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1190ش.ج بدل599ش.ج 

مجموعة السالم تتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات 
 بمناسبة عيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة  

اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات .... كل عام وانتم بخير 

شكر وامتنان  
نتقدم بالشكر  واالمتنان  الى  

واألخ�������وة  امل���ح���ب���ة  روح  ت��ج��س��ي��د 
السنوي  املعايدة  لقاء  يف  الشفاعمرية 
خري   , وال��وح��دة  التناغم  م��ن  أج����واٍء  يف 
التكفريية ال��ش��ر  ق��وى  ملواجهة  ض��م��انٍ 

9

مايكل

من الماما والبابا منال وتهامة نجار 
واألخوة ...رفائيل..غابريئيل وإيلينور 

يمر عام ويهّل عام ,  
وعيد ميالدك صار أحلى استقبال لكل عام 

وبوجودك حليت كل األيام 
ب 2007-1-1 وهبنا اهللا أجمل هدية  

وما أروع هبتك يا اهللا... 
فليحفظك اهللا يا أجمل وأروع طفل  
 والضحكة الحلوة  ما تفارق عينيك  رق عينيك  
والنجاح والتميز يكون حليفك ...  
كل عام وانت بخير يا نور عيوننا
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األخبار

املطران موسى الحاج:"ما أراه اليوم يذّكرني بالضبط بما عشته يف سورية قبل أربع سنوات..
هكذا الحال يف العراق ولبنان وسورية وفلسطني، األعياد مشرتكة ألن حياتنا مشرتكة"

رئ���ي���س ب���ل���دي���ة ش���ف���اع���م���رو أم�����ني ع���ن���ب���ت���اوي:" وج������ود ث�����اث ط���وائ���ف 
يف ش��ف��اع��م��رو ب���رَك���ة، وان���ت���م���اؤن���ا األس������اس ه���و ل��ب��ل��دن��ا وإن��س��ان��ي��ت��ن��ا"
اليوم يوم عيد ليس للمسيحيني فقط إنما هو عيد لكل أهلنا  الشيخ محمد سواعد: "هذا 
ومجتمعنا كله الذي هو أحوج ما يكون إىل معاني السام والتآخي واملحبة التي تجمع بيننا 

السنوي  املعايدة  لقاء  يف  الشفاعمرية  واألخ��وة  املحبة  روح  تجسيد 
يف أجواٍء من التناغم والوحدة , خري ضمانٍ ملواجهة قوى الشر التكفريية

إم����ام ال��ط��ائ��ف��ة ال���درزي���ة ال��ش��ي��ح أب���و أح��م��د ي��وس��ف أب���و ع��ب��ي��د: اع��ت��رب ه���ذا ال��ت��واص��ل ب��ني ابناء 
ال��ب��ل��د ال��ح��ب��ي��ب م���وروث���ًا ط��ي��ب��ًا "ي��ج��ب ان ن��رس��خ��ه يف ك��ل ب��ي��ت ون��ت��ن��اق��ل��ه ج��ي��ا ب��ع��د ج��ي��ل".

الواحد  البلد  اأبناء  التقاء  من  اأ�سمى  وال  اأروع  "ال 
ر�سول  ميالد  منا�سبتي  يف  اإليه  باالنتماء  نعتز  الذي 
الهداية  ر�سول  ال�سالم ومولد  عليه  وال�سالم  املحبة 
واالإميان �سلى اهلل عليه و�سلم، كيف ال وقد تعلمنا 
و�سنعّلم اأبناءنا واأحفادنا اأن االأنبياء اأخوة اأمهاتهم 
افتتح  الكلمات  بهذه  واحد".  وربهم  ودينهم  �ستى 
رئي�س بلدية �سفاعمرو اأمني عنبتاوي تهنئته للطائفة 
امل�سيحية بعيد امليالد املجيد يف لقاء املعايدة ال�سنوي 
العذراء،  ال�سيدة  قاعة  يف  ال�سبت  يوم  جرى  الذي 
االإ�سالمية  الطائفتني  من  كبريان  وف��دان  حل  حني 
والدرزية لتقدمي التهاين. و�سم الوفدان الع�سرات من 
رجال الدين ونواب رئي�س البلدية واأع�ساء املجل�س 

من  كبريًا  وجمهورًا  اعتبارية  و�سخ�سيات  البلدي 
املوارنة  مطران  ال�سيوف  وا�ستقبل  العلمانيني. 
رعايا  وكهنة  احل��اج  مو�سى  املقد�سة  االأر����س  يف 
الطائفة. واأبناء  وجهاء  من  والع�سرات  �سفاعمرو 

نقول  الطيب  البلد  ه��ذا  "يف  عنبتاوي:  واأردف 
الواحدة،  �سفاعمرو  طائفة  اإننا  الثالث  لطوائفه 
اأن ننقله  اآبائنا واأجدادنا ويجب  هذا ما ورثناه عن 
كاأمانة يف اأعناقنا اإىل االأبناء واالأحفاد، خ�سو�ساً يف 
هذه االأيام الع�سيبة التي مير بها ال�سرق والعامل.. 

يكون  اأن  يجب  انتماوؤنا 
اإن�سانيتنا  واإىل  لبلدنا 
واأ�����س����اف:  اأي�ساً". 
قوة  بكل  نقف  اأن  "علينا 
كل  باأعلى �سوت  لنواجه 
اأن  نف�سه  ل��ه  ت�سول  م��ن 
الذي  الدين  ا�سم  ي�ستغل 
ال�ستمرار  ب��راء  منه  هو 
الدماء".  �سفك  م�سل�سل 
اع��ت��زاز  "بكل  وت���اب���ع: 
نقول كنا ونبقى نحتفل يف 
الذي  ال�سعار  حتت  �سفاعمري  مواطن  الأي  عيد  اأي 
�سفاعمرو،  يف  عيد  كل  " يف  وهو  �سخ�سياً  به  اأوؤم��ن 
ال�سنة كلها، يف  لنوؤكد هذا على مدار  كلنا نحتفل".. 
البلدية واملدر�سة والبيت ويف اأماكن العيادة ويف كل 
يف  وطالبنا  اأبنائنا  نفو�س  يف  ذلك  لنذّوت  جمل�س.. 
ح�س�س الرتبية يف كل مدار�سنا ونحكي لهم ق�س�ساً 
البلد الواحد،  اإىل االإن�سانية واإىل  توؤكد هذا االنتماء 
مثل ق�سة العهدة العمرية ومطران العرب وخوري 

"كانت  وختم:  الربوة". 
و�ستبقى  ���س��ف��اع��م��رو 
ال���ن���م���وذج ال����رائ����ع..
وج�����ود ث����الث ط��وائ��ف 
ان  يجب  بركة  ه��و  فيها 
ا�سمها  ليبقى  ن�ستثمرها 
املجاالت". كل  يف  عاليا 

حممد  ال�����س��ي��خ  وق�����ّدم   
الطائفة  تهنئة  �سواعد 
عن  فتحدث  االإ�سالمية 
املولد  عيد  تزامن  روعة 

اأن  متمنياً  املجيد  امليالد  وعيد  ال�سريف  النبوي 
ال�سعيدة  االجتماعية  واملنا�سبات  االأعياد  تبقى 
يوم  اليوم  "هذا  وق��ال:  اجلميع.  قلوب  بني  توؤّلف 
اأهلنا  لكل  عيد  هو  اإمنا  فقط  للم�سيحيني  لي�س  عيد 
معاين  اإىل  يكون  ما  اأح��وج  هو  الذي  كله  وجمتمعنا 
بيننا،  جتمع  ال��ت��ي  وامل��ح��ب��ة  وال��ت��اآخ��ي  ال�����س��الم 
وحدة  لنكون  بيننا  جتمع  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  ومثل 
م�سرتك".  وم�سرينا  واح���دًا  وجمتمعاً  واح���دة 

واألقى اإمام الطائفة الدرزية ال�سيح اأبو اأحمد يو�سف 
بامليالد  مهنئاً  املعروفية  الطائفة  كلمة  عبيد  اأب��و 
املجيد، م�سيفاً" "املجد هلل هو مبداأنا جميعا، وعمل 
اخلري واملحبة والت�سامح هو ر�سالة جميع الديانات، 
التوا�سل  الب�سر. واعترب هذا  العدل بني  ن�سر  كذلك 
ان  "يجب  طيباً  موروثاً  احلبيب  البلد  ابناء  بني 
جيل". بعد  جيال  ونتناقله  بيت  ك��ل  يف  نر�سخه 
احلاج  مو�سى  للمطران  اخلتامية  الكلمة  وكانت 
كلمة  اإن  وق��ال  �سمعها.  التي  الكلمات  على  فاأثنى 
اأن  متمنياً  وال�سرور  والغبطة  الفرح  تعني  عيد 
من  ن�سمعه  ما  "رغم  دائم  �سالم  يف  �سفاعمرو  تبقى 
اليوم  اأراه  "ما  اإىل حياتنا". واأ�ساف:  قريب ي�سيء 

اأربع  قبل  �سورية  يف  ع�سته  مبا  بال�سبط  يذّكرين 
و�سورية  ولبنان  العراق  يف  احلال  �سنوات..هكذا 
م�سرتكة".  حياتنا  الأن  م�سرتكة  االأعياد  وفل�سطني، 
فعله،  ال�سوء  اأبناء  يحاول  ما  حيال  اأن��ه  وتابع: 
فيه  فكر  ك��ل  نطرد  اأن  اخل��ري  كاأبناء  نحن  علينا 
اأن  لالآخر..يجب  اح���رتام  قلة  اأو  واأذي���ة  تق�سيم 
البع�س.. لبع�سنا  نكون  باأن  الق�َسم  يوم  كل  جندد 

اأبناء  من  جميعا  واأنتم  موجود،  ال�سماء  يف  فاملجد 
االأر�س". على  ال�سالم  ي�سود  اأن  ونتمنى  امل�سرة، 
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تجسيد روح املحبة واألخوة الشفاعمرية يف لقاء املعايدة السن������������وي         يف أجواٍء من التناغم والوحدة , خري ضمانٍ ملواجهة قوى الشر التكفريية
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تجسيد روح املحبة واألخوة الشفاعمرية يف لقاء املعايدة السن������������وي         يف أجواٍء من التناغم والوحدة , خري ضمانٍ ملواجهة قوى الشر التكفريية



لجنة موظفي بلدية شفاعمرو 
 تهنىء المحتفلين باألعياد المجيدة  

والمولد النبوي الشريف 

رئيس لجنة الموظفين واألعضاء  
يتقدمون بآحر التهاني والتبريكات 

 لجميع المحتفلين بمناسبة عيد الميالد المجيد  
ورأس السنة الميالدية وعيد المولد النبوي الشريف 

أعادهما اهللا على األمة العربية 
 بالخير واليمن والمحبة والتآخي وبالصحة وهداة البال 

باحترام لجنة الموظفين 
 بلدية شفاعمرو  



حمالت وتنزيالت نهاية السنة 
 على عدة العمل من الشركة المعروفة 

والعديد من الحمالت  
في داخل المحل 

بة 
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ض
ل ال

شم
ال ت

ار 
سع

اال

اخوان عوكل 

פטיש חציבה 5.8 ק''ג 

פטיש חציבה 10 ק''ג 

18V סט פטישון +מברגה אמפקט

تتقدم باحر التهاني 
الى المحتفلين بعيد الميالد المجيد  

ورأس السنة المباركة 
اعاده اهللا على الجميع  
بالخير واليمن والبركات 

شفاعمرو  04-9865566

  2135

  1600

  2300



األخبار

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



حمالت نهاية السنة في جميع االقسام  

نشافة
6 كغم

899ش.ج 
بدل1490ش.ج 

9.90 ش.ج  9.90 ش.ج 
28W المبة  سبوت ليد

تنزيالت حتى  %60 على الثريات واجسام األضاءة 

2190ش.ج  1590ش.ج 

جالي
(ניורסטה)

بدل 1290ش.ج 499ش.ج 

ميكسر  

بدل

شاشة ” 32 شاشة ” 40 
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الفائت  اجلمعة  يوم  الفجر  �سحيفة  علينا  اأطلت 
كتلتها  �سيء حتري�سي على اجلبهة ورئي�س  مبقال 
اىل  باال�سارة  اإياهم  متهمة  كركبي  زهري  البلدية  يف 
الذي  البيان  يف  بالطائفية  واإتهامها  الفجر  قائمة 
ال�سحف  يف   11.12.15 تاريخ  يف  اجلبهة  ن�سرته 
املحلية. وللحقيقة وال�سفافية اإننا مل نذكر ومل نوؤ�سر 
يف بياننا اىل قائمة الفجر واإمنا تكلمنا ب�سكل عام عن 
الذين  والطائفيني  اخلنا�س  الو�سوا�س  جمموعة 
غري  نالهم  وما  البلد  يف  الطائفية  نار  اإ�سعال  ارادوا 
�سواد الوجه .واملفاجاأة عندما اعتربت قائمة الفجر 
اإتهام  والطائفيني   اخلنا�س  الو�سوا�س  جملة  اأن 
واالنتقادات  ال�ستائم  بتوجيه  ،وبداأت  اإليها  موجه 
من خالل املقال الهابط الذي كتبه �سخ�س مهوو�س 
ومبا  القائمة.  هذه  اىل  ينتمي  نفا�سايا  مري�س  معقد 
يوؤ�سفنا  �سيء  فهذا  طائفيني  انف�سكم  اعتربمت  انكم 
ر�سدكم. اىل  تعودون  املقال  هذا  خالل  من  ولرمبا 

واأنها  بالفقاعات،  �سفاعمرو  جبهة  و�سفتم  بداية 
�سفاعمرو  جبهة  اإن  لكم  نقول   . اإفال�سها  اعلنت 
من  والن�سال  والكفاح  الوحدة  علمها  على  نق�ست 
اأجل احلرية واالن�سانية والكرامة. اجلبهة مل تبدل 
مببادئها  متم�سكة  العهد  على  وبقييت  اأبدا  تبديال 
الديار  حماة  اجلبهة  هذا.  يومنا  واىل  النكبة  منذ 
يكون  اأن  دائما  داأبت  احلبيب.  الوطن  هذا  و�سياج 
بحقوقه  مطالبًة  ق�سيته  بعدالة  موحدا  �سعبنا  كل 
نيل  اجل  من  التمييز  و�سد  وامل�ساواة  ال�سرعية 
وال  احد  على  نتعَد  مل  واملدنية.  القومية  حقوقه 
نريد اإثارة اأحد، بو�سلتنا  دائما موجهة �سد الظامل 
مل   . �سعبنا  اأع��داء  و�سد  الغا�سمة  ال�سلطة  و�سد 
احلرية  �سبيل  يف  والكفاح   بالت�سحية  يوًما  نبخل 
ونيل احلقوق . ولكننا يف اجلبهة مل نتهاون يوما من 
اأ�سد  الفتنة  اأينما كانوا، الن  الفتنة  االيام مع دعاة 
من القتل .فال تكونوا من دعاة الفتنة يا اأبناء بلدنا 
باملر�ساد  لكم  �سنقف  الننا   الفجر،  قائمة  ،قياديي 
ومنّيز  وعائالتها  املدينة  طوائف  كل  نحرتم  .نحن 
بني الطوائف وبني جتار الطائفية. لذلك الدين نهج 
حياة قائم على عبادة اهلل من جهة وتكرمي وحمبة 
باالأحرى  الطائفيون   . اأخرى  اهلل من جهة  كل خلق 
عن  ت��داف��ع  ذات��ه��ا  على  منغلقة  ب�سرية  جمموعة 
امل�سالح  عن  ،والدفاع  اأفرادها  وم�سالح  م�ساحلها 
فعلي  عدو  مثل  يرى  الذي  لالآخر  خما�سمة  ي�سبح 
اأو حمتمل . ومن هنا عندما نقول روح طائفية نقول 

