331

كل انواع الخبز - صاج - طابون 
 لخمنيوت على انواعها واشكالها واحجامها 

كوراسون وبوريكس وألذ انواع الكعك 



باسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي  
في شفاعمرو والموظفين والعاملين  

أتقدم بأعطر التهاني  
وأصدق األماني إلى أهل مدينتنا 

 المسلمين والمسيحيين 
وعموم المحتفلين بـ 

متضرعًا للمولى عز وجل أن تعود  
جميع المناسبات المباركة  

وبلدنا وشعبنا والعالم بأسره  
ينعمون بالسالم والخير 

عيد المولد النبوي الشريف 
وعيد الميالد المجيد 

أمين عنبتاوي رئيس البلدية 
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املحرتفن  االأفاعي  راق�صي  جمموعة  اإىل  اأنتمي  ال 
لت�صطاد  ال��ظ��ام,  ي��ح��ّل  ع��ن��دم��ا  ت��خ��رج,  ال��ت��ي 
فري�صتها وتتلذذ بتفريغ �صّمها القاتل, وال لعدميي 
الذين  االأق���ام  حملة  م��ن  وال�صمري  االإح�صا�ض 
جتميل  على  ويعملون  املنّمقة  العبارات  يكتبون 
وي�صطادون  �صّيقة,  ذاتية  ملاآرب  حتقيًقا  الوجوه 
التزم  قلمي  اأن  جم��ّدًدا  م��وؤك��ًدا  العكرة,  املياه  يف 
ويلتزم م�صلك امل�صداقّية وال�صفافية, هادًفا للتوعية 
خال  من  ذلك  والقا�صي  الّداين  يعرف  واالإ�صاح. 
من  دائًما,  دعوت,  التي  االأ�صبوعّية  رماح  زاويتي 
اإىل االنفتاح  ة يف االأو�صاع الع�صيبة  خاها, خا�صّ
واللجوء اإىل لغة احلوار والتوا�صل وتهيئة املناخ 
والعدالة  امل�صاواة  لتحقيق  املائمة  واالأج���واء 
املجتمع  الأبناء  كرمية  حياة  ل�صمان  وفعا  قوال 
الت�صامح  ثقافة  لتحّل  بيننا؛  التاآخي  بذور  ولزرع 
وال�صفاء يف ربوعنا, ونبذ كّل ال�صلبيات واالأحقاد.
ال واألف ال, ال اأ�صمح لنف�صي اأن ا�صتغّل هذا الظرف 
العاقات  �صدق  يف  ا  و�صكًّ �صعوًرا  لدي  اإّن  الأق��ول 
ال�صائدة بن اأبناء البلد الواحد, واإّن مدينتي ت�صهد 
بلدتي  واإّن  الطائفّي,  اخلطاب  ح��ّدة  يف  ت�صاعدا 
مثال  اأّنها  الع�صور  مّر  على  اأثبتت  التي  احلبيبة 
وقدوة للتعاي�ض, اأ�صحت, ال �صمح اهلل, مدينة تنزف. 
لكّن ما يجري ويدور يف ال�صحف املحلّية ومواقع 
ومقاالت  وتقارير  ن�صر  من  االجتماعّية,  الّتوا�صل 
حول االإ�صكال االأخري يف مدر�صة الب�صلية اأمر جتاوز 
كّل اخلطوط, وو�صع �صفا عمرو واأهلها يف موقف 
�صورة  عر�ض  اإىل  اأّدى  مّما  جديد,  وتوتر  حمرج, 
�صلبّية تتنافر مع �صورتها احلقيقّية,  فعّكر �صفوها 
واأجواءها واأحلق ال�ّصرر ب�صمعة اأهلها الطيبن .
منذ بداية االإ�صكال التزم قلمي اجلمود من منطلق 
الن�صر عن املو�صوع  اأّن تخفيف  القناعة واالإميان 
ا�صتطع  مل  اأن��ن��ي  اإال  ت�صعيده,  م��ن  يخّفف  ق��د 
على  يوما  يعتد  مل  ال��ذي  وقلمي  اأع�صابي  متالك 
اكتب  اأن  فقّررت  الو�صع,  بهذا  ير�َض  مل  الك�صل, 

ال�صخ�صّية  روؤيتي  من 
ال�صرخة. ه��ذه  الأوّج��ه 
علينا اأن نعرتف اأّن هناك 
عامات ت�صري اإىل وجود 
انحراف �صلوكّي, فكرّي, 
ال  اأقّلية   عند  وت��رب��وّي 
بّد  وال  نف�صها,  اإال  متّثل 
ب�صورة  ت��ق��ومي��ه  م��ن 

مًعا  لننادي,  ال�صلوك؛  ه��ذا  ومعاجلة  ج��ذري��ة, 
والعن�صرية,  للتطّرف  ال  عاٍل:  وب�صوت  و�صويًة, 
ال�صماوّية؛  االأدي����ان  ورم���وز  م�صاعر  مل�����ّض  ال 
نقول  ب��ل  العري�ض.  وبالقلم  اأح��م��ر  خ��ط  الأّن��ه��ا 
والت�صايف. والت�صامح  وامل��ح��ّب��ة  للتاآخي  نعم 

يف هذا ال�صياق نرّحب بالبيان الذي اأ�صدرته بلدّية 
�صفاعمرو حتت عنوان "طوينا �صفحة االإ�صكال يف 
رئي�ض  ودعوة  امل�صتقبل",  اإىل  واأنظارنا  املدر�صة 
االنتماء  ب��اأّن  عنبتاوي,  اأم��ن  الرئي�ض  البلدية, 
تهتدي  الذي  النربا�ض  يكون  اأن  يجب  ل�صفاعمرو 
عن  النظر  بغ�ّض  امل��دي��ن��ة,  م��دار���ض  جميع  ب��ه 
كّلها  �صفاعمرو  مدار�ض  واأّن  مالكها,  اأو  مديرها, 
املبداأ  هو  و�صعبنا  بلدنا  اإىل  واالنتماء  �صوا�صية, 
هذا  اأّماخطابنا  ذل��ك,  يف  م�صاومة  وال  االأ�صا�صّي, 
فيبقى اخلطاب ذاته يف كّل منا�صبة, ويف كّل موقع.

واحدة  كبلد  م�صوؤوليتنا  اأّن  توؤكد  رماح,  زاويتي 
على  احلفاظ  على  والعمل  عنها,  الدفاع  يف  تكمن 
�صعارنا  وليكن  واأمانها,  اأمنها,  ووحدتها,  حريتها 
وربيعها  واالأن��ق��ى,  ال��واح��دة  االأ���ص��رة  �صفاعمرو 
اأرا�صيها,  وت��ال��ه��ا,  قلعتها  علي  خمّيًما  ي��ظ��ّل 
يف  وم�صتقبلها,  حا�صرها,  ما�صيها,  اأحيائها, 
الثقافّية,  االجتماعّية,  الرتبوّية,  ف�صوله؛  كّل 
الق�صد. وراء  م��ن  واهلل  ك���اّف���ًة,  وال�����ص��ي��ا���ص��ة 
ل���ك���اّف���ة امل��ح��ت��ف��ل��ن ب���االأع���ي���اد امل���ج���ي���دة ...
ن��ت��م��ّن��ى اخل����ري وال����ربك����ة وراح������ة ال���ب���ال, 
... ال�������ص���ّح���ة  ب�����واف�����ر  ع���ل���ي���ك���م  اأع����������اده 

رم���������اح ي����ص����وّب����ه����ا- م����ع����ن أب�������و ع��ب��ي��د

مقاالت

ب�����ق�����ل�����م: زه������ي������ر دع����ي����م 
قاله  مثل   .. الولد"  ولد  ااّل  الولد  من  اأغلى  ما   "
وكنُت  ال�ّصباب  ريعان  يف  واأن��ا  وق��راأت��ه  اجل��دود 
ف�صحكُت   ," ط��ازًج��ا   " اأًب����ا   حينها  زل����ُت   م��ا 
��خ��ري��ة, وق��ل��ُت:  اإّن���ه جم���رُد مثل  م��ن ب��اب ال�����صُّ
ال�صرقين  فنحن   , اك��ر  ال  ك��ام��ّي��ة  و�صريبة 
ن��غ��ايل ون��ب��ال��ُغ ف���االأب���ُن اأغ��ل��ى مب��ا ال ُي��ق��ا���ض .

فارغ   , املعنى  ,ه�ّض  اكر  لي�ض  َمَثل  اإّن��ه   نعم,  
واأروي��ه  بال�ّصّك  ازرُع���ه  رْح��ُت  ل��ذا   , امل�صمون  
ْيبة , فا�صفرَّ ومل يثمْر  وظّل  ن�صًيا من�صًيا قابًعا  بالرَّ
,اليوم  اليوم  ذاك  جاء  اأن  اىل  ذاكرتي  �صرداب  يف 
ال�صتائّي اجلميل , وجاَء معه ُزهري يرفُل بالرباءة 
؛ جاء قبل ثاث من ال�ّصنن  يتلّفع باملرح , ويزقزق 
ونغماٍت  عذبة   زقزقة   النهار,  طول  �صرفتي  على 
ت��اأخ��ذين اىل دنيا االأح��ام وم��راب��ع االآم��ال.   ج��ذىل 
نفو�صنا   ول���ّوَن  خ��رٍي  �صنابَل  ربوعنا  ف��زرَع  ج��اء 
منه  حركة  فكّل  بالب�صمات,  مثقل  ق��زح  بقو�ض 
وكّل   , غ��َزل  ق�صيدة  ب�صمة  وك��ّل   , جميلة  ة  ق�صّ
الذي  البكاء  حّتى   , َغَنج  �صيمفونّية  زناخة"    "
خاله. وم��ن  منه  اأح��ّب��ه  اأ�صحيت  اأمقته  كنت 
البيت  فقَلَب   , وعفرتته  وعفويته  عناَدُه  اأحببُت 
ب , وك�ّصر وه�ّصم واأنا ا�صحُك يف حن  راأ�ًصا على عقمِ
تروح جّدته تلوُمه وتلومني وتتهمنني " بتدليعه" .

ويكرب   مهل  على  ينمو  ُخ��ط��وة,  خ��ط��وًة  رافقته 
 , حوله  م��ن  نيا  الدُّ على  يتعّرف   , خلّية  خلّية 
ومي�صي  ويحبو  يناغي  ���ص��يء,  ك��لَّ  يتح�ّص�ض 
. معه  قلبي  فيقع  فيبكي,  اأخ���رى   ويقع  ت��ارة 
ال�صباحّية   قهوتي  ارت�صف  واأن���ا  م��رة  غافلني 
القهوة  رك��وة  الناعمة   الطرّية  باأنامله  فلم�ض 
عينيه  من  الّدموع  فانهمرت  فل�صعته,    , ال�ّصاخنة 
يعت�صر  واحل��زن   نام  ان  اىل  الدمع  يكفكف  وظّل 
ال�صاخنة  وال��رك��وة  ال��وق��ت   ذاك  ومنذ   , قلبي 
�صينّيتي. على  والطماأنينة  ب��احل��رّي��ة   تتمتع 
اىل    , فوق  اىل  به  واأقذف  بيدّي  اأرفعه  ما  وكثرًيا 
الف�صاء , فريوح ي�صحك يف خوف و�صرعان ما يحطُّ 

وكتفي  ي���دّي  على 
 ... َكمان   : معانًقا 
يق�صد  وهو  َكمان  
اف��ع��ل��ه��ا ث��ان��ي��ًة.

راوي��������ة ج��م��ي��ل��ة 
خ���ي���وط���ه���ا م���رح 

وحبكتها حمّبة وزمانها يف كّل وقت , كتبها  حمّب 
االأطفال ي�صوع   فوق دفرت ايامي, كتبها روايًة يعجز 
اأن ياأتي مبثلها �صك�صبري او يجاريها د�صتويف�صكي .
وي���ع���ود امل��ث��ل اإّي������اه ي��ط��ف��و م���ن ج��دي��د ف��وق 
 " اأغ�����������ل�����������ى...............  " م����ا  ذاك����رت����ي 
ف��اأ���ص��ح��ُك واأ���ص��ت��م��ي��ح اج������دادي األ�����ف ع��ذر 
ج��وع��ّي��ة  , ف��ق��د ظ��ل��م��ت��ه��م م��ّت��ه��ًم��ا اإي���اه���م ب��ال��رُّ
��ط��ط,  وج��َل��دت��ه��م ب�����ص��وط��ي ال���وق���ح ..  وال�����صَّ
ان��ت��ظ��ر  اأن   , ات����رّي����ث  اأن  ب���ي  ح�����ريٌّ  ك����ان 
ب���ره���ان  اأف�������ص���ل  ف���ال���ت���ج���رب���ة   , الأج���������ّرب 
قبل  حّطت  حن  اأخرى  مرًة  جّرْبُت  ؛  جّربت  وقد 
اجلميل  اآدم"  الّثاين"  حفيدي  قدما  ون�صف   �صنة 
عتبة  الو�صيئة  والب�صمة  االأ�صقر  عر  ال�صَّ ذي 
احلياة , وعتبة بيتنا , وتاأّكد يل ان اأمثالنا العامّية 
مرهف. وح�ضٍّ  جتربة  من  بل   , فراغ  من  ت��اأتمِ  مل 
���ص��ي��دو  ... ���ص��ي��دو   : ب��ك��ل��م��ة  ���ا  ح���بًّ اأذوب 

ابوه  في�صرخ  حفيدي   ُيذنب  حن  عالًيا  واأقهقه 
�صيدو  �صيدو  خلفي..  ليحتمّي  فريك�ض  وجهه  يف 
مقتنًعا اأّنني القادر على كّل �صيء , حامي احلمى , 
حُمّرك الكون باإ�صبعه , فريمق اأباه بنظرة ال تخلو 
من �صماتة ,فاأهّب لنجدته زاجًرا  ذاك " الغا�صب"  
"املعتدي" رغم علمي اّنني اأفعل اخلطاأ اأو بع�صه. 
اأمتّناه   , واحلنايا  الثنايا  ُمعّطُر   , جميل  ُحلٌم 
اجلائزة  فاإّنه   , ان�صان  لكّل  واأمت��ّن��اه   , ي��دوم  اأن 
البال  وه��داأة  ال�صعادة  باأريج  العابقة  الكربى 
ال�ّصماء. َل��ُدن  من   , بعيد  من  القادمة  الهدية  ؛ 
�صيدو ... �صيدي ... الكلمة االأجمل واالأحلى بعد اهلل.
ب��ك��م��ا! حم����ظ����وظ  اأن�������ا  ك�����م  واآدم  زه������ري 

ص������ار ع����م����ري ث������الث س��ن��ن"
هل األسرة الشفا عمرية فعال موحدة ؟

قمتها  يف  وعّلقت  ا�صطناعية,  ميادية  �صرو  �صجرة  ��ن��ُت  زيَّ
�صخ�صية  ملامح  �ُصعاًعا  اأطلق  حلظات  وبعد  م�صيء,  جنم 
اأ�صلوبه  �صّدين  ال��ذي  الكاتب  لذلك  اأنها  تاأكدت  جّيًدا,  اأعرفها 
�صخ�صية  اأنه  �صعرت  ال�صحف...  يف  املتنّوعة  كتاباته  الأتابع 
االإب���داع  ب�صيخ  فلقَّبته  ال��ق��راء,  جمهور  على  ت��اأث��ريه��ا  لها 
واخليال,  االأف��ك��ار  من  كبرًيا  كي�ًصا  َظهره  على  يحمل  ال��ذي 
املمّيزة.  مقاالته  عليهم  ليوزع  الّنا�ض,  هموم  اأب��واب  يطرق 
متنيُت اأن يزورين يف بيتي, لُيقّدم يل تذكاًرا ما, ال يهم قيمته, حّتى 
لمه اأيّن معجبة  م يل دبو�ًصا من تَنك, املهم اأنه اأهداين اإياه, لعمِ لو قدَّ
الظل,  يف  �صاأبقى  اأيّن  اأجتاهل  فاأنا  غبائي!  ل�صدة  يا  بكتاباته, 
اأكر.  فاأنا بالن�صبة له جمرد معجبة عابَرة ال  الأنه ال يعرفني, 
لن اأن�صى اأن جنم اإبداعاتك الذي هداين اإىل مغارة اأفكارك النرّية, 
�صرير  مَنَحني  الّرب  مياد  كتاباتَك.  مغزى  اأفَهم  اأن  اأمتّنى  كم 
الطماأنينة, الأرتاح عليه يف هذه الليلة امليادّية, واأنَت منحَتني 
تّنور امل�صاعر الذي اأ�صَعله فتيل فطنتَك, و�صَعرُت بدفء كلماتك. 
حٍر �صيطاين, �صّور يل اأن االإح�صا�ض باالآخر يف هذا  اأبَطلَت مفعول �صمِ
الّزمن امليادي, لي�ض اإاّل ر�صوة نفاق يقّدمها الّنا�ض للمحتاجن! 

