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األخبار
23.12.2022
قبــــل دقائـــــــق من انتهــــــــاء املهـــــلة بلديـــة شـــفاعمرو تعقـــد جلســـة للجنـــة التوجيه

نتنياهـــو يعلـــن عـــن متكنـــه
مـــن تشـــكيل حكومـــة جديـــدة
أعلن رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي المكلف
بنياميـــن نتنياهو في وقت متأخر من مســـاء
األربعـــاء نجاحه في تشـــكيل حكومة جديدة
مـــع حلفائه في معســـكر اليميـــن ،وذلك قبل
دقائق مـــن انتهـــاء التفويـــض الممنوح له.
وكتـــب نتنياهـــو علـــى تويتر قبـــل دقائق
من منتصـــف الليـــل إنه تمكن من تشـــكيل
حكومـــة ،كما أكـــد متحدث باســـم الرئيس
اإلســـرائيلي إســـحاق هرتســـوغ تلقـــي
إعـــان نتنياهـــو عبـــر اتصـــال هاتفـــي.
وفـــي بيان نشـــره قـــال نتنياهو إنه أرســـل
إلـــى هرتســـوغ الرســـالة التاليـــة "بفضل
الدعـــم الجماهيـــري الكبيـــر الـــذي تلقيناه
خـــال االنتخابـــات األخيـــرة أبلغكـــم أنني
تمكنـــت مـــن تشـــكيل حكومـــة ســـتعمل
لصالـــح جميـــع مواطنـــي إســـرائيل".
وكان زعيـــم حـــزب "الصهيونيـــة
الدينيـــة" بتســـلئيل ســـموتريتش قد اســـتبق
إعـــان نتنياهـــو ،وكتـــب علـــى تويتـــر
"تهانينـــا ،تمكنـــا (مـــن تشـــكيل حكومة)".
ومـــن المقرر أن تـــؤدي الحكومـــة اليمينية

القســـم أمام الكنيســـت (البرلمـــان) االثنين
المقبـــل بعـــد انتهاء ما يعـــرف بعيد األنوار
اليهودي (حانوكا) ،وبذلك ســـيخلف نتنياهو
رئيـــس الوزراء المنتهية واليتـــه يائير لبيد.
ومـــن المتوقـــع أن يعيـــن نتنياهـــو أعضاء
حزبـــه الليكـــود يـــوآف غاالنـــت وزيـــرا
للدفـــاع ،وياريـــف ليفين (الرئيـــس المؤقت
للكنيســـت) وزيـــرا للعـــدل ،فيمـــا يتنافس
كل مـــن الســـفير اإلســـرائيلي الســـابق في
واشـــنطن رون ديرمر والوزير السابق أمير
أوهانـــا ووزيـــر المالية الســـابق يســـرائيل
كاتـــس علـــى منصـــب وزيـــر الخارجية.
وقالـــت صحيفـــة معاريـــف إن جولـــة
المحادثات األولى التـــي أجراها نتنياهو مع
أعضـــاء حزبه قبل نحو أســـبوعين أظهرت
"ثورة معقـــدة لتوتـــرات متزايـــدة" ،الفتة
إلـــى أن عدد مـــن يطلبون حقائـــب وزارية
في الحـــزب يزيـــدون على عـــدد الحقائب
المتبقيـــة لليكود بعـــد المفاوضات االئتالفية.
ومن بيـــن الـــوزراء القادمين المحســـوبين
علـــى اليميـــن المتطـــرف زعيـــم "القـــوة
اليهوديـــة" إيتمـــار بن غفير الذي ســـيتولى
حقيبـــة األمـــن القومـــي ،وســـموتريتش
الـــذي ســـينال حقيبـــة الماليـــة ،وأرييـــه
درعـــي زعيـــم حـــزب شـــاس ،والـــذي
ســـيحصل علـــى حقيبـــة الداخليـــة.
ويقـــول محللـــون إن هذه الحكومة ســـتكون
األكثـــر يمينية وتطرفا في تاريخ إســـرائيل.

شـــهد األســـبوع األخير سلســـلة جرائم
قتـــل مروعـــة فـــي مسلســـل ســـفك
الدمـــاء فـــي الوســـط العربـــي فيـــكاد
المجتمـــع ال يصحـــو مـــن كابـــوس
جريمـــة حتـــى يصعق بجريمـــة أخرى.
ففي جريمة مزدوجة لقي الشـــاب فراس
هيب ( 33عامـــا) وطفله فارس ( عامان
ونصـــف) مصرعهما يـــوم الثالثاء ،بعد
ان اصيبـــا بوابـــل من الرصـــاص امام
المنـــزل حيـــن أعـــاد الوالـــد طفليه من
الحضانـــة فيمـــا نجـــا الطفـــل األصغر
والـــذي كان أيضـــا داخـــل الســـيارة.
ويـــوم أمـــس الخميـــس لقـــي الشـــاب
مهـــران أبـــو خيـــط ( 23عامًـــا)

مصرعـــه فـــي جريمـــة إطـــاق نـــار
وقعـــت بشـــارع 'شـــبيرا' بمدينـــة حيفا.
أمـــا مســـاء األربعـــاء قتـــل الشـــاب
محمـــد زيتونـــة مـــن يافـــا ،متأثـــرا
بجروحـــه الحرجـــة في جريمـــة إطالق
نـــار بالمدينـــة .واعتقلـــت الشـــرطة
شـــخصا يهوديا مـــن "هود هشـــارون"
لالشـــتباه فـــي ارتكابـــه الجريمـــة.
وفـــي رهط قتـــل الشـــاب أمير ســـامي
الزيادنـــة ( 25عامـــا) فجـــر األربعاء,
في جريمـــة إطالق نـــار فـــي المدينة .
وبهـــذا فإنـــه منـــذ مطلـــع العـــام
الجـــاري  ، 2022بلـــغ عـــدد
الضحايـــا  104بينهـــم  12امـــرأة.

الجرميـــة تفتـــك مبجتمــعنـــــــا العــــــــريب

الصحـــي لوضـــع الخطـــوط العريضـــة للعمـــل
رئيســـا لهـــا
وتنتخـــب برفســـور زاهـــر عـــزام ً

عقـــدت بلديـــة شـــفاعمرو يـــوم االربعاء
جلســـة للجنـــة التوجيه الصحي باشـــراف
وتنظيم منســـقة الصحة ســـارة حصري  ،و
بحضـــور قائم باعمال الرئيـــس جريس حنا
 ،مدير عـــام البلدية عمر الملك  ،برفســـور
زاهـــر عـــزام  ،د .ســـيفان شبيتســـر نائب
مبادرة ســـفيرا الســـكري  ،د  .مي نفاع  ،د
 .خالـــد خـــازم صندوق المرضـــى مكابي ،
ميري قســـيس صنـــدوق المرضى مؤحيدت
 ،فيوليـــت خوري رئيســـة جمعية المســـن ،
بديعـــة نكد مديـــرة وحدة النهـــوض بمكانة
المـــرأة  ،نجمة عباس عضو البلدية الســـابق
 ،صفـــاء حمـــادي طـــه مركزة مشـــروع
الشـــيخوخة المثلى  ،هانـــي جرجورة مدير

وحـــدة اســـتنفاذ المـــوارد  ،ماهـــر جعفري
عـــن قســـم المعـــارف  ،ميســـاء شـــعبان
حـــج علـــي مركـــزة العمـــل الجماهيري ،
ومديـــر الدائـــرة اإلعالمية نايف ياســـين .
حيـــث تطرقـــت اللجنـــة لوضـــع الخطوط
العريضة التي من شـــأنها تعزيـــز وتطوير
نمـــط حياة صحي بشـــكل عـــام  ،ومحاولة
الحـــد من انتشـــار مـــرض الســـكري على
وجه الخصـــوص  ،من خـــال العمل على
ثالثة مســـارات اساســـية ً ،
اول رفع الوعي
المجتمعـــي لخطورة المـــرض  ،ثانيًا العمل
علـــى توفير بنى تحتية تســـاعد فـــي تعزيز
نمـــط الحياة الصحي كمســـارات المشـــي ،
واخيـــراً العمل بالتنســـيق مع المؤسســـات
التعليميـــة في المدينة من أجـــل رفع الوعي
لـــدى الطـــاب واألهـــل على حد ســـواء .
هذا وتم اختيار برفســـور زاهر عزام رئيسً ا
للجنة التوجيه الصحي  ،والتي ســـتعمل على
متابعـــة وتوجيه الخطـــوات العملية من قبل
بلدية شفاعمرو ومشـــروع سفيرا السكري .

ارتفـــاع عـــدد اإلصابـــات الخطـــرة بكورونا
املدير العـــام لوزارة الصحة يحذر من انتشـــار الكورونا مجددا يف البالد،
ويدعو األشـــخاص الذين يشـــعرون بوعكات صحية اىل اجراء فحوصات

قـــال المدير العـــام لوزارة الصحة البروفيســـور
نحمان أش ،إن المستشـــفيات في البالد تســـتقبل
كل يوم حوالي عشـــرين اصابـــة خطيرة جديدة
بكورونـــا ،واصفا هـــذا الرقم بمرتفع .واشـــار
فـــي حديـــث اذاعي الى انـــه ال يمكن االســـتناد
الـــى مؤشـــر تكاثـــر العـــدوى ألن العديـــد من
االشـــخاص الذين يشـــعرون بوعـــكات صحية
ال يخضعـــون لفحوصـــات كورونـــا كما يجب،

وبالتالـــي اصبـــح هـــذا المؤشـــر غيـــر دقيق.
وتشـــير معطيات وزارة الصحـــة الى ان حوالي
ســـبعة عشـــر بالمئـــة ( )17%مـــن المؤمَّنين
فـــي صناديـــق المرضـــى تلقـــوا التطعيـــم ضد
اإلنفلونـــزا حتـــى اآلن ،وهـــي نســـبة تُماثل ما
كانت عليـــه في نفس الفترة مـــن العام الماضي.
وأفيـــد ان حوالـــي ثالثمئـــة مصـــاب بالمرض
عولجوا في المستشـــفيات خالل األسبوع األخير.