هي  فالطائفية  النا�س،  بني  وتفتيت  خما�سمة  روح 
رف�س لالخر واالنغالق على الذات يف وجه االخر . 
اأما الطائفية فهي عامل  الدين عامل حمبة وت�سامح 
فتنة و�سراع. فعندما تقولون"مدار�سنا واحياوؤنا" 
فهذا كالم طائفي مرفو�س . الن ما تدعونه مدار�سكم 
اإنها  تدعونه  وما  لكم  لي�ست  �سفاعمرو  مدار�س  هي 
فكل   ، لكم  لي�ست  �سفاعمرو  اأحياء  هي  اأحياوؤكم  
تفرقة.  ب��دون  لل�سفاعمريني  �سفاعمرو  م��دار���س 
بهذا اال�سلوب املفنت  التكلم  اأن تتوقفوا عن  املطلب 
واال�سود  االحمر  اخلط  هو  ،هذا  البغي�س  الطائفي 
معا اإياكم اأن تتخطوه. اأما بالن�سبة لزيارة �سمعون 
قلنا   ، فيها  وم�ساركتنا  املئوية  احتفاالت  يف  بري�س 
داخل  ح��زب  اىل  نتمي  اإننا  اأخ��رى  م��رة  ونقولها  
عندما  لنا  حرج  وال  مبوؤ�س�ساتها  يوؤمن  ا�سرائيل 
ولكن  منه  مفروغ  امر  ،هذا  الدولة  رئي�س  ن�ستقبل 
اإ�ستقبال  حفل  اأخ��رج  من  ُي�ساأل:  ال��ذي  ال�سوؤال 
.ومل��اذا  ال��ف��ج��ر؟؟؟  يف  ع�سوكم  األي�س  ب��ري���س؟؟؟ 
من  الع�سرات  كان  لقد  ؟؟؟  اأنف�سكم  على  تت�سرتون 
اأن�ساركم ممن �ساركوا باحلفل، وملاذا مل تن�سحبوا 
وال  فحدث  اليوم  اأما  البلدي.  االئتالف  من  اأن��ذاك 
االكرث  الليكودي  ال�سياحة  وزير  ت�ستقبلون  حرج 
للمواطنني  انتقاًدا  باآذانكم  منه  و�سمعتم  تطرًفا  

ومل  حلزبه  الت�سويت  بعدم  اال�سالمية  الطائفة  من 
�سيا�سًيا.  وعهًرا  نفاًقا  هذا  األي�س  �ساكًنا.  حتركوا 
اأما بالن�سبة للم�ساركة يف التظاهرة اىل جانب ال�سبيبة 
ال�سيوعية والتي كان الهدف منها توجيه ر�سالة اىل 
املتهمني  �سفاعمرو   �سباب  مبو�سوع  الدولة  رئي�س 
زورا وبهتانا ولي�س معار�سة زيارة رئي�س الدولة . 
اأن  تبني  الب�سلية  مدر�سة  يف  اال�سكالية  بداية  منذ   
العكرة  املياه  يف  اال�سطياد  يريدون  اأُنا�س  هناك 
كركبي  زهري  الكتلة  ورئي�س  اجلبهة  كانت  هنا   .
اأول  وك��ان  اال�سكالية  اإحتواء  اأج��ل  من  باملر�ساد 
من و�سل اىل املدر�سة مع زميله يف املجل�س البلدي 
ولتفويت  اال�سكالية  حلل  احلج  زياد  البلدية  ع�سو 
اخلري  ي��ري��دون  ال  مم��ن  املتاآمرين  على  الفر�سة 
البيان  ويف   . ح�سل  م��ا  وه��ذا  واأه��ل��ه  البلد  لهذا 
يف  زم��الء  بني  اال�سكالية  اإن  قلنا  ا�سدرناه  ال��ذي 
اإحتويناها  وقد  عمل  اماكن  كل   يف  حت�سل   العمل 
واإنتهت لكن القادة يف قائمة الفجر كانوا كمن ي�سب 
بدل  امل�سكلة  لت�سخيم  �سعيتم   النار.  على  الزيت 
.اأين   ومواقفكم  عملكم  يف  احلكمة  .اأي��ن  اإحتوائها 
م�سلحة املدر�سة وطالبها . اأهكذا توفرون االجواء 
�سواء؟؟؟. حد  على  واملعلمني  للطالب  التعليمية 

ال�سرف  ع��ن  وتتكلمون  امل��واق��ف  ع��ن  تتكلمون 

انه  ن�سيتم  هل  عجًبا!!!،  النفاق  عن  وتتكلمون 
برئا�سة  ال�سابقة  االدارة  اإئتالف  يف  كنتم  عندما 
اجلباية  �سركة  �سد  �سومت  خ��ازم  ناه�س  ال�سيد 
االئتالف  من  اخل��روج  اجل  من  امل�ساكل  وافتعلتم 
املوقرة  قائمتكم  مندوبو  اليوم  اما  ال�سبب؟.  لهذا 
يجل�سون يف اإئتالف اأمني عنبتاوي  و�سركة اجلباية 
موجودة اىل جانبكم وتعمل من داخل اأروقة البلدية 
اأن  �سكوك  وهناك  االدارة،  لهذه  االول  اليوم  منذ 
يعمل  �سديق  رائ��ف  مندوبكم،  بلديتكم،  ع�سو 
تعاقدت  التي  اجلباية  �سركة  من  راتبه  ويتقا�سى 
ال�سحي  وال�سرف  املياه  �سركة  ومع  البلدية  مع 
حيث يجل�س يومًيا يف مكاتب �سركة املياه وال�سرف 
الذي تغري واي  . فما  ال�سحي يف حي عني عافية.  
؟ النفاق  اأن��واع  من  نوع  هذا  ؟.األي�س  هذا  موقف 
والعجيب  وال�����س��رف��اء  ال�����س��رف  ع��ن  تتكلمون 
الفجر  ���س��ح��ي��ف��ة  حم�����رري  اح����د  ان  ال��غ��ري��ب 
لال�سف  اأجيال  مربي  الفجر  قائمة  باأ�سم  الناطقة 
خالل  من  البلدية  من  راتبه  يتلقى  ك��ان  ال�سديد 
. باالحتيال  ع��دي��دة  ل�سنوات  م���زورة  ���س��ه��ادات 
م�ستوى  ملاذا  االن  اأدركتم  هل  �سفاعمرو،  يف  اأهلنا   
التح�سيل العلمي متدٍن يف املدينة. عندما �سهادة ال
BA ت�ساوي يف الراتب ل�سهادة MA  مزورة؟؟؟!!.

ابراهيم  الفجر  قائمة  من  البلدية  ع�سوا   يذكر  اأال 
�سبح ورائف �سديق عندما قدمت كتلة اجلبهة ممثلة 
باأع�سائها زهري كركبي وو�سام حالحله اإقرتاًحا اىل 
جربائيل  املدعو  بزيارة  بالتنديد  البلدي  املجل�س 
االق��رتاح  ه��ذا  ن�سيتم  اإذا  �سفاعمرو؟    اىل  ن��داف 
البلدي. املجل�س  جل�سة  حم�سر  وراجعوا  ارجعوا 
قائمة  قيادة  من  بلدنا  اأبناء  يا  لكم  نقول  واأخ��ريا 
عن  توقفوا   . للجميع  و�سفاعمرو  هلل  .الدين  الفجر 
كما  ت�سد  فرق  �سيا�سة  متار�سوا  ال  املدينة  تق�سيم 
ملل  اىل  ومتزيقنا  اإ�سعافنا  بهدف  ال�سلطة  تريدها 
بلد  وابناء  واحد  �سعب  نحن   . وعائالت  وطوائف 
يفرقنا  مما  بكثري  اكرث  يوحدنا  وما  واح��د  وهمنا  
امل�سري.   ونف�س  ال��ت��ح��دي��ات  نف�س  ن��واج��ه  الن��ن��ا 
واأخريا : الكتب ال�سماوية اأجمعني اأو�ست بالتعارف 
واملحبة والت�سامح بني بني الب�سر، فهذه من اأقوال اهلل 
، وحذرت من اخل�سام والفتنة الأنها من عمل ال�سيطان.
ال��واح��د ال��ب��ل��د  اأب���ن���اء  ب��ني  ال��ف��ت��ن��ة  تفتعلوا  ال 

باهلها.                                      ع���ام���رة  م���وح���دة  ���س��ف��اع��م��رو  ع��ا���س��ت 
وامل�ساواة لل�سالم  الدميقراطية  �سفاعمرو  جبهة 

ب����������������ي����������������ان ال����������ج����������ب����������ه����������ة:

يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات 
 الى المحتفلين بشهر الميالد ورأس السنة المباركة 

اعاده اهللا على الجميع بالخير والبركات 
كل عام وانت بألف خير 

ادوار مشيعل واوالده 
وطاقم العاملين 

حاحلة زه�����ري ك��رك��ب��يوس���ام 
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لعّبارة  الرئي�سي  املقطع  يف  املكثف  العمل  يتوا�سل   
العني  )منطقة  �سفاعمرو  يف  االأمطار  مياه  ت�سريف 
املقبلة،  القليلة  االأيام  خالل  الإنهائه  االإطفائية(  قرب 
ال�سري  حركة  اأم��ام  الرئي�سي  ال�سارع  فتح  واإع��ادة 
املقاول  لتمكني  االأ�سبوع  مطلع  اإغالقه  مت  اأن  بعد 
ممكن. وقت  وباأ�سرع  مكثف  ب�سكل  العمل  تنفيذ  من 
ع�سو  يرافقه  عنبتاوي  اأمني  البلدية  رئي�س  وقام   
)االأرب���ع���اء(  ال��ع��م��ل  بتفقد  ح���داد  م���راد  ال��ب��ل��دي��ة 
البلدية  يف  التحتية  البنى  ق�سم  مدير  من  وا�ستمعوا 
حفر  م��ن  اإجن���ازه  مت  م��ا  اإىل  امل��ق��اول  ح�سون  فريد 
لبناء  متهيدًا  الباطون  من  وج��دران  اأر�سية  وبناء 
التزفيت.  قبل  العمل  م��ن  اأخ���رية  كمرحلة  �سطح 
اإىل املقاول باإرجاء العمل  اأوعز   وكان رئي�س البلدية 
م�ستجيباً  اأ�سبوع،  قبل  فيه  البدء  مفرو�ساً  كان  الذي 

لتوجهات االأهايل واأ�سحاب امل�سالح التجارية يف احلي، 
وذلك لتفادي عرقلة ا�ستعداداهم لعيد امليالد املجيد.

وقال رئي�س البلدية: "عرفنا منذ البلدية حجم العمل 
يف  �ساهدين  وكنا  اأهميته  جانب  اإىل  طبعاً  املطلوب، 
�سنوات �سابقة كيف كانت هذه املنطقة تغرق كلها مع 
واأعطينا  املطلوبة  امليزانية  االأمطار..وفرنا  هطول 
االأمور  خمتلف  ترتيب  بعد  العمل  ببدء  التعليمات 
يف  اأخذنا  كما  االأيام.  هذه  �ساٍح  اجلو  اأن  وا�ستغالل 
االعتبار العطلة ال�ستوية للمدار�س وحقيقة اأن حركة 
ال�سري اأخّف من العادة، وعملنا على اإنهاء العمل قبل 
املقبل.  االأ�سبوع  نهاية  مدار�سهم  اإىل  الطالب  عودة 
املنازل  اأق��رب  �ساحب  ن�سري،  معني  ال�سيد  ودع��ا 
م���ن م��وق��ع ال��ع��م��ل رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة وم��راف��ق��ي��ه 
العمل  هذا  على  ال�سكر  لتقدمي  بيته  اإىل  واملقاولني 
من  اأك��رث  "انتظرنا  وق��ال:  باجلبار.  و�سفه  ال��ذي 
باإيجاد  الكثرية  ال��وع��ودات  �سنة..تلقينا  ع�سرين 
ال�سارع  حت��ول  ك��ان��ت  ال��ت��ي  االأم��ط��ار  مل�سكلة  ح��ل 
اجلرافات  �ساهدُت  عبثاً..عندما  لكن  بحرية  اإىل 
كرثة  من  يئ�ست  فقد  عيناي..  ت��راه  ما  اأ���س��دق  مل 
العمل  معاناة  لتحمل  م�ستعد  اأن��ا  الوعود..اليوم 
ال�سنني".  ع�����س��رات  ن��رت��اح  ك��ي  واأ���س��اب��ي��ع  اأي��ام��اً 

األخبار

اأبو عبيد -  حقيًقة، مل تكن كرثة االإ�ساءة  معني 
التي اأنارت واأ�سرقت �سماء �سفا عمرو عاّمة، وحميط 
اخللوة حي القلعة وبيت الّطائفة الدرزية  يف �سفا 
عمرو وحدها ال�ّسبب، واإمنا ب�سا�سة وجوه وعمائم 
حوايل 2000 من امل�سايخ االأفا�سل، اللذين قدموا 
الّرئي�س  برئا�سة  واجل��والن  والكرمل  اجلليل  من 
الروحي ف�سيلة ال�سيخ موفق طريف، اللذين حّلوا 
�سيوًفا على م�سايخ مدينة �سفا عمرو، حيث وطاأت 
اأقدامهم اخللوة املميزة، التي مت ترميمها مب�ستوى 
. امل�سّرف  وتاريخها    مقامها  بقد�سيتها  يليق 
لنف�سي،  وا�سمح  برهة  التوقف  من  يل  بد  ال  وهنا، 
يو�سف احمد  لل�سيخ  كلمة عرفان و�سكر  اأوجه  اأن 
اأبو عبيد اإمام ورئي�س جمعية دار الّطائفة الدرزية 
وامل�سايخ  اجلمعية  واأع�����س��اء  ع��م��رو،  �سفا  يف 
التي  اجلبارة  اجلهود  على  اخلريين  وال�سباب 
بذلوها وعلى مدار ال�ّساعة على هذا االجناز، الذي 
بحق وحقيقة ي�ستحق كل الثناء جلعل هذا املكان 
كل  واأدع��و  وق��دوة،  مثاال  واع��ت��زاز  فخر  م�سدر 

اإن�سان واقعي ويحب عمل اخلري ويقدر الت�سحية 
ويرى  كثب  عن  ليقف  املكان  يزور  اأن  واالجتهاد، 
العظيم، حيث تتوفر كافة  باأم عينيه هذا االجناز 
وامل�سلني. للزائرين  الّراحة  وو�سائل  اخلدمات 
هذه  ان��ت��ه��زوا  للخلوة،  امل�سايخ  زي���ارة  خ��الل 
واالبتهال  ال�سلوات  الأداء  العزيزة  الفر�سة 
واال�ستقرار  العادل  ال�سالم  يحل  اأن  القدير  للعلي 
منددين  العامل  بقاع  وكافة  ة،  خا�سّ حميطنا  يف 
التعاي�س  اإىل  ودع��وا  والعنف  التطرف  مبظاهر 
بني  والت�سامح  واالأل��ف��ة  ال��ت��ع��اون  ب��ذور  وزرع 
على  العمل  ال��دويل  املجتمع  منا�سدين  الطوائف، 
والت�سرد  الدمار  وم�ساهد  للحروبات  حد  و�سع 
والفقر وم�ساندة ال�سعفاء. بعد ال�سلوات توجهت 
بانتظارهم  كانت  حيث  الّطائفة،  بيت  اإىل  الوفود 
�سيافة مميزة تليق بهم وباملوقف اجَللل �ساكرين 
 . وال�سيافة  اال�ستقبال  ح�سن  على  البلد  اأه��ل 
ب��اال���س��ت��ق��رار  ع��ل��ي��ن��ا  اأن مي���ن  ت��ع��اىل  ن�����س��األ��ه 
. و���س��الم   تاآخي  �سنة  تكوَن  واأن   ، وال�سعادة  

ال��ع��م��ائ��م ال��ب��ي��ض��اء ت��ش��رق س��م��اء ش��ف��ا عمرو

وف��ًدا  عنبتاوي  اأم��ني  �سفاعمرو  بلدية  رئي�س  ت��راأ���س 
البعينة  املحلي  جمل�س  رئي�س  لزيارة  كبرًيا  �سفاعمريا 
وعيادة  �سليمان  �سالح  اأ�سعد  اأب���و  النجيدات   –
بالغة  اإ�سابة  اأ�سيب  ال��ذي  ع��الء(  )اأب��و  �سمري  �سقيقه 
الفريق  مباراة  رافقت  التي  ال�سغب  اأح��داث  يف  براأ�سه 
اأ�سبوعني.  قبل  �سفاعمرو  وهبوعيل  البعيناوي 
املجل�س  يف  واأع�����س��اء  الرئي�س  ن���واب  ال��وف��د  و���س��م 
الفريق  اإدارة  وممثلي  الريا�سة  ق�سم  ومدير  البلدي 
و���س��خ�����س��ي��ات اأخ�����رى. وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال��وف��د 

االأ���س��رة. اأف���راد  م��ن  وع��دد  و�سقيقه  املجل�س  رئي�س 
الفريق  وج��م��ه��ور  البلدية  با�سم  ع��ن��ب��ت��اوي،  وه��ن��اأ   
بيته  اإىل  بالعودة  ع��الء  اأب��ا  و�سفاعمرو،  ال�سفاعمري 
موؤكدًا  فر�سة  اأق��رب  يف  التام  ال�سفاء  له  ومتنى  معافًى 
واأهمية  امل��ب��اراة  نهاية  رافقت  التي  االأح���داث  �سجبه 
وجدت  الأنها  املناف�سات،  الريا�سية  ال��روح  ت�سود  اأن 
اأ�سالً من اأجل التوا�سل ال ال�سجار. وثّمن موقف زميله 
االأوىل.  حلطتها  منذ  االأح��داث  احتوائه  على  اأ�سعد  اأبي 
�سفاعمرو  بلدية  باهتمام رئي�س  اأ�سعد  اأبو  اأ�ساد   بدوره 
على  لالطمئنان  املتوا�سلة  وات�ساالته  باملو�سوع 
كل  نبذ  على  العمل  وج���وب  واأك����د  �سقيقه.  �سحة 
يتنافى  م��ا  وك��ل  الريا�سية  املناف�سات  ي�سو�س  م��ا 
املناف�سات.  ترافق  ان  املفرت�س  الريا�سية  واالأخ��الق 
الزيارة. ه��ذه  على  امل��راف��ق  الوفد  اأع�ساء  �سكر  كما 

 ووجه اأبو عالء التحية للوفد ورئي�س البلدية على اهتمامه 
باحتواء االأحداث واالت�ساالت لالطمئنان على �سحته. 