مياد  اأن  ع��ّل��م��ت��ن��ي  اأّن������َك  م���ع 
االإح�صا�ض باالآخر, يولد يف مغارة 
بداخلها  جتمع  التي  االإن�صانّية 
االإح�������ص���ان, ال��ع��ط��اء واخل���ري. 
من  احلقيقي  امل��غ��زى  ت��ذّك��رت 
ال��ك��ات��ب,  ذل����ك  م���ق���االت  وراء 

املظلومن.  وم�����ص��ان��دة  ال��َع��دل,  اإح��ق��اق  اإىل  ت��دع��ون��ا  ال��ت��ي 
حي  زال  م��ا  احل��ق��د,  ه��ريود���ض  اأن  غ��ري��ب,  �صعور  ينتابني 
والّن�صج,  والوعي  االإرادة  اأطفال  فينا  يقتل  اأن  يريد  بيننا, 
فُتدّمر  البع�ض,  بع�صها  عن  الّنا�ض  بتفرقة  ال�ّصغينة  فتنجح 
االأوقات.  اإليه يف هذه  باأَم�ضِّ احلاجة  االأ�َصري, فنحن  تاحمهم 
جتّرك  عربة  على  نويل  بابا  مثل  جال�ًصا  الكاتب  اأّيها  تخيلتك 
ثلوج  على  اآَث��ره��ا  �صترتك  اأنها  ح�صبُت  نحوي,  ال��ود  حبال 
بعرتها...  العا�صفة  اأوهامي  ري��اح  ب��اأن  ه  اأفقمِ مل  �صذاجتي, 
م��ي��ادّي��ة...  فنتازيا  اإاّل  لي�صت  حالتي  اأن  اأدرك���ت  حينها 
غرابة  رغم  جميًدا,  مياًدا  اأي�ًصا  لَك  اأمتّنى  اأن  ُم�صّرة  لكّني 
ا�صتثنائّية. م��ي��ادي��ة  ح��ال��ة  تبقى  ولكنها  ه���ذه,  �صهادتي 

ف�����������ان���ت�����������ازي���ا م���ي�����������الدي�����������ة
ب����ق����ل����م: م����������ارون س�����ام�����ي ع�������ّزام

�صنواٍت  وراء  �صنواٌت 
ال�صعراُء غادر  حًقا  فهل 

دهره من  امرئ  لكل  ان  املتنبي  قال 
الع�صجُد كان  قد  دهرنا  فهل 

ويبالُغ  ويفخُر  ميدُح 
مبايَن ال  �صطوًرا  نكتب  ونحن 

الق�صيدُة؟ اومِ  ال�صعُر 
عنرته  او  املتنبي  كحال  بقيت  هل 

اكتوى  و�صاعر  مدح  �صاعر 
الهوى من  اٍت  نكتبه  ما  ونحن 

يتغزُل ومبحبوبته  الع�صق  ا�صري  هناك 
والغزلمِ الع�صق  بن  منيز  ال  ونحن 

كلل  دون  نكتب 
التعبمِ لنزيل  نكتب 
للقلممِ يخل�صون  هم 

للورقمِ خمل�صون  ونحن 

ذهبوا  اينما 
ن  يكتبو

اينما  ونحن 
نرمي  نذهب 

الورق 
وا�صٌح فالفرق 

ان  �صنحاول  نحن 
التاريخ  من  جزًءا  ن�صبح 

ال  ورقه  عل  ا�صمائنا  حفر  نحاول 
متحى

احاول  �صاأبقى  بل  و�صنبقى 
ورقه على  ا�صمي  حفر  �صاأحاول 

�صخرة على  تاريخي  حفر  �صاأحاول 
قلٍب  كل  على  كتاباتي  حفر  �صاأحاول 

�صنواٍت وراء  �صنواٌت 
ال�صعراء. ميلوؤه  زمن  اتى  وقد 

*غ������������ادر ال�����ش�����ع�����راء*
ه���ال���ي س����ج����ى   : ب���ق���ل���م 







جبهة شفاعمرو الديمقراطية 

بإحترام عضوي البلدية 
زهير كركبي ووسام حالحلة 

تتقدم بأحر التهاني والتبريكات  
الى عموم أبناء شعبنا وأبناء بلدنا االحباء  

بمناسبة حلول االعيادالمجيدة  
ورأس سنة المباركة ومولد النبوي الشريف 

اعاده اهللا علينا وقد عم السالم الشامل  
والعادل ربوع وطنا الحبيب 
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االأم��را���ض,  من  العديد  ال�صتاء  ف�صل  يف  تنت�صر 
يجعل  واالإن��ف��ل��ون��زا,م��ا  ال���ربد  ن���زالت  �صيما  ال 
ممار�صة  اأو  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  االأ���ص��خ��ا���ض  ق����درة 
االأمرا�ض,  تلك  ب�صبب  �صعيفة,  اليومية  احلياة 
�صعيفة. اجل�صم  مناعة  كانت  اإذا  وخ�صو�صاً 

جتاوزاملرحلة  تكفل  القوية  اجل�صم  مناعة  والأنَّ 
م�صكات  مواجهة  دون  من  للف�صول,  االنتقالية 
ت�صاعد  ال��ت��ي  الن�صائح  بع�ض  اإل��ي��ك  �صحية, 
لل�صتاء: ا�صتعدادًا  اجلهازاملناعي  تقوية  على 
_ ال��ت��ن��وي��ع ب���ن م�������ص���ادرامل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة: 
ه���ذه ال��ع��ن��ا���ص��رغ��ن��ي��ة ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل����واد 
املعدنية,وت�صاعد اجل�صم على مواجهة ف�صل ال�صتاء 
البارد من دون م�صاكل �صحية.واإهمال التنوع الغذائي 
الربد. لنزالت  عر�صة  ويجعله  اجل�صم,  ُي�صعف 
)ثاث  اخل�����ص��روات  م��ن  الكف  م��لء  ت��ن��اول  اإنَّ   _
اليوم(,  يف  )مرتن  الفواكه  ومن  اليوم(  يف  ات  م��رَّ
الازمة  اخل��رباء,ب��امل��واد  بح�صب  اجل�صم,  مي��دُّ 
الطويل.وحتمل  املدى  على  املناعة  جهاز  لتقوية 
 , D "و"دي , C "و"�صي , E "اإي" الفيتامينات 
و"بي B6 "6, و"اأ" A جلهاز املناعة فائدة كبرية.
_ يعدًّ احلليب و�صفارالبي�ض واالأ�صماك, من امل�صادر 

 .E بالفيتامن"اإي"  اجل�صم  مت��دُّ  التي  اجل��ي��دة 
مثل  ب��ال��ده��ون  الغنيَّة  االأ���ص��م��اك  اأن����واع  ت��ع��دُّ   _
امل�صادراجليدة  وال�صلمون,من  املاكريل  �صمك 
املك�صرات  مت���دُّ  ح��ن  D,يف  "دي"  للفيتامن 
من  يحتاجه  مب��ا  اجل�����ص��م  النباتية  وال���زي���وت 
واالأف��وك��ادو  البطاط�ض  E,اأما  "اإي"  الفيتامن 
م�صدر  ف��ه��ي  ع���ام,  ب�صكل  االأل���ب���ان  وم��ن��ت��ج��ات 
تناولها.. تغفلوا  ف��ا  "بي6",  للفيتامن  جيد 
يف  مهماً  دورًا  وال�صيلينيوم  الزنك  معدنا  يلعب   _
من  والعد�ض  والكبد  اللحم  املناعة,ويعدُّ  تقوية 
ميكن  ال�صيلينيوم  بالزنك,فيما  الغنيَّة  االأغ��ذي��ة 
والدواجن. رات  املك�صَّ طريق  عن  عليه  احل�صول 

اأي�������ص���اً من  ز  ي���ع���زِّ ال�����ص��وائ��ل  االإك���ث���ارم���ن   _
ق���وة ج��ه��از امل��ن��اع��ة,وب��ج��ان��ب ك��م��ي��ات امل��ي��اه 
اخلريف  ف�صل  خ��ال  اخل���رباء  الكافية,ين�صح 
املختلفة. واالأع�������ص���اب  ال��زجن��ب��ي��ل  مب�����ص��روب 
الربوتينات  كمية  على  اجل�صم  بعدح�صول   _
وال�صعرات احلرارية التي يحتاجها يومياً,ياأتي دور 
ب  �صاعات النوم الكافية الهادئة,كعامل اأ�صا�صي لتجنُّ
ال�صغط الع�صبي وتعزيزاملناعة يف مواجهة التقلبات 
بردًا. ال�صنة  ف�صول  الأ�صّد  املناخية,واال�صتعداد 

للشتاء استعدادًا  مناعتك  جهاز  لتقوية  نصائح 

على  دل��ي��ا  لي�ض  ال�صيب  ان  للعلماء  ات�صح 
�صيخوخة اجل�صم, بل هو على العك�ض دليل على 
للج�صم. اجليدة  االعتيادية  ال�صحية  احلالة 

الفكرة  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  علماء  فند  فقد 
ال��ق��دمي��ة امل��ن��ت�����ص��رة ب���اأن ال�����ص��ي��ب دل��ي��ل على 
ال�صيب  ان  واأك����دوا  امل��ر���ض,  اأو  ال�صيخوخة 
للج�صم. الطبيعية  ال�صحية  احلالة  على  دليل 

�صببه  العلماء,  معطيات  وفق  ال�صيب,  فظهور 
 glutathione اجللوتاثيون  مادة  انخفا�ض 
االإن�صان,  ج�صم  ينتجها  التي  لاأك�صدة  امل�صادة 

وذلك ب�صبب ا�صتخدام اجل�صم لها من اأجل اإبطال 
االأك�صدة  م�صتوى  ارتفاع  وان  االأك�صدة,  عمليات 
كان  اإذا  انه  اأي  ال�صيب.  ي�صبب  ما  يف اجل�صم هو 
بن�صبة  امل���ادة  ه��ذه  ان��ت��اج  على  ق���ادرًا  اجل�صم 
اإذا  خا�صة  بال�صيخوخة,  و�صمه  ميكن  فا  عالية 
االأوىل  بالدرجة  م�صوؤولة  امل��ادة  ه��ذه  ان  علمنا 
اإبطال عمليات االأك�صدة التي يعترب ازديادها  عن 
فكلما  ال�صيخوخة.  عامات  من  ا�صا�صية  عامة 
االأك�صدة  ازدادت عمليات  ال�صن  االإن�صان يف  تقدم 
م��ادة  م�صتوى  ان��خ��ف��ا���ض  م�صببة  ج�صمه  يف 
اجللوتاثيون امل�صادة لاأك�صدة اأي م�صتهلكة اإياها.

ولكن عند ظهور ال�صيب يف وقت مبكر )قبل بلوغ 
م�صكلة  وجود  اىل  ي�صري  قد  هذا  فاإن  ال�30(  �صن 
�صحية يف اجل�صم. وح�صب راأي بع�ض اخلرباء, 
ا�صطرابات  اىل وجود  املبكر  ال�صيب  ي�صري ظهور 
وراثيا. �صببها  يكون  قد  اأو  اجل�صم,  يف  هرمونية 

ش��ي��خ��وخ��ة ال  ج����ي����دة  دل����ي����ل ص���ح���ة  ال���ش���ي���ب 

•ال����������������������������������������������ث����������������������������������������������وم:
اآالف  اإىل  االلتهابات  ع��اج  يف  الثوم  ا�صتخدام  يعود 
الطاعون.  القدماء يف عاج مر�ض  ال�صنن, وا�صتخدمه 
�صد  اجل�صم  حماية  على  ق��ادرة  مركبات  فيه  فالثوم 
البكترييا ال�صارة واإزالتها ف�صاً عن اأنه غني مب�صادات 
احلرة  اجلذور  طرد  على  القادرة  الطبيعية  االأك�صدة 
هي  االألي�صن  م��ادة  وتعد  املناعي.  اجلهاز  وتقوي 
ال�صارة. البكترييا  ملكافحة  الثوم  يف  اأهمية  االأك��ر 
•ال����������������������ق����������������������رن����������������������ف����������������������ل:

الطبيعية  احليوية  امل�صادات  بن  من  القرنفل  يعد 
املفيدة, ف�صا عن اأنه ميلك خ�صائ�ض ت�صاعد على ت�صكن 
االأوجينول. مركب  اإىل  القرنفل  اأهمية  وترجع  االأمل, 
•ال������������������������������ك������������������������������رك������������������������������م:

يف  والهنود  ال�صينيون  ا�صتخدمها  طبية  فوائد  للكركم 
جمموعة  على  يحتوي  فهو  ال�صنن,  مئات  منذ  العاج 
امل�صادة  وامل��واد  لاأك�صدة  امل�صادة  امل��واد  من  كبرية 
للفريو�صات واجلراثيم والفطريات ف�صا عن اأنه يحتوي 

خ�صائ�صه  وبف�صل  لالتهابات.  م�صادة  م��واد  على 
امل�صادة لالتهابات ميكن اأن يكون الكركم مفيدا يف عاج 
الكثري من االأمرا�ض مثل الربو ونزالت الربد واالأنفلونزا.
االأوري����������������غ����������������ان����������������و: •زي������������������������ت 

امل�صببة  البكترييا  قتل  على  االأوريغانو  زيت  ي�صاعد 
لاأمرا�ض دون التاأثري على البكترييا املفيدة, ف�صا عن 
خ�صائ�صه امل�صادة للبكترييا والفطريات والتي جتعل منه 
مناف�صا قويا للم�صادات احليوية غري الطبيعية. وتعود 
مادة  اإىل  البكترييا  مكافحة  يف  االأوريغانو  زيت  اأهمية 
"كرفاكرول", علما اأن زيت االأوريغانو يحتوي على 70 
باملئة من مادة "كرفاكرول", ما يجعل تاأثريه اأكر فعالية.
ا���������ص��������ن�����������������ص��������ا: •ع���������������������ص����������ب����������ة 

عاج  يف  ال�صنن  مئات  منذ  ا�صن�صا  ع�صبة  ت�صتخدم 
وت�صمم  الدفترييا  مثل  البكتريية  االأمرا�ض  من  الكثري 
اأكدت  حديثة  درا���ص��ات  هناك  اأن  علما  وغريها.  ال��دم 
اأن���واع  بع�ض  قتل  على  ال��ق��درة  الع�صبة  ل��ه��ذه  اأن 
العنقودية,  امل���ك���ورات  م��ث��ل  اخل��ط��رية  البكترييا 
ال��ربد. ون���زالت  االأن��ف��ل��ون��زا  ع��اج  يف  ت�صتخدم  كما 
م�������������ان�������������وك�������������ا: •ع���������������������������ص�������������ل 