מכרז חיצוני מס' ( 48/2022חוזר)
על פי סעיף  3לחוק העיריות (גיוס עובדים) ,עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:
שם המשרה :רכז בית ספר כעוגן בקהילה
דירוג ודרגה :חינוך ונוער
אחוז משרה :משרה מלאה  100%או  50%+ 50%בהתאם לשיקול דעת העירייה
תיאור תפקיד :מצורף לטופס הבקשה אשר כולל תואר התפקיד ותנאי הסף והינו הנוסח הקובע והמחייב.
תנאי סף:
סטודנטים להוראה /חינוך בלתי פורמאלי בעלי אוריינטציה מנהיגותית חברתית – קהילתית וכישורים מתאימים,
שהינם בשנה השניה ללימודיהם באקדמיה (עברו לפחות  60%מלימודיהם ) ובעלי פניות להעסקה בהיקפי משרה
שיענו על דרישות התפקיד ומחויבויות הנדרשות למימושו.
או
בעלי תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ/תעודת הנדסאי או טכנאי(תתוסף שנת ניסיון על הניסיון הנדרש לבעלי
תעודות אלו)
•סיום בהצלחה קורס הכוון לרכזי בתי ספר קהילתיים רשותיים וקורס מנחי בתי ספר קהילתיים תוך שנתיים מיום
כניסתו לתפקיד.
•אישור משטרת ישראל להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד חינוכי.
כפיפות :מנהל מחלקת נוער.
הערות כלליות והנחיות:
 בקשת המועמדות תוגש באמצעות טופס מועמדות מיוחד שניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה. לקבלת טופס מועמדות נא לכנס לקישור https://bit.ly/3pIrzin טופס הבקשה למכרז הכולל קורות חיים ,תעודות השכלה ,אישור העסקה ,המלצות ומסמכים הנדרשים יוגשבמייל  cv@shf.org.ilעד תאריך .30/12/2022
 העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה. בקשות שיוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים ,תעודות השכלה ,המסמכים ו  /או הוגשו לאחר התאריך לעיל לאיתקבלו או ייבחנו.
 העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכלשלב.
 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.עורסאן יאסין
ראש העירייה
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اعالناتكم0525363507

الــريــد االل ــك ــروين ntohama@gmail.com
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اﻟﻤــــــــــــــــــــــﺠـــــــــﺪ ﻟﻠّﻪ ﰲ اﻷﻋــــــﺎﻟــــﻲ
وﻋﲆاﻷرضاﻟﺴﻼم وﰲاﻟﻨﺎساﻟﻤﴪّة

ﻳﺘﻘﺪمرﺋﻴﺲﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺮﺳﺎنﻳﺎﺳﲔ
وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲاﻟﺒﻠﺪيوﻋﻤﻮماﻟﻤﻮﻇﻔﲔﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺄﺟﻤﻞاﻟﺘﻬﺎﱐوأﻋﻄﺮ اﻟﺘﱪﻳﻜﺎتﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻠﲔ

ﻋـﻴـﺪ ﺍﻟﻤــﻴــﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠـﻴـﺪ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ
راﺟﲔﻣﻦأﻟﻠﻪ أنﻳﻌﻴﺪه ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼمواﻟﻮﺋﺎم
وأنﺗﻜﻮناﻟﺴﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺧﲑ وﻣﺤﺒﺔ
ﻻﻫﻠﻨﺎ ﰲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو واﻟﻌﺎﻟﻢأﺟﻤﻊ

ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ

4

23.12.2022

تقارير خاصة

حصـــاد  :2022ملخـــص ألبـــرز األحـــداث التـــي شـــهدها العـــامل يف عـــام 2022
ً
أحداثـــا اســـتثنائية علـــى جميـــع األصعـــدة ،السياســـية،
أوشـــك عـــام 2022علـــى االنتهـــاء وقـــد حمـــل معـــه
لألجيـــال.
التاريـــخ
وســـيذكرها
عايشـــها
مـــن
ذاكـــرة
فـــي
ســـتظل
واالجتماعيـــة
،الفنيـــة
االقتصاديـــة
كمـــا ورحلـــت خاللـــه عـــن عالمنـــا العديـــد مـــن الشـــخصيات التـــي تركـــت بصمـــات لـــن تمحـــى لـــدى الكثيريـــن.
:
العـــام
هـــذا
خـــال
جـــرت
التـــي
األحـــداث
وأهـــم
أبـــرز
فمـــن
الحـــرب الروســـية علـــى أوكرانيـــا أقيمـــت فـــي قطر فـــي الفتـــرة من  20وعلـــى الرغم أنهـــا كانت ترتدي ســـترة الحضـــور وصفـــع الممثـــل الكوميـــدي
نوفمبـــر إلـــى  18ديســـمبر  ،2022وخـــوذة تحمـــان شـــعار الصحافـــة .كريـــس روك علـــى وجهـــه أثنـــاء تقديم
ممـــا يجعلهـــا أول بطولـــة كأس عالـــم مقتـــل الطالبـــة نيـــرة أشـــرف طعنـــاً األخيـــر جائزة األوســـكار ألفضـــل فيلم
تقـــام فـــي الوطـــن العربـــي والعالـــم علـــى يـــد زميلها وفـــي وضـــح النهار وثائقـــي .بعـــد أن أطلق األخيـــر دعابة
حول زوجة ســـميث بســـبب حلق شعرها
اإلســـامي والنســـخة الثانيـــة التـــي
أثـــارت غضـــب زوجهـــا .حيـــث جادا
تقـــام في آســـيا بعـــد نســـخة  2002في
كانت حليقـــة الرأس بســـبب داء الثعلبة.
كوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان .وتوجـــت
وبعـــد عودتـــه إلـــى مقعـــده ،صـــرخ
األرجنتيـــن بلقـــب بطلـــة كأس العالـــم.
ســـميث بجمـــل تضمنـــت ألفـــاظ نابيـــة
وفـــاة الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة
وصـــدم الجمهـــور ومشـــاهدو التلفـــاز
فـــي  24فبراير/شـــباط  ،2022بـــدأت
ُ
بالحادثـــة .وأثـــار الحـــادث تعليقـــات
روسيا غز ًوا عســـكريًا واسعًا ألوكرانيا،
النطـــاق.
واســـعة
جريمة بشـــعة هزت الشـــارع المصري  ،ومناقشـــات
وشنت هجمات تســـببت في مقتل وإصابة
وقعت خارج أســـوار جامعة المنصورة،
مدنييـــن ،وألحقـــت أضـــرارا بالمبانـــي
حينمـــا أقبل شـــاب بالفرقة الثالثـــة بكلية
المدنيـــة ،وذلـــك بعدمـــا أطلـــق الرئيس
اآلداب علـــى قتـــل زميلته نيرة أشـــرف
الروســـي فالديمير بوتيـــن العنان للحرب
بعـــد توجيه عدة طعنات لهـــا أمام المارة.
على أوكرانيا بذريعـــة أن خطط األخيرة
الممثـــل األمريكـــي ويل ســـميث يضرب
تشـــكل تهديداً مســـتمرا على أمن روسيا.
كريـــس روك علـــى خشـــبة المســـرح
وكان الهـــدف األولـــي للزعيم الروســـي
هـــو اجتيـــاح أوكرانيـــا واإلطاحـــة
بحكومتهـــا الشـــرعية وبالتالـــي القضاء وافـــت المنية الملكـــة إليزابيـــث الثانية،
علـــى أي احتمـــال النضمامهـــا إلـــى أطـــول ملـــوك بريطانيـــا جلوســـا على
حلـــف شـــمال األطلســـي "الناتـــو" .العـــرش ،عن عمـــر يناهـــز  96عاماً،
مأســـاة الطفـــل المغربـــي ريـــان
احتجاجـــات إيـــران /مهســـا أمينـــي بعد ســـبعين ســـنة فـــي الحكـــم .وتصدر
من منـــا ال يتذكر قصة الطفـــل ريان ذو
اســـم الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة عناوين
الخمـــس ســـنوات والذي ســـقط فـــي بئر
الصحـــف العربيـــة والغربيـــة ،ونعتهـــا
عمقهـــا  32متـــراً فـــي المغـــرب وظل
معظـــم بلدان العالم لمـــا كان لها من تأثير
ً
عالقـــا فيها مدة خمســـة أيام واســـتمرت
وحضور قويين على المســـتوى العالمي.
وفـــاة الشـــيخ خليفة بـــن زايـــد آل نهيان في  27مـــارس /آذار  ،2022أثناء البث محاوالت انتشـــاله حتى تكللـــت بالنجاح
التلفزيونـــي المباشـــر لجوائز األوســـكار يـــوم  5فبرايـــر /شـــباط  2022قبـــل
الــــ  ،94فاجأ الممثل ويل ســـميث جميع إعـــان وفاته بعـــد إنقاذه بوقـــت قصير.

أثـــار موت شـــابة كرديـــة إيرانية تدعى
مهســـا أميني غضباً واســـعا حول العالم؛
حيث اعتقلتها دورية "شـــرطة األخالق"
بعـــد ان طلبوا منها تغطيـــة بعض خصل
من شـــعرها وبعد مشـــادة كالمية قصيرة
مـــع الشـــرطة تـــم ســـحبها وضربها في
الشـــارع واعتقالهـــا ،وتوفيـــت الشـــابة
بعـــد ثالثـــة أيام فـــي مركـــز االحتجاز.
أثار موتها غضب الســـكان في ســـنندج،
الذين خرجوا في مظاهرات كما وأشـــعل
موتها ظاهرة خروج النســـاء والشـــابات
في مقدمـــة المظاهـــرات ،وبعضهن بدأن
بقـــص شـــعرهن تعبيـــراً عـــن الغضب
والرفـــض والتضامـــن مع مهســـا أميني.
كأس العالـــم قطـــر 2022

מכרז חיצוני מס' ( 40/2022חוזר )
על פי סעיף  3לחוק העיריות (גיוס עובדים) ,עיריית שפרעם מודיעה על פרסום המשרה הבאה:

توفي رئيس دولة اإلمارات الشـــيخ خليفة
بـــن زايد فـــي  13مايو /أيـــار ،2022
ونكســـت األعالم في البالد لمدة  40يوماً.
اغتيـــال اإلعالميـــة شـــيرين أبـــو عاقلة