البعيناوي  املصاب  لعيادة  وف��دًا  ي��رتأس  عنبتاوي 
شفاعمرو  – البعينة  مباراة  بعد  الشغب  أحداث  من 

�ساقت قاعة دير الراهبات يف �سفاعمرو عن �سعتها، 
 400 م��ن  اأك��رث  بح�سور  املا�سي  ال�سبت  م�ساء 
التي  اخلا�سة  امليالدية  الفنية  االأم�سية  �سخ�س 
�سامر  املاي�سرتو  بقيادة  "�سراج"  جوقة  قدمتها 
يف  ال��ط��الب  اأم���ور  اأول��ي��اء  جلنة  ونظمتها  ب�سارة، 
باكورة  يف  املدينة  يف  الثانوية  االأ�سقفية  املدر�سة 
املدر�سة. داخل  لرتميمات  ريعها  ور�سد  فعالياتها 

افتتح االأم�سية رئي�س اللجنة ال�سحايف اأ�سعد تلحمي 
النبوي  وباملولد  املجيد  امليالد  بعيد  اجلميع  مهنًئا 
اأهل املدينة على �سخائهم وتربعهم  ال�سريف �ساكراً 
وقال:  واملنطقة.  �سفاعمرو  يف  املدار�س  اأعرق  لدعم 
"عندما تكون االأم�سية لدعم اأبنائنا ومدر�ستنا، نكون يف 
امليالد، وعندما يكون هذا احل�سد الرائع نكون يف امليالد، 
وعما تكون مدينتنا و�سعبنا بخري، نكون يف امليالد". 
ولفت اإىل التعاون الرائع بني اللجنة واإدارة املدر�سة.

اندرا�س  االأب  الكاثوليكية  الكني�سة  راع��ي  وهناأ 

بحوث املحتفلني بامليالد املجيد وحيى اللجنة على 
الرتبوي  لل�سرح  التفاتتهم  على  واالأه��ايل  فعاليتها 
اأبنائنا  لتثقيف  امل��دار���س  دع��م  واأهمية  العريق، 
له  اأمَل�س  مل  "الذي  ال�سفاعمري  بال�سخاء  م�سيدًا 
ورقيه. املجتمع  رفعة  اأجل  مكان" من  اأي  يف  مثيالً 

فرهود  فاروق  املربي  مديرها  املدر�سة  كلمة  واألقى 
واللجنة  جت��اوب��ه��م  ح�سن  ع��ل��ى  االأه����ايل  ف�سكر 
عموم  وه��ن��اأ  للمدر�سة،  تقدمه  م��ا  على  االأول��ي��اء 
ال�سريف.  النبوي  واملولد  املجيد  بامليالد  املحتفلني 
ترنيمة  ب��دوره،  كل  �سراج،  جوقة  اأع�ساء  وق��دم   
مع  تفاعل  الذي  احل�سور  ا�ستح�سان  نالت  ميالدية 
"ليلة  باأغنية  احلفل  واختتم  الفت.  ب�سكل  الرتانيم 
عيد" فيما قام طالب "اإم. يو. اإن" يف املدر�سة بدور 
"بابا نويل" فطافوا القاعة وقرعوا االأجرا�س وقدموا 
احللويات للحا�سرين الذين وقفوا  ي�ساركون اجلوقة 
وجوههم.  تعلو  واالبت�سامة  والت�سفيق  الرتنيم  يف 

جوقة  م��ع  رائ��ع��ة  م��ي��ادي��ة  أمسية  يف  امل��ئ��ات 
األسقفية ام��ور  أول��ي��اء  لجنة  نظمتها  "س���راج" 

إنهاء العمل خال أيام يف الجزء األخري من "العبّارة" 
األهالي  ارتياح  على  يبعث  شفاعمرو  يف  الرئيسية 

�ساركت جلنة موظفي بلدية �سفاعمرو خالل االأ�سبوع 
التي  اال�ستكمال  دورة  يف  اي��ام  ثالثة  مل��دة  املا�سي 
رئي�س  رع��اي��ة  حت��ت  وذل���ك  العمال  نقابة  نظمتها 
الهي�ستدروت ال�سيد اأيف ني�سن كورن، مب�ساركة املئات 
االتفاق  بعد  وخا�سًة  البالد  يف  املوظفني  جلان  من 
ن�سبة  زيادة  على  املالية  ووزارة  الهي�ستدروت  بني 
املعا�سات ب 7،5 % واملنح ملوظفي ال�سلطات املحلية.
موظفي  با�سم  حت��دث  �سواعد  عزيز  اللجنة  رئي�س 

املئات،  امام  العربي  الو�سط  وجلان  �سفاعمرو  بلدية 
امل�سوؤولني  انتقد  اخ��رى  جهة  ومن  االتفاق  مباركا 
على  وال�سغط  الن�سبة  زي���ادة  ب��االإم��ك��ان  ك��ان  الأن 
كما  ال�����س��ع��ب،  م��ن  ق��ري��ب  ب�سفته  امل��ال��ي��ة  وزي���ر 
�سفاعمرو  موظفي  للجنة  خا�سة  جل�سة  ع��ق��دت 
ق�سايا. ع��دة  يف  ال��ت��داول  ومت  ك��ورن  ني�سن  ايف  مع 

 كما �سارك يف اال�ستكمال اع�ساء اللجنة االأ�ستاذ ماجد 
اأيوب، ال�سيد علي �سعدة، وال�سحايف ح�سني ال�ساعر، 
عديدة  وحما�سرات  لقاءات   على  ال��دورة  وتخللت 
و�ساركت اللجنة بقوة يف كافة فعاليات الدورة بهدف 
م�ساعدة املوظفني ومعرفة حقوقهم. هذا وكانت اللجنة 
قد �ساركت خالل ال�سهر االأخري يف جل�سات عمل يف تل 
ابيب والتظاهرة الكبرية قبل اأ�سبوعني يف القد�س امام 
املذكورة. االتفاقية  عن  اثمرت  والتي  املالية  وزارة 

نضالها  ت��واص��ل  ش��ف��اع��م��رو  ب��ل��دي��ة  م��وظ��ف��ي  لجنة 
امليت بحر  يف  للهيستدروت  استكمال  دورة  يف  وتشارك 



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 
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750 مل 

330 مل 

350 مل 

330 مل 
330 مل 

علب 
 24 علبة 

 24 قنينة 

 24 قنينة 

 24 قنينة 

700 مل 

750 مل 
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عبيد أب����و  م��ع��ني  ي��ص��وّب��ه��ا-  رم����اح 

مقاالت

املتدينة(  )ال��دج��اج��ة  ال�����س��اب��ق  م��ق��ايل  اأن��ه��ي��ُت  ع��ن��دم��ا 
حقيقة  دائما  تك�سُف  اهلل"  �ساء  "اإن  مقولة   هل  مت�سائال: 
م��ن�����س��وَب �سدقنا  م�����س��اع��ِرن��ا وج��ّدي��ة وع���وِدن���ا وحت����ّدُد 
فهمان. اال�ستاذ  ق�سة  ذهني  اىل  تتبادر  كانت  و�سراحتنا؟، 
كان اال�ستاذ فهمان من اوائل خريجي دار املعلمني العرب يف 
يف  اآنذاك)  كانت  التي  قريته  ملدر�سة  مديرا  تعييُنه  فتّم  يافا، 
اوا�سط اخلم�سينات من القرن املا�سي( قرية ً زراعية بعيدة عن 
التطور، زراعُتها تقليدية بدائية تعتمد على الثريان يف فالحة 
االر�س وعلى احلمري واجلمال كو�سائل للنقل، اما اال�ساءة 
فبوا�سطة قناديل الكاز، والتدفئة على احلطب، ومياه ال�سرب 
من اآبار جُتمع فيها مياُه االمطار. جميع اهل القرية منهمكون 
يف حقولهم. يرتكون القرية �سباحا ويعودون اليها يف �ساعات 
ظهر  ميتطي  فالٌح  منها:  كلٍّ  قوام ُ  منف�سلٍة  كقوافل  امل�ساء، 
باحلمار. مقطورا  جمله  وخلفه  ثريانه،  وامامه  حماره، 
لها  لقريته، غيورا عليها ومتحّم�سا  حُمّبا  كان اال�ستاذ فهمان 
وُي�سّكُل  �سوؤونها  يرعي  حملي  جمل�س  اإقامة  الأهمية  وُمدِركا 
الداخلية  وزارُة  اعلنت  عندما  ذلك،  ومع  لتطوريها.  رافعة 
املحلي،   للمجل�س  االوىل  االنتخابات  عن  ال�ستينات  مطلع  يف 
باأنَّ  منه  حت�ّسبا  وذلك  نف�سه،  تر�سيح  ب�ساأن  اال�ستاُذ  ت��رّدد 
هذه  االنتخابات �ستكون على غرار ما حدث يف القرى العربية 
ان  ي�ستطيع  ال  فهو  وبالتايل   ، حمائلية ً انتخاباٍت  االخ��رى، 
جميل  ابو  مقدمتهم  ويف  الكبرية  احلمائل  مر�سحي  يناف�س 
ال�سدد،  بهذا  الراوي  يقول  "خمتاراحلاكم".  بلقب  املعروف 
احلاكم  الن  امل�سبوه،  اللقب  بهذا  "فاز"  قد  جميل  اب��ا  اأّن 
االنتدابي  باملختار  نكاية ً  خمتارا  عّينه  قد  كان  الع�سكري 
ال�سابق الذي رف�س اأن يكون  خمربا وعميال للحاكم الع�سكري.
�سحيح اأن اال�ستاذ فهمان ترّدد يف بداية االمر، اإال اأنه ما لبث 
اأن �سّمم على خو�س املعركة االنتخابية، فقرر تر�سيح نف�سه 
ينتخُبه  ائتالٍف  ت�سكيل  يف  طمعا  ع�سوية،  قائمة  راأ�س  على 
مبا�سر  انتخاٌب  اآن��ذاك  يكن  مل  اإذ  املحلي،  للمجل�س  رئي�سا 
اال�ستاذ  موقف  يف  التغيري  هذا  اليوم.  متبع  هو  كما  للرئي�س 
فهمان، قد جاء، كما قيل يل، نتيجة ً ملداعبات اثنني من زمالئه 
املعلمني االغراب، حيث قال له احُدهما: " يا اأ�ستاذ فهمان، كل 
�سي يف بلدكم زفت اال ال�سوارع". اأما الثاين، الذي كان معلما 
فهمان  اال�ستاذ  ذِهَل  ا�ستقيل".  بدي  "اأنا  قال:  فلقد  للعلوم، 
"ملاذا   : ي�ساأل  ان  وقْبل  ابدا،  املتوقع  الت�سريح غري  من هذا 
تريد ان ت�ستقيل؟"، تابع معلم العلوم حديَثه قائال: " نعم، انا 
بّدي اأ�ستقيل، الأنني كّذاب".  ف�ساأله اال�ستاذ فهمان منده�سا: 
"كّذاب!! كيف يعني كذاب؟". فاجابه املعلُم قائال: "اأنا اأعّلُم 
دائما، اأّن املاء �سائل ال طعم له وال  لون وال رائحة، واملياه يف 
قريتكم لها طعم ولها لون ولها رائحة". �سحَك اال�ستاذ فهمان 
" واهلل �سدق  اأن قال بينه وبني نف�سه:  مقهقها، لكنه ما لبث 
و�سيقة  ترابية  بلدنا  ف�سوارع  جّد.  الرجال  مزح  ان  قال  من 
اأما  نوعية مياه  الزفتة )التعبيد( يف حياتها،  ومل تذق طعم 
ال�سرب، خ�سو�سا يف مطلع ال�سنة الدرا�سية اأي قبل ت�ساقط 
امطار ال�ستاء، فهي حقيقة ً يف و�سع ُيرثى له". هذه املداعبات 
اأثارت روَح التحّدي لدى اال�ستاذ فهمان. اأّما  ما  ح�سَم املوقَف 
نهائيا ل�سالح تر�ّسِحه، فكان اخلرب املثري الذي تناقلته األ�سنُة 
اهايل القرية، ومفاده ان "خمتار احلاكم" قد قام بزيارة  �سرية 
اىل بيت قريبه ابي �ساكر، طالبا تاأييده ودعمه، وم�سّرا ان ال 
كان  �ساكر.  ابي  من  قاطعا  وعدا  اأخذ  اإذا  اإال  القهوة  ي�سرب 
ابو �ساكر معروفا ب�سدقه وجراأته و�سراحته التي ال ت�ساير 
التالية:  الق�سة  اأحكيلك  "خليني  احدا، فقال ملختار احلاكم: 
و�ساَء  بال�سن،  تقّدم  اأن  بعد  قرر  حالتي،  مثل  ب�سيط  فالح 
الذين  كل  اىل  ويعتذر  �سمرَيه  يحا�سب  اأن  ال�سحّي،  و�سُعه 

كلبه  ذل���ك  ال��ي��ه��م مب��ا يف  اأ����س���اء 
وجمله.  وحماره  وبقرته  وعنزته 
با�ستثناء  اإع��ت��ذاَره  اجلميُع  َقِبَل 
اجَلمل الذي قال له: "اأنا ا�ساحُمك 
وبعط�سي  بَتَعبي  �ساحبي،  ي��ا 
ا�ساحَمك  ل��ن  لكني  وب��ج��وع��ي، 
بحقي،  رهيبا  ذنبا  لك  اغفر  ولن 