من  م��ان��وك��ا  ع�صل  ي��ع��د  ال��ل��ذي��ذ,  م��ذاق��ه  ج��ان��ب  اإىل 
قتل  على  ق���ادر  فهو  امل��ف��ي��دة,  الطبيعية  امل�����ص��ادات 
للمثي�صيلن  املقاومة  الذهبية  العنقودية  البكترييا 
تتميز  والتي  احليوية  للم�صادات  املقاومة  والبكترييا 
هذه  اأن  الدرا�صات  اأثبت  اإذ  اللحوم.  اأكل  على  بقدرتها 
للع�صل. الفعال  التاأثري  مقاومة  ميكنها  ال  البكترييا 

مضادات حيوية طبيعية يف متناول يدك وبدون آثار جانبية

االأ�صنان:  لتنظيف  طريقة  اأف�صل  ال�صديد  1.الدعك 
ب�صدة  االأ�صنان  دعك  اأن  اإذ  متاماً,  خاطئة  املعلومة  هذه 
يوؤثر اأوالً على اللثة وقد يت�صبب يف حدوث التهابات بها, 
تنظيف  املهم  من  لل�صن.  الواقية  الطاقة  يتلف  اأن��ه  كما 
االأ�صنان بعناية لكن دون الدعك ال�صديد لل�صن بالفر�صاة.
االأ�����ص����ن����ان:  ي�������ص���ر  االأ��������ص�������ود  2.ال�صاي 
لتلون  كبرية  بكميات  االأ�صود  ال�صاي  �صرب  ي��وؤدي  رمبا 
بعمليات  ب�صهولة  اإزال��ت��ه  ميكن  ه��ذا  لكن  قلياً  ال�صن 
اأ�صرار  له  لي�ض  االأ�صود  ال�صاي  لكن  االأ�صنان,  تنظيف 
ال�صن  تقوية  يف  ي�صاهم  اأن��ه  اإذ  العك�ض,  بل  ال�صن,  على 
للخرباء. وفقاً  الفلوريد,  م��ادة  على  الحتوائه  نظراً 
فقط: ظ��اه��ري  االأ���ص��ن��ان  على  ال��ت��دخ��ن  ���ص��رر   .3

لي�ض  املدخن  اأ�صنان  على  يظهر  ال��ذي  االأ�صفر  اللون 
ال  املعروفة  التبيي�ض  عمليات  اأن  مبعنى  فقط,  ظاهرياً 
اللون  يتعمق  التدخن  ف��رتة  ط��ول  فمع  الإزال��ت��ه,  تكفي 
�صعف  اإىل  ي���وؤدي  التدخن  اأن  كما  ال�صن,  يف  االأ�صفر 
ي��وؤدي  اأن  املمكن  م��ن  ال���ذي  االأم���ر  ب��ال��دم  اللثة  اإم���داد 
االأ�صنان. فقدان  اإىل  ي�صل  وق��د  اللثة  يف  التهابات  اإىل 
االأ�����ص����ن����ان:  ت��ن��ظ��ي��ف  ع����ن  ب����دي����ل  4.العلكة 
م�صغ العلكة ال يغني باأي حال من االأح��وال عن تنظيف 
التنظيف.  وبخيوط  وامل��ع��ج��ون  بالفر�صاة  االأ���ص��ن��ان 
العلكة قد تكون و�صيلة اإ�صافية للتنظيف �صرط اأن تكون 
اأن��واع  با�صتخدام  اخل��رباء  ين�صح  ال�صكر.  من  خالية 
االأ�صنان. م�صغ  لتنظيف  العلكة املخ�صو�صة  معينة من 
العلكة ب�صكل عام ي�صاعد يف زيادة اإنتاج اللعاب وبالتايل 
الفم. يف  ال�����ص��ارة  االأح��م��ا���ض  بع�ض  تركيز  م��ن  احل��د 
ال��ت�����ص��و���ض:  مل���ك���اف���ح���ة  واجل��������زر  5.التفاح 

كما  عك�صية,  بنتائج  ياأتي  �صيء  اأي  تناول  من  االإكثار 
ب�صكل  االأ�صنان  تنظف  بعينها  غذائية  مواد  توجد  ال  اأنه 
تام وتغني عن الفر�صاة واملعجون. التفاح ب�صكل خا�ض 
لاأ�صنان. مفيداً  لي�ض  منه  االإكثار  ف��اإن  لذا  بال�صكر  غني 
ل��ع��ن��اي��ة:  حت���ت���اج  ال  ال��ل��ب��ن��ي��ة  6.االأ�صنان 
اللبنية  االأ�صنان  يف  الت�صو�ض  ظهور  اأن  الكثريون  يعتقد 
لي�ض م�صكلة كبرية الأنها �صتتغري يف كافة االأح��وال. هذه 
املعلومة خاطئة متاماً.. فت�صو�ض االأ�صنان اللبنية يرتك 
يحدث  اأن  املمكن  وم��ن  اجل��دي��دة  االأ�صنان  على  اآث���اره 
غري  ب�صكل  االأ�صنان  منو  اإىل  ت��وؤدي  اللثة  يف  تغيريات 
لتدخل جراحي بعد ذلك. قد يحتاج  ال��ذي  االأم��ر  منتظم 
م��ب��ا���ص��رة: االأك������ل  ب��ع��د  االأ����ص���ن���ان  7.تنظيف 
لكن  الوجبات,  االأ�صنان بعد  بالطبع تنظيف  املف�صل  من 
احرت�ض من غ�صل االأ�صنان بالفر�صاة بعد االأكل مبا�صرة, 
التي  فاالأحما�ض  واحللوى,  الفواكه  تناول  بعد  خا�صة 
وبالتايل  االأ�صنان  مينا  ت�صعف  املاأكوالت  هذه  حتتويها 
اأن  بالفر�صاة بعد االأكل مبا�صرة ميكن  فتنظيف االأ�صنان 
دقيقة   30 ملدة  باالنتظار  االأطباء  ين�صح  باملينا.  ي�صر 
الفرتة  فهذه  بالفر�صاة  االأ�صنان  غ�صل  وقبل  االأك��ل  بعد 
الفم. يف  االأحما�ض  تاأثري  من  باحلد  اللعاب  ليقوم  مهمة 

ب��ال�����ص��ن:  ت�������ص���ر  ال��ت��ب��ي��ي�����ض  8.معجونات 
على  حتتوي  االأ�صنان  تبيي�ض  معجونات  اأن��واع  بع�ض 
مواد قوية جداً ميكن اأن ت�صر بال�صن, لكن احلل يتمثل يف 
اختيار االأنواع التي حتتوي على مواد فعالة غري �صارة 
باملينا اأو اللجوء لعمليات التبيي�ض بعد م�صاورة الطبيب.
االأ����ص���ن���ان: ل��ت��ن��ظ��ي��ف  ت��ك��ف��ي  واح������دة  9.دقيقة 
الوقت املثايل لتنظيف االأ�صنان هو ثاث دقائق على االأقل يف 
ال�صباح وامل�صاء, فهذه هي الفرتة املثالية الإزالة املواد ال�صارة 
ال�صن.  تاأثري املعجون على  االأ�صنان ولا�صتفادة من  من 
10.ال����������ت���������������������ص����������و�����������ض وراث��������������������ي: 
الوراثة لي�صت م�صوؤولة عن ت�صو�ض اأ�صنانك. بع�ض االأمور 
الوراثي,  العامل  فيها  يتدخل  وحجمه  ال�صن  �صكل  مثل 
فقط. النظافة  عامل  اإال  فيه  يتدخل  ال  الت�صو�ض  لكن 

أش��ه��ر ع��ش��رة أخ���ط���اء يف ت��ن��ظ��ي��ف األس��ن��ان
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للعام  الفني  الو�صط  يف  كبرية  م�صاحة  للفرح  ك��ان 
كثرية  ح��ب  ع��اق��ات  تتويج  �صهد  حيث   ,2015
متوقعة. كانت  وبع�صها  فاجاأتنا  بع�صها  ب��ال��زواج, 
ن�����������������������ريم�����������������������ن ووائ�������������������������������������ل

نريمن  امل�صرية  الفنانة  بن  ك��ان  االأح���دث  ال���زواج 
م��اه��ر و���ص��اب��ط ال�����ص��رط��ة امل��ق��دم وائ���ل ف�����وؤاد, يف 
اإنرتكونتينتال,  فندق  يف  القاهرة  امل�صرية  العا�صمة 
وامل�صاهري. ال��ف��ن  جن���وم  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  بح�صور 

دمي��������������������������������������ة ق������������ن������������دل������������ف������������ت
وّدعت النجمة ال�صورية دمية قندلفت العزوبية باقرتانها 
اأحد  يف  اجل��زائ��ري,  همام  ال�صوري  االقت�صاد  بوزير 
فنادق العا�صمة ال�صورية دم�صق, يف حفل زفاف اقت�صر 
على دائرة �صيقة من املقربن. وكانت اأجواء من التكتم 
�صبقت زفاف قندلفت, ب�صبب الو�صع االأمني يف �صورية.
زواجها  ب�صبب  وذلك  كبريًا  جداًل  قندلفت  زواج  واأثار 
ب�صخ�ض من غري دينها, لكنها اأّكدت اأن ما اأقدمت عليه 
ي�صكل دليًا على وحدة ال�صعب ال�صوري وعدم طائفيته, 
اخلطوة. ه��ذه  على  �صجعتها  عائلتها  اأن  اإىل  الفتًة 
م�������������ّن�������������ة واأح������������������م������������������د ف������ه������م������ي

جتربة  اأمن  ومريفت  فهمي  ح�صن  ابنة  منة,  ك��ّررت 
بالفنان  فتزوجت  حياتها,  يف  الثانية  للمرة  ال��زواج 

الفريق  اأع�����ص��اء  اأح���د  ف��ه��م��ي, وه��و  اأح��م��د  ال�����ص��اب 
ماجد  ه�صام  معه  ي�صم  ال��ذي  ال��ث��اث��ي,  الكوميدي 
باالإ�صافة  االأفام,  بع�ض  معاً  قدموا  والذين  و�صيكو, 
اإىل برنامج “الفرجنة”. يذكر اأن منة كانت قد تزوجت 
طويًا. ي�صتمر  مل  زواجها  لكن  رمزي,  �صريف  الفنان 

واأحمد فهمى كان متزوجاً من �صهد, �صقيقة املمثل �صريف 
رمزي, ومت االنف�صال لتمر االأيام ويتزوج اأحمد فهممي 

مّنة, التي �صاءت ال�صدف اأن تكونه طليقة �صريف رمزي
اأم���������������������������������������ل ب���������������������ص����������و�����������ص����������ة

وتكتم  والتاأكيد,  النفي  بن  التاأرجح  من  الرغم  على 
رجل  من  زواجها  تفا�صيل  عن  بو�صو�صة  اأمل  النجمة 
النهاية  يف  مّت  اأنه  اإاَل  عوا�صة,  وليد  اللبناين  االأعمال 
النجمة  ب��ريوت.واح��ت��ف��ل��ت  اللبنانية  العا�صمة  يف 
من  كبري  ح�صور  و�صط  زفافها  بحفل  اجل��زائ��ري��ة, 
�صريين  النجمة  بينهم  واالأ�صدقاء,  واالأه��ل  الفنانن 
عبد النور وزوجها, والفنان عا�صي احلاين وغريهما.

بالري  اأم���ل  جمعت  ال��ت��ي  احل���ب  ق�صة  ت��ك��ن  ومل 
ال��ن��ج��م��ة اجل��زائ��ري��ة كانت  ل��ك��ن  ال��ل��ب��ن��اين خ��اف��ي��ة, 
ف���ج���اأة. ت���زوج���ت  اأن  اإىل  ل���ق���اء,  ك���ل  يف  ت��ن��ف��ي��ه��ا 
م�����������������ي ك�������������������������ص������������اب واأوك����������������������������ا

املطرب  على  قرانها  ك�صاب  مي  امل�صرية  الفنانة  عقدت 
حممد �صاح املعروف ب�”اأوكا” داخل م�صجد ال�صرطه 
عقد  مت  بالقاهرة.و  اأكتوبر  من  ال�صاد�ض  مدينة  يف 
الزواج و�صط جمموعة من االأهل والفنانن واالأ�صدقاء, 
وظهرت الفنانة مي ك�صاب مرتدية ف�صتاناً اأبي�ض ب�صيطاً 
اإذ حلقت �صعرها من اجلانبن, مما  وت�صريحة غريبة, 

اإطالتها  ب�صبب  اجلماهري  من  الكثري  ا�صتياء  اأث��ار 
الذين  النا�ض,  األ�صنة  من  ت�صلم  مل  مي  الغريبة.لكن 
وحجماً! �صناً  منها  اأ�صغر  برجل  زواجها  ا�صتهجنوا 
������������ص�����������م�����������ي�����������ة اخل���������������������������ص�������������اب

من  موؤخرًا  اخل�صاب  �صمية  امل�صرية  الفنانة  تزوجت 
االإعام,  و�صائل  عن  وبعيدًا  تامة  بخ�صو�صية  طّيار, 
حيث مل ت�صرح �صمية عن ا�صم زوجها, واأ�صارت اإىل اأنهما 
3 �صنوات, قبل اأن تتحول ال�صداقة  كانا اأ�صدقاء ملدة 
اإىل حب ثم زواج.وي�صم �صجل اخل�صاب اأكر من زيجة, 
منها. اأي  يف  املاب�صات  معرفة  دون  بالف�صل,  انتهت 
حم����������������������م����������������������د ح����������������������داق����������������������ي

زواجه  بعقد  حداقي  حممد  ال�صوري  الفنان  احتفل 
من  العديد  �صم  زفاف  حفل  يف  االأتا�صي,  �صيدرا  على 
دم�صق. ال�صورية  العا�صمة  يف  واالأ�صدقاء  النجوم 
ا�صتهر  ال��ذي  ال�صوري  الفنان  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

“�صيعة  و  “اخلربة”  يف  �صيما  ال  ك��ث��رية  ب����اأدوار 
الفنانة  م��ن  االأوىل  ل��ل��م��رة  ت���زوج  ك���ان  �صايعة”, 
وحيدة. اب��ن��ة  ول��دي��ه  مطلق  وه��و  يو�صف,  اأ�صيمة 
ت����������������������������������������������������اج ح��������������������ي��������������������در

ت���اج حيدر  ال�����ص��اب��ة  ال�����ص��ورّي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ت��زوج��ت 

على  التكتم  مت  لكن  اجلن�صّية.  لبناين  اأع��م��ال  رج��ل 
�صوريا. ب��ه��ا  مت��ر  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ب�صبب  ال����زواج 
اأي�������������������ن ع����������ام����������ر وع���������������ز ال��������ع��������رب

مدير  ع��ل��ى  ب��زف��اف��ه��ا  ع��ام��ر  اأي���ن  ال��ف��ن��ان��ة  احتفلت 

ب�صحبة  وذل����ك  ال���ع���رب,  ع���ز  حم��م��د  ال��ت�����ص��وي��ر 
ع����دد م���ن جن����وم ال���ف���ن واالإع��������ام وامل�����ص��اه��ري 
ب���ف���ن���دق ف���ريم���ون���ت ت������اورز مب�����ص��ر اجل���دي���دة.
حم����������������������م����������������������د ع�������������������������������ص���������������اف

ف���اج���اأ امل���ط���رب حم��م��د ع�����ص��اف ج���م���ه���وره حن 
لينا  الفل�صطينية  امل��ذي��ع��ة  ع��ل��ى  خ��ط��وب��ت��ه  اأع��ل��ن 
“اإن�صتجرام”. موقع  على  ح�صابه  ع��رب  قي�صاوي, 

حمبوب  ك��ون  ملعجباته,  �صدمة  اخل��ط��وة  و�صكلت 
العرب ظل متكتماً على اخلرب, رغم اأن عاقته العاطفية 