שם המשרה :אחראי תחבורה ציבורית ברשות מקומית
דירוג ודרגה :דירוג מח"ר  39-41או דירוג מקצועי מקביל
אחוז משרה100% :
תיאור תפקיד :מצורף לטופס הבקשה אשר כולל תואר התפקיד ותנאי הסף והינו הנוסח הקובע והמחייב.
תנאי סף:
השכלה :
בעל תואר אקדמאי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים
בחוץ לארץ או יותר מהתחומים ה באים :הנדסה אזרחית ,הנדסת בניין  ,הנדסת תעשיה וניהול ,גיאוגרפיה ,תכנון ערים ,אדריכלות או
מדעי החברה.
או
הנדסאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג ,באחד או יוצר מהתחומים הבאים :הנדסה
אזרחים ,הנדסת בניין ,תעשייה וניהול ,או אדריכלות.
או
בעל תעודת בגרות.
* דרישות ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמאי – שנת ניסיון או יותר מהתחומים הבאים :תכנון תחבורה ,תכנון תחבורה ציבורית ,תכנון עירוני ,ניהול או
פיקוח תשתיות  ,תפעו ל תחבורה ציבורית ,ניהול פרויקטים ברשות מקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד .
עבור הנדסאי רשום -שנתיים באחד או יותר מהתחומים הבאים :תכנון תחב ורה ,תכנון תחבורה ציבורית ,תכנון עירוני ,ניהול או
פיקוח תשתיות  ,תפעול תחבורה ציבורית ,ניהול פרויקטים ברשות מקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד.
עבור בעל תעודת בגרות  -חמש שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים :תכנון תחבורה ,תכנון תחבורה ציבורית ,תכנון עירוני,
ניהול או פיקוח תשתיות  ,תפעול תחבורה ציבורית ,ניהול פרויקטים ברשות מקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד.
דרישות מקצועיות:
בעל התפקיד יחוייב לסיים בהצלחה קורס לאחראי תחבורה ציבורית ברשות מקומית ,לא יאוחר משנה אחת מתחילת מינויו .המשך
מילוי התפקיד לאחר  12חודשים ואילך יתאפשר רק במידה והוסמך במסגרת הכשרה זו.

عـــ ّم الحـــزن يـــوم  11أيـــار الماضـــي
كل بيـــت عربـــي لـــدى ســـماع خبـــر
استشـــهاد اإلعالميـــة ,مراســـلة
الجزيـــرة شـــيرين أبـــو عاقلـــة.
اســـتُهدفت شـــيرين أبو عاقلـــة وأصيبت
برصاصـــة فـــي رأســـها اثنـــاء مزاولة
عملهـــا وخـــال تغطيتها اقتحـــام قوات
الجيـــش اإلســـرائيلية لمخيـــم جنيـــن

דרישות נוספות:
שפות – בהתאם לצורך.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה  OFFICEוהתמצאות בממשקי תחבורה ציבורית אינטרנטיים (כגון :אתר משרד התחבורה
לתחבורה ציבורית ,אתר המפות הארצי  gov.mapועוד)
כפיפות:
כפיפות מנהלתית למהנדס הרשות/למנכ"ל הרשות
כפיפות מקצועית לרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
הערות כלליות והנחיות:
 העירייה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדויות לתפקיד זה. בקשות שהוגשו ואינן כוללות את כל הפרטים ,המסמכים ו  /או הוגשו לאחר התאריך לעיל לא יתקבלו או ייבחנו. העירייה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליכי המכרז בכל עת ובכל שלב. התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.פניות יוגשו עם ק ורות חיים ,אישור העסקה ,תעודות ומסמכים הנדרשים במייל
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עורסאן יאסין ראש העירייה

مدير عام برنامج رواد التعليم العايل
وطاقم اإلدارة واملركزين

أرشف فؤاد جبور

Merry Christmas
and
a happy new year
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حمالت العيد

بسامرة بتزيد
لحمة خروف مجروم

لحمة عجل

برچيت

בשר כבש מפורק

בשר עגל  1ק”ג

פרגיות

39

79

&

لبنة برياوس  750غرام

לבנה פיראוס  750גר’

99
ק״ג

&

לק״ג

17

90

&

لبنة الهنا  1كغم

جبنة الرامة  800غرام

عصري تبوزينا  1.5لرت

לבנה אלהנא  1ק”ג

גבינה ראמה  800גר’

תפוזינה  1.5ליטר

15

90

גבינה צהובה נועם  500גר’

3.5

&

לק״ג

جبنة صفراء نوعم  500غم

10

&

29

90

&

&

12

90

2

ב

&

كوكا كوال  1لرت

عسل وييل فود

بسكوت بتي بري  500غرام

بسكوت بطعم زبده

קוקה קולה  1ליטר

דבש וילי פוד  900גר’

פתי בר וילי פוד  500גר’

עוגיות בטעם חמאה  350גר’ וילי פוד

19

90

3

ב

&

24

90

9

2

90

&

ב

&

9

90

&

نقانق طريات تسفي  1كيلو

رزمة بسطرما طريات تسفي  800غرام

سالمه طريات تسفي  500غرام

شاي اخرض فيسوتسيك  50كيس

נקנקיות טירת צבי  1ק”ג

צמד חמד טירת צבי  800גר’

סלמי טירת צבי  500גר’

תה ירוק ויסוצקי  50שק’

18

90

&

19

90

&

*الشبكة مخولة للحد /للربط  /اللغاء الحملة يف كل وقت دون االعالن املسبق .خاضع لرشوط الحملة *الصور لاليضاح فقط
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فرع املركز التجاري

(شفاعمر  -مفرق الناعمة)
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16

90

&

27

90

&

بوركس معدنوت

عجينة صفيحه معدنوت

رشميس  1 26/30كيلو

رشميس  1 41/50كيلو

בורקס מעדנות

בצק עלים מעדנות  1ק”ג

שרימפס  1ק”ג  26-30גודל

שרימפס  1ק”ג  41-50גודל מובשל

9

90

&

بوريكس زوجلوبك  800غرام عجينة صفيحه
زوجلوبك  1كغم

בורקס זוגלוביק גבינה/תפוח אדמה  800גר’
בצק עלים זוגלוביק  1ק”ג

9

90

&

مربعات بيتسا معدنوت

חטפי פיצה מעדנות

19

90

&

فقع مقع وييل فود  400غرام

פטריות חתוכות ויליפוד  400גר’

12

90

3

ב

&

9

90

&

زيت ذره شقحه  2لرت

שמן תירס  2ליטר שוקחה

17

90

119
2

&

ב

&

حمص احال  650غرام

חומוס אחלה  650גר’

קטשופ אסם  750גר’

6

90

خيار مكبوس يفني 18-25

מלפפון יבנה  18-25גודל

זיתים יבנה טבעות  /חרוזית

12

90

2

&

&

كاتشوب اوسم  750غرام

زيتون مقطع  /بدون بزر يفني

ב

110
2

&

תירס פרי זה  550גר’

ב

&

12

90

3

طحينة الهالل 900غرام

טחינה אלהלאל  900גר’

טחינה אלארז  1ק”ג

מלפפון יבנה פרוסות /קוביות

17

90

&

19

90

&

10
3

صودا فرش  /اولداج  24وحده

סודה פרש /אולדג  24יח’

אורז בונדי שף  5ק”ג

חומוס אלבוסתאן  700גר’

מיונז תלמה  1ק”ג

34

&

طحينة االرز  1كغم

ارز بسمتي  5كغم

90

ב

خيار مكبوس مقطع  /مكعبات يفني

حمص البستان  700غرام

&

36

90

&

10

90

2

ב

&

ב

شوكوالطة فرييرو رورش  300غرام

كورنفلكس فتنس اوسم  500غرام

ورق مطبخ سانو 1/6

שוקולד פיררו רושר  300גר’

קורנפלקס פיטנס אסם  500גר’

נייר מגבות מטבח סנו 1/6

קפסולות אריאל גיל  36יח’

34

90

صابون جيل باملوليف  1.5لرت

برسيل جل  2.5لرت

סבון כלים פלמוליב  1.5ליטר

פרסיל גיל  2.5ליטר

12

90

13

90

&

&

27

90

&

22
2

ב

&

ورق تواليت تاتش  48وحده

נייר טואליט טאץ  48יח’