وبالتايل  باحلمار  ر�سني(  )تربط  تقطرين  كنت  اأن��ك  وه��و 
يقول  طويلة".   �سنوات  امتداد  على  يقودوين  حمارا  جعلَت 
فلم  "امل�سربح"،  ال��رم��َز  فِهَم  احل��اك��م   خمتار  اأن  ال���راوي، 
ابي �ساكر غا�سبا....هذه  القهوة وغادر بيت م�سيِفِه  ي�سرب 
�سايف  "اأنا  لزوجته:  يقول  فهمان  اال�ستاذ  جعلت  احلادثة 
غزا  قد  الوعي  وان  اأف��َل،  قد  واحلمائلية  العائلية  عهد  ان 
اأخو�س املعركة االنتخابية".  ان  اأي�سا، ولذلك قررُت  بلدتنا 
اأعّد اال�ستاذ فهمان برناجما اإنتخابيا راقيا مطبوعا على ورق 
المع، ت�سّمن اإنارَة القرية بالكهرباء ومدَّ خطوط مياه وجماري 
وتلفون، واإقامة َ نواٍد لل�سبيبة وللُم�سّنني الخ....كما قّرر ان 
فو�سع  ومنظمة،  ومبا�سرة  هادئة  االنتخابية  حملُته  تكون 
برنامج زيارات للبيوت، لعر�س برناجمه االنتخابي ولك�سب 
تاأييد النا�س، خ�سو�سا  وانه مل يكن من عائلة كبرية. اإ�ستهلَّ 
ن�ساطه بزيارة دار ابي يو�سف الوجيه املعروف، حيث قوبل 
برتحاب كبري وحظي باإ�سغاء كامل. اإ�ستب�سَر اال�ستاُذ خريا  
خ�سو�سا وان ابا يو�سف "ميون" على ع�سرين �سوتا. تنحنح 
اال�ستاذ يف نهاية الزيارة ، و�ساأل م�سيفه: "هل �ساأنال تاأييدكم 
يا ابا يو�سف ؟". فاجابه ابو يو�سف مبت�سما: "اإن �ساء اهلل". 
اإ�ستمّد اال�ستاذ فهمان من هذه الزيارة، قوًة ومعنوية ً جعلْتُه 
ا�ستقباله  اي�سا  هي  اأح�سنت  اأخرى  بيوٍت  اىل  زياراِته  يتابع 
التاأييد امل�سروطة، واالأ�سح  والرتحيَب به، وكالت له وعوَد 
اهلل"...قال  �ساء  "اإن  بتعبري  احل��االت،  معظم  يف  املُختَزلة، 
اال�ستاذ مطْمِئنا نف�سه: "طاملا اأن التاأييد معتمد على م�سيئة اهلل، 
فاإن هذه اال�سوات هي اأ�سوات م�سمونة، وبالتايل  فال خوف 
على القائمة"، ثم اأ�ساف مت�سائال :"وملاذا ال ي�ساء اهلل؟ فنيتي 
ح�سنة وق�سدي �سريف ويدي نظيفة". ومع ذلك كان اال�ستاذ 
باطمئناٍن  م�سحونة  مب�ساعر  االنتخابات  يوم   ينتظر  فهمان 
مقولة  من  نابٍع  بقلٍق  امل�سوبة  الظنون  بع�ُس  احيانا  تعرتيه 
طاملا رددها اأمام تالميذه "عند االمتحان ُيكرم املرء اأو ُيهان ". 
لكنه عندما كان ميعن النظر يف "�سجل اال�سوات امل�سمونة" 
الذي اعّده، كان ي�سعر مبوجة اإطمئنان غامرة، فاأبو يو�سف 
، وابو  26 �سوتا  20 �سوتا، وابو يعقوب احلداد  الوجيه 
 228 واملجموع   ..... الخ  وهكذا  �سوتا   18 النجار  طارق 
�سوتا اي 28 �سوتا فائ�سا عّما حتتاجه القائمة للنجاح....
اجواء  يف  االق��رتاع  وجرى  االنتخابات،  يوم  و�سل  واخريا 
اال�سوات...ويف  فرز  وابتداأ  ال�سندوُق  واقِفَل  مميزة،  هادئة 
هم�سات  عرب  تت�سرب  النتيجة  حول  اال�ساعات  اأخ��ذت  حني 
كانت  االقرتاع،  مركز  حول  املحت�سد  اجلمهور  اىل  وغمزات، 
ال�سغار،  البيت مع اوالدها  قابعة يف  اال�ستاذ فهمان،  زوجة 
ملعرفة  االنتظار  نار  على  متلظية  امل�ستجدات،  عن  منقطعة 
اليه  هّبت  �ساحكا.  يدخل  فهمان  باال�ستاذ  واإذ  النتيجة، 
وقد  فاجابها،  القائمة؟".   ربحت  "مربوك،  قائلة:  حتت�سُنه 
ربَحت  "طبعا  املوقف:  اإقت�ساها  جدية ٌ   وجهه  اىل  ع��ادت 
ب�س خ�سَرت. ربْحنا مئة وخم�سني �سوتا من �سنف "اإن �ساء 
اهلل" وخ�سرنا االنتخابات". ف�ساألته مذهولة: "اإذن على اي�س 
"اإن  بت�سحك". قال لها: " ا�سحُك على حايل، الين �سدقُت اأنَّ 
�ساء اهلل" تعني يف قامو�سنا االجتماعي "اإن �ساء اهلل فعال"....
اهلل"..... ����س���اء  "اإن  م��ع��ي  ق���ول���وا  ن���ا؟  ت���غ���رّيْ ف��ه��ل 

ال����ل���������ه   ش�����������������������اَء  إْن 
خ����������وري ع�������ي�������د  ح�������������امت  د. 

ذهني  يف  وت�سابقت  الكلمات،  خمّيلتي  يف  تزاحمت 
اأب��داأ  وباأيها  اأخ��ت��ار،  اأّي��ه��ا  ف��اح��رتت  ال��ع��ب��ارات، 
منا�سبة  اأنها  ورغم  املنا�سبة  بهذه  مقالتي  اأ�سطر 
. ولوعة  ح�سرة  القلِب  يف  لكن  وعزيزة،  �سعيدة 
تعّود قلمي على الكتابة بكل �سهولة اإاّل اأنني اأعرتف 
اأن كتابة هذه ال�سطور ا�ستغرق وقًتا طوياًل حماواًل 
عبًثا اأن اأبحث عن كلمات قّل ما تكررت،اإذ مّل القارئ 
كافة جوانبه،  العيد يف  معاين  اإىل  والتطّرق  التقليد 
باجلانب  االه��ت��م��ام  وظ��اه��رة  مظاهره  وو���س��ف 
املاّدّي، ولب�س اجلديد و�سراء اأفخر اأنواع االأطعمة 
واجنررنانحو   تعّودنا  فقد   . والزينة  واحللويات 
اجلانب  اإب��راز   وق�سدنا  اخلّداعة،  املظاهر  ثقافة 
منا�سبة  كونها  وا�سحة،  ب�سورة  للعيد  االإيجابّي 
. املحتفلني  ن��ف��و���س  يف  االأم����ل  ل��َن��دَب  ع��زي��زة؛ 
االإج��رام،  وم�ساهد  م�سرحّية  ونتنا�سى،  نن�سى 
الرتّمل واإراقة الدماء وانتهاك حرّية االإن�سان، تف�ّسي 
االأطفال  ماليني  وت�سريد  والفقر،  اجل��وع  ظاهرة 
يلتحفون  امل��اأوى،  يفتقدون  العزل،اإّنهم   والن�ساء 
وميوتون؛  يعانون   . غطاوؤهم  وال�سماء  االأر���س، 
اإّما جوًعا اأو برًدا اأو غرًقا يف عر�س البحار الغّدارة 
يف اأثناء حماولتهم الهروب من الظلم لي�سلوا اإىل بّر 

اأو  عجز  مقابل  االأم��ان، 
الدويّل  املجتمع  امتناع 
تقدمي  ع��ن  ��ر  امل��ت��ح�����سّ

. حمايتهمواإنقاذهم  احليوّية؛  اخلدمات  اأب�سط 
فلوال  بالَك  ما   : الكثريون،فيقول  معي  يّتفق  ال  قد 
ف�سحة االأمل، ل�ساقت بنا احلياة و ... . يف نظري 
اإاّل طوفان  اأّن ما يجري على م�سرح احلياة ما هو 
عن  خرجنا  ال���ذي  وج��ل  ع��َز  ال��ب��اري  ليمتحننا 
اأنف�سنا بعمق  طاعته واأنكرنا نعمته . وال ننظر اإىل 
تعرف  ال  �سلبة  قا�سيًة  قلوبنا  غدت  وقد   ، وت��روٍّ
عمياء،  وعيوننا  �سّماء،  واآذاننا  الّرحمة،  معنى 
عن  ناهيك  الأنف�سنا  اإاّل  �سلواتنا  يف  حتى  نتمنى  ال 
الت�سامح  م�سطلح  وغياب  واحلقد  العنف  تف�ّسي 
حتى  الواحدة،  االأ�سرة  اأفراد  بني  ر  احلوا  لغة  و 
. م�ساعرنا  يهّز  ال  اإلينا،  النا�س  واأقرب  اأعّز  فقدان 

ن�ساأله تعاىل، باأن تتعاىل القلوب وتت�سافى النفو�س، 
وال�سمري  العقل  حتكيم  و�سويًة  مًعا  يلهمنا  واأن 
،لت�سدل ال�ستارة عن هذه امل�ساهد املاأ�ساوّية املقلقة. 
باالأعياد  املحتفلني  جلميع  اأمنياتي  خال�س  مع 
املجيدة،واملنا�سبات كاّفة، بال�ّسعادة وهداأة البال، 
واأن تعود على الب�سرية جمعاء، وهم باأح�سن حال ...

مقلقة أوضاع  ظّل  يف  عيد  أنوار 

ع�������������������������������امٌ ج�������������دي�������������دٌ 
ب���������ق���������ل���������م: زه�����������ي�����������ر دع�������ي�������م 

عقلي،  على  ا�ستحوذت  ممّيز،  جماٍل  ذات  فتاة  على  اختياري  وقع 
ردٍّ  مبثابة  وه��و  نعم!!  اأي  الفتيات،  بكل  نكاية  لها  اختياري  ك��ان 
العام  ح��دث  االختيار  ه��ذا  ك��ان  باأجوبتها.  تبّجحت  فتاة  كل  على 
لذلك  املتبّجحات.  جلميع  قا�سية  �سربًة  وكان  يل،  بالن�سبة  اجلديد 
تفكريي،  وباتت جمّمع  مركز خا�س يف حياتي،  لها  واأ�سبح  اخرتتها 
اخبة.  ال�سّ واملنا�سبات  املمّيزة  اللحظات  اأروع  فيه  يتَجّمع  ال��ذي 
باأّنها  االأم���ر،  ه��ذا  يعنيهن  ومل��ن  اأمامكن  اأع��ل��ن  اإيّن  الفتيات  اأيتها 
عالمة  لها  ت�سعن  ب��اأن  تطالبكن  مل  فهي  اأح��د،  ِفعل  رّدة  تهاب  ال 
�سمريها  عليها  اأم��اله  ما  عملت  الأنها  ت�سرفها،  على  �سلوك  ُح�سن 
قائاًل  تابعت  رّدي،  �سماعهن  بعد  ل�ساحلها.  ب��االأخ��ري  ه��و  وم��ا 
�سيادة  حتت  الأين  اأخ���رى،  حب"  "ق�سة  عن  وفت�سن  اذه��ن  لهن: 
متبادلة.  �سفافية  فيه  ال��ّرج��ل،  بدكتاتورّية  يعرتف  ال  فتاة،  حب 
قناعتها ال�سخ�سّية بي مل تكن من منطلق اأّنها تعرفني اأو تقراأ كتاباتي، 

ال... بل الأّنها ن�ساأت يف بيئة ُتقّدر اختيار ال�ساب االأ�سلح، ولي�س ملجرد 
ال�سهرة  كماليات  من  لها  بالن�سبة  فاللقب  "كاتب" ال،  لقب  يحمل  اأّنه 
تطّلعاته  يف  طموًحا  �سوؤونها...  يرعى  م�سئواًل  ا  �سابًّ اأرادت  لذا  فقط. 
امل�ستقبلّية... يكره بعرثة اأوقات فراغه يف حانة الت�سلية، يتغا�سى عن 
متابعة دوران دوالب االأحداث االجتماعّية حول حمور الّراأي العام. 
فات جمتمعة بي، وَقِبَلْت عر�سي، الإميانها بتفكريي  ال�سّ وجدْت هذه 
قّمة  اإىل  ب�سرعة  للو�سول  مببادئه،  يجازف  اأن  ياأبى  الذي  الواقعي، 
االأخرى.  تلو  درجًة  العقلي  التجان�س  �سّلم  بت�سّلق  يوؤمن  بل  الكمال، 
بيع يرفرف حول ميا�سة قّدها. اآثار الفهم والرزانة بارزة يف  ما زال الرَّ
على  يلوح  كتفيها،  يغطي  باأنه  يفخر  الناعم  االأ�سود  �سعرها  حمياها. 
ظهرها مثل ذيل ح�سان عربي اأ�سيل، يعتز باأ�سله كاعتزازها باأ�سلها. 
عيناها ال�سوداوان تلمعان بروؤية ثاقبة. ينام اخلجل بداخلهما، تغطيه 
رمو�سهما، لُتخّبئ التفاتتها اإيل. هذه �سفات حبيبتي �ساحبة ال�سيادة.

ت�����ح�����ت س��������ي��������ادة ح���ب���ي���ب���ت���ي
ب�������ق�������ل�������م: َم�������������������������ارون َس�����������ام�����������ي َع������������������ّزام

ورقة  االأيام،  روزنامة  من  اآخر ورقة  �ست�سقط  غًدا   
كانت  اآخر، ورقة  وبالدمعة حيًنا  نذكرها باخلري  قد 
وم��الأت  االآم���ال،  وقتها  حملت  نا�سرة،  خ�سراء 
نفو�َسنا باالأماين. لقد خّيبت ظّننا يف كثري من االمور، 
وح����ّق����ق����ت ب���ع�������س اآم����ال����ن����ا ه���ن���ا وه����ن����اك ، 
اآم���������ال ����س���خ�������س���ي���ة وف������ردي������ة وع���ائ���ل���ي���ة.

الفائتة  ال�سنة  ت�سبح  ان  ك��ادت  اأو  اأ�سبحت  لقد 
االإلهية  احلكمة  ولكّن   ، وذك��رى  وتاريًخا  ما�سًيا 
احلاذق  فاحلارث   ، االمام  اىل  دوًما  منتّد  اأن  تقول 
اىل  يلتفت  ان  ال  اب���ًدا  االم���ام  اىل  ينظر  ان  يجب 
ق�سرية  التفاتة  فلتكن  والتفَت  حَدث  وان  اخللف، 
ل. التوا�سُ واأريج  الِعربة  �سذا  خاللها  من  ي�ستمّد 
عام  احلياة  م��ذود  يف  لنا  ووِل��َد   ، عام  انق�سى  لقد 
بالنور  ُم�سربٌل   ، ب��االأم��اين  مقموط  ج��دي��د...ع��ام 
��ا،  ا ال ع��اقًّ وُم��ت��ل��ّف��ٌع ب��االأ���س��رار ،ع���ام ن��ري��ده ب���ارًّ
عام  وال�سالم،  والهناءة  اخل��ري  حقوْيِه  يف  يحمُل 
اأينما  الظلم  ع���ْورة  ع��ن  ال��ت��ني  ورق��ة  فيه  ت�سقط 
اال�ستبداد  ع��رو���س  فيه  وُت���دّك   ، االأر����س  يف  ح��ّل 
ف��ي��ه اجل����وع واجل���ه���ل وامل���ر����س. ، وي��ح��ت�����س��ر 

الدكتاتورّية وا�ستبداد  اّننا نرنو اىل عاٍم تتبّخر فيه 
االأغلبية املُتجرّب ،وتطري اىل غري رجعة عهود الت�سّلط 
ودْو���س  ال�سّيقة  واالنانية  والظالمية  والتزّمت 
احلقوق واحلريات، وانتهاك احلرمات واملقد�سات.

بهديلها  احلمائم   ِبي�ُس  فيه  َت�ُسق  عام  اىل  نتوق 
،ع��ام  االر����س  وه�سبات  ال�سماء  ع��ن��ان  امل��رن��ان 
�ِسفاِه  على  الب�سمات  وتنزرع  االم��اين  فيه  تخ�سّر 
نكن�س  عام  االر�س.  ِبقاع  من  بقعة  كّل  يف  االأطفال 
انواعها  ب��ك��ّل  واال���س��ل��ح��ة  واالره����اب  الظلم  فيه 
ف��ي��ه قدر  ن���وّزع  وا���س��ك��ال��ه��ا وُم�����س��م��ي��ات��ه��ا!! ع��ام 
امل�ستطاع خريات البالد على ا�سحابها وبالت�ساوي.