بالقي�صاوي كانت قد بداأت قبل �صهور من اإعان اخلرب.
لكم  واأخ  “كابن  ال�صورة  على  تعليقا  ع�صاف  وق��ال 

اأن ت�صاركوين الفرح بخطوبتي من بنت  جميعا ي�صعدين 
قي�صاوي”. لينا  االآن�صة  بها  اأفتخر  التي  فل�صطن  بلدي 
وي�����ذك�����ر اأن��������ة ع�������ص���اف ول���ي���ن���ا ي���ح�������ص���ران 
اهلل. رام  يف  �����ص����ي����ق����ام  ال���������ذي  ل�����ل�����زف�����اف 
ج����������ي����������ه����������ان ع����������ب����������د ال�������ع�������ظ�������ي�������م

للفنانة  بالن�صبة  م��وؤج��ًا  االرت��ب��اط  م�����ص��روع  ك��ان 
اأخ��ريًا  وقعت  التي  العظيم  عبد  جيهان  ال�صورية 
ال�صورية  النجمة  و�صعت  حيث  احل��ب,  �صباك  يف 
خ���امت اخل��ط��ب��ة وارت���ب���ط���ت ب�����ص��خ�����ض م���ن خ���ارج 
عياد. اأمي��ن  امل�صري  الطبيب  وه��و  الفني  الو�صط 
واأح����������������������������م����������������������������د رمي 
احتفل  اأخ����ريًا  وات���ف���اق,  وخ���اف  ورد,  اأخ���ذ  ب��ع��د 
رمي  املمثلة  ع��ل��ى  بخطوبته  �صعد  اأح��م��د  امل��ط��رب 
ح�صور  ع��ل��ى  اقت�صر  ب�صيط  ح��ف��ل  يف  ال���ب���ارودي, 
من  املقربن,  االأ���ص��دق��اء  وبع�ض  العرو�صن  عائلة 
الفني. الو�صط  داخل  من  لهما  �صديق  اأي  دعوة  دون 
اأع������وام عن   4 اأع��ل��ن��ا ق��ب��ل  ق���د  ال��ث��ن��ائ��ي  وك�����ان 
اأعلنا  ح��ت��ى  قليلة  اأ���ص��ه��ر  مت�����ض  مل  ل��ك��ن  ح��ب��ه��م��ا, 
ر�صمي. ب�صكل  يرتبطا  اأن  قبل  ب��ه��دوء,  انف�صالهما 

الفني ال��وس��ط  يف  وال���زواج  الخطوبة  ع��ام   2015
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ال����������ن����������ج����������وم ال�����������������ص��������وري��������ون
االأمر  بات  ال�صائعات,  من  �صل�صلة  وبعد  بدايًة, 
واقعاً, ووقع الطاق واالنف�صال النهائي بن اأمل 
عرفة وزوجها عبد املنعم عمايري بعد 12 عاماً 
ابنتن هما مرمي و�صلمى. اأثمر عن  ال��زواج,  من 
بالقول  ال�����ص��وري��ة  ال��ن��ج��م��ة  اك��ت��ف��ت  ح��ي��ن��ه��ا, 
ه���دوء  ب��ك��ل  “انف�صلنا  زهرة”:  ل�”اأنا 
تفا�صيل. اأي  اإ�صافة  عدم  وف�ّصلت  واحرتام” 
وجاء الطاق هذه املرة بعد عامن على انف�صالهما 
فقط. واح��د  اأ�صبوع  �صوى  يدم  مل  ال��ذي  االأول 

ورغم انف�صالها غري الر�صمي خال العام املا�صي, اإال 
اأّن جيني اإ�صرب ف�ّصلت عدم االإف�صاح عن اخلرب حتى 
جتد الوقت منا�صباً بعيدًا عن ال�صجيج االإعامي.
وبعد ع�صر �صنوات من الزواج الذي تكّلل بطفلتهما 
“�صاندي”, ك�صفت النجمة ال�صورية اأّنها انف�صلت 
اأّنها  واأك���دت  �صحية,  عماد  املنتج  زوجها  عن 
يعني  ال  انف�صالهما  واأّن  �صديقن,  ظا  وزوجها 
عماد  “يبقى  وقالت:  للخاف,  جمال  ترك  اأب��دًا 
والدًا لطفلتي التي تعي�ض معي وترافقني دوماً”.
عن  ال��دي��ن  �صم�ض  ع��ب��ري  انف�صلت  ب���دوره���ا, 
تك�صف  مل  لكنها  عامن,  يقارب  ما  منذ  زوجها 
التفرغ  وق���ررت  ال��ع��ام,  ه��ذا  اإال  املو�صوع  ع��ن 
التفكري جم��ددًا  ال��ث��اث��ة وع���دم  ل����اأوالد  ال��ت��ام 
تقدير. اأق��ل  على  القريب  الوقت  يف  ال���زواج  يف 

االنف�صال  اأّن  الروا�ض  نظلي  اأكدت  ناحيتها,  من 
اأ�صهر, لكنه  عن زوجها جال �صموط ح�صل قبل 

مل يخرج اإىل العلن اإال االآن, قائلة: “ف�صلنا عدم 
وقد  �صخ�صياً.  باعتباره  املو�صوع  يف  التحدث 
�صديقان  حالياً  وزوجي  واأنا  املرحلة,  جتاوزنا 
ذي  من  اأق���رب  وحتى  وطيدة  عاقة  وتربطنا 
بناتي  ووال���د  زوج��ي  يكون  اأن  قبل  الأن��ه  قبل, 
مهم”. واأ���ص��ت��اذ  مقرب  �صديق  ه��و  وحبيبي, 

�صخ�صية  �صاحبة  عليو  رواد  انف�صال  وياأتي 
زوجها  ع��ن  �صايعة”  “�صيعة  يف  “عفوفة” 
الثانية,  طفلتها  اإجن����اب  ع��ل��ى  �صهرين  ب��ع��د 
عانت  اأّن���ه���ا  ع��ل��م��اً  ل��ط��ف��ل��ت��ن,  اأّم�����اً  لت�صبح 
املفرت�ض. وقتها  قبل  اأجن��ب��ت  الأن��ه��ا  �صحياً 

رقماً  حّطمت  ال��ب��ك��ري  ت��ول��ن  ف����اإّن  واأخ�����ريًا, 
بعد  زوج��ه��ا  ع��ن  انف�صالها  ب��اإع��ان  قيا�صياً 
اأّن  وك�صفت  زواج��ه��ا.  على  فقط  اأي���ام  اأرب��ع��ة 
ال��زواج  عقد  ف�صخ  على  اأجربته  زوجها  عائلة 
قولها. حد  على  وممثلة  �صابقاً  مطلقة  باعتبارها 
ال����������ن����������ج����������وم امل�����������������ص��������ري��������ون

ح��������االت ط�������اق ال����ن����ج����وم امل�������ص���ري���ن 
�����ص����ادم����ة  ك�����ان�����ت   2015 ع��������ام  يف 
انف�صال  احل����االت  ه���ذه  واأب�����رز  اأوىل  ك��ان��ت 
ال��ف��ن��ان��ة غ�����ادة ع����ب����دال����رازق ع���ن زوج��ه��ا 
اخل����ام���������ض االإع�������ام�������ي حم���م���د ف�������ودة.
�صهدتها  ال��ف��ن��ي  ال��و���ص��ط  يف  ط���اق  ح��ال��ة  ث���اين 
علوي  ليلى  للفنانة  ج��اءت   2015 ع��ام  بداية 
اجلمال  من�صور  االأع���م���ال  رج���ل  زوج��ه��ا  ع��ن 
اأع�����وام.  8 دام  زواج  ب��ع��د  ت����ام,  ه����دوء  يف 

حماقي  حممد  املطرب  انف�صل  العام  اأوائ��ل  ويف 
عن زوجته نهلة احلجري, بعد ق�صة حب طويلة 
يخفمِ  ومل  ب�صنوات,  ال��زواج  قبل  معها  عا�صها 
حالته  �صوء  يف  ت�صبب  الطاق  ه��ذا  اأن  حماقي 
وفاة  مع  متزامنا  ج��اء  اأن��ه  خا�صة  النف�صية, 
األبومه  بتاأجيل  كفيلة  اأ�صبابه  وكانت  وال��ده, 
حماقي  به  عاد  ال��ذي  يغيب"  ما  "عمره  االأخ��ري 
�صنوات.  ث��اث  غياب  بعد  الغنائية,  لل�صاحة 
اأمريكا  يف  "طيبة"  االأوىل  لطفلتها  والدتها  وبعد 
اأعلنت املمثلة واملغنية روبي طاقها من املخرج 
�صامح عبد العزيز بعد زواج مل ي�صتمر �صوى اأقل 
من عام فقط. وكان زواجهما قد اأثار جدال اإذ اإن 
�صامح كان متزوجا من املذيعة داليا فرج التي ما اأن 
عرفت بخرب زواجه الذي كان �صرا حتى طلبت منه 
الطاق, وبالفعل انف�صلت عن زوجها ووالد اأبنائها.
الو�صط  �صهدها  التي  االنف�صال  حاالت  اآخر  ومن 
عن  ك��رمي  نيللي  الفنانة  انف�صال  ك��ان  الفني 
النجا,  اأبو  هاين  الدكتور  التغذية  خبري  زوجها 
ا�صت�صافتها  اأثناء  ر�صميا  اخلرب  نيللي  واأعلنت 
يف اأحد الربامج, حيث قالت اإنها اأ�صبحت امراأة 
�صوى  تفا�صيل,  باأي  نيللي  تدلمِ  مل  ولكن  حرة, 
الذي  ���ص��وؤال   100 برنامج  خ��ال  م��ن  م��وؤخ��را 
قالت  حيث  �صلهوب,  راغ��دة  االإعامية  تقدمة 
وحاولت  النكد,  من  �صنة   11 معه  عا�صت  اإنها 
ال�صغريتن  ابنتيها  اأجل  من  بال�صرب  تتحلى  اأن 
الطاق.  النهاية �صوى  لكن مل جتد مفرا يف  منه, 

م��ع   2015 خ�������الل  ال����ن����ج����وم  ط�������الق 
اخ����ت����الف ال����ظ����روف وال�����زم�����ان وامل���ك���ان

النجوم السوريون 

النجوم المصريين 

ال�صاهر بكاظم  وتنتهي  ب��اأح��ام  ت��ب��داأ   ..
اأعلى  يف  "اأحام"  االإماراتية  الفنانة  تاأتي 
الرتتيب بروة تتجاوز ال�50 مليون دوالر, 
يف  ت�صتثمرها  التي  االأم���وال  اإىل  باالإ�صافة 
لندن  ف�ي  متلكها  التي  والق�صور  العقارات 
واالإم��ارات,  االمريكية  املتحدة  والواليات 
بحوايل  امل��ج��وه��رات  م��ن  ثروتها  تقدر  كما 
امتاكها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  دوالر  مليون   20
يبلغ  ي��د  وح��ق��ائ��ب  الثمن  باهظة  ماب�ض 
دوالر. األ���ف  و100   80 ب��ن  م��ا  �صعرها 
وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  وتتقا�صم 
الذي  الت�صنيف  قائمة  اأح��ام  الفنانة  مع 
بالنظر  فنان  كل  ثروة  احت�صاب  على  اعتمد 
احل��ف��ات  وع����دد  احل��ف��ات  يف  اأج����ره  اإىل 
ث��روت��ه. وم���ق���دار  ع���ام  ك��ل  يقيمها  ال��ت��ي 

 57 ب��ح��وايل  وه��ب��ي  هيفاء  ث���روة  وق���درت 
م�صريتها  خ���ال  حققتها  دوالر,  م��ل��ي��ون 
�صتة  خالها  قدمت  والتي  الق�صرية  الفنية 
م�صل�صات. وث��اث  اأف��ام  وثاثة  األبومات 
الفنان  ن�صيب  من  فكانت  الثانية  املرتبة  اأما 
امل�صري عمرو دياب الذي جنى من بيع اأكر 
من 50 األبوم خال م�صريته الفنية منذ عام 
دوالر. مليون   42 بحوايل  يقدر  ما   ,1983

بروة  الثالثة  املرتبة  اإلي�صا  الفنانة  وحتتل 
قدرت ب�41 مليون دوالر, نظرا الأنها متثل اأكر 
من ثمانية منتجات عاملية تت�صمن املجوهرات 
باالإ�صافة  ال�صم�صية  والنظارات  وال�صاعات 
غنائية. األبومات   10 من  اأكر  اإ�صدارها  اإىل 
يف  عجرم  نان�صي  اللبنانية  الفنانة  و�صنفت 
املرتبة الرابعة يف قائمة اأغنى 10 فنانن عرب 
لعام 2015, وذلك بر�صيد 37 مليون دوالر.

فريوز  الفنانة  احتلت  اأي�صا,  لبنان  وم��ن 
قدرت  حيث  الت�صنيف  يف  اخلام�صة  املرتبة 
تليها  دوالر,  مليون   36 ب��ح��وايل  ثروتها 
دوالر. مليون  ب�34  ك��رم  جن��وى  الفنانة 

املركز  يف  �صاكر  هاين  امل�صري  الفنان  وياأتي 
ال�صابع, حيث مكنه ر�صيده البالغ 600 اأغنية 
دوالر. مليون   32 بلغت  ث��روة  حتقيق  من 

وج������اءت ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��اج��دة 
ثروتها  ببلوغ  الثامن  امل��رك��ز  يف  ال��روم��ي 
حلت  فيما  دوالر,  مليون   28 ب���  يقدر  م��ا 
التا�صع  املركز  يف  حجازي  اأم��ل  مواطنتها 
دوالر. مليون   23 ح���وايل  بلغت  ب���روة 
قي�صر  ن�صيب  من  فكان  العا�صر  املركز  اأم��ا 
ال�صاهر, والذي قدرت  العربي, كاظم  الغناء 
األ��ف. و800  دوالر  مليون   22 ب�  ثروته 

أغ���ن���ى ع��ش��رة 
ف��ن��ان��ن ع��رب 
 2015 ل���ع���ام 









(ملك الليديم) كهرباء برانسي 

حمالت ساخنة على الدفايات 
 والمبات الطوارئ والسخانات الكهربائية 

دفاية 3 اصابع لوكستين 

سخان كهربائي (אטמור) 

90 ش.ج 

180 ش.ج 

دفاية حمام لوكستين دفاية اصبعين لوكستين 

دفاي اصبعين 

دفاية جولد الين 
دفاية ميسترال 

دفاية جولد الين 

75 ش.ج 

9861222-04 / 0528449728شفاعمرو بجانب كوبات حوليم هستدروت 

المبة طوارئ (חירום)60 ليد كفالة سنتين 
70 ش.ج 

المبة طوارئ (חירום)120 ليد كفالة سنتين 

المبة طوارئ 
 (חירום) 

120 ش.ج 

380 ش.ج 

250 ش.ج 

250 ش.ج 

70 ش.ج 

120 ش.ج 

80 ش.ج 
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احلمل

الثور

جوزاء

ال�صرطان

اال�صد

العذراء

نظرت  اإذا  امل���ادي  و�صعك  ال��ع��ام  ه��ذا  يحدد  م��ن  اأن��ت   : م��ادي��ا 
وا�صتفدت  بعقانية  الواقع  مع  وتعاملت  وذك��اء  بعمق  لاأمور 
على  لت�صعك  اأمامك  جتدها  التي  والعملية  املالية  الفر�ض  من 
املادية  اأم��ورك  يف  ملحوظ  حت�صن  يح�صل  حيث  ال��روة  طريق 
يف بداية العام وتكون �صديد احلر�ض على امل�صتوى الذي و�صل 
اأن الظروف اأ�صبحت م�صاعدة لك ولكن االأ�صخا�ض  اإليه و�صتجد 
الذين حولك اأو �صركائك يحاولون اإ�صعاف خططك , لذلك حافظ 
 . االأق��وى  كن  و  �صلبي  ب�صكل  عليك  يوؤثرون  تدعهم  وال  ترتاجع  وال  ت�صميمك  على 
9: احل���������������������������������������������������������������ظ  رق���������������������������������������������������������������م 