מנגל גדול  +שפודים

100
3

&

&

39

90

كانون للشوي  +سياخ

ב

&

14

90

كبسولوت اريال  36وحده

&

&

ذره بري زي 550غرام

12

90

2

7

90

ميونز تلام  1كغم

24X

ב

&

79

רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון

&

اللذة مش من أول كاس
اللذة بسعر القنينة
ويسيك بالك ليبل  700مل

ווסקי בלאק לייבל  700מ”ל

ווסקי גולד לייבל  700מ”ל

ווסקי דבל בלאק לייבל  700מ”ל

ווסקי בלו לייבל  700מ”ל

IBBLS

IBBLS

89

ويسيك جولد ليبل  700مل

ويسيك دابل بالك ليبل  700مل

ويسيك بلو ليبل  700مل

&

ويسيك چلنلڤيت  12سنة
ויסקי גלנליווט  12שנה  700מ״ל

125

129

125

&

ويسيك چلنلڤيت  15سنة
ויסקי גלנליווט  15שנה  700מ״ל

&

IBBLS

&

ويسيك چلنڤديخ  14سنة
ויסקי גלנפידך  14שנה  700מ״ל

199

IBBLS

449
&

ويسيك الودورس  1لرت
ויסקי לאודורס  1ליטר

155

&

ويسيك رد ليبل  700مل

&

75

ווסקי רד לייבל  700מ”ל
IBBLS

65

&

ويسيك شيڤاز  21سنة  700مل

וויסקי שיבס  21שנה  700מ”ל

&

365

&

ويسيك شيڤاز  18سنة  700مل

ويسيك شيڤاز  700مل XV

ويسيك شيڤاز اكسرتا سنة  700مل

ويسيك شيڤاز  12سنة  700مل

ويسيك جاك دانيلز عسل  700مل

וויסקי שיבס  18שנה  700מ”ל

וויסקי שיבס  700מ”ל XV

ווסקי שיבס אקסטרה  700מ”ל

וויסקי שיבס  12שנה  700מ”ל

וויסקי גאק דניאלס דבש  700מ”ל

יבואן רשמי טמפו

יבואן רשמי טמפו

189

&

119

139

&

&

יבואן רשמי טמפו

89

&

89

ويسيك بلفيني  12سنة  700مل

ويسيك جلنليفيت فاوندرس ريزرف  700مل

ويسيك جلنمورنجي  10سنوات

جني بومباي  700مل

جني جوردونس  700مل

ווסקי בלוויני  12שנה  700מ”ל

וויסקי גלנגוויט פאונדרס ריזרב  700מ”ל

וויסקי גלנמורנגי  10שנים  700מ”ל

גין בומביי  700מ”ל

גין גורדון  700מ”ל

209

&

جني هندريكس  700مل

119

&

ابرول شربيتس  1لرت
אפרול שפריץ  1ליטר

بكاردي موخيتو  700مل
בקרדי מוחיטו  700מ״ל

גין הנדריקס  700מ”ל

119

&

119

&

57

90

65

&

&

79

&

79

ليكر بوتيجا

مرشوب غازي DIVA

ליקר בוטגה

משקה מוגז DIVA

69

&

24

90

2

تاكيال كويرفو  700مل

تاكيال باترون

تاكيال باترون ربوسادو

تاكيال باترون سيلفر

فودكا مونت بالنك  700مل

טקילה קוירבו  700מ”ל

טקילה פטרון

טקילה פטרון רפוסאדו

טקילה פטרון סילבר

79

יבואן רשמי אקרמן

&

169

יבואן רשמי אקרמן

159

&

&
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139

&

&

ב

וודקה מונט בלאנק  700מ”ל

יבואן רשמי אקרמן

&

99

&

&

فودكا فنلنديا  700مل

فودكا خورتيتسا  700مل

فودكا بلفدير  700مل

فودكا جري جوس  700مل

فودكا كاتل وان  700مل

וודקה פנלנדיה ו 700מ”ל

וודקה חורטיצה  700מ”ל

וודקה בלודיר  700מ”ל

וודקה גריי גוס  700מ”ל

וודקה קטל ואן  700מ”ל

55

&

49

90

فودكا سمرينوف  700مل

فودكا بلوجا  700مل

וודקה סמירנוף  700מ”ל

וודקה בלוגה  700מ”ל

79

&

89

&

ڤودكا روبرتو كڤايل  1لرت
וודקה רוברטו קוואלי  1ליטר

119

109

&

&

نبيذ ميدنايت

نبيذ سيلكتد

نبيذ تفور

יין מידנייט

יין סלקטד

יין תבור

89
3

89
4

ב

&

&

89

نبيذ فرنيس مونبلوري

ليكر رشيدانس  500مل

ليكر موتزارت

יין צרפתי מונפלורי

ליקר שירידנס  500מ”ל

ליקר מוטצרט

100
4

ב

&

59

&

109
نبيذ برايفت كولكشن

نبيذ بينو نوار

יין פרייבט קולקשן

89
3

&

ב

&

ב

&

100
2

ב

&

برية كورونا  330مل علب  24وحده

בירה קורונה  330מ”ל פחיות  24יח’

69

99

&

برية ستيال  330مل  24وحده

برية فاينشتيفن  500مل  20وحدة

برية بيكس  275مل  24وحده

برية جولدستار  330مل  24وحده

برية مكايب  330مل  24وحده

בירה סטלה  330מ”ל חברה  24יח’

בירה ווינשטפן  500מ”ל  20יח

בירה ביקס  275מ”ל  24יח’

בירה גולד סטאר  330מ”ל  24יח’

בירה מכבי  330מ”ל  24יח’

109

&

149

&

79

&

برية كالسربج  500مل علب  24وحده

برية كالسربج  330مل  24وحده

برية هاينكن  330مل علب  24وحده

בירה קרלסברג  500מ”ל פחיות  24יח’

בירה קרלסברג  330מ”ל חברה  24יח’

בירה היינקן  330מ”ל פחיות  24יח’

99

&

119

&

99

عرق صابات  700مل

عرق النبعة  500مل

عرق القلعة  355مل

ערק סבאט  700מ”ל

ערק אלנבעה  500מ”ל

ערק אלקלעה  355מ”ל

54

90

&

34

90

&

عرق شتورة  700مل
ערק שתורה  700מ”ל

عرق ابو سعدى

ערק אבו סעדה

139

&

99

&

109

&

عرق اشكلون 700مل
ערק אשקלון  700מ״ל

38

90

&

عرق غزالني  700 40%مل

ב

&

عرق حداد الزهرة

اوزو بلوماري  700مل

ערק חדאד אלזהרה

אוזו פלומרי  700מ”ל

99

&

&

اوزو ميني  700مل
אוזו מיני  700מ״ל

55

&

79

&

اوزو  700مل
אוזו  700מ”ל

59

90

109

&

ערק גדודנא

49

90

&

عرق جدودنا

ערק עלית  700 40%מ”ל

99
4

&

&

יין הר גליל

יגרמייסטר  700מ”ל

59

ב

نبيذ هار جليل

ييجرمايسرت  700مل

&

89
3

100
4

ב

79
יין פינו נואר רומני
 1.5ליטר

نبيذ ملربوسيك جكوبزي ابيض
יין למברוסקו ג׳קובזי לבן

3

ב

90

&

&

&

&

55

אזהרה  :מכיל אלכהול  -מומלץ להימנע משתייה מופרזת
רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון

&

10

مقاالت

23.12.2022

امليــــالدي الجــــديــــــد!!
العاشـــــق
ّ
بقـــلـــــــم :مـــــارون ســــــــامي عــــــــ ّزام
ُ
اســـتطعت الحفاظ على
عشـــية ليلة الميـــاد
حـــدود مشـــاعرك الحساســـة خـــال هـــذه
الفترة ،لـــم أرغب أن تكون شـــجرة الميالد
مجـــرّ د زينة منزليّـــة ،بل أردتهـــا أن تُعبّر
عـــن فرحتي الكبيـــرة بهذا الموســـم المميّز،
كي تُ ِشـــ َع منّي أنوار النّشـــاط الميالدي ،بعد
ُ
ودخلت
عليـــك،
أن منحنـــي قـــدرة التغلّـــب
ِ
معـــه إلى مغـــارة الـــدفء اإلنســـاني الذي
تفتقدينـــه ،ألنســـى كل حـــدث صغير حصل
بيننـــا خـــال "إجهاضـــك" لميـــاد حبنـــا!
كانـــت هـــذه آخـــر مغامـــرة عاطفيـــة لهذا
العام ،فـــكان من المفـــروض أن تأخذ نهاية
مغامرتـــك معـــي جانبًـــا إيجابيًّـــا ،احتفـــا ًء
بالميـــاد ،كـــي تق ّدميهـــا كهديّة حـــب لي،
ُ
أقســـمت اليميـــن أن أحتفـــل بليلة
ّإل أنّنـــي
ُ
بدونـــك ،التي ســـ َيكون لهـــا نكهة
الميـــاد
ِ
ّ
وفاء أشـــهى ،كمـــا إني لم أضـــع صورتك
ُ
جلســـت أســـتمع
ألتذكـــرك! بـــل
أمامـــي
ِ
ألغاني الميالد المنعشـــة لذاكـــرة طفولتي...
ُ
شـــربت نخب العيـــد ...عند منتصـــف الليل
ُ
أطلقـــت مفرقعـــات ســـعادتي في السّ ـــماء،
أنـــا أكـــره العيـــش فـــوق أطالل منســـية،
ولســـت من الموالين لمذهب البـــكاء عليها،
ثُـــ ّم ال يجُ ـــوز أن أُ ِّ
عكـــر فرحـــة الميـــاد،
ِّ
بمذكـــرات بائســـة ،تريد مضايقـــة تفكيري.
خـــال فتـــرة األعيـــاد المجيدة لـــن تختفي

الفتيـــات
بغيابـــك
الجميالت عن شاشـــات
األناقـــة ،بل ســـيتألقن
أكثـــر أمـــام واجهـــات
الجمال ،سيلبســـن أرقى
مالبـــس العيد ،اســـتعدا ًدا لالحتفاالت ،ينثرنَ
حولي ورود الحيـــرةَ ،
ّ
أنوثتهن.
العبقة بعطر
الميـــاد المجيـــد ،ســـيعيد لي بريـــق اللهفة
الذي تالشـــى عن وجهي ،ســـيُنير لي درب
النّصيب المعتـــم ،ليهديني إلـــى نجم األمل،
ســـاطعًا نوره فـــوق موقـــع الحـــب القادم،
صانعًا لـــي مج ًدا أزليًّـــا لكرامتـــي ،وبينما
أنا ســـأجعل بابـــا نويل ّ
الذوق العـــام ،يبحث
عنـــك بين ّ
أزقـــة األيّـــام البـــاردة ،ليفرض
ِ
عليـــك غرامة اإلخـــال بنظامي العشـــقي.
ِ
أجريت جـــر ًدا لما يحتويه مخـــزن ذاكرتي،
مـــن مغامـــرات عاطفيـــة قمت بهـــا خالل
هـــذا العام ،ولـــم أجد أغرب مـــن مغامرتك
العاطفيـــة معـــي ...ال أريـــد شـــن معركة
إبداعيـــة أخـــرى على أيـــة فتاة .فـــي هذه
الليلـــة المباركـــة ،التـــي نُحيي فيهـــا ذكرى
والدة ســـيّد السّ ـــام ،ســـيبزغ معـــه قريبًا
فجـــر عام جديـــد ،عندها يـــرُ ُ
وق لي أن أهز
ب َيدي مهـــد األحالم ،ومجوس اآلمـــال مُلتفاًّ
حولي ،ينفخ نبـــوءة الفرح في مســـتقبلي...
يبعـــث فـــي أجوائـــي تراتيـــل التَّجـــ ُّدد...