وُي��ربِع��ُم   ، ل��ه��ي  االإ احل���ّق  ف��ي��ه  يح�سح�ُس  ع��ام 
ف��ي��ه اخل���ري وي���زه���ر م���ن خ���الل ث��ن��اي��اه االم���ل.
، بل نقول فيه  عام ال نقول فيه �سقى اهلل تلك االيام 
"ما احيلى هذه االيام ، ورحم اهلل االيام اخلوايل   :

ب��ك��ّل ن��وره��ا ودي��ج��وره��ا.
ا  حقًّ ال��ي��وم  اأح��وج��ن��ا  م��ا 
حّتى  االم���ل  م��ن  ب��اق��ة  اىل 
ا�سطناعية  ك��ان��ت  ول����و 
فيها  ح��امل��ة،   ، خ��ي��ال��ي��ة   ،
ال���ك���ث���ري م����ن ال����ت����ف����اوؤل 

وال�������ق�������ل�������ي�������ل م����������ن ال�������واق�������ع�������ي�������ة.
االمل  واىل  االف�سل  اىل  فاال�ستياق  ب��اأ���س  ال  لكن 
التم�ّسك  اىل  ي�سّداننا  االآت��ي  جنبات  على  النابت 
ُق���دًم���ا يف م����دارج االي����ام . ب��احل��ي��اة ،وال�����س��ري 

ال���ق���ه���ق���رى،  ت�������س���ري  االي��������ام  اأّن  ق�����ال  َم�������ْن 
؟! ال�����ّدن�����ي�����ا  م�����ن  ي���ت���ب���ّخ���ر  اخل�������ري  واأّن 

ك���ان���ت  اخل����������وايل  االي����������ام  اّن  ق�������ال  م������ن 
؟! امل�����ا������س�����ي  ج�����ب�����ني  �������َع  ر��������سّ ت������اًج������ا 

ن��ت��وق ف��ع��اًل اىل ع���امل ج��دي��د ي��ح��م��ل اخل��ري  ان��ن��ا 
ال�سود  اىل   ، الب�سر  ل��ك��ّل  والُطماأنينة  وال�����س��الم 
��ف��ر واحُل���ْم���ر و���س��ّت��ى االل����وان. وال��ب��ي�����س وال�����سُ
على  الب�سمات  ي��زرع  َم��ْن  اىل  وب�سدٍق  نتوق  اننا 
فيفتك   ، وامل��ر���س��ى  وامل��ظ��ل��وم��ني  اجل��ي��اع  ���س��ف��اه 
،، وُيجهُز  االيدز  ، ويق�سي على  امللعون  بال�سرطان 
والتزمت. والداع�سيني واجلهل  االإرهاب  ُبعبع  على 
ما اجمّل اأن نكِنَز لنا يف االر�س اأماًل ويف ال�سماء زاًدا ، 
فاملحبة كانت وما زالت زاد املالئكة، وزّوادة احلياة 
االأبهى. امل�ستقبل  ورمز   ، اخلري  وعنوان  الُف�سلى 

ب���امل���ح���ب���ة وح�����ده�����ا ن����������داوي االو������س�����اب 
وال���ع���ل���ل ون�������س���ف���ي اجل��������روح وال�����ق�����روح .

جداَر  ونهدم  التوا�سل  ج�سور  نبني  فقط  باملحبة 
الِعداء ، ونقطع الدرب على الل�سو�س وُقّطاع الُطرق.

نعطي  املُ��خ��ّل�����س  ي�����س��وع  حم��ب��ة   ، ف��ق��ط  ب��امل��ح��ب��ة 
. باحلياة  حياتها  وُنلّون   ، ومعنًى  لوًنا  لالإن�سانية 
. ع����ام  ل��ن��ا  ك����اد ووِل������َد  او  ع����ام  ان��ق�����س��ى  ل��ق��د 

ونتهّلل  ف��ل��ن��ف��رح   ، ج��دي��ٌد  ط��ف��ٌل  ل��ن��ا  ُوِل�����َد  ل��ق��د 
ب�����ه، ون���ن���ت���ظ���ر م����ن خ���الل���ه اأم�������اًل اخ�������س���َر.
وك�������������ل ع�������������ام واجل��������م��������ي��������ع ب�����خ�����ري.
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 تشيلي 

نبيذ تشبي نبيذ طلياني 

نهنيء المحتفلين بعيد الميالد المجيد ورأس السنة الجديدة  
شفاعمرو  04-9501945

تشكيلة كبيرة من افخر واجمل سالت العيد  معدنيات سيزار 

  80

  55

  39.90

  99.90

  8.90  8.90

  59.90  59.90

  3.90  3.90

  5.90

  10.90  25

  10

  10  10

  10  50

  15

  20   50

  100   100  100
 4 بـ 

 2 بـ  3 بـ 

 3 بـ 

 4 بـ  4 بـ 

 2 بـ 

 3 بـ  8 بـ 



يتقدم بأحر التهاني والتبريكات  
الى المحتفلين برأس السنة المباركة 

 والمولد النبوي الشريف 
داعيًا اهللا عز وجل ان يعيد علينا جميعًا هذه االعياد 

 ونحن ننعم بوافر الصحة والمحبة  
والعطاء والتضحية  

كل عام وأنتم بألف خير كل عام وأنتم بألف خير 

رئيس بلدية شفاعمرو السابق  
وزعيم البلد عرسان ياسين 



(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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يف  ي��غ��رّي  ب��ال��ربد  ال�سعور  اأنَّ  درا���س��ة  ك�سفت 
ما  كبري،  ب�سكل  االأم��ع��اء  يف  البكترييا  تكوين 
التمثيل  وحت�����س��ني  ال��ده��ون  ح���رق  اإىل  ي����وؤدي 
اجل�سم. وزن  وخ��ف�����س  ل��ل��ج��ل��وك��وز  ال��غ��ذائ��ي 

الريا�سة  ممار�سة  اأنَّ  اإىل  الدرا�سة،  واأ���س��ارت 
منخف�سة  ح��رارة  لدرجات  اجل�سم  تعّر�س  اأو 
ب�"الدهون  ُي���ع���رف  م���ا  يف  زي������ادة  ت�����س��ب��ب 
تلعب  وال���ت���ي  ل��ل��ج�����س��م،  امل��ف��ي��دة  البنية" 
احل���راري���ة. ال�����س��ع��رات  ح���رق  يف  م��ه��م��اً  دورًا 

االإن�سان،  ج�سم  يف  الدهون  من  نوعان  ويوجد 

ن  ُتخزِّ التي  البي�ساء،  الدهون  هو  االأول  النوع 
الطاقة داخل اجل�سم يف �سورة �سعرات حرارية، 
وهي الدهون التي ُت�سبب ال�سمنة وزيادة الوزن، 
تقوم  التي  البنية،  الدهون  فهو  الثاين  النوع  اأما 
ال�سعرات  على  للح�سول  "البي�ساء"،  تلك  بحرق 
بالطاقة. اجل�سم  الإم����داد  ال��الزم��ة  احل��راري��ة 
اأ���س��ارت  ق��د  ك��ان��ت  �سابقة  درا���س��ات  اأنَّ  ي��ذك��ر 
يحاكي  ال���ب���ارد  للطق�س  ال��ت��ع��ّر���س  اأنَّ  اإىل 
ت����اأث����ريات مم���ار����س���ة ال���ري���ا����س���ة وي���ق���ي من 
الغذائي. التمثيل  عملية  ن  ويح�سِّ ال�سمنة 

ف������ائ������دة ه������امّ������ة ت��ح��ص��ل 
ع��ل��ي��ه��ا ع��ن��د ت��ع��رض��ك ل��ل��ربد!

ولها  ال�ستاء،  ف�سل  يف  الكثريين  ل��دى  حمّببة 
اأي�����س��اً:  عليها  ي��ط��ل��ق  ك��ث��رية.  ط��ّب��ي��ة  ف��وائ��د 

ال��ك�����س��ت��ن��ة، اأب������وف������روة، ال�����س��اه 
ب����ل����وط، ال��ق�����س��ط��ل وال��ق�����س��ط��ل��ة.
حيث  القمح،  الك�ستناء  تركيبة  ت�سابه 
على  منها،  غ���رام   100 ك��ّل  يحتوي 
املواد  املاء و4 غرامات من  %52 من 
املواد  من  غرامات  و2.6  الربوتينية 
االأمينية( و40%  الدهنية )االأحما�س 
عن  ف�ساًل  الن�سوية،  الكربوهيدرات  من 
البوتا�سيوم واحلديد والزنك والنحا�س 
واملاغني�سيوم  والفو�سفور  واملنغنيز 
والفيتامينات  والكال�سيوم  وال�سوديوم 
.C "و"�سي B2 "2املركبة  B1 "1و"بي  "بي 

تناول الكستناء لتتغلب على اإلرهاق املزمن

كثريين  لدى  منت�سرة  �سيئة  ع��ادة  االأظافر  ق�سم 
ال�سغوط  لتخفيف  وع��ي  دون  يفعلونها  وه��م 
ت�سوه  قبيحة  ع��ادة  فقط  لي�ست  لكنها  والتوتر. 
االإ�سابة  خطر  من  اأي�ساً  تزيد  بل  االأظافر،  منظر 
العادة؟  هذه  من  تتخل�س  فكيف  اأم��را���س.  بعدة 
باأيدينا نحمل طوال اليوم الكثري من االأ�سياء، وال 
تكون لدينا الفر�سة دائماً لغ�سل اليدين. من يقوم 
م�ستمر،  ب�سكل  البكرتيا  ميت�س  اأظ��اف��ره  بق�سم 
ي�ساب  اأظافره  يق�سم  فمن  عديدة.  عواقب  ولهذا 
اجلهاز  والتهابات  ال��ربد  بنزالت  م�ستمر  ب�سكل 
اله�سمي كما يتعر�س اأكرث لالإ�سابة بطفح جلدي.

الفم،  وجتويف  االأ�سنان  تعاين  اأن  اأي�ساً  ميكن 
االأمرا�س  وم�سببات  البكرتيا  ت�سكن  اأي�ساً  فهنا 
ب�سكل  اأظافره  يق�سم  ومن  االأظافر.  من  املنتقلة 
اأطراف  يف  ي�سبب جروحاً  اأن  م�ستمر وقوي ميكن 

نف�سيا،  االأظ��اف��ر  قا�سمو  يعاين  كذلك  اأ�سابعه. 
الأنهم  اأ�سابعهم  اإخفاء  يف  برغبة  ي�سعرون  فهم 
املق�سومة  فاالأظافر  �سكلها.  من  باحلرج  ي�سعرون 
الذاتي. االن�سباط  وقلة  بال�سعف  انطباعاً  تعطي 

التخل�س  مي��ك��ن  ال�����س��ي��ئ��ة  ال���ع���ادة  ه���ذه  ل��ك��ن 
ال��ن�����س��ائ��ح:  ب��ع�����س  ات���ب���ع���ت  اإذا  م���ن���ه���ا، 
حمدد  اإ���س��ب��ع  اخ��ت��ي��ار  ه��ي  االأوىل  الن�سيحة 
قليلة  اأيام  وبعد  ظفره.  ق�سم  عدم  على  والرتكيز 
وهكذا. التايل  باختيار  قم  ثم  ال��ف��رق.  �ستالحظ 
الن�سيحة الثانية هي القيام ب�سغل نف�سك ب�سيء اآخر 
كلما وجدت يف نف�سك رغبة يف الق�سم، مثالً ا�سغل يديك 
بال�سغط على كرة طرية وا�سغل فمك مب�سغ العلكة.
معك،  اأظ��اف��ر  م��ربد  حمل  هي  الثالثة  الن�سيحة 
االأظافر  �سكل  لتح�سني  م�ستمر  ب�سكل  وا�ستخدامه 
ثم �سع كرمياً على يديك، فالكرمي مذاقه �سينفرك.

قضم األظافر.. عادة سيئة تسبب األمراض



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 

דגם חדש 

شكيلة) 
 (ت

لة) 
شكي

 (ت
 (تشكيلة 2008-2011)
اوبل كوسيه

سكودا ربيديونداي 25  I 20 يونداي 

تشكيلة سيارات ابتداًء من 10000ش.ج 
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ك�سف عامل الفلك امل�سري حممد فرعون عن توقعاته للفنانني 
يف العام اجلديد، حيث اأكد اأن البع�س �سيتعر�سن الأمرا�س 
النجمات. من  للعديد  وال��زواج  الطالق  وتوقع  خطرة، 
اأ�سار اإىل اأن الفنان عمرو دياب �سيعاين من �سوء احلظ وعليه 
احلذر من املر�س، ويرى اأن الفنانة نان�سي عجرم �سُت�ساب 
بحالة من احلزن والكاآبة نتيجة عدم توفيقها يف العام اجلديد.
حظه  �سيكون  رم�سان  حممد  الفنان  اأن  فرعون  ويقول 
رغم  كبريًا  جناحاً  و�سيلقى  الفنية  اأعماله  يف  مرتفعاً 
اأن رم�سان عليه  اإىل  اأ�سرية كبرية، م�سريًا  وجود م�ساكل 
يف  احل���وادث  من  عليه  يخ�سى  وه��و  احل�سد  من  احل��ذر 
التي  الفنانة هيفاء وهبي  العك�س من  2016، على  العام 
يرى اأنه �سيتخلى عنها احلظ ولن حتقق جناحاً باأعمالها 
الفنية وقد تتعر�س حلادث موؤمل اأو ت�ساب مبر�س خطر.
مع  موعد  على  �ستكون  كرمي  نيللي  الفنانة  اأن  ويو�سح 
زواٍج جديد وين�سحها باالإحتفاظ باأ�سرارها وباأن حُت�ِسن 
عادل  الفنان  يتعّر�س  اأن  يتوقع  بينما  الفنية،  اختياراتها 
يو�سف  رانيا  اأن  يرى  فيما  كبرية،  �سحية  مل�ساكل  اإم��ام 
�ستتعر�س  لكنها  الفنية  اأعمالها  يف  كبريًا  جناحاً  �سُتحقق 
زوجها. عن  باالإنف�سال  تنتهي  كبرية  اأ�سرية  مل�ساكل 

يتوقع  الأن��ه  ال��غ��رور  م��ن  �سامي  حممد  امل��خ��رج  ر  وي��ح��ذِّ

رم�سان  حممد  الفنان  مع  اأكرثها  بخالفات  يدخل  اأن  له 
فيما  اجل��دي��د،  ال��ع��ام  يف  متو�سطاً  حظاً  �سريافقه  حيث 
باأعمالها  التوفيق  وعدم  �سحية  م�ساكل  من  ي�سرا  تعاين 
الفنية، على العك�س من ليلى علوي التي يتوقع لها عودة 
الفنية. واأعمالها  ال�سخ�سية  حياتها  يف  والتاألق  احلظ 

جنوميتها  ه��ب��وط  م��ن  �ستعاين  ع��ام��ر  اأي���نت  اأن  واك���د 
وت���دخ���ل يف م�����س��اك��ل م���ع زوج���ه���ا ب�����س��ب��ب ال��غ��رية 
للفنانة  ال��ت��األ��ق  ي��ع��ود  بينما  ل��الإن��ف�����س��ال،  ت�سل  وق���د 
اأح��وال��ه��ا اأف�����س��ل  �ستعي�س  ال��ت��ي  ���س��م��اح��ة  ك�����ارول 
يف  خ��ي��ارات��ه��ا  بتح�سني  فين�سحها  زي��ن��ة  الفنانة  اأم���ا 
ت�سغل  ال  واأن  امل�ساكل  ع��ن  واالإب��ت��ع��اد  اجل��دي��د  ال��ع��ام 
العام  يف  وال��زواج  االإرتباط  لها  متوقعاً  بالفن  اإال  فكرها 
غادة  للفنانة  متو�سطة  حظوظاً  يتوقع  فيما  اجل��دي��د، 
القبول  عنها  ويغيب  جنمها  �سيثبت  التي  ال��رازق  عبد 
احل�سد. ن��ظ��رات  ب�سبب  حظها  و�سي�سيع  وال��ربي��ق 

مل�ساكل  �ستتعر�س  اخل�ساب  �سمية  الفنانة  اأن  وي��رى 
امل�ستوى  على  جناحها  رغم  بالطالق  تنتهي  رمبا  عائلية 
ق�سي  ال�سوري  الفنان  ين�سح  فيما  اأعمالها،  يف  الفني 
على  وامل��واف��ق��ة  م�سر  يف  الفنية  اأع��م��ال��ه  بثبات  خ��ويل 
ممتازة. حظوظه  واأن  خا�سة  عليه  ُتعَر�س  التي  االأعمال 

توقعات الفلك للنجوم يف 2016

هيفاء  اللبنانية  الفنانة  ابنة  زينب  ن�سرت 
بوك«،  »في�س  على  ح�سابها  على  وهبي 
فيها  تظهر  طفلة  لوجه  جم��ت��زاأة  �سورة 
اأجنبت  اأن��ه��ا  اإىل  ب��اإ���س��ارة  فقط،  �سفتاها 
ال�سورة  م��ن  وي��ب��دو  ال��ث��ان��ي��ة،  طفلتها 
وحفيدتها،  ه��ي��ف��اء  ب��ني  ال�سبه  ت��ق��ارب 
ال��وج��ه. ور���س��م  ال��ذق��ن  منطقة  خ��ا���س��ة 

وك��ان��ت »زي��ن��ب« اأجن��ب��ت »ره���ف« عام 
جدة  »هيفاء«  اأ�سبحت  وبذلك   ،2011
طفلة  زينب  اأجنبت  بعدما  الثانية،  للمرة 

بالكويت امل�ست�سفيات  اأح���د  يف  ثانية 
ون�سرت »زينب« �سورة اأخرى تظهر فيها 
ال�سغرى،  يد  حتت�سن  الكربى  ابنتها  يد 
امل�ست�سفى  داخ���ل  م��ن  ���س��ورة  وك��ذل��ك 
جن�س  مع  الكامل  ا�سمها  وعليها  ليدها 
ال��والدة. وتاريخ  اأجنبتها  التي  الطفلة 
اجلديدة  طفلتها  »زي��ن��ب«  وا�ستقبلت 
وال���ورود،  وال�سوكوالتة  باحللويات 
اإبقاء  على  حتر�س  »زينب«  اأن  ويبدو 
اال�سواء. عن  بعيدة  اجل��دي��دة  ابنتها 

هيفاء وهبي جدة ملرة الثانية

ن�سرت ندى زيدان الزوجة الثانية 
و�سوف،  جورج  الطرب  ل�سلطان 
الر�سيعة  �سورة مركبة لطفلتهما 
من  معايدة  عليها  كتبت  جل��ني، 
مياله. عيد  يف  ل��وال��ده��ا  الطفلة 
الطرب"  "�سلطان  ورزق 
لتكون  اأ�سهر(   4( جلني  بطفلته 
اأب  اأن����ه  اإذ  االأوىل،  ط��ف��ل��ت��ه 
االأوىل  زوجته  من  اأوالد  لثالثة 
وه���م ودي����ع وح����امت وج����ورج.