مهنيا : كل الظروف مواتية هذا العام لتح�صن واقعك املهني تعامل مع كل ما يحيط 
بك بهدوء وثقة بالنف�ض و�صو حتقق هدفا اأ�صا�صيا كافحت الكثري من اأجله , وقد تكون 
يف منت�صف العام قلقا" ب�صاأن بع�ض املهام يف عملك الأن ا�صطرارك لرحلة عمل �صيكون 
�صببا" يف تاأجيل بع�ض املواعيد التي تعتربها اأنت هامة وحتى اأنك كنت ت�صتعجلها 
اأولوياتك  ترتب  برناجمك وكيف  تنظم  تعرف كيف  اأن  هو  لها.املهم  وكثري احلما�ض 
.ال��������������������ي��������������������وم االأف�������������������������������ص���������������ل :ال�������������ث�������������اث�������������اء 
31مار�ض ( لديك   ��21 عاطفيا : العازب :اإذا كنت من مواليد الع�صرية االأوىل )من 
وهذا   , العاطفي  اال�صتقرار  لك  ويوؤمن  يزهر  ربيعيا"  احلب  يكون  اأن  دائمة  اأمنية 
باأخطاء  تهتم  ال  عذبة,  بلقاءات  تتمتع  حيث  ال�صهر  منت�صف  بعد  جتده  �صوف  ما 
,اأما  العواطف وينع�صها  بينكما ويجدد  امل�صافة  الذي �صيقرب  االأمر  , وهو  احلبيب 
ال�صوق  م�صاعر  تكون   ) ابريل   10  �� )من1  الثانية  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا 
لديك قوية يف هذا العام و �صتكون مّلحا" للقاء احلبيب با�صتمرار , ومن جهة اأخرى 
وال  ظروفه  تراعي  اأن  تريد  ال  اأنك  و  اأناين  باأنك  ي�صعر  �صتجعله  معه  ت�صرفاتك  فاإن 
و  له  �صوقك  ينبع من  اإحلاحك  باأن  له  ت�صرح  اأن  تن�صى  اإذن ال  اأولوياته,  اأن حترتم 
 ) ابريل   20  ��  11 من   ( الثالثة  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا  اأما  اإزعاجا",  لي�ض 
اأن  بعد  العاطفي  مب�صتقبلك  العميق  والتفكري  لا�صتقالية  بحاجة  العام  هذا  تكون 
تعي�ض  اأن  االأ�صدقاء وحتاول  فتبتعد عنه وعن  باالرتباط  تردده  خذلك احلبيب يف 
فيهتم  جديد  �صخ�ض  يظهر  وفجاأة  اجلديدة  حياتك  م�صار  تر�صم  كي  لفرتة  العزلة 
تتاأرجح  العام  بداية  يف  املتزوج:   . لاأمور  نظرتك  ويغري  عزلتك  من  ويخرجك  بك 
توازنها  و�صائل  عن  ,وتبحث  وهبوط  �صعود  بن  ال�صريك  مع  العاطفية  العاقة 
وت�صعر بالقلق الأن عاقتك العاطفية معه تفقد حرارتها وتتحول تدريجيا اإىل التعود 
جوهرية  لي�صت  باأمور  عنه  تن�صغل  واأنت  الكثري,  منك  ينتظر  ال�صريك   , والرتابة 
واحلب  والتفاهم  العاطفي  اال�صتقرار  لعودة  يوؤدي  اأمر  يحدث  ال�صهر  نهاية  ويف   ,
. االأ�صرة  ي�صعد  مهم  هدف  لتحقيق  معه  فتتعاون  قوته  اإىل  ال�صريك  مع  املتبادل 

طريق  وع��ن  ب�صرعة  تاأتي  االأم���وال  ب��ان  الوهم  تعي�ض   : ماديا 
خطوات  باتخاذ  ال�صهر  م��ن  االأوىل  االأي���ام  يف  وتفكر  املغامرة 
باأم�ض  اأن��ت  ومب��ال  املجازفة  طريق  عن  ال�صريع  الربح  اأج��ل  من 
وتندفع  املقربن  االأ�صخا�ض  اأحد  براأي  تتاأثر  ,حيث  له  احلاجة 
الظروف  ح�صاب  دون  و  الربح  بق�صد  جتارية  بعملية  للقيام 
القيام  واالأف�صل   , اأم��وال��ك  تبدد  ال  حتى  احل��ذر  الكاملة,عليك 
فر�صة  اأم���ام  الأن��ك  م�صمونة  نتائج  اإىل  ي���وؤدي  م��درو���ض  بعمل 
 . للمغامرة  ال��ل��ج��وء  دون  امل����ادي  و���ص��ع��ك  لتح�صن  ال�صهر  ن��ه��اي��ة  يف  ه��ام��ة 
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العمل  من  اأو�صع  اآفاق  وفيه  بتّلقي عر�ض عمل جديد ومغري  �صعيد  �صتكون  مهنيا: 
يف  حري�صا"  تكون  واأن  و�صريع  متعقل  ب�صكل  العر�ض  تدر�ض  اأن  وعليك  احل��ايل 
�صيح�صل  ما  تغيري  هناك  الأن  ال�صهر  ه��ذا  الزماء  مع  اجليد  التعامل  ويف  عملك 
الفر�صة  نف�صك  على  ت�صيع  فا  ال�صهر  منت�صف  يف  جديدة  م�صوؤولية  تتحمل  ورمبا 
 . لاأمور  اجليد  تقديرك  وعدم  و�صكوكك  ع�صبيتك  ب�صبب  يكون  فهذا  �صاعت  واإذا 
ال���������������ي���������������وم االأف���������������������������ص�������������ل :االأرب�������������������������ع�������������������������اء .

30 مايو ( ت�صعر   ��21 عاطفيا : العازب : اإذا كنت من مواليد الع�صرية االأوىل)من 
الأن  تغيري  اأي  اإج��راء  قادر  غري  واأن��ت  يتغري  اأن  وتريده  احلايل  الو�صع  من  بامللل 
القدر طبعا" هو االأقوى فتنتابك فرتة حنن اإىل ما�صيك اجلميل وحتاول االلتقاء اأو 
باأنه يحن مل�صاعر قدمية جميلة  االت�صال بحبيب قدمي من باب االطمئنان فيفاجئك 
��10 يونيو(  اإذا كنت من مواليد الع�صرية الثانية )من1  اأن يرتبط بك,اأما  ويتمنى 
�صحر احلب ميلئ حياتك بالتفاوؤل واحليوية هذا ال�صهر, وتفاين احلبيب يف اإ�صعادك 
يجعل كل �صيء اأمامك م�صرق ,وقد جتد يف منت�صف ال�صهر مفاجاأة �صارة وغري عادية 
يعدها احلبيب جتعل اأجواء احلب ترفف على عاقتكما العاطفية وتكون يف اأح�صن 
21 يونيو( رمبا جتد   ��  11 حال , بينما اإذا كنت من مواليد الع�صرية الثالثة ) من 
اأن جتربتك ال�صابقة باحلب تقودك اإىل اأن العاقة العاطفية متعبة اإذا مل تكن قائمة 
تعميم  ت�صتطيع  ال  ولكنك   , و�صراب  وهم  يكون  ما  غالبا  احلب  واإن  الو�صوح  على 
اأمتع اللحظات  اأمامك يف منت�صف ال�صهر و�صتعي�ض  ذلك الأن احلب احلقيقي �صيكون 
هناك  يكون  لن  ولكن  قوية  عواطفك  ال�صهر  بداية  يف  تكون   : املتزوج   . احلبيب  مع 
اآخر ,هذا  اأنت يف وادي  ال�صريك بل �صيكون هو يف وادي و  جتاوب منا�صب من قبل 
ال يعني اأنه �صيء و لكن عواطفه على موجة خمتلفة عن موجة وقوة عواطفك على 
الفرتة  اإىل م�صكلة فهذا �صيكون موؤقتا" و �صتتجاوزان هذه  االأمر  اإذا و�صل  كل حال 
بف�صل تنازل يقوم به ال�صريك , ورمبا حت�صل بع�ض امل�صاحنات يف االأيام االأوىل من 
االأمور بدون  اأن تتقبل  اأمر طبيعي و يجب عليك  اأعماقك وهذا  توؤثر يف  التي  ال�صهر 
روحك  اأن  و�صيفهم  وح��اوره  ال�صريك  واجه   , الأحد  اللوم  توجه  اأن  بدون  و  حزن 
اإىل طبيعتها بعد منت�صف ال�صهر .  ريا�صية ول�صت �صعيف و�صتعود املحبة واالألفة 

ماديا : ت�صعر يف بداية العام و كاأن كل �صيء مغلق يف وجهك 
هناك  ولي�ض  مهتمن  لي�صوا  ال�صركاء  من  االآخرين  واأن 
ال�صهر  منت�صف  ويف  املادي,  الو�صع  لتح�صن  يتحرك  من 
�صفر  يلزمه  امل��ادي  و�صعك  حت�صن  اأن  يوؤكد  اأمر  يحدث 
الكثري  يدخل  مفيدا" و  �صيكون  املكان وهذا  انتقال من  اأو 
املادي و االجتماعي.  التجديد والتعديل على و�صعك  من 
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مهنيا : تعود اأفكار التجديد اإىل راأ�صك و تفكر اإما بتغيري مهنتك اأو باإجراء 
جتديد على �صروط اأو ظروف عملك , ولكن هذا ال�صهر لي�ض باملنا�صب الإجراء 
اأي تغري , حاول اأن تقوم بوظيفتك دون تذمر اأو غرور وال حتاول اأن تتكرب على 
زمائك الأن حظك يف هذه الفرتة �صعيف ويف�صل اعتمادك على جهدك فقط. 
ال����������������ي����������������وم االأف�����������������������������ص��������������ل :االث����������������ن����������������ن. 
اإىل  22يونيو  اإذا كنت من مواليد الع�صرية االأوىل )من   : : العازب  عاطفيا 
1 يوليو ( يدور بينك وبن احلبيب حوار يف بداية ال�صهر يوؤدي اإىل حدوث 
حالة  تعي�ض  ال�صهر  منت�صف  ويف   , العاطفية  عاقتكما  يف  التطورات  بع�ض 
خا�صة من العواطف واالأحا�صي�ض التي جتعلك تغري اأ�صلوب حياتك وتفكر 
باأكر من احتمال للبدء بحياة عاطفية جديدة واالإ�صراع يف ترتيبات الزواج 
ورمبا حتدد له موعدا يف القريب العاجل ,اأما اإذا كنت من مواليد الع�صرية 
11 يوليو( �صوف ينتابك �صعور غريب يف منت�صف ال�صهر   �� الثانية )من2 
وتعي�ض حب من اأول نظرة يجعل احللم حقيقة حيث تعي�ض م�صاعر دافئة 
للحياة  نظرتك  ويغري   , الع�صق  �صماء  يف  حتلق  جتعلك  رقيقة  واأحا�صي�ض 
ويجعلك �صعيدا, بينما اإذا كنت من مواليد الع�صرية الثالثة ) من 12 �� 22 
احلبيب  من  تريد  وال  ومتقلب  مزاجي  ال�صهر  بداية  يف  تكون  رمبا   ) يوليو 
اأن يعلن حبكما اأمام االأ�صرة , ومتيل اإىل تاأجيل موعد االرتباط ولكن ومع 
بداية االأ�صبوع الثالث من ال�صهر يتحكم العقل يف ت�صرفاتك العاطفية بدال 
اأكر عقانية يف �صلوكك العاطفي مع احلبيب وتقررا  من القلب , وت�صبح 
لعاقتك  البياين  اخلط  اأن  ال�صهر  بداية  يف  تكت�صف  املتزوج:   , االرتباط 
العاطفية مع ال�صريك يف انحدار وتبحث معه عن االأ�صباب الإنقاذها كي ت�صل 
اأن  اإىل بر االأمان, وترغب احلفاظ على العاقة الودية معه ولكنك تكت�صف 
ت�صرفاتك وعنادك هما ال�صبب االأ�صا�صي يف ذلك ,ويف منت�صف ال�صهر تكون 
اأمام اأحداث هامة تتعلق مب�صتقبل االأ�صرة فتت�صامن مع ال�صريك وتتجاوزا 
كل ال�صلبيات وتعود العاقة اإىل قوتها وت�صودها ال�صعور باالأمان والتفاوؤل 
اأنت  تناق�ض  اأن  املحتمل  ,ومن  الوفاء  رديف  احلب  ويكون  جيد  مب�صتقبل 
املنزل.  داخل  التغريات  بع�ض  اإجراء  يف  وتفكروا  االأمور  بع�ض  والعائلة 
رمبا تت�صمن هذه التغيريات تغيري مكان االإقامة متاما واالنتقال ملكان اآخر. 

مادية  اأخطاء  نتيجة  خفيف  بتوتر  العام  بداية  يف  ت�صعر   : ماديا 
دور  له  هام  عقد  جتديد  ب�صاأن  متخوفا"  وتكون  �صابقا  ارتكبتها 
خيارات  ع��دة  اأم��ام��ك  ويكون  امل���ادي,  و�صعك  حت�صن  يف  كبري 
غري  ن�صاط  ال�صهر  منت�صف  يف  وجتد  امل��ادي,  و�صعك  لتح�صن 
�صيء  ك��ل  ويتغري  امل���ادي  و�صعك  حت��والت  جم��ري��ات  يف  ع��ادي 
االأ�صدقاء  اأح���د  ي��ك��ون  حيث  توقعاتك  وبعيدا"عن  ب�صرعة 
املال  من  مبلغا"  لقر�صك  اأو  لك  امل��ادي  الدعم  لتقدمي  م�صتعدا" 
 . املالية  الأزمتك  حدا  �صي�صع  الأنه  ذلك  مرتاحا" نف�صيا" اأقبل  تكون  لن  اأنك  ومع 
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اأمام  مت�صنجا"  تبدو  ولذلك  حاولت  مهما  طبعك  تغيري  ت�صتطيع  ال  اأنت   : مهنيا 
تن�صى  ال  ال�صهر,  بداية  يف  يحدث  قد  العمل  حميط  يف  يعجبك  ال  ت�صرف  اأي 
اأنك  مع  ع�صبيتك  جت��اه  �صيئة  فعل  ردة  له  تكون  اأن  ممكن  الزماء  بع�ض  اأن 
ذلك  يدركون  ال  االآخرين  لكن  و  اأحد  اإي��ذاء  تريد  وال  القلب  طيب  داخلك  يف  اأنت 
بل  املوا�صيع  و  امل�صائل  تخلط  ال  لذلك  فعلهم  ب��ردة  يتم�صكون  اأحيانا"  وه��م 
و�صتجد  تروي  بكل  تنهيها  و  بو�صوح  االأم��ور  بن  تف�صل  اأن  يجب  العك�ض  على 
 . املهني  واقعك  حت�صن  جديدة  مهمة  اأو  من�صب  اأم��ام  اأن��ك  ال�صهر  نهاية  مع 
ال����������������ي����������������وم االأف�����������������������������ص��������������ل :االأرب���������������������ع���������������������اء 
 1  �� اأغ�صط�ض   23 )من  االأوىل  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا   : العازب   : عاطفيا 
�صبتمرب ( قد تكون يف بداية العام اأمام اأزمة مع احلبيب وتعي�ض متعة وظلم احلب 
تكت�صف  الأنك  اأخطائه  على  لت�صاحمه  ال�صهر  منت�صف  يف  تعود  واحد,ولكنك  باآن 
,وت�صعر  وامل�صتقبل  باحلا�صر  وتفكر  املا�صي  توترات  وتن�صى  بقوة  يحبك  اأنه 
بالتفاوؤل يف اأن ت�صري عاقتكما اإىل طريق االرتباط , اأما اإذا كنت من مواليد الع�صرية 
رومان�صية  اأحاما  وتراودك  ي�صتمر احلب  �صوف   ) 12�صبتمرب   ��  2 من   ( الثانية 
وفاحته  االأوىل  اخلطوة  خذ   , �صادقة  م�صاعر  من  له  تكن  ملا  باحلبيب  باالرتباط 
باالأمر واكت�صف مدى جدية م�صاعره نحوك ورمبا اأف�صل وقت لذلك بن 23 و25 
22 �صبتمرب (   ��  13 اإذا كنت من مواليد الع�صرية الثالثة )من  من ال�صهر , بينما 
يف  وتلتقي  بذلك  دورا  ولباقتك  جاذبيتك  وتلعب  باحلب  جيد  بحظ  تنعم  (�صوف 
حلظات  اأروع  معه  وتعي�ض  وترغبه  عنه  تبحث  الذي  بال�صخ�ض  ال�صهر  منت�صف 
اهتمامات  ال�صهر  من  االأول  االأ�صبوع  يف  ال�صريك  مع  تتقا�صم  املتزوج:   . احلب 
واحلياتي  االجتماعي  و�صعكما  يح�صن  مهم  هدف  حتقيق  يف  وتنجحا  م�صرتكة 
على  وال�صعادة  البهجة  اأث��ار  ترتك  االأ�صرة  اأج��واء  يف  مفرحة  اأح��داث  وتعي�صا 
ال�صريك  عن  تبعدك  ال�صهر  منت�صف  يف  الكثرية  واجباتك  ولكن   , اأفرادها  وجوه 
دائما"  تعود  فهو  حزنه  يف  ال�صبب  باأنك  يتهمك  الأن  ي��وؤدي  وهذا  ت�صعر  اأن  دون 
يف  املهم  يريد.  عندما  ي�صتعطفك  اأن  ي�صتطيع  اأن��ه  ويعرف  وعطفك  حنانك  على 
الو�صع هو اأن تلتفت اأي�صا" لنف�صك و مل�صاعرك و ال ترتاجع اأو ت�صعف و بنف�ض 
الوقت تعرتف بخطئك اإذا كنت قد اأخطاأت فلي�ض عيبا" اأن تعتذر و تعرتف دون 
واجباتك  بن  وازن   , عليك  العتب  يف  باملبالغة  االآخ��ر  للطرف  املجال  ترتك  اأن 
 . حال  باأح�صن  العاطفية  عاقتك  تكون  حتى  الزوجية  احلقوق  وبن  العملية 

ماديا : عام ناجح جدا, فهو يبعد املخاوف التي اأقلقت راحتك 
الأن احلظ يرافقك وي�صهل اأعمالك حيث تتاأقلم يف بداية ال�صهر 
مع واقع جديد وت�صتفيد من فر�صة تدر عليك فوائد مالية 
وتزول بع�ض ال�صعوبات والعقبات التي واجهتك موؤخرا, 
ويبت�صم له الفلك ويجذب اإليك النجاح املادي ويجعلك تتمتع 
بحيوية كبرية وبجراأة على حتقيق طموحاتك ورمبا توقع 
اإ�صافيا .  يف منت�صف العام عقد لتنفيذ عمل يدر عليك ماال 
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مهنيا : تكون هذا العام يف قمة الراحة النف�صية واالإبداع املتميز ,وتقف على 
مفرتق الطرق وتنظر ملا يجري حولك بتحليل دقيق وتكت�صف الطريق ال�صحيح 
للنجاح املهني,وجتد تغيريات كثرية ل�صاحلك , ويتاح اأمامك فر�صا جديدة 
للنجاح,وقد يتعلق جناح عملك اال�صتثماري برحلة اأو بخرب من اخلارج , ويف 
منت�صف ال�صهر ت�صغلك ق�صية مهنية و�صوف توفق يف اإيجاد اأف�صل احللول 
املنا�صبة لها , وحت�صل على و�صع مهني مثايل يجمع بن االإبداع والتفوق . 
االأح����������������������د   : االأف�������������������������������ص���������������ل  ال����������������ي����������������وم 
 �� يوليو   23 )من  االأوىل  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا   : العازب   : عاطفيا 
طلب  اأمام  حائرا  وتقف  النهاية  وا�صح  غري  حب  تعي�ض   ) 1اأغ�صط�ض  اإىل 
احلبيب باأن تعي�صا احلب من اجل احلب ,وقد توؤكد له اأنك تقدر �صراحته 
لكنك �صوف تبتعد عنه ويف نف�ض الوقت تلح عليك االأ�صرة لرتتبط ب�صخ�ض 
تلتقي  العام و�صوف  نهاية  ا�صرب حتى   , اإح�صا�ض  اأو  �صعور  اأي  له  تكن  ال 
ب�صخ�ض جديد يجذبك ويهتم بك وت�صريا على طريق االرتباط , اأما اإذا كنت 
من مواليد الع�صرية الثانية ) من 2 �� 12 اأغ�صط�ض ( �صوف تبحث عن احلب 
احلقيقي وتعي�ض ال�صياع العاطفي ومتار�ض حريتك بدون قيود ,ومع بداية 
ال�صهر الثالث تلتقي ب�صديق قدمي يبعث فيك اأحا�صي�ض وم�صاعر كانت نائمة 
وت�صعر بحاوة احلب وحتلق يف �صماء االأحام وتفكرا باالرتباط , بينما اإذا 
كنت من مواليد الع�صرية الثالثة ) 13 �� 22 اأغ�صط�ض ( �صوف تبحث عن 
اأنه  اال�صتقرار وحتاول اإقناع احلبيب باالرتباط ولكنه يوؤجل ذلك ويدعي 
يحتاج للوقت ولكنك ترف�ض اأن تعي�ض اأمر عاطفي يتناق�ض مع العقل ومتيل 
يف �صلوكك اإىل الواقعية وتبتعد عن االأحام البعيدة عن التحقيق فتقرر يف 
ال�صهر االأخري من العام ح�صم االأمر مع احلبيب . املتزوج: تعي�ض يف بداية 
والتفاهم وجتد  اأ�صرية يحيطها احلب  اأجواء  �صعادة عارمة يف  ال�صهر  هذا 
ويعو�ض  ال�صعبة  املادية  الظروف  رغم  ال�صريك  مع  واال�صتقرار  ال�صعادة 
اأمر  ال�صهر من  املادة ,ولكن عليك احلذر يف منت�صف  قلة  القوي عن  احلب 
 . نحوها  وواجباتك  م�صوؤولياتك  يف  وتق�صر  االأ�صرة  عن  تن�صغل  يجعلك 

�صاحب  كنت  اإذا  امل��ادي  ال�صعيد  على  مفاجاأة  هناك  ماديا: 
م�صروع فاإن املبالغ التي تتحرك يف هذا العام �صتكون ملحوظة 
ن�صبة اإىل ن�صاط تعاماتك يف االأعوام ال�صابقة ويف منت�صف العام 
�صتتمكن من ت�صوية ما كان معّلقا" وغري متفق عليه يف املا�صي 
وبينه  بينك  كان  طرف  مع  اأو  �صركاء  مع  اتفاق  اإىل  وتتو�صل 
تناق�ض اأو �صوء ح�صاب ,عليك التزود بالثقة بالنف�ض, واالإقدام 
الكبرية حتقق  باالآمال  االآفاق,  ال�صروط وتو�صيع  من دون خوف. ال تخ�ض و�صع 
بع�ض االأحام, �صرط اأن تعمل بوعي وحكمة, واأن تبتعد عن االأوهام واالرجتال.
6  : احل�������������������������������������������������������ظ  رق�������������������������������������������������������م 

مهنيا: قد ت�صند اإليك يف مطلع العام م�صوؤولية هامة يف املجال املهني وتكون مرتددا 
, عليك االتكال على اهلل الأنك جدير  اأكمل وجه  اأال تقوم بها على  بقبولها خوفا من 
بها, و�صوف حتقق بف�صلها بع�ض االأمنيات التي راودت اأحامك ,ويف منت�صف العام 
يحالفك احلظ وت�صري االأمور ب�صكل جيد وتنفرج م�صاألة كنت تتذمر منها , وتزدهر 
�صوؤونك املهنية, فت�صعر بثقة اأكرب بالنف�ض .اليوم االأف�صل :اجلمعة. عاطفيا : العازب 
: اإذا كنت من مواليد الع�صرية االأوىل )من 21�� 30 ابريل ( تنتهي من مرحلة عاطفية 
موؤثرة يف حياتك يف هذا العام بعد اأن ت�صع نف�صك يف املواقف ال�صعبة وت�صع كل اللوم 
على احلبيب , رمبا تكون يف منت�صف ال�صهر اأمام خط فا�صل يف عاقتك معه وحتاول 
و�صع حد مل�صتقبل هذه العاقة ,بعد اأن نفذ �صربك وا�صتعدادك للت�صحية ,اأما اإذا 
كنت من مواليد الع�صرية الثانية )من1 �� 10 مايو ( اإن كرة ان�صغالك ت�صفي عليك 
برودة يف العواطف وحتى اأنها تدفعك للغرور وال�صعور بالتفوق ولذلك تكون �صيء 
الطباع مع احلبيب وتتذمر منه الأنك ت�صعر باأن وجوده اأو طلبه الهتمامك هو نوع 
من االإزعاج ل�صري اأعمالك احذر من اأن يوؤدي ا�صتمرارك بهذا النهج الأزمة يف عاقتك 
ال�صهر  20 مايو( هذا   ��  11 الثالثة ) من  اإذا كنت من مواليد الع�صرية  معه,بينما 
يجب اأن تكون منتبها" ل�صحتك الأن توتر م�صاعرك وازدواجيتها اأحيانا" �صيوؤثران 
�صلبا" على حالتك ال�صحية و النف�صية ولذلك يجب اأن تاأخذ فرتة راحة وا�صتجمام 
م�صاعرك  وفهم  العاطفي  و�صعك  درا�صة  و  ح�صاباتك  الإع��ادة  الوقت  لديك  ليكون 
وم�صاعر الطرف االآخر ب�صكل وا�صح ودون اأي تدخل اأو تاأثري خارجي. املتزوج : 
ان�صجام عاطفي وفكري مع ال�صريك يوؤ�ص�ض لبناء اأ�صرة ناجحة وقد يكون بداية �صهر 
هو الوقت املنا�صب لرت�صي عاقات اجتماعية جديدة ت�صتفيد منها يف حت�صن و�صعك 
العملي الذي ينعك�ض ايجابيا على و�صعك العاطفي , ثم تكون اأمام بع�ض امل�صوؤوليات 
العائلية الهامة والتي تتطلب احلكمة والعمل اجلاد, ويف نهاية ال�صهر يقوم ال�صريك 
 . بذلك  ي�صعر  فدعه  عنه  را�صيا  تكون  اأن  وينتظر  االأ�صرة  مل�صلحة  رائ��ع  بعمل 
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اجلدي

القو�ض
امليزان

العقرب

الدلو

احلوت

تقوم  اأن  ال�����رتدد  م���ن  ب�����ص��يء  ل���و  و  حت����اول  م���ازل���ت   : م���ادي���ا 
عن  ت��رتاج��ع  فلن  ح�صل  ومهما  ح��ال  ك��ل  وعلى  ج��دي  مب�صروع 
فاأنت  بعد  ي��ب��داأ  مل  واإذا  لنف�صك  خططته  مب�صروع  التقدم  نية 
يف  بالتنفيذ  ت��ب��داأ  اأن  الفلك  وين�صحك  املنا�صبة  اللحظة  تنتظر 
يكون  قد  و  م��ادي  مبو�صوع  يتعلق  اأم��ر  ,هناك  ال�صهر  منت�صف 
عليه  حكمت  وق��د  املا�صي  ال��زم��ن  م��ن  ع��ق��ار  اأو  اأرث  م��ن  ح�صة 
ن�صيب.  فيه  لك  و�صيكون  قريبا"  �صيتجدد  لكنه  و  انتهى  ب�اأنه 
 9: احل��������������������������������������������������������������������ظ  رق��������������������������������������������������������������������م 
مهنيا: هذا العام بالن�صبة لك عام �صعب الأن مهماتك تكر فيه وعليك اإجنازها يف وقت حمدد 
اأو يف زمن ق�صري وهذا يعطيك �صعور بالتوتر وحت�ض اأنك حتمل اجلبال فوق كتفيك , قد 
تواجه يف ال�صهر االأول من ال�صنة حتديات مهنية وعملية , و�صتكون يف م�صتوى التحدي 
وان �صاء اهلل �صتنت�صر عليها بعد اأن تنف�ض عنك غبار العزلة وال�صعف و�صتقف على اأر�ض 
�صلبة تنطلق من خالها لتح�صن واقعك احلياتي واملهني ورمبا تكون التاأثريات الفلكية 
يف منت�صف العام ل�صاحلك فتكون تواق للعمل ال�صريع, ومتيل اإىل اتخاذ قرارات جريئة . 
ال������������ث������������اث������������اء   : االأف���������������������������������ص����������������ل  ال������������������ي������������������وم 
 ) نوفمرب   1 23اأكتوبر��  االأوىل)م��ن  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا   : العازب   : عاطفيا 
كتوم  �صخ�ض  اأنك  ومبا  ال�صرود  كثري  وا�صحا" و�صتكون  احلبيب  عن  ان�صغالك  �صيكون 
وعقلك  قلبك  يف  ما  كل  يعرف  اأن  يريد  فهو  عنك  را�صيا"  يكون  لن  االآخ��ر  الطرف  ف��اإن 
ناجتة  التزامات  لديك  اأن  اأو  عائلي  اأمر  بخ�صو�ض  التفكري  كثري  الأنك  قلقة  ,م�صاعرك 
العاطفية  من  اأكر  العائلية  امل�صائل  على  للرتكيز  االأولوية  و�صتكون  �صابق  ارتباط  عن 
االأجواء  اإىل  متيل   ) نوفمرب   12  ��  2 من  الثانية)  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا  اأما   ,
وميولك  تطلعاتك  مع  التعاطف  احلبيب  من  وتطلب  ال�صخب  عن  والبعيدة  الب�صيطة 
اجنرافك  واإن   , با�صتقاليتك  واإمنا  العاطفية  بالعاقة  لي�صت  �صعادتك  اأن  جتد  و�صوف 
اأمر  اأم��ام  ال�صهر  منت�صف  يف  تكون  ورمبا  االأمل  من  الكثري  لك  �صبب  قد  م�صاعرك  وراء 
بينما  احلبيب,  مع  عاقتك  يف  كبري  بتعديل  تقوم  يجعلك  نف�صك  يف  كبريا  وقعا  له  يكون 
ال�صهر  بداية  يف  يحدث   ) نوفمرب   22  ��  13 من   ( الثالثة  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا 
االأمل  ولكن   , لارتباط  ي��وؤدي  لن  الأنه  حياتك  على  عباأ  اأ�صبح  احلب  اأن  يبن  ما  اأمر 
بنجاح  العاطفية  تعي�ض حياتك  �صوف  ال�صهر  نهاية  من  االقرتاب  مع  الأنك  دائما موجود 
وتغري اأ�صلوب تعاملك مع احلبيب اإىل االأف�صل و تفتح اأمامك اأبواب التفاوؤل لارتباط . 
املتزوج: تعي�ض يف بداية ال�صهر �صراعا خفيا بن حبك واإخا�صك لل�صريك وبن تطلعاتك 
, كن عقانيا الأن ت�صرفاتك مو�صوعة حتت املجهر ,وال�صريك لن  ا�صتقالية  اأكر  حلياة 
من  كثري  واإخفائك  اأخطائك  كرة  من  ال�صمري  بعذاب  ت�صعر  وقد  ترتكبه  خطاأ  اأي  يغفر 
االأمور الهامة عنه وتفكر باالعرتاف له بذلك ولكن يف منت�صف ال�صهر يحدث اأمرا يجعلك 
تعيد النظر يف كل �صيء وتتاأكد اأن ال�صريك يحبك وخمل�ض وم�صتعد لعمل امل�صتحيل من 
اأجل �صعادتك ولكن تاأمن متطلبات احلياة يجعله ين�صغل عنك اأحيانا , و�صوف جتد يف 
الفتور  اإىل  اأدت  التي  االأ�صباب  يزيل  منه  عادي  غري  اهتمام  ال�صهر  من  االأخري  االأ�صبوع 
 . ال�صعادة معه  اأجمل حلظات  العاقة احلميمة وتعي�ض  اأوا�صر  بينكما ويعيد  العاطفي 