صغـــرا
 ...وكان شـــيطان شـــفاعمرو
ً

بقلــــم :زايــــد صالــــح خنيفــــس

فـــي الماضـــي كنـــت أســـمع مقولـــة:
"شـــيطان شـــفاعمرو صغيـــر" والمعنـــى
أنـــه فـــي هـــذا البلد عاشـــت شـــخصيات
عرفـــت واجبهـــا وأدركت بحســـها وعقلها
وضميرهـــا ووجدانهـــا حجم المســـؤوليات
الملقـــاة عليهـــا ،وخاصة بقدرتهـــا الحفاظ
على الســـلم األهلـــي وعلى العالقـــات بين
أهـــل المدينـــة .عرفـــت هذه الشـــخصيات
كيـــف تكســـب ثقـــة النـــاس وقلوبهـــم.
رافقـــت والدي رحمه هللا ،خادمـــا له ،أتنقل
به بالســـيارة بين البلـــدات العربيـــة ،لحل
المشـــاكل وعقـــد رايات الصلـــح وإصالح
ذات البيـــن وتأديـــة واجبـــات اجتماعيـــة.
لقـــد رافـــق الوالـــد العـــم اليـــاس جبور،
أبـــو جبـــور والعـــم إبراهيم نمر حســـين،
أبـــو حاتـــم وكالهمـــا فـــي ديـــار الحق..
عند وقوع مشـــكلة أو إشـــكال في شفاعمرو
لم تنـــم هذه القيـــادات المســـتمدة قوتها من
إيمانها ،وال تشـــرق شـــمس على البلدة إال
والمشـــكلة أصبحت من ورائهم ...ومن هنا
جاءت تسمية "شـــيطان شفاعمرو صغير"،
ألن أهل الخير كانوا علـــى يقين بأنه عندما
يدخلـــون فـــي أي مجتمـــع ،كانـــت الناس
تقدرهم مصغية لحديثهم ،قيادة لبســـت ثوب
الهيبة ،وتفيـــأ الناس تحت ظـــل وقارها...
كنت تدخـــل بلـــ ًداّ ،إل وتجد متح ّد ًثا باســـم
البلـــد ..والنـــاس كانت تعـــرف كيف تتربع
للحق وتبتســـم له مخافـــة هللا ،متقبلة أحكام
أهل الثقـــة ...قيادات عملـــت بضمير حي،
دون التشـــهير بمشـــاكل ومصائـــب الناس
وقع هذا األســـبوع في شـــفاعمرو شجارين
ولن ندخـــل بالتفاصيـــل ،وكنـــت حاضرً ا

فـــي الحادثين ألســـباب
خاصـــة ،وبلطـــف من
هللا لـــم تقـــع إصابـــات،
لكن القاســـم المشـــترك
بيـــن الحادثتيـــن ،كان
التدخل المباشـــر لقائد شـــرطة شـــفاعمرو
والمنطقـــة ،الضابـــط ورئيـــس البلديـــة
عرســـان ياســـين اللذين مكثا حتى ساعات
الصبـــاح ،محاولين تهدئـــة الخواطر ،وهنا
عادت بـــي الذاكرة ســـنوات إلـــى الوراء،
عندمـــا هـــب أهـــل الخيـــر إلخمـــاد نار
الشـــجار ،وكانت الشـــرطة آخر من َيعْلَم،
وإن علِ َمـــت كانـــت إلغـــاق المحضـــر.
الحادثـــان اللـــذان وقعا في شـــفاعمرو هذا
األســـبوع ،يســـتدعيان إعـــادة حســـاباتنا،
ســـائلين أنفســـنا :أيـــن تالشـــت قياداتنا؟!
ومـــن الذي يقـــدر إمســـاك زمـــام األمور
وإرشـــاد شـــبابنا إلى أهمية احترام كبارنا،
وغيـــر ذلـــك ســـنكون بكارثـــة .لـــذا يقع
علـــى عاتقنـــا نحـــن الكبار واجـــب توجيه
أوالدنـــا ،بعـــدم التـــورط مـــع القانـــون،
ألن هـــذا ســـيؤدي إلـــى اتّخاذ إجـــراءات
قانونيـــة ،عـــدا تكاليف المحامـــي الباهظة.
رحـــم هللا مـــن قـــال" :كان يجبرهـــا قبـــل
أن تنكســـر" ورحـــم هللا مـــن أنـــاروا لنـــا
طريـــق اإلصـــاح .أحيا ًنا أســـأل نفســـي:
ّ
وأتذكر
"مـــا الـــذي حـــدث لمجتمعنـــا؟!"
قـــول أحدهـــم عندمـــا قـــال" :هنـــاك من
يظـــن بـــأن القحـــط هـــو قحـــط القمـــح
والشـــعير ،والواقـــع المؤلم في هـــذا الزمن
الـــرديء ،القحـــط أصبـــح قحـــط القيـــم
والتربيـــة الصالحة والثمن ســـيكون ً
باهظا.

شـــموع ميالد ودموع نجوم

بقلـــم معيــــــن ابـــــــــــو عــــــبـــــيــــــد

الحديث ال يدور حـــول الدراما المصرية
المعروفـــة دموع وشـــموع التـــي تحكي
قصة أمينة التي تدهورت حالتها النفســـية
بعـــد وفـــاة ابنها فـــي حادث مأســـاوي.
مـــن وجهـــة نظـــري قـــد يكـــون هناك
تقـــارب فيمـــا خلفـــت هـــذه الحادثة من
آثـــار نفســـية ومعنويـــة علـــى نتائـــج
مونديـــال قطـــر تزامنا مع قرب مناســـبة
حلـــول عيد الميالد المجيد ورأس الســـنة،
امتزجت دموع الفـــرح والبهجة وإضاءة
الشموع بهذه المناســـبة العزيزة وأجوائها
الرائعـــة بدمـــوع الخســـارة القاســـية
والفقـــدان والفـــراق مـــن كأس العالم في
مراحلـــه األولـــى لكبـــار نجـــوم الكـــرة
الرياضيـــة ،بـــدءًا من األســـطورة النجم
كريســـتيانو رونالـــدو البرتغالي ،فراقص
الســـامبا البرازيلي الطفـــل المدلل نيمار،
وخروجهمـــا مـــن منافســـات كأس العالم
 22فـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة،
والـــذي اعتبر األكثر إثـــارة ومفاجآت في
أعقاب خســـارة قائد المنتخـــب البرتغالي
رونالـــدو ضـــد المغـــرب ،ونيمار ضد
مودريتش الكرواتي بـــركالت ترجيحيّة.
هذا المشـــهد ّ
عكر أجـــواء فرحة الميالد،
ّ
وهـــز مشـــاعر وتفاعل مئـــات الماليين
مـــن المشـــجعين وهـــواة الكـــرة علـــى
المســـتوى العالمـــي ،وقوبـــل بتفاعلهـــم
وصـــدارة الصحـــف ومواقـــع التواصل.
حقـــا إنـــه مشـــهد يصعـــب وصفـــه،
وســـيبقى ً
عالقـــا فـــي ذاكـــرة وأذهـــان
وغصات موجعـــة ألمد بعيد.
المالييـــن،
ّ
رونالـــدو ونيمـــار لـــم يتمالـــكا
نفســـيهما ،الصـــورة تتكلـــم ولـــم تنجح
محـــاوالت أصدقائهمـــا فـــي تهدئتهمـــا.
وقد جـــرت مباراة بيـــن منتخبي المغرب
وكرواتيـــا علـــى المرتبة الثالثـــة ،انتهت
بفـــوز مودريش لينهي أحـــام المغربيين
والعالم العربي مـــن الوصول إلى النهاية.
وقد أســـدلت الســـتارة على هـــذا الحدث

التاريخـــي يـــوم األربعـــاء ،إذ جـــرت
المبـــاراة النهائيـــة علـــى ملعب لوســـيل
بحضـــور حوالي  89000مشـــجع برز
بينهـــم شـــخصيات رياضيـــة وسياســـية
وســـط أجـــواء مهرجانية جميلـــة تعجز
الكلمـــات عـــن وصفهـــا ،انتهـــت بفوز
المنتخـــب األرجنتيني بـــركالت الجزاء،
وهنـــا ال بـــد مـــن التطرق إلى ما أشـــار
إليـــه المراقبون بأن هدف ميســـي الثاني
كان يجـــب أن يُلغـــى؛ وذلـــك ألن العبي
االحتياط كانوا قد دخلـــوا أرضية الملعب
لحظـــة تســـجيله وبـــدا أن الهدف ســـيتم
إلغاؤه بســـب التســـلل عندمـــا رفع حكم
الخـــط رايتـــه للحظات ،ولكن مـــع تأكيد
صـــورة التلفزيـــون علـــى أن مارتينيـــز
لـــم يكن متســـلّ ًل ،تـــم احتســـاب الهدف.
وعليـــه كان يجـــب إلغـــاء الهـــدف؛ ّ
ألن
العبيـــن مـــن بـــدالء األرجنتيـــن اقتحما
أرض الملعـــب بينما كان ميســـي يســـدد
ضربتـــه ،أي تواجـــد  13العبًـــا علـــى
أرض الملعـــب ،وهذا أدى إلى خســـارة
ّ
المســـتحقة.
المنتخـــب الفرنســـي غيـــر
تتجـــه األعين نحـــو الالعب الفرنســـي
مبابـــي وإحـــرازه أربعـــة أهـــداف
فـــي هـــذه المبـــاراة ،ومـــن المتوقـــع
أن يكـــون األســـطورة القادمـــة.
يســـطر قلمي ،كمـــا في كل نهايـــة عام،
كلمـــة فـــي ســـاعة متأخـــرة ،متأمـــا
عقاربهـــا الغـــدارة التـــي تـــدور وتدور
دون توقـــف ومراعـــاة شـــعور الكثيرين
الذيـــن يتوســـلون ألن تبطـــئ دقاتها ،لم
أترنـــم على دقاتهـــا رغـــم انتظامها ،ولم
تســـتطع أن تخدعنـــي ألن أحداث الســـنة
كانـــت مقلقـــة ومؤلمـــة .كلنـــا أمـــل أن
يكون عام  22ســـحابة عابـــرة ،ويطوي
مشـــاهد ومسلســـل إراقه الدمـــاء ،العنف
ومظاهـــر التعصب ونســـتقبل عامًا جدي ًدا
يبشـــر بفتح صفحة جديدة بيضاء ترســـم
البســـمة علـــى وجـــوه البشـــرية جمعاء.
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الكـــــاتــبــــة:شــــهـــــربـــــــــان مــــعـــــــــدي
حين تـــرك لنا النهـــر ...وعلّمنا لُغة الريـــح ...ومنح
كل واحـــد منّـــا نجمـــة ...نجمة بخمســـة ألـــوان...
جمعهـــا ميثـــاق واحـــد ...وعنـــاق واحـــد ...وجعلنا
نختـــم الميثـــاق /العهـــد ...وفـــي حنـــو النســـيم...
وموســـيقى الريح؛ أعطانـــا معالم الطريـــقُ ...فتحت
كل البوابـــات ...عبـــر الصالحيـــن الجســـر ...دخلوا
فـــي جســـد التكويـــن األول" ...ميثاقهم فـــي يمينهم"
األخضـــر ،األحمر ،األصفـــر ،األزرق،
•
األبيـــض ،ألـــوان الطيف ،ألـــوان الجنـــة المخملية،
وألـــوان جغرافيتنـــا األرضيـــة ،ألـــوان تمازجـــت
بعظمـــة الخالـــق ،والعناصر األربعة ،الهـــواء والماء
والتـــراب والنار ،لتخلـــق هذا الكون البديع ،وترســـم
لنا صـــورً ا جذلـــى ،بديعة األلـــوان ،ســـاحرة الوقع
علـــى القلـــب والعيـــن والحـــواس ،حيـــث ال عين
رأت وال أذن ســـمعت ،وال خطـــر على قلب بشـــر.
اللـــون األخضـــر /مـــوالي العقـــل،
•
بوابـــة الحكمـــة ،العقل الكلـــي ،أول باب مـــن أبواب
الجنـــة الـــذي يفتحه المبـــدع األســـتاذ وهيـــب نديم
وهبـــه ،علـــى مصراعيـــه ،ليدخـــل إليه من يشـــاء،
دون طقـــوس ودون مقدمـــات ،يرســـم خريطـــة
"كـــي أُعطـــي القـــاد َم معالـــ َم ّ
ريـــق"
الط
الدخـــول
ْ
َ
ِ
يكفـــي أن تتقـــد فـــي قلبـــك ُشـــعلة اإليمان ،شـــعلة
األبدية ،شـــعلة الخيـــر والطبيعـــة والنمـــاء ،ويغلفه
نـــور الحكمـــة والبصيـــرة ،لتدخل مملكـــة الجنان...
ِ ْ
ُ
َ
َ
َ
قدمـــاك اآلنَ
خضر.
منطقة
أنـــت
"وتدخل
ّ
الحـــي ال ِ
اخل ،ناظـــراكَ
يجـــوالن المـــكانَ  .ال توقيتٌ
ّ
فـــي الد ِ
ِ
ُ
ٌ
تواريخ...
ّـــام ،وال
ي
لأل
ء
أســـما
ال
...
زمـــن
هنا ...ال
ُ
ِ
ُ
العقـــل هنـــا إمـــا ُم ّ
مـــان ،وســـيّ ُد
المـــكان ،وتاجُ
ِ
الز ِ
ُ
باألخضـــر فـــي ثنايـــا الهـــوا ِء"
الحضـــر ِة يهفهـــف
ِ
ومم ّدهـــا"
الهيولـــى
"طبـــع
اللـــون األحمر /مـــوالي النفـــس ،البوابة
•
الحمراء ،لون الغضب والبســـالة والشجاعة .../حيث
ْ
ْ
حمر .ال شـــي َء
"ليكـــن
يقـــول:
ُ
خـــاص النّ ِ
فـــس بال ِ
ّ
ُ
ّ
يطهّرُ الجســـدَ ،ســـوى الد ِم ،وال شي َء يفســـد ُه كالد ِم"
ُ
ُ
أرض
الجنـــان ،ال تفتحُ
ِ
"هـــ ِذ ِه البو ّّابـــة الواقفـــة فـــي ِ
ُّ
ُّ
حيـــنَ
اإلنســـان .يســـتبد...
يشـــتد ظل ُم
أبوابَهـــا ،إل
ِ
ُ
َ
وخيرات
،
الغير
أرض
يســـرق
يســـتعمرُ،
اآلخر .تُفتحُ
ِ
ِّ
ُ
الجهـــة اليُمنى ،تخرجُ النّارُ ِ ُ
الظالمينَ ،
تحـــرق تحص ُد

أوْ تب ّد ُل َ
تصبر قليال،
الصابرينَ  .لهـــذا ،علي َْك ْأن
حال ّ
َ
َ
المكان وشـــكل البوّابـــ ِة الحمرا ِء"
كي أعطي ََك رســـ َم
ْ
ِ
مـــوالي
األصفـــر/
اللـــون
•
الكلمـــة ،بوابـــة النـــور؛ لـــون الجنـــى ،لـــون
الحصـــاد ،لـــون الســـنابل المثقلـــة بالقمـــح.
يـــف
كخـــروج
ـــيف،
"كتـــاج
ّ
الص ِ
السّ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
أيلـــول"
ودخـــول
الفصـــول؛
مـــن يـــ ِد
ِ
ِ
ُ
مـــنَ
الصفـــرا ِء"
البوّابـــ ِة
" يخـــرجُ القيـــد
ّ
المعرفـــة)
(بوابـــة
ٌ
ُ
ٌ
الخلـــق"
دقيـــق
ة
باإلبـــر
مشـــغول
"أفـــق
ِ
ِ
الصـــاة)
(حـــرارة
النار الموقدة في القلوب ،تغســـل خطايا البشر ...تنبت
الســـنابل في كل مكان ...ســـنابل الخيـــر ...كما تنزل
معك ...تســـير َ
األســـطورة ...تنزل الشـــمس َ
معك...
نحـــو طريق الذهـــب ...وتحتضـــن الكلمـــة /البوابة
الصفـــراء ،طريق النور ...قف عند العتبة ...ســـنكون
معًـــا ،كي ندخل عبـــر البوابة ...إلـــى الحي األصفر.
اللـــون األزرق /مـــوالي الســـابق،
•
بوابـــة التواضـــع وســـكينة الجـــوارح؛ خيـــر
األرض والســـموات ...المـــاء والســـماء.
ْ
َ
َ
تشـــهق مل َء ما تملِ ُك ْ
تياق.
"لك ْالنَ ْأن
شوق واش ٍ
من ٍ
َ
ّ
ْ
باح"
هـــذ ِه العصافيـــرُ الزرقاءُ ،اســـتيقظت هـــذا ّ
الص َ
حدائق الزهـــر األزرق مُعلقة مثل التيجـــان ...لهفتي
تســـبق خطوتي ...أصل المكان ما ترســـمه السماء...
أقهـــر جوارحي ...تســـقط نظرتي على نقطة وســـط
البوابـــة الزرقـــاء ...تتســـع النقطـــة ...حتـــى تصبح
دائرة بحجم جســـدي ...تفتـــح البوابة الزرقـــاء نوافذ
الفـــرح ...فرح الحضـــور يتوّج البيـــوت بخط أزرق
فـــي اتحـــاد األزرق بـــاألزرق وســـكون التواضع...
يســـتطيع القادم ،المتأمل ،الخاشـــع ،الواثـــق ،الزاهد،
الصابـــر ...أن يدخل الحـــي األزرق بســـام وأمان.
اللـــون األبيـــض /موالي التالي ،ســـيدي
•
البهـــاء؛ رمز الســـام والنقـــاء ،وصفاء الســـريرة...
ُ
َ
والبيـــاض
البيـــاض حيا َتهـــ ْم،
مـــن اتّخـــذوا
"إلـــى ِ
ّ
ُ
ـــاس لوح ِدك ُم"
شـــفافي ُّة ِ
روحه ْم .أنت ُم البيـــاض بينَ الن ِ
َ ّ
ُ
ُ
ويعانق
األبيـــض،
هـــر
األرض
"ترتـــدي
ِ
ثـــوب الز ِ
ُ
ّ
بلـــون
البيـــوت أشـــجارً ا
الشـــجرُ المقابـــل لجهـــ ِة
ِ
ِ
العقل .ســـكنوا
بيـــاض
القلـــب ،ونقا ِء المـــا ِء وصفا ِء ِ
ِ
ِ

ِ ّ
هـــر ،قريبًـــا مـــنَ البوّابـــ ِة البيضا ِء.
بعيـــ ًدا
عـــن الن ِ
بيتـــا هنـــا يســـكنُ ُه ّ
باعـــوا ال ُّدنيـــاَ ،واشـــتروا ً
الطيرُ
حـــول السّ ـــواقي ّ
َ
والنّ ُ
بـــات .تحـــو ُم
الطيـــورُ
ً
األرض"
جنـــى
َهـــا،
د
زا
هـــا،
خير
حاملـــة
َ
ِ
بعيـــ ًدا عـــن الضغينـــة واألحقـــاد وجشـــع التاجر...
ونفـــاق المنافقيـــنَ ...ن ِعـــم الصالـــح بثمـــار الجنة...
ً
من نـــار الخير ونـــور ّ
"كتلة ْ
المنطق"
ووهـــج
الحق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتمعـــت هنـــاك وراء البوابـــة البيضـــاء.
الجنـــة فـــي مخيلـــة المبـــدع؛ وهيـــب نديـــم وهبة:
ما هـــي الجنة عند المبدع األســـتاذ وهيـــب وهبة...؟
هي ليســـت منابـــر من نـــور وزبرجـــد وفضة ،وال
أنهـــار من لبن وعســـل ،وال عيون حـــور ،وال لباس
حريـــر ،وتراب مـــن زعفـــران ،هـــي أرض الخير
المنبســـطة؛ ألهل الخير الذين حســـناتهم تسير أمامهم.
ور،
البـــرَّ ،كانـــوا
"فـــي
الخيـــر ،النّ َ
َ
األرض كانـــوا ِ
ِ
ومحاكمـــة ّ
َ
الحـــب .كانوا نصـــر َ
َّ
الم"
الظ
المظلـــوم
ة
ِ
"تشـــرّ دوا فـــي ّ
ـــر ِ ْ
قت
كل
ِ
بقـــاع َ ُ ِ
األرض ،سُ ِ
ـــر َث زرعُ هـــ ُمِ ،أُكل رزقهـــ ُمُ ،ه ِّد َم ْ
أَ ُ
ـــت
رضهـــ ُمُ ،حُ َ ِ
ُ
شـــيوخه ُم.
بيوتُهـــ ُم ،ق ِتـــل أوال ُدهـــ ُم ،نســـا ُؤه ُم،
سُ َ
ســـر َق الوطـــن...
ـــرق أغلـــى َمـــا يملكـــونَ ،
ِ
الحـــات ،اآلنَ عـــادوا
الص
وعملـــوا
وصبـــروا
ّ
ِ
ُ
ـــكان ال َموعـــو ِد َّ
ُخلـــف ال ِميعـــادَ"
إن هللاَ ال ي
إلـــى ال َم ِ
الكاتـــب:
إســـلوب
في هذه المطولـــة اإلبداعية الراقية ،المطلية بمســـحة
فلســـفية دينيـــة؛ مـــا بين الجنـــة والجحيـــم ،وبين تيه
الزمـــان وفضـــاء المـــكان ،والبصـــر والبصيـــرة.
بيـــن لغـــة الترميـــز واإلشـــارات واإليحـــاءات...
نحلّق ســـوية فـــي جنة وهيـــب وهبة ،التي رســـمها
بريشـــته البارعـــة ،الشـــاعرة ،اإلنســـانية ،لتتجلّـــى
فرادتـــه وموهبتـــه َّ
الفذة ،في ســـياق لغوي ســـاحر،
ولغـــة عذبة سلســـة ،متناغمة في إيقاعاتهـــا الداخلية،
حيـــث يأخذنـــا لعوالـــم خفيـــة ،ميتافزيقية ،يرســـمها

بلغتـــه التجريديـــة" ،د .أنـــور غنـــي الموســـوي"
حيـــث دمـــج األديـــب وهيـــب وهبـــة ،كل عناصر
اإلبـــداع؛ الفنـــي والجمالـــي واإلرســـالي ،والرمزي
والفلســـفي ،ليبـــوح بـــكل مكنونات صـــدره ،ويخلق
عوالـــم جديـــدة ،متعـــددة التأويالت ،تحمـــل عذوبة
النســـيم ،وعمـــق التفكيـــر ،وصفاء الـــروح ...ورقة
المشـــاعر ،وســـمو النفـــس ،حيـــث يرتقـــي بالقارئ
لألحاســـيس والمشـــاعر اإلنســـانية العالية ،الصافية
كالفضـــة البيضـــاء ،بعي ًدا عـــن الزجـــر والتخويف،
والتهويـــل والتضخيـــم ،وحيـــث "الســـهل الممتنـــع"
المطعم بمجازات ثريـــة ،ورؤيا الحداثـــة؛ ّ
المطهمة،
بالخيـــال الخصـــب ،واللغـــة الرمزيّـــة األخـــاذة...
"موسيقى الســـماء ،تصنع سريرً ا من الذهب الخالص"
"يدخلـــون فـــي قميص الريـــح ،يتحولون إلى شـــيء
ال يشـــبه ّ
إال الفـــرح ،الســـعادة ،النعيـــم األبـــدي"
يأخذنـــا األســـتاذ وهيـــب لهـــذا العالـــم الســـحري
البعيـــد عـــن الضوضـــاء والضجيـــج ،واألســـاك
والتكنولوجيـــا ،الســـابح في لواعج الوجـــد ،وملكوت
هللا؛ المحتـــرق بنـــار الشـــوق واالشـــتياق لفاكهـــة
الجنـــة الحقيقيـــة ،جنـــة المشـــاهدة ،حيـــث النور ال
يحتجـــب ،وحيـــث ترفرف األلـــوان الخمســـة ،فوق
الســـور ،ويعـــود أهـــل الديار ،يعـــود أهـــل الخير.
ســـلمت يُمناك أســـتاذي الشاعر ،اإلنســـان ...وشكرّا
لك ...على جنتك المرســـومة بقطر الندى ...المشغولة
بمـــاء الذهـــب ...المُشـــعّة بصفاء الروح ...وحســـن
الســـيرة والمســـيرة ...البعيدة عن زخـــارف الدنيا...
وثقـــل المادة ...شـــكرً ا لـــك ألنك ...بسّ ـــطت مفهوم
الجنـــة لألجيـــال القادمة ...لكـــي تقف علـــى أبواب
الجنـــة ...والتي لـــن يجتازها ّ
إال من عرف األســـرار
الخمســـة ...ومـــن ّ
تلظـــى بنار شـــوقهم المقدســـة...
لينصهـــر في الروح ّ
الكلية ...التـــي تحرس هذا الكون
من زمن ســـيدنا آدم الصفـــا ...حتى هـــذه اللحظات.
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الفن

حـــــــــصــــــــــــاد  ..........نجـــــوم رحـــــلــــــــوا عــــــــــام 2022

شـــهد العـــام الحالـــي  2022رحيـــل نجـــوم
وأيقونـــات في الوســـط الفنـــي العربـــي .نجوم
لمـــع بريقهـــم فـــي عالـــم التلفزيون والســـينما
والموســـيقى  ,رحل بعضهم في هـــدوء وآخرون
تعرضـــوا ألزمـــات صحيـــة ,أحبهـــم الجمهـــور
وتركـــت أعمالهم بصمة خاصة لتخلـــد ذكراهم .
ومن أبرز النجـــوم الذين غيبهم الموت هذا العام:
أحـــــــــــــمـــــــــــد الـــــــــــــــــحــــــــجـــــار

حالتـــه الصحيـــة ســـريعاً ،ليفـــارق الحيـــاة رحـــل الفنـــان زكـــي فطين عـــن عمـــر يناهز
بعـــد اصابتـــه بهـــذا الفيـــروس بأيـــام قليلـــة 61 .عامـــا بعـــد اصابتـــه بمرض "الســـرطان"
ســـامي فهمـــي " نجـــم حكايـــة ميـــزو " بعـــد صـــراع طويـــل مع مـــرض الســـرطان.
الفنـــان زكـــى فطيـــن عبـــد الوهـــاب هـــو ابن
المخـــرج الكبيـــر الراحـــل فطين عبـــد الوهاب،
والفنانـــة الكبيـــرة الراحلـــة ليلـــى مـــراد.
عهـــدي صادق " صاحـــب األدوار الصعبــــــة"

توفـــي الفنان األردنـــي ،داوود جالجل ،عن عمر
ناهز  75عاما بعد تعرضـــه لجلطة رئوية حادة.
جـــــــــــــــــــــــــــــــاال فـــــــهـــــــــمــــــــــي
ومـــن بيـــن الفنانيـــن الذيـــن رحلـــوا فـــي
هـــدوء تـــام هـــو الفنـــان ســـامي فهمـــي
مـــن أوائـــل النجـــوم الذيـــن غيبهم المـــوت عن رجاء حســـــــــين " مســــــيرة فنيـــــة مميــــزة"
عالمنـــا فـــي عام  2022هـــو الموســـيقار أحمد
الحجـــار .إذ توفـــي بشـــكل مفاجـــئ فـــي  4من
رحـــل الفنـــان عهـــدي صـــادق عـــن عمـــر
ينايـــر عـــن عمـــر يناهـــز ال 65عامـــا .أحمد
يناهـــز  72عامـــا ،بعد صـــراع مـــع المرض.
الحجـــار هـــو شـــقيق الفنـــان علـــي الحجـــار،
خالد ســـــــامي " أيقونـــــــــــــة فنيــــــــــــــــة"
مــــــها أبــــــو عـــــوف "بنـــــــــت االكابـــــر"

بعد صراع طويل مع أمراض الشـــيخوخة توفيت
الفنانة رجاء حســـين عن عمر يناهز الـ  88عاما
هشام سليم " أيقونـــــــة درامـــــا التســـــعينات"

رحلـــت الفنانـــة مهـــا أبـــو عـــوف عـــن
عالمنـــا ،عـــن عمـــر يناهـــز  65عامـــاً بعـــد
صـــراع طويـــل مـــع "ســـرطان الرئـــة".
عايـــــدة عبد العزيـــــز و"النمــــــــر واألنثــــى"

الفنانـــة عايدة عبـــد العزيز ،رحلـــت بعد صراع
طويل مع المـــرض عن عامر ناهـــز  92عاما.
جالل الشـــرقاوي " صاحب مدرســـة المشاغبين"

رحلـــت الفنانـــة المصريـــة جـــاال فهمـــي عن
عمـــر ناهـــز ال  59عامًـــا ،إثـــر هبـــوط حاد
بالـــدورة الدمويـــة ،وتعرضهـــا ألزمـــة قلبيـــة.
بــــــــــــســــــــــــــــام المـــــــــــــــــــــــــــــــا

رحل الفنان خالد ســـامي  ،عـــن عمر يناهز 60
عامـــاً بعـــد معاناة طويلـــة مع المـــرض ،حيث
تعـــرض لثـــاث جلطـــات صغيرة فـــي الدماغ.
جورج الراســـــــي " صدمـــــــة الرحيـــــــــل" توفـــي المخرج الســـوري البـــارز بســـام المال
فـــي مدينة زحلـــة اللبنانيـــة عـــن  66عاما بعد
إخراجه وإشـــرافه علـــى معظم أجزاء مسلســـل
البيئة الشـــامية الشـــهير "باب الحارة" .وشـــكلت
وفاتـــه صدمـــة لزمالئـــه وأصدقائه في الوســـط
رحـــل الفنان هشـــام ســـليم فـــي عـــام ،2022
الفنـــي ،ال ســـيما أنـــه لـــم يكـــن يُعاني ســـوى
بعـــد صـــراع طويـــل مع مـــرض الســـرطان.
مـــن عـــوارض روتينيـــة لمـــرض الســـكري.
أحمد حــــــــــاوة " مواهـــــــــب متعــــــــددة "
ســــــــــــــــــــــــــــامي كــــــــــــــــــــــــــارك

رحـــل أحمـــد حـــاوة عـــن عمـــر يناهـــز الــــ
 73عامـــا اثـــر مضاعفـــات كبيـــرة لحقـــت
بـــه بعـــد اصابتـــه بفيـــروس كورونـــا.
سمــــيـــــــــر صبـــري " الفنـــــــان الشــــامل"

ومـــن أبرز المشـــاهير الذين رحلوا عـــن عالمنا
وســـببوا صدمة كبيـــرة للجمهـــور العربي خالل
عـــام  ،2022هـــو الفنـــان جـــورج الراســـي
الـــذي توفـــى عـــن عمـــر يناهـــز  39عامـــا،
أثنـــاء عودتـــه إلـــى لبنـــان بعـــد إحيائـــه ً
حفال
فنيـــاً في دمشـــق ،على أثـــر اصطدام ســـيارته
بالحاجـــز الوســـطي علـــى الطريـــق الدوليـــة
الفاصلـــة بيـــن الحـــدود اللبنانيـــة والســـورية.
بســـام لطفــــــــــــي " مســـاهم فـــي تأســـيس
الحركـــــــــة الفنيـــــــــة فـــي ســــــــــــوريا"

توفـــي الفنـــان اللبناني ســـامي كالرك عن عمر
يناهـــز الـ 74عاما .بســـبب مشـــكلة فـــي القلب
.يعتبـــر ســـامي كالرك واحـــد من أهـــم الفنانين
اللبنانيين وخاصـــة في مجال األغنيـــة األجنبية.
جعفــــــــــــر الغــــــــريب "أيقونة الفن السعودي"

رحـــل الفنان ســـمير صبـــري عن عمـــر يناهز
الـ 86عاماً ،بســـبب معاناته في مشاكل في القلب
زكــــــــــي فطــــيـــــــن "ابــــــــن النجـــــــوم"
توفـــي الفنـــان الكبيـــر جـــال الشـــرقاوي عن
عمـــر يناهـــز  88عامـــاً ،نتيجـــة اصابتـــه
بفيـــروس كورونـــا الـــذي أدى إلـــى تدهـــور

غيـــب المـــوت أيضا واحـــدا من أشـــهر الفنانين
فـــي ســـوريا ،وهـــو الفنـــان بســـام لطفـــي،
عـــن عمـــر يناهـــز الثانيـــة والثمانيـــن عامـــاً فقـــدت الســـاحة الفنيـــة الســـعودية الفنـــان
داوود جــــــــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــــــــــــل المعـــروف ،جعفـــر الغريـــب ،عـــن عمـــر

ناهـــز  67عامًـــا ،بعد صراع مـــع المرض.

توقعـــات األبراج لعـــام 2023
بــــرج الحمـــــل

توقعـــات األبـــراج  2023لبرج الحمـــل أن العام
الجديد ســـيكون عام االنتصـــارات لمولود الحمل،
وســـتنضبط أوضاعـــه بـــدء مـــن شـــهر أبريل
 ،2023حيث مشـــاريع كثيـــرة وتنقالت ولقاءات
جديدة وبرامج مشـــوقة ،وعلـــى الصعيد العاطفي
ســـيواجه الحمـــل مصير مشـــوش بيـــن االرتباط
والفراق بســـبب مكوت كوكب فينـــوس في برجه
لفتـــرة طويلـــة مـــن فبراير إلـــى يونيـــو ،وعلى
الحمل االنتباه في الشـــهرين األخيرين من الســـنة.

بـــــــرج األســـد

ال تبشـــر توقعـــات األبـــراج  2023لمولـــود األســـد
ألن كوكبـــي المشـــترى ونبتـــون فـــي مواجهـــة برج
األســـد مـــا يؤثر ســـلبا علـــى حظوظه ،ولذلـــك على
مولـــود األســـد الحـــذر ابتداء مـــن  5ينايـــر ،2023
وعلـــى الصعيـــد المهنـــي ســـيواجه مولـــود األســـد
بعـــض الصعوبـــات بـــدء مـــن شـــهر مايـــو ،ولكن
علـــى الصعيـــد العاطفي ينتظـــر مولود األســـد عالقة
حب جديـــدة ومثمرة وأفضـــل األوقات رومانســـية له
يـــوم  20يوليـــو فيســـتمتع بالجاذبية ويجد الشـــريك.

بـــــــرج الثــــور

بـــــــرج العذراء

بـــــــرج الجـوزاء

بـــــــرج امليـــزان

توقعـــات األبـــراج  2023لبـــرج الثـــور المقدمة
لمولـــود الثـــور تؤكـــد لـــه بأن هـــذا العـــام هو
عـــام العمـــل واإلنجـــازات الشـــخصية ،ولكنـــه
ســـيواجه بعـــض اإلربـــاكات التـــي يعتمـــد حلها
علـــى خياراتـــه وإدارتـــه لألزمـــات ،فـــإذا مـــا
تصـــرف الثـــور بشـــكل جيـــد ســـيتخطاها،
وإذا لـــم يحســـن التصـــرف ســـيدفع الثمـــن،
وذلـــك ألن المشـــترى موجـــود فـــي مربـــع
معاكـــس لبـــرج الثـــور وبالتالـــي فـــا يدعمـــه.

تشـــير توقعـــات األبـــراج 2023
لمولـــود العـــذراء بـــأن يكـــون هـــذا
العـــام عـــام التغيـــرات الجذريـــة
والتعامـــل مـــع أوضـــاع جديـــدة تمامـــا،
وســـيحقق مولود العذراء انتصـــارات كبيرة
إذا أحســـن التصرف لوجود كوكب بلوتو في
بـــرج الجدي وهو مـــا يدعمه طـــوال العام،
مـــن
الحـــذر
عليـــه
ولكـــن
مشـــاريع وفـــرص مهنيـــة وهميـــة.

بـــــرج القــــوس

ا لشـــهر ا ن ا أل خيـــر ا ن مـــن 2 0 2 3
سيشـــكال ن أ فضـــل ا أل و قا ت عنـــد مو لو د
ا لقـــو س منـــذ أ ر بع ســـنو ا ت  ،و ســـيكو ن
هـــذ ا ا لعـــا م بمثا بـــة عـــا م ا لقفـــز ا ت
خصو صـــا بيـــن فبر ا يـــر إ لـــى يو نيـــو
لو جو د كو كـــب فينو س في بر ج ا لحمل ،
و لذ لـــك ســـيكو ن أ مـــا م عـــز ا ب بـــر ج
ا لقـــو س مغا مـــر ا ت عا طفيـــة جد يـــد ة .

بـــــــرج الــجدي
تشـــير توقعـــات األبـــراج 2023
لمولـــود الجـــدي بـــأن يكـــون هـــذا
العـــام هـــو عـــام الحظـــوظ الماليـــة
واالســـتثمارات الناجحـــة ،فالحـــظ المطلـــق
يدعـــم الجـــدي بيـــن أغســـطس حتـــى
آخـــر العـــام ،وفـــي المقابـــل ســـيواجه
فـــي
عابـــرة
صغيـــرة
نزاعـــات
الشـــهر األول مـــن عـــام .2023

بــــــــــرجالـــدلو

تشـــير توقعات األبراج  2023لمولـــود الجوزاء بأن
يكـــون ها العام هو األفضل منذ أربع ســـنوات ماضية،
حيث يشـــعر الجوزاء بالتغييرات اإليجابية ،وســـيجني
أرباحا ،لوجود كوكب المشـــترى في بـــرج الدلو وهو
بـــرج هوائي مثلـــه ما يجعله يشـــعر باالرتيـــاح ،كما
أن الحظ المطلـــق الموجود في الدلو ســـينعكس إيجابا
علـــى الجوزاء حتى شـــهر أغســـطس  ،2023وعلى
الصعيـــد العاطفي ســـيكون هنـــاك بعـــض التغيرات
الملحوظـــة في الشـــهور األربعـــة األولى مـــن العام.

عـــام  2023ســـيمنح مولـــود الميـــزان
فـــرص جديـــدة ،وستتحســـن أوضاعـــه
الماليـــة ،وســـتتغير طريقـــة حياتـــه ،كمـــا
يأتيـــه الدعـــم مـــن المحيطيـــن العائلـــي
والعاطفـــي ،ويتلقـــى مولـــود الميـــزان خبرً ا
ســـعي ًد ا جـــ ًد ا فـــي األيـــام العشـــرة األخيرة
مـــن ينايـــر  ،2023كمـــا يحالفـــه الحـــظ
بيـــن فبرايـــر ومـــارس ،وفـــي المقابـــل
يمـــر باإلربـــاك أواخـــر أبريـــل ومايـــو.

عـــام  2023ســـيكون مـــن أفضـــل األعـــوام
علـــى مولـــود الدلو ،وسيســـاعده الحـــظ المطلق
علـــى تحقيـــق أهدافـــه حتـــى شـــهر أغســـطس
 ،2023وسيشـــعر الدلـــو بتغييـــرات إيجابيـــة
فـــي آخـــر الســـنة ،ولكـــن عليـــه الحـــذر على
الصعيـــد المهنـــي مـــن التالعب والغـــش كي ال
يكـــون الثمـــن ً
باهظا ،وعلـــى الصعيـــد العاطفي
فلـــن يشـــهد العـــام الجديـــد زواج لمواليـــد
الدلـــو ،ولكنـــه ســـيحظى بإنجـــازات أخـــرى.

بـــــــرجالرسطــان

بـــــــرج العقــرب

بـــــــرج الحــوت

ســـينتهي الســـرطان من أحزانه ومعاناتـــه بدخوله
العـــام الجديـــد  ،2023وســـيكون أمامه تحســـن
علـــى جميـــع األصعـــدة الصحيـــة والشـــخصية
والمهنيـــة ،ولكـــن علـــى مواليـــد األيام العشـــرة
األولـــى مـــن هذا البـــرج االنتبـــاه الـــى صحتهم،
وعلى الصعيد العاطفي ســـيعاني مولود الســـرطان
مـــن تغير مزاج الشـــريك ،وهي توقعـــات األبراج
 2023الصـــادرة عـــن ماغـــي فرح للســـرطان.

توقعـــات األبـــراج  2023أن دخـــول
المشـــترى بـــرج الدلـــو فـــي الخامـــس من
ينايـــر  2023ســـيجعل هـــذا العـــام عـــام
االنتفاضـــة والتجديـــد للعقـــرب ،كمـــا أن
وجـــود كواكـــب بلوتـــون فـــي الجـــدي،
وســـاتورن فـــي العـــذراء ،وأورانـــوس
فـــي الحـــوت ،هـــو وضـــع جيـــدا يدعمه،
وتنصـــح ماغـــي فـــرح مولـــود العقـــرب
وتصويبهـــا.
العالقـــات
بتصحيـــح

تشـــير توقعـــات األبراج  2023إلـــى أن هذا العام
ســـيكون عام الخـــاص واإلنقاذ لمولـــود الحوت،
ألن كوكـــب ســـاتورن بـــدأ يخفف مـــن مواجهته،
ويقلـــل من معاكســـته ،مـــا جعل الضغـــوط تخف
عليـــه ،فعلـــى الرغم من مـــرور الحـــوت بفترات
صعبـــة فـــي أوائل الســـنة إال إنه ســـيتخلص منها
فـــي الربيـــع ،وتشـــير التوقعات كذلك بـــأن يحقق
مولـــود الحوت آماله في شـــهر ســـبتمبر ،وينتهي
مـــن المعاكســـات فـــي شـــهر نوفمبـــر .2023