كيف عايدت لجني جورج وسوف أباها؟

يف عام 2015، اأثار عدد من الفنانني جداًل وا�سعاً عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي نتيجة ت�سريحات اأدلوا بها اأو ت�سرفات 
قاموا بها. وتعترب �سريين عبد الوهاب اأكرث �سخ�سية اأثارت 
اجلدل هذا العام من خالل حلقات برنامج “ذا فوي�س” الذي 
النجمة  ا�ستخدمت  مثاًل،  ت�سارك يف ع�سوية جلنة حتكيمه. 
امل�سرية حذاءها لل�سغط على الزّر وت�سجيل اإعجابها باأحد 
احلذاء” واعتربها  “واقعة  ب�  ا�ستهرت  حادثة  املت�سابقني. 
وانتقد  �سريين.  بحجم  بفنانة  الئق  غري  ت�سّرفاً  اجلمهور 
كثريون ت�سّرفها عرب مواقع التوا�سل االجتماعي. وبالرغم 
امل�ساهدين  فاجاأت  اأنها  اإال  الت�سرف،  هذا  عن  اعتذارها  من 
غ�سب  اأث��ار  اأم��ر  الثانية.  للمرة  حذائها  بخلع  اأخ��رى  مرة 
اإذ  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  حمبيها  من  كبري  عدد 
قالت �ساخرة: “األو اأيوه برفعه تاين عل�سان نغيظ النا�س”.
بعدما  اأي�ساً  للهجوم  �سريين  تعر�ست  احلذاء،  عن  وبعيدًا 
املبا�سرة. احللقات  اإح��دى  خ��الل  “خارج”  بلفظ  تفوهت 
“�سبايا اخلري”  اأي�ساً، تعترب ريهام �سعيد �ساحبة برنامج 
العام.  هذا  خالل  وا�سعاً  جداًل  اأثارت  التي  ال�سخ�سيات  من 
برناجمها،  �سمن  للتحر�س  تعّر�ست  فتاة  ا�ست�سافت  بعدما 
مت  التي  للفتاة  ال�سخ�سية  ال�سور  من  جمموعة  عر�ست 
ال�سبب  الفتاة كانت  اأّن  اإذنها، واأّكدت  التحر�س بها من دون 
يف التحر�س بها! هذا االأمر عّر�س االإعالمية امل�سرية حلملة 
البالغات  انهالت  بعدما  برناجمها  اإيقاف  يف  ت�سّببت  عنيفة 
له. العار�سة  “النهار”  وقناة  الربنامج  على  والق�سايا 

كذلك، اأثارت انت�سار جداًل وا�سعاً يف برنامج “نف�سنة” الذي 
“القاهرة  قناة  عرب  �سيف  و�سيماء  كرم  هيدي  مع  تقدمه 
اجلن�سية،  االأف��الم  ت�ساهد  اأنها  انت�سار  اأك��دت  والنا�س”. 
�سباب  “هناك  قائلة:  بها،  الزواج  على  املقبلني  ن�سحت  بل 
بي�سرّب نف�سه مب�ساهدة االأفالم اجلن�سية، فهو غري قادر على 
الزواج يف الوقت احلايل. ولذلك فهي املتنف�س الوحيد له”. هذا 
التوا�سل االجتماعي،  اأثار ا�ستياًء وجداًل على مواقع  االأمر 
ووجه املمتع�سون �سياًل من االنتقادات النت�سار. ومل يقت�سر 
االأمر على االنتقادات، بل تقّدم املحامي �سمري �سربي ببالغ 
بعد  للفنانة  فيه مبحاكمة عاجلة  العام طالب  للنائب  عاجل 
وطالب  االإباحية.  امل��واق��ع  م�ساهدة  على  ال�سباب  حّثها 
“خد�س  اإىل املحاكمة العاجلة بتهمة  �سربي باإحالة انت�سار 
احلياء العام واملجاهرة بالف�سق والفجور ون�سر الرذيلة”.

اأثارت اجلدل  وتعترب �سم�س الكويتية من ال�سخ�سيات التي 

الكويتية،  اأعلنت عن تنازلها عن اجلن�سية  العام بعدما  هذا 
على  األب�س  راحتي،  على  اأك��ون  “حابة  قائلة:  ذلك  وب��ررت 
كذلك  قوانينها”.  ليها  دول��ة  وكل  كلمتي،  واأق��ول  راحتي، 
اتهمها بع�سهم  االبرا�سي،  االإعالمي وائل  عقب ظهورها مع 
باال�ساءة لال�سالم ب�سبب بع�س الت�سريحات التي اأدلت بها.
الدغيدي  اإينا�س  تثريه  جدل  دون  من  العام  هذا  ميّر  ومل 
خ��ارج  اجلن�س  مم��ار���س��ة  ح��ول  اجل��ري��ئ��ة  بت�سريحاتها 
لهجوم  عّر�ستها  الت�سريحات  ه��ذه  ال����زواج.  موؤ�س�سة 
هاتفية  مداخلة  عرب  اأعلنت  بعدما  الدين  رجال  من  عنيف 
ب�سكل  اجلن�س  اأّن  الف�سائية  القنوات  اإح��دى  مع  اأجرتها 
واأ�سافت  ال��زواج.  اإط��ار  خارج  ولو  �سخ�سية،  حرّية  عام 
الزواج  قبل  اجلن�س  ممار�سة  ي��رون  اأ�سخا�ساً  “هناك  اأّن 
حالل”. اأّن��ه��ا  ي�ستوعبوا  اأن  ي�ستطيعون  وال  ح��رام��اً، 

وا�سعاً  ج���داًل  اأث����ارت  امل�����س��ري��ة  امل��خ��رج��ة  ت�سريحات 
يف  ال��زن��ا،  حت��رمي  يوؤكد  بياناً  االأزه���ر  فاأ�سدر  امل��رة،  ه��ذه 
معتربين  عليها،  الرجم  حد  بتطبيق  اآخ���رون  طالب  حني 
م�سر. يف  العلنية  الفاح�سة  ملمار�سة  دع��وة  ت�سريحاتها 
يف  وا�سعاً  ج��داًل  الوهاب  عبد  منى  املذيعة  اأث��ارت  كذلك، 
الربنامج   .ten قناة  على  حرة”  “م�سارحة  برناجمها 
ا�ست�سافتهم  متت  الذين  الفنانني  من  كبري  عدد  غ�سب  اأثار 
ان�سحبت  التي  االأح��م��دي��ة  ن�سال  اللبنانية  كاالإعالمية 
الت�سوير  وق���ف  االأح��م��دي��ة  طلبت  اإذ  ال��ربن��ام��ج،  م��ن 
ال��ك��ام��ريا. ع��ن  ب��ع��ي��دًا  ال��وه��اب  ع��ب��د  م��ن��ى  م��ع  للتحدث 

تناولت  التي  االأ�سئلة  وا�ستمرار  الت�سوير  ا�ستكمال  ومع 
خالفات االإعالمية اللبنانية مع جنوم واإعالميني كرث وموقفها 
باأّن  منى  اإىل  مبا�سرًا  اتهاماً  االأحمدية  وجهت  ال�سيا�سي، 
اأ�سئلتها حتمل اأحكاماً م�سبقة، ثم قالت للمذيعة: “احرتمي 
الربنامج. وغ��ادرت  امليكروفون  نزعت  ثم  عيب”،  نف�سك 
ومن املوا�سيع التي اأثارت جداًل وا�سعاً هذا العام اخلالفات 
تبادل  وق��د  و”روتانا”.  دي���اب  ع��م��رو  ب��ني  ن�سبت  ال��ت��ي 
بينهما.  التعاقد  اإنهاء  عن  االإع��الن  قبل  االتهامات  الطرفان 
“روتانا”  مع  التعاقد  ف�سخ  بطلب  جمهوره  دي��اب  وفاجاأ 
وعدم  االأخ��رية  الفرتة  يف  جتاهه  بالتزاماتها  الوفاء  لعدم 
ال�سركة  جعل  ما  هذا  بينهما.  املربم  العقد  يف  ورد  ما  تنفيذ 
مع  التعاقد  ف�سخت  التي  هي  اأنها  فيه  توؤكد  بياناً  ت�سدر 
اإياه باال�ساءة لها وحماولة النيل منها وبلبلة  دياب، متهمًة 
بينهما. والق�سايا  الت�سريحات  لت�ستعل  معها  املتعاملني 

2015 يف  ال��ج��دل  أث�����اروا  ف��ن��ان��ون 
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احلمل،  مولود  على  ي��وؤث��ران  وزح��ل  اأوران��و���س  كوكبا  ي��زال  ال 
اأردت  اإذا  املتاعب  وت��ف��ادي  امل��ث��اب��رة  احل��م��ل  اأي��ه��ا  عليك  ل��ذا 
بالن�سبة  نف�سه  واالأم���ر   .2016 العام  يف  والنجاح  الو�سول 
الكثري  ه��ن��اك  اأن  كما  االخ��ت��ب��ارات،  �سنة  اإن��ه��ا  العاطفة.  اإىل 
ال��ع��ام ك���ازده���ار م���ايل ودرا����س���ي ومهني. ال���وع���ود ه���ذا  م��ن 

روابط  من  لديك  ما  ن  حت�سّ اأن  امل�ستح�سن  من  وماليًّا:  مهنيًّا 
ا  واهتمامات وا�ستقرار مادي ومهني. �سيجلب كوكب امل�سرتي حظًّ
ا املالية، ال �سيما  لك خالل االأ�سهر ال�ستة االأخرية على �سعيد العالقات العامة، خ�سو�سً
بالن�سبة اإىل النجاحات يف املوؤمترات وور�س العمل وتبادل اخلربات، ما �سيدّر عليك املال.
نظام  التباع  الوقت  ح��ان  �سحتك..  تهمْل  وال  ال�سحية  اأو�ساعك  اح��ِم  �سحيًّا: 
االأك��ل.  يف  ال�سراهة  اأو  والتدخني  الك�سل  من  تخّل�ْس  الريا�سة.  ومزاولة  غذائي 
�سحتك. على  ال��ع��ام  ه��ذا  االأ����س���واء  �سي�سّلط  ال��ع��ذراء  ب��رج  يف  امل��ري��خ  ك��وك��ب 
عن  يبحث  ف��زح��ل  احل��م��ل،  ل���ربج  ه��ادئ��ة  �سنة  لي�ست  ه��ي  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ��ا:  ع��اط��ف��يًّ
اإذا  حمتمل  االن��ف�����س��ال  منها.  ال��زوج��ي��ة  حتى  ال�����س��راك��ات  ك��ل  يف  �سعف  ن��ق��اط 
مع  �ستكون  ل��ل��زواج  االإيجابية  ال��ف��رتة  م�سطنعة.  اأو  �سطحية  العالقة  كانت 
للحبيب  �ستحتاج  االأول.  ت�سرين   6 م��ن  اب��ت��داء  العقرب  ب��رج  اإىل  زح��ل  انتقال 
عنك. تبعده  منفرة  ب��اأم��ور  تت�سّبب  ف��ال  ال��ع��ام،  ه��ذا  ان�سغاالتك  ل��ك��رثة  بقربك 

ال�سخ�سي  الو�سع  لكن  و�سهرة،  وجناح  وارتقاء  تقّدم  �سنة  هي 
االأ�سهر  واإن�ساف.  اهتمام  اإىل  والعائلي متطلب و�ساغط ويحتاج 
اخلم�سة االأوىل �ستكون مميزة وا�ستثنائية بالن�سبة اإليك، نظًرا لتزامن 
تاأثريات اأورانو�س مع تلك التي للم�سرتي. �سنة مريحة وناجحة.

عمل  باتفاقية  يفاجئك  احلمل  برج  يف  اأوران��و���س  وماليًّا:  مهنيًّا 
واإجنازاتك  اأعمالك  تكون  بارز.  موقع  لتبووؤ  تر�سيحك  اأو  مهمة 
ب�سبب  �سهرتك  ت����زداد  وااله��ت��م��ام.  االأن���ظ���ار  حم��ط  العملية 
ن�سيحة  لكن  امل��ايل.  م��ردودك  من  يغرّي  مهنيًّا  ا  عر�سً تتلقى  قد  العملية.  طموحاتك 
امل�ستجدات. مع  التعامل  يف  مو�سوعيًّا  وكن  جيًدا  ح�ّسر  بل  املجازفة  بعدم  عامة 
اأو  ف��رتة  ك��ل  طبيبك  راج��ع  �سحتك.  تهمل  ال  لكن  اإجن��ازات��ك  ك��ل  رغ��م  �سحيًّا: 
ل�سغوط  ت��ت��ع��ّر���س  وال  التقلبات  م��ن  ال���دم  �سغط  اح���ِم  احل��اج��ة.  دع���ت  كلما 
�سليمة. غ��ذائ��ي��ة  حمية  الت��ب��اع  اأو  وزن���ك  م��ن  للتخفيف  ال��وق��ت  ح��ان  نف�سية. 

به  حتلم  اأف�سل  موقع  اإىل  لت�سل  ال��ع��ام  ه��ذا  احل��ظ  يحالفك  واأن  ب��د  ال  عاطفيًّا: 
الزواج واالرتباط.  لك  اأورانو�س يف برج احلمل �سيجلب  اجتماعيًّا ومهنيًّا كالزواج. 
متفائاًل،  فكن  عاطفية  بانفراجات   2016 ع��ام  من  االأوىل  االأي���ام  يف  تفرح  �سوف 
الروابط  �سيتوّجب عليك حماية  بفرتة عاطفية �سعبة،  اأنه يف حال مررت  ون�سيحة 
احلبيب. راأي  اأخ��ذ  دون  مواقف  تتخذ  وال  اجل��ارح  الكالم  من  ح��اذر  وحت�سينها. 

فلكية  معطيات  اإىل  ت�سري   2016 يف  �سمائك  اإىل  جيدة  نظرة 
�ساغطة  فلكية  تاأثريات  مع  تتقاطع  اأنها  رغم  ما،  نوًعا  جيدة 
ولكنها  ب��االإج��م��ال  ج��ي��دة  �سنة  واالآخ�����ر.  احل���ني  ب��ني  ��ا  ج��زئ��يًّ
و�سيكون  املفاجاآت  تكرث  املوقع.  على  احلفاظ  اأجل  من  متطلبة 
االأح��ي��ان.  بع�س  يف  قلق  اأو  ه��ّم  م�سدر  ال�سخ�سي  ال��و���س��ع 
وال�سخ�سي. العائلي  ال�سعيد  على  �سيما  ال  ومنو  ن�سج  �سنة 
امل�سرتي  ينتقل  ح��زي��ران   12 م��ن  اب��ت��داء  ��ا:  وم��ال��يًّ مهنيًّا 
العامة  عالقاتك  بتعزيز  االإيجابية  الفلكية  ال��ت��اأث��ريات  فتبداأ  اجل���وزاء  ب��رج  اإىل 
تفكر  قد  رمب��ا.  مغرية  مهنية  ُعرو�س  تظهر  وق��د  االأن��ظ��ار  حمط  تكون  والعملية. 
جيًدا. املو�سوع  در�س  اأواًل  عليك  اذْن،  عقار،  ا�ستثمار  اأو  البور�سة  غمار  بخو�س 

���س��رورة  اإىل  التنبيه  م��ع  م�����س��ت��ق��ّرة  ال�سحية  االأو����س���اع  ���س��ت��ك��ون  ��ا:  ���س��ح��يًّ
االأي�����ام  يف  ت�����س��رتي��ح  اأن  ح�����اول  ال��ي��وم��ي��ة.  ح��ي��ات��ك  يف  االع����ت����دال  اع��ت��م��اد 
ال�����س��ع��ب��ة واح���ر����س ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ط��ع��ام��ك وغ���ذائ���ك اجل�����س��دي وال���روح���ي.
باإن�ساء  حتلم  كنت  اإذا  فمثاًل  االإرت��ب��اط،  وتقّرر  العمر  ب�سريك  تلتقي  قد  عاطفيًّا: 
فلن  زوجية  م�ساكل  من  تعاين  كنت  اإذا  اأما  حلمك.  �سيتحقق  االأرج��ح  فعلى  عائلة، 
االكرتاث  وعدم  مباالة  الال  يريحك.  ب�سكل  االأم��ور  تتحّرك  �سوف  اإذ  حزيًنا،  تكون 
الآخ��ر. اأو  ل�سبب  وح��ي��ًدا  نف�سك  جتد  فقد  واإال  العام  ه��ذا  ف��ادح  خطاأ  بواجباتك 
��ا ل���ل���ج���دي.. م���زي���د م���ن ال���ن���ج���اح���ات واالإجن��������ازات  ���س��ن��ة ج���ي���دة ن�����س��ب��يًّ
ل����ل����دل����و و�����س����ن����ة اإب������������داع وان������ف������راج������ات ع����ل����ى ع���������ّدة اأ�����س����ع����دة.