ماديا: رمبا متر بظروف غري عادية يف بداية العام جتعلك تخطاأ يف 
قراراتك فاأنت تخاف من املناف�صة وال ت�صع ثقتك يف من هم حولك 
ولكن لن تنق�صك الدبلوما�صية يف التحايل على االأمور ولن يكون 
هناك م�صاكل ,و�صرعان ما تنعم بواقع اأف�صل ي�صمح لك ت�صحيح 
وت�صويب االأمور حيث ت�صتطيع جتنيد طاقاتك يف تنفيذ امل�صاريع 
التي در�صتها جيدا معتمدا على نف�صك , حاول يف منت�صف العام 
اأن حت�صن و تو�صع عاقاتك العامة ب�صكل ي�صاعدك على حت�صن اأو�صاعك املادية وقد 
لتوقيعها  بال�صعي  تغريك  ومربحة  جديدة  مادية  اتفاقية  اأمامك  العام  نهاية  يف  جتد 
 8: احل����������������������������������������������������ظ  رق����������������������������������������������������م   .
مهنيا : �صواء" كنت مروؤو�صا" اأو مديرا" فاأنت ت�صعر بحاجة اإىل رفع و�صعك املهني 
والو�صول اإىل نقطة اأعلى. ويوجد يف اأعماقك حلم كبري يتعلق مبهنتك و تتمنى اأن يتحقق يف 
هذا العام ابداأ االآن باأول خطوة من اأجل حتقيقه و�صتكون يف منت�صف ال�صهر اأمام اتفاقات 
مهنية جديدة مب�صرة باخلري وهذا ما يجعلك يف قمة ال�صعادة والتفاوؤل ,حيث تزول 
م�صاعر االإحباط التي تنتابك , وتنطلق بكل قوة لتبداأ من جديد يف بناء م�صتقبلك املهني . 
ال�����������������ص��������ب��������ت   : االأف���������������������������������ص����������������ل  ال������������������ي������������������وم 
عاطفيا : العازب : اإذا كنت من مواليد الع�صرية االأوىل )من 23 دي�صمرب�� اإىل 1 يناير 
( قد تكت�صف يف االأ�صبوع االأول من ال�صهر اأن عاقتك العاطفية هي جمرد نزوة ورغبة 
وحاجة الأن تكون حمبوبا فتبحث عن احلب احلقيقي وقد يعجبك يف منت�صف ال�صهر 
�صخ�ض وت�صادقه واإن اأف�صل وقت الإظهار حبك وم�صاعرك نحوه هو يف نهاية ال�صهر, 
الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا  اأما  ال�صعور,  نف�ض  يبادلك  اأنه  جتد  و�صوف  جريئا  كن 
يف  الرتكيز  وعدم  ال�صياع  العاطفية  حياتك  تلف  �صوف   ) 11يناير   ��  2 من   ( الثانية 
مع  ولكن  م�صمون  لها  لي�ض  احلبيب  مع  ومتعة  حب  حلظات  وتعي�ض   , ال�صهر  بداية 
بداية ال�صهر الثالث من ال�صهر �صوف حتدث اأمورا غري متوقعة تغري حياتك اإىل االأف�صل 
الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا  بينما   , العاطفية  حياتك  على  ايجابيا  وقعا  لها  ويكون 
الثالثة ) من 12 �� 22 يناير( رمبا يعي�ض يف داخلك �صراع بن حبن مع بداية ال�صهر 
و�صوف تعي�ض حالة من االرتباك واال�صتغراب حتى ينت�صر احلب االأقوى الذي يحقق 
.املتزوج:  لارتباط  والو�صوح تو�صلك  قائمة على احلب  ببناء عاقة عاطفية  حلمك 
جتد اأمامك يف بداية العام كثري من الواجبات االأ�صرية واالجتماعية التي حتتاج للتنفيذ 
لديك, عليك  اإىل وقت غري متوفر  التي حتتاج  الواجبات  , وتكون مق�صرا يف كثري من 
تايف التق�صري حتى ال ينعك�ض ذلك على االأ�صرة واأن تكون حذرا يف منت�صف العام من 
اأمر يهدد �صعادتك الزوجية واأن تظهر ا�صتعدادك للوقوف اإىل جانب ال�صريك وحتمله 
واال�صتفزازات  والتحديات  امل�صاعب  من  عاقتكما  ت�صون  حتى  ال�صعبة  االأي��ام  يف 
 . وفرح  بهجة  كلها  اأ�صرية  واأج��واء  �صعيدة  اأح��داث  اأم��ام  �صتكون  ال�صنة  نهاية  ويف 

حيث  اإي��ج��اب��ي��ة,  ال��ع��ام  ه��ذا  الفلكية  ال��ت��اأث��ريات   : م��ادي��ا 
معنوياتك  تكون  كما   , ج��دي��دة  م��ادي��ة  فر�صاً  اأم���ام  تكون 
و���ص��وف  ب��ال��ن��ف�����ض  وال��ث��ق��ة  ب��االرت��ي��اح  فت�صعر  م��رت��ف��ع��ة 
امل�صائل  وت��ب��دو  متفهمن  اأ���ص��خ��ا���ض  و���ص��ط  نف�صك  جت��د 
خارج  من  مفرحة  اأخ��ب��ار  ت�صلك  حيث  �صهلة  امل�صتع�صية 
امل��ال��ي��ة.  ظ��روف��ك  لتح�صن  ف��ر���ص��ة  اأم���ام���ك  ت�����ص��ع  ال��ب��ل��د 
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جديدة  ف��رتة  وت��ب��داأ  اأه��داف��ك  لتحقيق  العام  ه��ذا  احل��ظ  يدعمك   : مهنيا 
طموحك  حتقق  التي  االأعمال  بتنفيذ  لانطاق  واالآم��ال  بالتطّلعات  حافلة 
القلق  كثري  تكون  الوقت  وبنف�ض  اأجنزتها  مهمة  بنتائج  فخورا"  و�صتكون 
يح�صل  دائما"وقد  النجاح  م�صتوى  نف�ض  على  حتافظ  اأن  تريد  الأن��ك 
ومن  نظرك  وجهة  تقدمي  من  تتمكن  و  عملك  جم��ال  يف  الت�صوي�ض  بع�ض 
فاجلميع  عليك  خ��وف  ال  ب��ك,  اأح��ده��م  األ�صقها  التي  ال�صوائب  ت�صفية 
منك  ال��زم��اء  غ��رية  يف  �صببا"  ذل��ك  ي��ك��ون  اأن  ال�صهل  م��ن  و  ب��ك  يثقون 
 . اخل��������م��������ي�����������������ض   : االأف�������������������������ص������������ل  ال��������������ي��������������وم 
 1 20 فرباير ��  عاطفيا : العازب : اإذا كنت من مواليد الع�صرية االأوىل)من 
مار�ض ( يكون اأمامك اأكر من �صخ�ض لارتباط يف هذا ال�صنة ال تكون حائرا 
التوازن بينهما وارتبط مبن ميليه عليك عقلك  بن عقلك وقلبك وابحث عن 
ومن ثم قلبك الأن و�صعك العاطفي �صيكون يف اأح�صن حال وخا�صة يف نهاية 
العام , اأما اإذا كنت من مواليد الع�صرية الثانية ) من 2 �� 11 مار�ض( تعي�ض 
,ورمبا  بذكاء  مل�صتقبلكما  وتخططا  احلبيب  مع  واملتبادل  احلقيقي  احلب 
الزواج  بطلب  احلبيب  من  ومفاجئ  �صريع  قرار  اأمام  ال�صهر  نهاية  يف  تكون 
الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا  بينما  اأحامك,  اأحد  بتحقيق  �صعيدا  وتكون 
وعاقة  عادي  غري  حب  العام  هذا  تعي�ض   ) مار�ض   20  ��  12 من   ( الثالثة 
ويخطط   , اأنت  كما  يحبك  �صخ�ض  بلقائك  حلمك  ويتحقق   , متميزة  عاطفية 
اإىل  تطفو  بريئة  قدمية  عاطفية  عاقة  املتزوج:   . يجمعكما  بيت  لبناء  معك 
اأن  بعد  منها  �صرعان ما حتكم عقلك وتتحرر  ال�صهر ولكنك  بداية  ال�صطح يف 
متر بتجربة توؤكد اأن املاذ الوحيد يف ال�صدائد هو ال�صريك , وبف�صله تتجاوز 
كل العقبات وال�صعوبات ويف بداية ال�صهر الثاين من العام تكت�صف مدى حب 
اإ�صعاده  امل�صتحيل من اجل  اأجلك وهذا يجعلك تعمل  ال�صريك من  وت�صحية 
ورمبا جتد اأمامك يف ال�صهر الثالث من ال�صنة بع�ض االأمور املتعلقة مب�صتقبل 
تاأجيل. دون  حللها  ال�صريك  مع  تعاون   , �صريع  حلل  حتتاج  والتي  االأ�صرة 

والتزامات  واجبات  عدة  من  العام  هذا  تتحرر  اأن  تريد  اأنت   : ماديا 
ترتبط  اأو  دون  حر  ب�صكل  مدخراتك  اأو  اأموالك  حترك  اأن  وتريد  مادية 
االأط��راف  اأح��د  مع  ت�صطدم  �صيجعلك  هذا  و  �صيء  ب��اأي  اأو  اأح��د  ب��اأي 
املادية  خمططاتك  على  التاأثري  حماوال  عليك  و�صي�صغط  اإليك  املقربة 
االأزمة  وتنهي  خمططاته  اإحباط  ت�صتطيع  حيث  يرافقك  احلظ  ولكن   ,
مكافئة  اأو  ربح  فر�صة  على  وحت�صل  �صابقا  لها  تعر�صت  التي  املالية 
لتح�صن  ومدرو�صة  �صليمة  بخطوات  وت�صري  العام  منت�صف  يف  مادية 
 . بقوة  النجاح  �صلم  وت�صعد  ال�صابقة  وجتاربك  خربتك  على  معتمدا  امل��ادي  واقعك 
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عن  واالبتعاد  واحل��ذر  احليطة  اتخاذ  ,عليك  متتالية  ل�صعوبات  تخ�صع  قد   : مهنيا 
وجتد  الركود  من  بفرتة  العام  بداية  يف  متر  الأن��ك  املهنية  الواجبات  يف  خا�صة  التهور 
الطاولة  على  مازالت  املهني  واقعك  لتغري  لها  خططت  التي  اجلديدة  االأف��ك��ار  كل  اأن 
العملي  امل��ج��ال  يف  ج���ذري  بتغري  للقيام  طموحة  خطة  و���ص��ع  عليك  التنفيذ  تنتظر 
جديد  عمل  عن  البحث  يف  تفكر  اأو  ت�صطر  ,وق��د  جديدة  اأ�صاليب  على  معتمدا  واملهني 
حال  كل  ,على  ذل��ك  من  تخجل  فا  االأ�صخا�ض  بع�ض  م�صاعدة  تطلب  اأن  �صيلزمك  و 
لي�ض  ال��داخ��ل��ي  �صعورك  لكن  و  مهامك  �صتنجز  و  احل���ايل  عملك  يف  ت��رتاج��ع  ل��ن  اأن���ت 
 . العام  نهاية  مع  ل�صاحلك  �صينتهي  �صيء  كل  ولكن  مظلوم  باأنك  ت�صعر  وقد  مرتاحا" 
ال���������������������ي���������������������وم االأف���������������������������������������ص�������������������ل :ال�����������������������ص�����������ب�����������ت 
1 فرباير ( حوار   �� 23يناير  عاطفيا : العازب : اإذا كنت من مواليد الع�صرية االأوىل )من 
اأهمها الظروف املادية وقد تفكر  اأعذار  مع احلبيب حول موعد االرتباط , لكنه يقدم عدة 
اإىل  وو�صولها  احلبيب  مع  العاطفية  عاقتك  اإجناح  و�صائل  عن  نف�صك  وبن  بينك  بروية 
قمة احلب و�صيدلك قلبك وعقلك على ما يجب القيام به , اأما اإذا كنت من مواليد الع�صرية 
الثانية )من 2 �� 10 فرباير ( تكون يف بداية ال�صهر اأمام اأمر عاطفي يحدد م�صتقبل عاقتك 
مع احلبيب ابتعد عن االنفعال وانظر بعقانية لرتى اأين اخلطاأ واأين ال�صواب يف عاقتك 
و�صوحه  عدم  نتيجة  قلق  من  ت�صعر  مبا  �صارحه  اأو  وا�صتمرارها  جناحها  اأردت  اأذا  معه 
وتهربه الدائم من االرتباط , لت�صع احللول حلالة الفراغ العاطفي التي تعي�صها , بينما اإذا 
كنت من مواليد الع�صرية الثالثة ) من 11 �� 19 فرباير( افتح قلبك من جديد للحب القادم 
وال تطيل النحيب على عاقتك العاطفية املا�صية الأنك �صوف تلتقي يف االأ�صبوع الثالث من 
ال�صابقة ويجعلك متفائا يف  ياأ�صر قلبك وين�صيك جتربتك العاطفية  ال�صهر ب�صخ�ض �صادق 
جناحها وو�صولها اإىل االرتباط , في�صتحوذ على تفكريك واهتمامك. املتزوج: غرية �صديدة 
مببادرة  ال�صريك  قيام  بعد  تنتهي  الأيام  متتد  عاطفية  اأزمة  خللق  توؤدي  العام  بداية  قي 
تنغم�ض  العام  منت�صف  ويف  النف�صي  والهدوء  العاطفي  اال�صتقرار  تعي�ض  جتعلك  ايجابية 
 , اأي وقت م�صى  اأكر من  اإليك  الذي يكون بحاجة  ال�صريك  بالعمل وتن�صى واجباتك نحو 
تكون  رمبا  العام  نهاية  ويف   , العاطفية  عاقتكما  متانة  على  يحافظ  الذي  االهتمام  اأعطه 
غري قادر على حتمل امل�صوؤولية يف اأمر عائلي يقلقك كثريا , اترك لل�صريك حرية الت�صرف . 

م��ادي��ة  ���ص��غ��وط��ات  ال���ع���ام  ب���داي���ة  ت���واج���ه يف  ق���د   : م���ادي���ا 
جت��ع��ل��ك ق��ل��ي��ل ال�����ص��رب و����ص���ري���ع االن���ف���ع���ال وت���ك���ون اأم����ام 
اأحد املقربن  باإرث ي�صبب خاف بينك و بن  مو�صوع مادي متعلق 
وبع�ض املعنين بهذا املو�صوع �صيوجهون لك اللوم ويتهمونك باأنك 
�صخ�ض يفكر باالأمور املادية بطريقة بعيدة جدا" عن العواطف وقد 
يكونوا على حق ,اإذا كنت ال ت�صتطيع الرتاجع عن راأيك فمن االأف�صل 
منت�صف  يف  ولكن   , املو�صوع  هذا  بخ�صو�ض  تتم  التي  االجتماعات  عن  تبتعد  اأن 
جتربة  اإىل  ويقودك  جديدة  واأفكارًا  اأحاماً  اإليك  يحمل  جديدا  �صيئا  يطراأ  ال�صهر 
املادية.  امل�صاعب  كل  على  النت�صارك  توؤدي  اإيجابية  تغيريات  واىل  اآخر  نوع  من 
كانت  مهنية  اأو  عملية  م�صكلة  حلل  خيارين  اأم��ام  العام  بداية  يف  تقف   : مهنيا 
اأي  تقدم  ال  يجعلك  الذي  احلل  باختيار  تاأتي  م�صلحتك   , احلل  على  م�صتع�صية 
حيث  لاأف�صل  املهني  واقعك  لتغري  فر�صة  العام  منت�صف  يف  جتد  ورمبا   , تنازل 
اأح�صن  باخليال  تبني  التفاوؤل  �صديد  وتكون  حياتك  يف  جديدًا  منعطفاً  اأمام  تكون 
امل�صاريع ولكنك حتتاج للعمل اجلاد على اأر�ض الواقع لتنفيذها , ويف نهاية ال�صهر 
 . املهني  حلمك  لتحقيق  ذهبية  وفر�صة  تعو�ض  ال  جديدة  ظروفا  اإليك  الفلك  يحمل 
اخل���������م���������ي�������������������ض.   : االأف�������������������������������ص���������������ل  ال�����������������ي�����������������وم 
 2  �� نوفمرب   23 )من  االأوىل  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا   : العازب   : عاطفيا 
مرة  الأول  تلقاه  ل�صخ�ض  بقوة  قلبك  يرتع�ض  �صوف  ال�صهر  بداية  يف   ) دي�صمرب 
فر�صة  لك  ,وتتاح  ب�صراحة  اإليه  التحدث  ت�صتطيع  ال  ولكنك  اجتماعي  و�صط  يف 
وتقررا  منه  �صريعا  جتاوبا  وتلقى  حبك  عن  لتعرب  ال�صهر  منت�صف  يف  اأخ��رى 
مواليد  من  كنت  اإذا  اأما  واالإخا�ض,  احلب  روعة  وتعي�ض  للجميع  حبكما  اإعان 
ولكنه  قويا  عابرا  ع�صقا  تعي�ض  �صوف   ) دي�صمرب   12  ��  3 من   ( الثانية  الع�صرية 
تغري  ال�صهر  نهاية  مع  ولكن  اإرادت��ك  عن  خارجة  الأ�صباب  لا�صتمرار  قابل  غري 
االأهل  طريق  وعن  حب  بدون  االرتباط  طريق  يف  وت�صري  العاطفية  للعاقة  نظرتك 
تتطور   ) دي�صمرب   22  ��  13 من  الثالثة)  الع�صرية  مواليد  من  كنت  اإذا  بينما   ,
وتعي�ض   , نوعها  من  فريدة  حب  عاقة  اإىل  العمل  يف  الزماء  احد  مع  �صداقتك 
ورمبا  االرت��ب��اط  باجتاه  ورغبة  ومتانة  ق��وة  م�صاعرك  وت��زداد  جميلة  حلظات 
ال�صهر  بداية  يف  حت��اول  املتزوج:   . ال�صهر  من  االأخ��ري  االأ�صبوع  يف  ذلك  يتحقق 
جيدة  عاطفية  حياة  وتبني   , مثالية  درج��ة  اإىل  ال�صريك  مع  عاقتك  ترفع  اأن 
تكون  ال�صهر  منت�صف  ,ويف  والعقلي  واجل�صدي  الروحي  االن�صجام  فيها  معه 
ب�صكل  حتليلها  و  م�صاعرك  درا�صة  وعلى  العاطفية  اأو�صاعك  حت�صن  على  م�صمم 
لنف�صك  تثبت  و  تظهر  اأن  وتريد  ال�صريك  مع  �صلبية  م�صاعر  اأي  تتجنب  كي  ذكي 
, ولكن عليك احلذر من  بذلك  اأن تكون �صعيدا", وتنجح  قادر على  باأنك  ولاآخرين 
 . االأكاذيب  بع�ض  بتلفيق  العاطفية  عاقتكما  اإ�صعاف  يحاول  الذي  املقربن  اأحد 

ال��ظ��روف  بع�ض  ت��ت��ج��اوز  ال�صنة  م��ن  االأول  ال�صهر  يف  م��ادي��ا: 
وقوة  ذك���اوؤك  بف�صل  املعقدة  املالية  واالأم���ور  ال�صلبية,  امل��ادي��ة 
تكت�صف  العام  منت�صف  ويف  العائلة  اأف��راد  اأحد  وم�صاعدة  اإرادت��ك 
و�صع  تواجه  حيث  امل��ادي  ال�صعيد  على  �صاغطة  اأج��واء  وج��ود 
االآخ��ري��ن  ع��ن  االت��ك��ال  وت��رف�����ض  ال�صريع  للحل  يحتاج  م���ادي 
قلب  وت�صتطيع  ل��وح��دك  االأح�����داث  وت�����ص��ارع  م�صاعدتهم  اأو 
 . واإ���ص��رارك  وعزمك  ثباتك  بف�صل  العام  نهاية  يف  وتنت�صر   , مل�صلحتك  امل��وازي��ن 
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مهنيا : تكون هذا العام اأمام فرتة ذهبية و هناك احتمال قوي لتجد نف�صك يف عمل كنت 
تطمح اإليه منذ زمن , �صت�صلك يف نهاية العام فر�ض جيدة يف جمال عملك و ما عليك اإال 
اأن متد يدك و تاأخذها فا تكن ك�صوال" وا�صتجمع كل طاقاتك كي يتح�صن و�صعك فاأنت 
ت�صتحق ذلك , ال تكن خياليا" وا�صتعمل دينامكيتك يف التفكري و تذكر اأن من جّد وجد. 
اجل���������م���������ع���������ة   : االأف�����������������������������������ص�����������������ل  ال�������������������ي�������������������وم 
عاطفيا : العازب : اإذا كنت من مواليد الع�صرية االأوىل )من 23 �صبتمرب�� اإىل 2 اأكتوبر ( 
تكون حائرا يف اتخاذ قرار عاطفي م�صريي وين�صط النقا�ض حول مو�صوع عاطفي موؤجل 
االأ�صخا�ض  اأحد  �صت�صت�صري  الأنك  التفكري  يف  وحدك  تكون  ولن  وقتك  من  �صياأخذ  وهذا 
�صواء" من اأجل هذا املو�صوع اأو من اأجل مو�صوع عاطفي اآخر وبنف�ض الوقت اأقول لك 
اأنك ت�صتطيع اأخذ القرار بنف�صك الأن احلكمة ال تنق�صك ,اأما اإذا كنت من مواليد الع�صرية 
الثانية ) من 3 �� 12 اأكتوبر ( من املحتمل اأن يكون يف بداية ال�صهر لقاء على ال�صعيد 
العاطفي ليك�صف بع�ض احلقائق املربكة, اأو االعرتافات املذهلة, اأو املواجهات العا�صفة 
, ويف منت�صف ال�صهر ت�صتجد بع�ض االأمور العاطفية التي تبن لك حقيقة عواطفك ومدى 
االأمل يف و�صول عاقتك مع احلبيب اإىل قمة التفاهم والنجاح فتزداد عاقتك العاطفية 
معه و�صوحا و�صفافية وتتوج يف نهاية ال�صهر بقرار االرتباط , بينما اإذا كنت من مواليد 
ال�صهر  من  االأول  االأ�صبوع  يف  تنتابك  رمبا   ) اأكتوبر   22  ��  13 من   ( الثالثة  الع�صرية 
كل  يف  لتعبث  تنطلق  واأن   , اأمل  بدون  تعي�صه  الذي  احلب  من  تتحرر  باأن  قوية  رغبة 
املجاالت متحديا الواقع ولكن يف االأ�صبوع الثالث من ال�صهر يجعلك احلبيب تعي�ض حالة 
معه  واملتبادل  احلقيقي  احلب  عامل  اإىل  تاأخذك  التي  وامل�صاعر  االأحا�صي�ض  من  خا�صة 
فتعود للهدوء النف�صي .املتزوج: رمبا تكون يف االأ�صبوع االأول من ال�صهر اأمام عدة اأمور 
جادة  خطوات  التخاذ  عائلي  اجتماع  اإىل  باالإ�صافة  و�صعادتها  االأ�صرة  مب�صري  تتعلق 
االأ�صبوع  , ويف  ال�صليم  الطريق  االأ�صرة وم�صاعدته باختيار  اأفراد  اأحد  لتاأمن م�صتقبل 
, عليك عدم  الثاين تواجه جدال داخل االأ�صرة حول عدة موا�صيع تتعلق باحتياجاتها 
املوافقة على االأمر الذي يتطلب اأمواال قد ترهقك ماديا , اأما يف االأ�صبوع الثالث من هذا 
ال�صهر رمبا تكون اأمام مفاجاأة يعدها لك ال�صريك جتعلك يف منتهى ال�صعادة واالمتنان . 



االسعار ال تشمل القيمة اِّـضافة 

اخوان عوكل 

شفاعمرو  04-9865566
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اف�����������������������������������������������ق�����������������������������������������������ي :
 – ك�صفي  دليل   2- اخلمر  وعاء   – يديك  بن   1-
طائرة حربية -3 من فقدت زوجها – ماركة �صيارات
 – زف����ت   5- اف���ري���ق���ي  ن��ه��ر   – خ��ا���ص��م   4-
ح��رك��ة و����ص���وت خ��ف��ي – واظ����ب ع��ل��ى ال�����ص��وؤال

يف  واٍد   7- ب��االأج��ن��ب��ي��ة  �صاحنة   – ��َب  َح�����صَ  6-  
منظفات  م���ارك���ة   8- ورّق  ���ص��ع��ف   – امل���غ���رب 
لبنانية تاريخية  عائلة   – اأر���ص��ي  مقيا�ض   –
ال����ل����ب����ن����اين  ال��������ربمل��������ان  يف  ن������ائ������ب   9-  
ول����ون  ه���ي���ئ���ة   – ال���ب�������ص���اع���ة  ن����ف����اق   10-

ع��������������������������������������������م��������������������������������������������ودي :
 -1 احدى االمارات العربية املتحدة -2 مدينة 

ا�صبانية قدمية – عائلة نائب لبناين راحل -3 جبل 
مرتفع �صامخ – ي�صبق املطر – انت باالأجنبية 

االأر�ض  حرث   5- عراقية  – حمافظة  الوجه  يف   4-
اديب  عائلة   6- بالبو�صفري  العامة  تعرفه  – ليمون 

روماين راحل من اعظم �صعراء القومية الرومانية 
عا�صمة   8- احلظ  – قليل  لاأطفال  غذاء  ماركة   7-

كارولينا ال�صمالية – من الفاكهة -9 حمل وم�صكن 
يعرف  كان  راحل  برامج  مقدم   10- فرن�صي  – مرفاأ 

بظريف لبنان

جوزاء

اال�صد

الثور

ال�صرطان

العذراء

احلمل

كلمات متقاطعة

القو�ض

امليزان

العقرب

اجلدي

احلوت

الدلو

توؤرقك بع�ض االأمور يف العمل وتفكر يف بدائل 
ع����اط����ف����ي����ا:راع����ي ظ��������روف احل���ب���ي���ب 
ال��ت��ط��ل��ب. ك���ث���ري  ت���ك���ن  وال  احل���ال���ي���ة 

املعلومات  من  الكثري  على  اليوم  حت�صل 
الهامة حول م�صروع جديد ت�صعى اىل تطبيقه 
واإال  ال���ت���ذم���ر  ك��ث��ري  ت��ك��ن  ع��اط��ف��ي��ا:ال 
م����ل احل���ب���ي���ب م����ن ه������ذه ال���ع���اق���ة.

حت�صر  ب��ال��ن�����ص��اط  مليئة  مقبلة  ف���رتة 
م����ن خ���ال���ه���ا ع�����دد م����ن امل�����وؤمت�����رات 
احلبيب  وج�����ود  اىل  ع��اط��ف��ي��ا:ت��رت��اح 
م���ع���ك. وق������وف������ه  و  ج����ان����ب����ك  اىل 

م����ول����ود ال����ي����وم حت���م���ل ل����ه ال�����ص��ن��ة 
املهنية.  ام����وره  ل��ت��ط��وي��ر  م��ه��م��ة  ف��ك��رة 
وع����ل����ي����ه االن�����ت�����ب�����اه ك�����ث�����ريا م��ن 
ام������ور م�����ص��ت��ف��زة ق����د ت���ق���ف ع��ائ��ق��ا.

وح���ك���م  ل���ل�������ص���غ���وط���ات  ت���خ�������ص���ع  ال 
ت���ق���وم بها  ���ى  ال���ت ب���االأع���م���ال  ���ص��م��ريك 
ع��اط��ف��ي��ا:ت�����ص��رف ب��ج��دي��ة يف ع��اق��ت��ك مع 
عنك. ي��ب��ت��ع��د  �صتجعله  واال  احل��ب��ي��ب 

بالعمل  ج��دي��دة  ا�صتثمارات  ع��ن  تبحث 
لعلها تخرجك من املاأزق املادي الذى متر به 
ح��دي��ث��ك  ط��ري��ق��ة  اىل  ع��اط��ف��ي��ا:ان��ت��ب��ه 
جت�����رح�����ه. وال  احل�����ب�����ي�����ب  م��������ع 

ولكن  العمل  يف  امل��وؤه��ات  م��ن  الكثري  متلك 
جيدا  ت�صتغلها  ك��ي��ف  ت��ع��رف  اأن  ع��ل��ي��ك 
ال�����ص��ك  دوام�������ة  ت���دخ���ل يف  ع���اط���ف���ي���ا:ال 
ي��ع�����ص��ق��ك.  احل���ب���ي���ب  اأن  وت�����اأك�����د 

����را اأم��������ام جم���م���وع���ة م��ن  ت���ق���ف ح����ائ
اخل���ي���ارات وال ت��ع��رف م��ا ه��و االأن�����ص��ب
احلبيب  ت���دخ���ات  ع��اط��ف��ي��ا:ت��زع��ج��ك   
ل��ه��ا ح��د. ت�����ص��ع  اأن  ب��ح��ي��ات��ك وحت�����اول 

ت���رتاج���ع ال���ي���وم ع���ن ب��ع�����ض ال���ق���رارات 
ن���ت���ي���ج���ة ل���ب���ع�������ض ال�������ص���غ���وط���ات 
م�صتقرة  احلبيب  م��ع  عاطفيا:عاقتك 
الطائ�صة. ب��ت�����ص��رف��ات��ك  ت��ف�����ص��ده��ا  ف���ا 

وحت��اول  بطريقك  تقف  العقبات  بع�ض 
ممكنه  ��ر  خ�����ص��ائ ب���اأق���ل  ت��ت��ج��اوزه��ا  اأن 
وعليك  م�صاعرك  يف  حا�صما  عاطفيا:كن 
ال�����ص��ري��ك. م���ن  ���ري���د  ت م�����اذا  ت���ع���رف  اأن 

ى  جت���رب اأم����ور ج��دي��دة ب��ال��ع��م��ل عل
النجاح  خ��ال��ه��ا  م��ن  حت��ق��ق  اأن  اأم���ل 
احل���ب���ي���ب  اىل  ع����اط����ف����ي����ا:ت����ودد 
ت��ك�����ص��ب ق��ل��ب��ه وت���زي���د حم��ب��ت��ه ل��ك.

بع�ض  تعاك�صك  فقد  متقلب  بيوم  متر 
اأخرى  ت��ارة  بها  وتنجح  اأحيانا  االأم���ور 
لتنال  اجلهد  من  الكثري  عاطفيا:تبذل 
ر�صا احلبيب ولكنك ال ت�صعر اأنه يبايل.
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