حمور  من  وال  الك�سوف  من  ت��اأث��ريات  توجد  ال  احل��ظ  حل�سن 
جيدة  �سنة  2016؟  يف  االأج�����واء  �ستكون  فكيف  ال��ق��م��ر، 
بطيئة  تغيريات  حتمل  لكنها  اجل��دي،  مواليد  جلميع  ن�سبيًّا 
امل�ستح�سن  من  والعائلي.  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  ومهمة 
ت��ع��زي��ز ال���رواب���ط وع����دم ت��ه��دي��د اال���س��ت��ق��رار ب��امل��خ��اط��ر.
بالتفا�سيل  والتدقيق  االأعمال  اإىل مراجعة  ندعوك  وماليًّا:  مهنيًّا 
كبرية  طاقة  متلك  فاأنت  �سدى،  تذهب  واأعمالك  جهودك  ترتك  ال  العام.  بداية  منذ 
وقد تتلقى فر�س عمل جديدة اأو تزدهر اأعمالك احلالية. ت�ستمر الفر�س والنجاحات 
تقّرر. وكيف  الفر�س  تلتقط  كيف  اع��رف  لذلك   ،2014 العام  منت�سف  حتى  فقط 
�سحيًّا: راِع ظروفك ال�سحية وحاذْر من م�ساريف �سحية مفاجئة وطارئة.. اعرف 
كيف تختار الوقت التباع نظام �سّحي �سليم. يف منت�سف العام وحتديًدا يف �سهر حزيران 
قد يزورك التعب اإىل حّد ا�ست�سارة طبيب اأو اخت�سا�سي.. نّظم وقتك لكي ال حتتاجهما.

واإعادة  بامل�ساحلات  الظروف  و�ست�سمح  العاطفي  ال�سعيد  على  انفراج  عاطفيًّا: 
حدًثا  العام  هذا  اخلا�سة  حياتك  ت�سهد  قد  مهّددة.  كانت  اإذا  جمراها  اإىل  االأم��ور 
�ستكون  العاطفية  ديناميتك  طفل.  والدة  اأو  زواج  اأو  كارتباط  اإيجابيًّا  ا  عائليًّ
برج  يف  يتنقل  ال��زه��رة  كوكب  اجل��دي��د.  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  االأي���ام  خ��الل  وا�سحة 
الرومان�سية. اللقاءات  فيها  �سكرث  العاطفية  حياتك  باأن  واع��ًدا  �سيكون  ما  الدلو، 

كنت  اإذا  واالإجن���ازات  النجاحات  من  باملزيد  ال�سنة  تعدك 
موقع  يف  احل��ظ  ب��رج  امل�سرتي  بوجود  ا  خ�سو�سً ج��اه��ًزا. 
مواليد  اإىل  بالن�سبة  مهمة  �ستكون   2016 لربجك.  منا�سب 
مفتوحة  دع��وة  هناك  للتقّدم.  فر�سة  لهم  تقّدم  الأنها  الدلو 
ال�سخ�سي. ال�سعيد  على  �سيما  ال  كبرية،  خطوات  التخاذ 

اجل���دي،  ب���رج  يف  يتنقل  ي���زال  ال  ب��ل��وت��و  ��ا:  وم��ال��يًّ مهنيًّا 
املهمة  االأح���داث  يجلب  ي��زال  وال  ال��دل��و،  ب��رج  اإىل  بالن�سبة  امل��ال  بيت  اأي 
يتعّلق  رب��ح��ك  م�سدر  ي��ك��ون  ق��د  امل���ال.  عليك  ت���دّر  ال��ت��ي  �سهرتك  ل�سنع 
عند  كن  الفنية!  اأو  النفطية  اأو  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اأو  ال�سفر  باخلارج، 
مهنيًّا. ثمينة  وفر�سة  اأف�سل  مبوقع  احل��ظ  يكافئك  ورمب��ا  الظن  ح�سن 
�سحيًّا: �ستمّر بفرتات من الت�سويات والتنازالت املالية كما �ستكرث عليك احل�سابات 
واإعادة درا�سة امللفات املالية ومواجهة االأخطاء وحتّمل التكاليف واالأثمان. قد 
�سحيًّا. طارًئا  الدلو  مواليد  اإىل  بالن�سبة   2016 عام  من  االأول  ال�سهر  يحمل 

اجل��وزاء  ب��رج  يف  جوبيرت  يتنّقل  يونيو  ح��زي��ران   12 من  اب��ت��داء  عاطفيًّا: 
برجك،  اإىل  بالن�سبة  واحل���ظ  واحل���ب  االأوالد  بيت  ه��و  ك��ام��ل��ة.  ول�سنة 
حياتك  ك��ان��ت  اإذا  احل��ب  جت��د  فقد  ال��دل��و،  اأي��ه��ا  وح��ي��ًدا  تبقى  ل��ن  ل��ذل��ك 
متزوًجا. كنت  ح��ال  يف  اأوالدك  من  ول��د  لنجاح  اأو  بطفل  تفرح  قد  ف��ارغ��ة. 

على  وانفراجات  اإب��داع  �سنة  اإنها  اأب���ًدا.  �سلبية  لي�ست   2016
اإيجابية.  وعائلية  �سخ�سية  ظ��روًف��ا  حتمل  ق��د  اأ���س��ع��دة  ع���ّدة 
يف  لكنها  االأل��ف��ة  وتعزيز  ال�سمل  للّم  ال��ظ��روف  تلك  توظيف  يجب 
اأو  االأه��ل  دور  لعب  على  قدرتك  على  االأ�سواء  ت�سّلط  نف�سه  الوقت 
هنالك  واالآخ��ر.  احلني  بني  الواجبات  بع�س  لثقل  نظًرا  امل�سوؤول، 
اإذا كنت طالبها. هناك احتفال بحدث �سخ�سي. اأرباح وهنالك �سهرة 
مهنيًّا وماليًّا: ال يزال اأورانو�س يتنّقل يف بيت املال وزحل يف بيت امل�سارف واملوؤ�س�سات 
الكبرية. �سوف ترتاح من ال�سغوط املالية اإبتداء من 5 ت�سرين االأول. ال جتازف باأموالك 
قانونية. م�ساريف  من  حاذر  املهنية.  م�ساحلك  احم  مالية.  توظيفات  يف  تتوّرط  وال 
�سحية  متطلبات  على  االأ�سواء  �سي�سّلط  مايو  اأيار   20 يف  ال�سم�س  ك�سوف  �سحيًّا: 
�ساغطة ورعاية، وعكة �سحية ت�سيب اأحد اأفراد العائلة. يف �سهر اآب �ستظهر تطّورات 
واأحداث من خارج جدول اأعمالك تتعّلق بالو�سع ال�سحي، لذلك �سيقوم مولود احلوت 
با�ست�سارة طبيب اأو قد تظهر م�سكلة عن اأحد املعاونني، في�سطر ملعاجلتها دون تلكوؤ.
االأول  ال�سهر  يف  ال����زواج..  يف  برغبة  ي��اأت��ي  ق��د  ال�سم�س  ك�سوف  اأي�ًسا  عاطفيًّا: 
احل���وت يف جلب  ب���رج  زه���رة يف  ك��وك��ب  ي�����س��اه��م وج���ود  ق��د   .2016 ع���ام  م��ن 
وتالٍق  م�ساحلات  الع�ساق.  بني  للخالفات  احللول  اإيجاد  يف  العاطفية  احلظوظ 
احلبيب م��ع  مت�ساحًما  ك��ن   . باالنف�سال  م��ه��ّددة  اأو  ف��ات��رة  العالقة  ك��ان��ت  اإذا 

بع�س  اإدخ��ال  يف  الرغبة  لكن  االآخ��ري��ن،  مع  وان��دم��اج  ثقافة  �سنة 
من  اأجدى  تكون  قد  واأ�سلوبك  وت�سّرفاتك  حياتك  على  التغيريات 
معاك�سة الظروف اأو اال�ستخفاف بها. حان الوقت لكي تتخلى عن كل 
الراأي واملعتقد. وللتعبري عن  وللنهو�س جمدًدا  موؤخًرا  ينفع  ما مل 

اأكتور،  االأول  ت�سرين   22 اإىل   14 مواليد  اإىل  دعوة  وماليًّا:  مهنيًّا 
حماية اال�ستقرار املهني من املجازفات ب�سبب تاأثريات زحل املعاك�سة 
تكون  فقد  امليزان،  ملواليد  اأيلول  �سهر  مواليد  اأما  االأول.  ت�سرين  لغاية  وال�ساغطة 
مبناأى عن املعاك�سات واملوؤامرات، لكن يتوّجب عليها العمل على بناء م�ستقبل جديد.

اأورانو�س يف برج احلمل قد يهّدد الو�سع ال�سحي وي�سّبب االإرهاق والتوّتر  �سحيًّا: 
والغ�سب. لذلك دعوة اإىل حماية الو�سع ال�سحي. ال ت�ست�سلم اإىل ت�سّنج االأجواء والتوتر 
معنوياتك. يف  تراجًعا  وتلحظ  وع�سبيًّا  مت�سنًجا  يجعلك  فهذا  االأجواء،  يف  امللحوظ 
عاطفيًّا: احر�س على �سالمة عالقاتك وال تفّرط بها ال �سيما الزوجية منها. لن يبقى من 
القدمي يف حياتك اإال املفيد وال�سادق. اأما بالن�سبة اإىل العامل الفلكي االأبرز لهذا لعام فقد 
يكون كوكب اأورانو�س يف برج احلمل والذي قد يهّدد العالقات غري املتينة وغري ال�سادقة 
بالقطيعة، فهو كوكب املفاجاآت فقد تاأتي االأحداث ب�سكل فجائي فتتهاوى عالقات. لكنك 
اأيها امليزان قد ت�ستطيع ال�سيطرة على االأمور يف حال ا�ستطعت التكّيف مع الظروف.

رئي�سية  فلكية  اأ�سباب  ولعدة  العقرب  ملواليد  ال�سنني  اأهم  من 
ت�سرين   13 بتاريخ  العقرب  ب��رج  يف  ال�سم�س  ك�سوف  اأهمها 
�سيجلب  احلظ  حل�سن  برجك.  اإىل  زحل  كوكب  وو�سول  الثاين 
�سنة  العام.  من  االأول  الن�سف  يف  االنفراجات  بع�س  جوبيرت 
املواقع  تعزيز  وبا�ستطاعتك  جيد  ب�سكل  تبداأ  لكنها  �سعبة 
برجك. اإىل  زح��ل  و���س��ول  قبل  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  وال���رواب���ط 

فر�سة  ع��ل��ى  حت�سل  ق��د  م��وظ��ًف��ا  ك��ن��ت  اإذا  ��ا:  وم��ال��يًّ مهنيًّا 
اأما  امل���ايل.  ال�سغط  عليك  يخفف  جانبي  عمل  فر�سة  على  رمب��ا  اأو  اأف�سل  عمل 
الفرتة  خ��الل  ملمو�س  ازده���ار  هناك  االأرج���ح  فعلى  ا،  ح���رًّ عماًل  تعمل  كنت  اإذا 
ما،  ن��وًع��ا  ال�����س��ورة  تتغرّي  يونيو  ح��زي��ران   12 م��ن  اب��ت��داء  ال��ع��ام.  م��ن  االأوىل 
الثاين. ت�سرين  ملواليد  ا  خ�سو�سً املكا�سب  حل�سد  االأن��ظ��ار  حمط  �ستبقى  ولكنك 
ال  ال��ع��ق��رب.  اأي��ه��ا  ح���ذًرا  ك��ن  لكن  �سحيًّا،  ت��راج��ًع��ا  زح��ل  ي�سّبب  ق��د  �سحيًّا: 
بال�سحة.  ل��اله��ت��م��ام  االأف�����س��ل  ال�سنة  ه��ي  ه���ذه  ب��ل  م��ت��ق��ّل��ب،  و���س��ع  اأّي  تهمل 
اجل�سدية. حالتك  اأح�����س��ن  يف  ت��ك��ون  اأن  يجب  اإذ  �سئت،  اإذا  طبيبك  ا�ست�سر 

و�ستكون  القوية  احل��ظ��وظ  ل��ك  �سيوّفر  ال��ث��ور  ب��رج  يف  امل�سرتي  تنّقل  عاطفيًّا: 
نبتون  اأم���ا  وال����زواج.  االرت��ب��اط  وت��وق��ع  ي��ون��ي��و،  ح��زي��ران   11 حتى  ل�ساحلك 
�سحية.  م��وؤ���س�����س��ة  يف  يعمل  �سخ�س  م��ع  ع��الق��ة  ل��ك  فيجلب  احل���وت  ب���رج  يف 
وارت��ي��اح. ب�����س��ع��ادة  وت�سعر  ل��اله��ت��م��ام  وم��ث��رية  ج��دي��دة  ب��وج��وه  تختلط  ق��د 

انفتاح  �سنة  المعة.  واأف��ك��ار  واأ�سفار  وجن��اح��ات  وت��ق��ّدم  ازده���ار  �سنة 
ور�سانتك  مهارتك  تخترب  قد  عابرة  ظ��روًف��ا  لكن  ال��ن��ور،  اإىل  وخ��روج 
على  العالقات  و�سدقية  جدية  متتحن  قد  كما  واالجتماعية.  املهنية 
القانون  على  باالحتيال  جت��ازف  اأال  املهم  الزوجية.  فيها  مبا  اأنواعها 
�سابًقا. عليها  متفق  و�سروط  وتقاليد  واأع��راف  بقوانني  اال�ستخفاف  اأو 
بيت  امل���ي���زان،  ب���رج  يف  يتنّقل  زح���ل  ك��وك��ب  ي���زال  ال  ��ا:  وم��ال��يًّ مهنيًّا 
نهاية  ح��ت��ى  ت��ط��ول  ل��ن  ال���زي���ارة  ل��ك��ن  ب��رج��ك.  اإىل  بالن�سبة  امل����ال 
املجال  لك  فا�سًحا  اأكتوبر،  االأول  ت�سرين   5 بتاريخ  �ستنتهي  بل  احل��ظ،  حل�سن  العام 
يونيو  ح���زي���ران   12 يف  اأي  ال�����س��ن��ة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن�����س��ف  يف  امل����ايل.  و���س��ع��ك  لتح�سني 
العمل. يف  ترقية  اأو  م��ك��اف��اأة  اإل��ي��ك  يحمل  ف�سوف  اجل���وزاء  ب��رج  اإىل  امل�سرتي  �سي�سل 
اأو  �سحية  وع��ك��ات  ي�سّبب  مت���وز   3 ل��غ��اي��ة  ب��رج��ك  يف  يتنقل  امل��ري��خ  ك��وك��ب  ��ا:  ���س��ح��يًّ
ب��ك��ل ع��ار���س ���س��ح��ي. حان  ي��ج��ب ع���دم اال���س��ت��خ��ف��اف  عملية ج��راح��ي��ة غ��ري م��ت��وق��ع��ة. 
االإره����اق. ع��ن  للتنفي�س  الريا�سة  م��ار���س  �سليًما.  ا  حياتيًّ اأ���س��ل��وًب��ا  تّتبع  لكي  ال��وق��ت 
عاطفيًّا: رمبا تقع يف غرام �سخ�س اأجنبي، وقد مُتتحن جّدية و�سدقية العالقات على اأنواعها واأهمها 
الزوجية. بالرغم من اأن اجلو العام يوحي باحلب والتفاهم والتقارب، لكن وجود كوكب املريخ 
يف برج العذراء ي�سّبب االنفعال واجلدال، فحاذر من انتقاد احلبيب وتوجيه الكالم اجلارح اإليه.

االأول  ال���ن�������س���ف  يف  ان�����ف�����راج�����ات  ل����ل����م����ي����زان..  ل���ل���ن���ه���و����س  ال�����وق�����ت  ح������ان 
ل���ل���ق���و����س. �����س����اغ����ط����ة  ف���ل���ك���ي���ة  ت��������اأث��������ريات  و  ل����ل����ع����ق����رب   2016 م������ن 

العام  منذ  اأك���رث  اأو  خ��ي��ار  عند  واق��ًف��ا  ال��ث��ور  اأي��ه��ا  ت���زال  ال  ق��د 
ت��ق��ّدم وازده���ار  اإن��ه��ا �سنة  ان��ت��ه��ى.  ق��د  ان��ت��ظ��ارك  لكن  امل��ا���س��ي، 
ني�سان  مواليد  ع��دي��دة.  ل�سنوات  االإيجابية  اأحداثها  و�ستبقى 
االأول  ال�����س��ه��ر  ب��ني  الثمينة  ال��ف��ر���س  ت��ط��ال��ه��م  ���س��وف  اأب���ري���ل 
العام. ه��ذا  الكبرية  للفر�س  جتّهز  اإذْن،  م��ار���س.  اآذار  ونهاية 

امل�ساريع  يف  تت�سّرع  وال  وتختار  تقّرر  كيف  اعرف  وماليًّا:  مهنيًّا 
هذا  لكن  املجازفني،  من  وال  املغامرين  من  ل�ست  مب�سلحتك.  جيًدا  فّكر  بل  املهنية، 
عاقاًل  كن  والرف�س.  القبول  قبل  واال�ست�سارة  الُعرو�س  در���س  بعدم  لك  ي�سمح  ال 
باملكافاآت. تتفاجاأ  فال  مالية،  اأرب��اح  هناك  االأول  وكانون  حزيران  بني  ونا�سًجا. 
بال�سلبيات.  وامل�����س��ح��ون��ة  امل���ت���وّت���رة  االأج������واء  وحت���ا����سَ  ان��ت��ب��ه  ��ا:  ���س��ح��يًّ
اإذا  ال��ط��ب��ي��ب  م��راج��ع��ة  ع��ل��ي��ك  ف��رمب��ا  اأع�����س��اب��ك،  وَارْح  ال���ه���دوء  ع��ن  اب��ح��ث 
الرتفيه. اإىل  ُاخ����رْج  واالإره�����اق.  التعب  ج���ّراء  التا�سع  ال�سهر  يف  االأم���ر  ل��زم 

اأي��ه��ا ال��ث��ور احل��ر���س على  اأن���ه ي��ت��وّج��ب عليك  ا  ��ا: م��ن ال��وا���س��ح ج���دًّ ع��اط��ف��يًّ
ب��ه��ا على  ب��ه��ا وال ت�����س��ت��خ��ف  ال��ع��اط��ف��ي��ة، ف���ال جت����ازف  ا���س��ت��ق��رار ع��الق��ات��ك 
مع  تكّيف  حلبيبك.  غ��ي��اًب��ا  اأو  ج��ف��اء  اأو  قطيعة  الك�سوف  يحمل  ق��د  االإط����الق. 
ال�سخ�سي. ال��ت��ق��ّدم  �سنة  اإن��ه��ا  احل��ل��ول.  اإي��ج��اد  يف  م��رون��ة  اأك���رث  وك��ن  ال��ظ��روف 

هل اأنت جاهز اللتقاط الفر�س اجليدة؟ فهناك تغيري يف وجهات احلظ 
زيارة  لك  �ستحلو  فكم  تدريجي،  ب�سكل  احلظوظ  تاأتي  ل�ساحلك. 
االأول،  كانون  حتى  حزيران   11 تاريخ  يف  احلظ  جالب  امل�سرتي 
حيث �ستحمل اآفاًقا وانفتاًحا قد تبلور طريق النجاح للعام 2014.

مهنيًّا وماليًّا: و�سول نبتون، الذي يرمز اإىل املهنة، اإىل برج احلوت 
بتاريخ 3 �سباط فرباير �سيعمل على ا�ستقرار موقعك الفلكي حتى 
2025 و�سيحمل الكوكب �سفًرا اأو تغيرًيا مهنيًّا. ال تنتظر �سيًئا على 
طبق من ف�سة.. احذر ك�سوف ال�سم�س يف برج ال�سرطان فقد يت�سبب لك بركود مايل.

�سحيًّا: قد حتتاج ال�سحة اإىل مزيد من االإهتمام والرعاية يف م�سّببات �سحية قدمية 
ثم  اأيلول  يف  العقرب  برج  يف  واملريخ  امليزان  برج  يف  زحل  وجود  ب�سبب  وجديدة، 
ك�سوف ال�سم�س يف ت�سرين الثاين يف برج العقرب واأي�ًسا ك�سوف القمر يف ت�سرين الثاين.

اأكتوبر،  االأول  ت�سرين   5 ت��اري��خ  م��ن  اب��ت��داًء  ا  عاطفيًّ تنفرج  ���س��وف  عاطفيًّا: 
كما   ، واأو���س��ح  اأف�����س��ل  ب�����س��ورة  االأح��ب��اء  م��ع  التعاطي  ب��االإم��ك��ان  و�سي�سبح 
قد  اأو  احل���ب،  يف  وال��وق��وع  ال��ت��الق��ي  ف��ر���س  وت��ك��رب  االإجن����اب  م��و���س��وع  ي�سّهل 
بينكما. للم�ساكل  ح��ل��واًل  جت��د  اإذ  ق���دمي،  حبيب  ن��ح��و  ج��ري��ئ��ة  خ��ط��وة  ت��اأخ��ذ 
معطيات فلكية اإيجابية لل�سرطان.. 5 اأ�سهر مميزة لالأ�سد و�سنة ازدهار وتقّدم للعذراء

متنّوعة  فلكية  معطيات  اإىل  ت�سري  �سمائك  اإىل  جيدة  نظرة 
معظمها اإيجابي ي�سمن ا�ستقرار موقعك وا�ستمرارية جهودك 
لكنها  االإيجابيات،  من  العديد  فهناك  جيدة  �سنة  اإنها  كافة. 
مهماًل. تكن  فال  واالأحباء  االأوالد  جتاه  م�سوؤوليات  اإىل  ت�سري 
املا�سي  العام  منذ  احلمل  برج  يف  اأوران��و���س  وماليًّا:  مهنيًّا 
يفاجئك  ق��د  اإذ  ال��ي��ك،  بالن�سبة  مهم  فلكي  م��وؤ���س��ر  وه���ذا 
قد  ما  ا  ماديًّ تر�سيك  لن  مهنية  بنقلة  لك  يت�سّبب  اأو  مهني  بتغيري  اأورانو�س 
ي�سّبب لك ارتباًكا. ال تتمّرد بل كن ذكيًّا يف التفاعل مع هذه االأمور مهما كانت.

��ا: وج����ود زح����ل يف ب����رج امل���ي���زان ق���د ي�����س��ّب��ب ل���ك ���س��ع��وب��ة يف  ���س��ح��يًّ
��ك.  ي��خ�����سّ ط��ف��ل  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ت��ع��ًب��ا  رمب����ا  اأو  واالإجن��������اب،  احل���م���ل 
��ا ت���راج���ع ���س��ّح��ي الأح����د اأف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة. وم���ن ت���اأث���ريات زح���ل اأي�����سً
�سخ�س  م��ع  ح��ب  عالقة  ن�سوء  امل��ي��زان  ب��رج  يف  زح��ل  يجلب  ق��د  ا:  عاطفيًّ
تتمتع  لن  احلبيب  وبني  بينك  اجلديدة  العالقة  طفل.  والدة  اأو  ا،  �سنًّ اأك��رب 
كل  االأم��ور  ت�ستقيم  ت��ن��ازالت.  الطرفان  ق��ّدم  اإذا  اإال  �سليمة،  ع��ام  بانطالقة 
وتخطط  ثانية  فر�سة  على  حت�سل  وقد  بالعالقة  الرياح  فيها  تع�سف  مرة 
�ستكون  فاالأجواء  عازًبا  كنت  اإذا  للتفاهم.  هادئة  جل�سات  اإىل  احلبيب  مع 
باالإجمال منا�سبة، وقد تلتقي ب�سخ�س يلفت انتباهك يف رحلة اأو ور�سة عمل.

ال�سرطان



نتقدم بأحر التهاني والتبريكات  
الى عموم المحتفلين برأس سنة المباركة  

اعاده اهللا علينا بالخير , اليمن والبركات 

شفاعمرو ( بجانب مدرسة الثانوية البلدية) حي ظهر الكنيس 
زورونا على صفحتنا في  

0507443470/0772011275
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اف�����������������������������������������������ق�����������������������������������������������ي :
انكليزي  ل�سابط وكاتب  لقب  ا�سيوية  -2  دولة   1-
على  العرب  ث��ورة  و�سجع  ح�سني  بال�سريف  ات�سل 
االأتراك  -3 ي�سدم بالِرجل يف ال�سدر – تراب ُيجبل 
باملاء  -4 اأ�سارت اليه بحاجبها اأو بيدها – خ�سب-5 
اأديب فرن�سي راحل من زعماء الرومنطيقية  -6 عملة 
ربط   – امليت  بكى   7- بحر    – نريد   – ا�سيوية 
قي�سر   8- و�ستِمه   ال�سخ�س  معايب  – تعداد  و�سّد 
 – والعامل  روم��ا  يف  والقواد  الدولة  رج��ال  كبار  من 
مت�سابهان  -9 رق�سة اأجنبية – عا�سمة جزر �ستلند 
البناء اأ�سل   – �ستة  من  مّركب   10- الربيطانية  

ع��������������������������������������������م��������������������������������������������ودي :
 -1 مهند�س �سوفياتي راحل اأ�س�س �سركة حتمل 

ا�سمه واخرتع اأكرث من خم�سني منوذجاً لطائرات 
حربية وجتارية – غليظ �سيء اخُللق خ�سن الكالم  

-2 مقاطعة فرن�سية �سهدت معارك طاحنة يف احلرب 
العامليةالثانية وعملية انزال للحلفاء  -3 م�سراعي 

الباب بالعامية – ر�سول االأمم  -4 ماركة �سجائر 
اخلبز  يب�س   5- الع�سل  لعق  اأو  االإناء  – حل�س 

– موؤ�س�س  م�سهورة  امريكية  جامعة   6- – اأ�سد  
روما االأ�سطوريغذته ذئبة بحليبها مع اأخيه التواأم 

مباح   – خ�سو�سي وغري  – غزال  االأمرا�س  -7 من 
اأفريقية  -10 مادة  – دولة  يناولوا  -9 ع�سل   8-

ت�ستعمل للتخدير – �سدف بحري ي�ستخرج منه 
�سباغ االأرجوان

جوزاء

اال�سد

الثور

ال�سرطان

العذراء

احلمل

كلمات متقاطعة

القو�س

امليزان

العقرب

اجلدي

احلوت

الدلو

العمل  يف  ب��ق��درات��ك  ث��ق��ة  اأك���رث  م��ه��ن��ي��ا:ك��ن 
اأم�����ور ج��دي��دة ت��خ�����س��ى م���ن جت��رب��ة  وال 

ع���اط���ف���ي���ا:ك���ن واث�����ق�����ا م�����ن احل��ب��ي��ب 
ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا.  ب���غ���ري  االأم���������ور  ت�����رى  وال 

بالعمل  اليوم  االإ�ستقرار  بعدم  مهنيا:ت�سعر 
ب�سبب الكثري من التغريات التى تدور من حولك
ع������اط������ف������ي������ا:احل������ب������ي������ب م���ت���ق���ل���ب 
امل����������زاج مم�����ا ي�������س���ع���رك ب���ال�������س���ج���ر. 

مهنيا:يحمل لك اليوم الكثري من اللقاءات املميزة 
املكا�سب من  الكثري  ورائ��ه��ا  من  جتني  التى 
ع��الق��ت��ك  ت����ك����ون  اأن  ع���اط���ف���ي���ا:ي���ج���ب 
م������ع احل����ب����ي����ب اأك����������رث و�����س����وح����ا. 

املهنية  اأو���س��اع��ك  ت��رتاج��ع  م��ه��ن��ي��ا:ق��د 
التوتر و  ب��ال��ق��ل��ق  ي�����س��ع��رك  مم��ا  ل��ل��ي��وم 
اأك����رث  ت����ك����ون  اأن  ع���اط���ف���ي���ا:ح���اول 
تعطي.  واأن  احل��ب��ي��ب  م���ع  اإي��ج��اب��ي��ة 

عن  ل��ل��ت��ن��ازل  ال��ي��وم  ت�سطر  م��ه��ن��ي��ا:ق��د 
العمل �سغوطات  ب�سبب  مطالبك  بع�س 

ع��اط��ف��ي��ا:���س��خ�����س م���ا ي��ث��ري اإع��ج��اب��ك يف 
منه.  ت��ت��ق��رب  ك��ي��ف  ت��ع��رف  وال  ال��ع��م��ل 

عليك  ال�������س���غ���وط���ات  م��ه��ن��ي��ا:ت��خ��ف 
ال���ي���وم ب��ع��د ف���رتة ع�����س��ي��ب��ة م����ررت بها 
ع��اط��ف��ي��ا:ت�����س��اه��د ب��ع�����س امل���واق���ف 
ت��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ي��ه��ا م����ن ق���ب���ل احل��ب��ي��ب. 

م���ه���ن���ي���ا:ت���واج���ه ب��ع�����س ال���ع���راق���ي���ل يف 
ال��ع��م��ل ال���ي���وم مم���ا ي�����س��ع��رك ب��اال���س��ت��ي��اء 
ع��اط��ف��ي��ا:جت��ن��ب ال��ن��ق��ا���س��ات احل��ام��ي��ة 
احل����ب����ي����ب.  م�������ع  جت���������دي  ال  ال������ت������ى 

امل�ساعدة  م��ن  الكثري  اىل  مهنيا:حتتاج 
ك��م��ا كانت اأو����س���اع���ك  ل��ت��ع��ود  وال���دع���م 
احل��ب��ي��ب  م���ع  االراء  ع��اط��ف��ي��ا:ت��ب��ادل 
�������رارات�������ك.  ق ع����ل����ي����ه  ����ر�����س  ت����ف وال 

من  ال��ك��ث��ري  اج�����راء  اىل  م��ه��ن��ي��ا:حت��ت��اج 
ت��دع��م موقفك ��ى  ال��ت ال��ه��ام��ة  االت�����س��االت 

ى  الت املرحة  امل��واق��ف  من  عاطفيا:الكثري 
االأ�سخا�س. اأحد  من  وتقربك  اليوم  حتدث 

املالية  ب���االأم���ور  ال��ي��وم  مهنيا:تن�سغل 
وامل�������س���رف���ي���ة اخل���ا����س���ة ب��ال�����س��رك��ة 
احلبيب  ل��و���س��ع  متفهما  ع��اط��ف��ي��ا:ك��ن 
امل�����س��اع��ب.  م��ع��ه  ��ى  ت��ت��خ��ط اأن  وح�����اول 

م��ه��ن��ي��ا:ت��ت��ج��ادل ال���ي���وم م���ع اأح���د 
بالعمل  ه��ام  نقا�س  ح��ول  االأ�سخا�س 
ع��اط��ف��ي��ا:ك��ن ����س���ادق���ا مب�����س��اع��رك 
ل��ل��ن��ف��اق. داع�����ي  وال  احل��ب��ي��ب  م���ع 

واالن��ت��ق��ادات  الن�ساطات  مهنيا:تكرث 
ت�ست�سلم  ال  ب��االح��ب��اط  ي�سعرك  مم��ا 
م�ساعر  حت����رتم  اأن  ع��اط��ف��ي��ا:ع��ل��ي��ك 
االإح����راج.  ل��ه  ت�سبب  ال  واأن  احلبيب 

م��������ت��������اه��������ة

ن
�و

��
��

��
��

��
ل��




