
582
رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر ت����ه����ام����ة ن���ج���ار

ل���ح���ج���ز اع�������ان�������ات�������ك�������م0525363507  

2 0 . 1 2 . 2 0 1 9

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباًحا يوم الجمعة الموافق 20/12/2019
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو

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

قداس وجناز االربعين 

راوية اسطفان خوري - سلباق 
(ام سعيد)

ــهــا ــات ــن وب ـــا  ـــاؤه ـــن أب الـــفـــقـــيـــدة،  زوج 
خـــــوري وآل  ـــاق  ـــب ـــل س آل  عــــمــــوم 
والخارج شفاعمرو  في  وانسباؤهم  اقرباؤهم 

االربعين  وجناز  قداس  لمشاركتهم  يدعونكم 
ــه,  ــي ــال ــغ ــم ال ــه ــدت ــي ــق ــس ف ــف ــن ـــــة ل راح
شبابها ــى  ــل ع الـــمـــأســـوف  ــة  ــوم ــرح ــم ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم السبت الموافق 21/12/2019
في كنيسة الروم االورثوذكس في شفاعمرو

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

قداس وجناز االربعين 

- كركبي ماري سليم خليف 
 (ام طوني)

ــا ــه ــات ــن وب إبـــنـــهـــا  ـــدة،  ـــي ـــق ـــف ال زوج 
ــي ــب ــرك ك وآل  خـــلـــيـــف  آل  عــــمــــوم 
والخارج شفاعمرو  في  وانسباؤهم  اقرباؤهم 
االربعين  وجناز  قداس  لمشاركتهم  يدعونكم 
ــه,  ــي ــال ــغ ــم ال ــه ــدت ــي ــق ــس ف ــف ــن ـــــة ل راح
شبابها ــى  ــل ع الـــمـــأســـوف  ــة  ــوم ــرح ــم ال

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

عظيم،  ب���ف���رح  أب��ش��رك��م  ان����ي 
املسيح وه���و  م��خ��ل��ص  ل��ن��ا  ول���د 

قداس وجناز االربعين 

(ابو سالم) سليم سالم قسيس 

واخواته  واخوته  وابنته  واوالده  الفقيد  ارملة 
ــــس  ــــي ــــس ق ال  وعـــــــــــمـــــــــــوم 
ـــــم  ـــــاؤه ـــــب ـــــس أقـــــــربـــــــاؤهـــــــم وأن
ــكــم  ــون ــدع فـــي شــفــاعــمــرو والــــخــــارج ي
ــن  ــي ــع ــــداس وجـــنـــاز االرب لــمــشــاركــتــهــم ق
الغالي الــذكــر  طيب  فقيدهم  لنفس  راحـــة 

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة الرابعة مساًء من يوم الجمعة الموافق 27/12/2019
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو 

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

�أرملي  يو�سف  �ل��ب��ار  �سفاعمرو  �ب��ن  لقي 
م�سرعه �سباح �أم�س �خلمي�س , بحادث ده�س 
�سفاعمرو  بني  �لرئي�سي  �ل�سارع  على  مروع 
هموفيل م��ف��رق  ب��اجت��اه  �ملك�سور  وب��ئ��ر 
فقد كان �ملرحوم يقود �سيارته على �ل�سارع 
�ملذكور �إال �أن عطًبا باإطار �ل�سيارة ��سطره 
كان  وبينما  �لطريق  جانب  على  للوقوف 
بهدف  �خلا�سة  �ملعد�ت  بتناول  من�سغًل 
�سيارة  �خللف  من  �سدمته  �الإط��ار  تغيري 
ق��و�ت  �مل��ك��ان  �إىل  و�سلت  وق��د   . م�سرعة 
يف  بالتحقيق  �سرعت  و�لتي  �ل�سرطة  من 
�لطو�قم  وو�سلت  كما  �حل��ادث  ملب�سات 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ي ب��ا���س��رت ب��ت��ق��دمي �ل��ع��لج 

ومت  حماوالتهم  تنجح  مل  �أنه  �ال  للم�ساب 
و�سي�سيع  �مل��ك��ان.  يف  وف��ات��ه  ع��ن  �الإع���لن 
�لر�بعة  �ل�ساعة  �جلمعة  �ليوم  جثمانه 
ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر م��ن ق��اع��ة �ل�����س��ي��دة �ل��ع��ذر�ء 
�الأخ���ري. م��ث��و�ه  �إىل  ث��م  وم���ن  �ل��رع��وي��ة 

�حلميدة  ب��اأخ��لق��ه  �مل��رح��وم  وُع���رف  ه��ذ� 
�الجتماعية  وخ��دم��ت��ه  �لطيبة  وع��لق��ات��ه 
�لطبول  فرقة  قائد  كان  حيث  �لك�ساف,  يف 
على  �سارك  وقد  �لكبري  �لطبل  على  وعازف 
�لك�سفية  �مل�سري�ت  يف  �ل�سنني  ع�سر�ت  مد�ر 
�لتطوعي و�لعمل  للخدمة  �ل�سباق  وك��ان 

�لفقيد  لعائلة  �لتعازي  باأحر  تتقدم  �ل�سلم 
�لبقاء ط��ول  بعده  من  ولكم  �لرحمة  له   ,

مروع دهس  بحادث  أرملي  يوسف  بمصرع  تفجع  شفاعمرو 

رئي�س  �أك����د 
�ل����ب����ل����دي����ة 
ع�����ر������س�����ان 
ي���ا����س���ني   يف 
رده  معر�س 
ع�سو  ع��ل��ى 
�ل����ب����ل����دي����ة 
كركبي  زهري 
م�����ا ي����ل����ي :
�أخرى"  م����رة  �حل��ق��ائ��ق  ي��ك��رك��ب  ك��رك��ب��ي  "زهري 
"مو�سوع �النف�سال عن �للجنة مل ياأِت على طاولة �لبحث 
�ل�سحة عن  عار  كركبي  زهري  ل�سان  على  وذك��ره  مطلقا 

كون  نحره  �ىل  �ل�سيف  لريد  �جلل�سة  تلخي�س  جاء  حيث 
كركبي. زهري  ل�سان  على  جاء  ما  كليا  يناق�س  �لتلخي�س 

يف �جلل�سة متت �الإ�سادة بل�سان �جلميع بان �لعمل يف �للجنة 
تطور ب�سكل ملحوظ و�ن �خلدمات �لتي تقدمها �ليوم �للجنة 
�لت�سهيلت  تقدمي  حيث  من  �جلمهور  خدمة  يف  حت�سنت 
�لكبرية له كي يح�سل على طلباته. كما متت �الإ�سادة برئي�س 
�للجنة خا�سة تو�جده ل�ساعات دو�م �كرث فيها مما يتيح له 
�للجنة". �ىل  �لو�فدين  جمهور  �مام  �لعقبات  تذليل  �كرث 

عن  ���س��ف��اع��م��رو  ب��ان��ف�����س��ال  يتعلق  "فيما  و�أ����س���اف: 
�ق��رح  �للو�ئية  �للجنة  رئي�س  �ن  فاحلقيقة  �للجنة 
نظر�  كاملة  ك��وح��دة  �للجنة  يف  �لبقاء  �أع�سائها  على 

�ل��ظ��روف  ه���ذه  يف  خ��دم��ات��ه��ا  يف  �مل��ل��ح��وظ  للتح�سن 
قائمة ووز�ر�ت  ثابتة  حكومة  فيها  تتو�جد  ال  �ل��ت��ي 
وهذ� ال يعني كليا �ن عر�سان يا�سني و�فق على عدم �النف�سال 
عن �للجنة , عر�سان يا�سني �قرح يف �جلل�سة �لغاء وظيفة 
�ل�سيد بن�سي �لذي عني خ�سي�سا لتمهيد �النف�سال منذ �أكرث 
من عامني ويتقا�سى معا�ًسا عالًيا جد� ومل يحقق �أي تقدم 
يف هذ� �ل�ساأن ومن �ملجحف بحق �جلمهور بقاوؤه. فمعا�سه 
�عدت  �نها  كركبي  زهري  يقول  �لتي  "�مليز�نية"  على  �أتي 
�أي�سا ال يعني �ن عر�سان يا�سني  من �جل �النف�سال وهذ� 
و�فق على عدم �النف�سال. وبالتايل ال يعني �بد� �ن عر�سان 
�للجنة عن  باالنف�سال  للجمهور  وع��وده  نق�س  يا�سني 

مو�سوع  زه���ري..  ي��ا  :"��سل  لكركبي  يا�سني  وت��وج��ه 
�جلمهور   , �ب��د�  �لبحث  طاولة  على  يكن  مل  �النف�سال 
�مل�سوؤولية  مدى  جيد�  يعرف  �ليوم  �للجنة  ياأتي  �ل��ذي 
جيد�  وي���درك  خلدمته  يا�سني  ع��ر���س��ان  يحملها  �ل��ت��ي 
�أي�سا  �جلمهور  ي�ستغل  بل  �خلدمات.  تقدمي  يف  �لتح�سن 
�ساعات  م��ن  يزيد  مم��ا  �لبلدية  يف  يا�سني  عر�سان  وق��ت 
و�لبناء. للتنظيم  �ملحلية  �للجنة  خدمات  جمال  يف  عمله 

نهائية,  ولي�ست  مرحلية  كانت  �تخذت  �لتي  �لقر�ر�ت  �ن 
�ملعنية  �ل��وز�ر�ت  فيها  وقامت  حكومة  تاألفت  حال  ففي 
للجنة  �لعامة  �لهيئة  يف  �أخ��رى  م��رة  �ملو�سوع  �سيدرج 
�و  �جل��دل  يقبل  ال  ب�سكل  للجمهور  �سيت�سح  وعندها 
جلمهوره". ب��وع��وده  يفي  يا�سني  عر�سان  �ن  �ل��ت��اأوي��ل 

�قرح رئي�س جلنة �لتنظيم و�لبناء �ملحلية 
�سفاعمرو  بلدية  ,رئي�س  �ألونيم  ه�ساب 
يوم  �للجنة  �جتماع  يف  يا�سني   عر�سان 
عودة  قر�ر  �إلغاء   18.12.19 �الربعاء 
مفاجئ  ب�سكل  �سفاعمرو  بلدية  �ىل  �للجنة 
بالرغم   , و�ال�ستهجان  للت�ساوؤالت  ومثري 
جلنة  ,ع�سو  �لبلدية  ع�سو  معار�سة   من 
�لتنظيم زهري كركبي فقد جنح يا�سني  بتمرير 
�قر�ح �إلغاء �لقر�ر باإرجاع جلنة �لتنظيم 
من   ودع��م  بت�سويت  �سفاعمرو  بلدية  �ىل 
�أع�ساء بلدية �سفاعمرو ومندوبني باللجنة 
جمال�س  وروؤ���س��اء   �أع�ساء  �ىل  باالإ�سافة 
يف  ومندوبني  �ملجاورة  �لقرى  من  حملية 
. �ألونيم  ه�ساب  �ملحلية  �لتنظيم  جلنة 

و�أ�ساف كركبي لل�سلم �أنه وخلل �جتماع 
�أيام  قبل  �يلن  �أوري  �ل�سمال  لو�ء  حاكم 
مع  رئي�س بلدية �سفاعمرو عر�سان يا�سني 
�و�سى و�أ�سار لرئي�س �لبلدية   بعدم ترك 

�لتنظيم  جلنة  عن   �سفاعمرو  و�نف�سال  
 : بلد�ت  خم�س  من  �ملكونة  �ألونيم  ه�ساب 
كفرمند� , بئر�ملك�سور , �سفاعمرو , عبلني 
�لقانون  �ن  بالرغم من  �لهيجا  �بو  وكوكب 
جلنة  �إد�رة   يف  �حل��ق  �سفاعمرو  يعطي 
تنظيم  م�ستقلة د�خل بلدية �سفاعمرو  ن�سبة 
لعدد �سكانها ,حيث مت يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة 
عن  �سفاعمرو  لف�سل  ميز�نية  تخ�سي�س 
عام,  قبل  ومت  �مل��ذك��ورة  �لبلد�ت  باقي 
�للجنة   تعيني �سخ�س مع ر�تب �سهري يف 
للتفرغ و�نهاء  مو�سوع �النف�سال  وعودة 
جلنة �لتنظيم  �ىل ق�سم �لهند�سة يف �لبلدية .

وقد �سارك يف �جتماع رئي�س بلدية �سفاعمرو 
روؤ�ساء جمال�س عبلني ,بئر �ملك�سور ,كوكب 
كفر  ملجل�س  �ل�سابق  و�لرئي�س  �لهيجا  �بو 
مند� �إ�سافة �ىل �ع�ساء من بلدية �سفاعمرو 
 . �ملذكورة  �لبلد�ت  جمال�س  من  و�ع�ساء 
�لتنظيم  جلنة  ع�سو  �لبلدية  ع�سو  وعرب 
زهري كركبي عن �أ�سفه لهذ� �لقر�ر �ملجحف 
كركبي  وت�ساءل   , و�أهلها  �سفاعمرو  بحق 
ملاذ� تبخرت  �لوعود�ت �النتخابية لعر�سان 
جلنة  ب��اإع��ادة  �ملدينة   ملو�طني   يا�سني 
�لتنظيم  �ىل ح�سن �لبلدية ,حيث تنعك�س 
�همية  وجود جلنة تنظيم حملية يف بلدية 
�ملو�طنني  معاناة  من   بالتقليل  �سفاعمرو 
وت�سهل عملية ��سد�ر �لرخ�س وخ�سو�سا 
رئي�س  ه��م  �ملحلية  �للجنة  يدير  م��ن  �ن 
. خارجية  �ي��اٍد  ولي�س  �لبلدية  و�ع�ساء 

: للسالم  كركبي  زه��ر  البلدية  عضو 

"عرسان ياسني يجهض مساعي وأعباء عشر سنوات إلعادة 
قلم" بجرة  شفاعمرو  بلدية  إىل  والبناء  التنظيم  لجنة 

ي��اس��ني   ع���رس���ان  ال��ب��ل��دي��ة  رئ���ي���س  رد 

ق����������رر ق�����ا������س�����ي حم�����ك�����م�����ة �ل�����������س�����ل�����ح يف 
م�����دي�����ن�����ة �ل�����ن�����ا������س�����رة ي���������وم �الرب�������ع�������اء 
م��دي��ن��ة  م���ن  )53عاًما(  رج����ل  ����س���ر�ح  �إط������لق 
���س��ف��اع��م��رو ب���ع���د �ع���ت���ق���ال���ه ب�����س��ب��ه��ة ���س��ل��وع��ه 
مب��ق��ت��ل �ل�������س���اب ع�����ادل خ��ط��ي��ب م���ن ���س��ف��اع��م��رو.

�ال���س��ب��وع  م��ط��ل��ع  �ع��ت��ق��ل  �ل���رج���ل  �ن  �ىل  ي�����س��ار 
�لق�سية. يف  ���س��ل��ة  �ي  ل���ه  ي��وج��د  ال  �ن���ه  وت��ب��ني 

ب�سبهة  �سبان  �أربعة  �عتقلت  �ل�سرطة  �أن  بالذكر  جدير 
�سلوعهم بالق�سية ومت �الأ�سبوع �ملا�سي متديد �عتقالهم 
�لن�سر حظر  �أمر  حتت  ز�ل  ما  �جلرمية  يف  و�لتحقيق 

قضية  يف  مشتبه  )53عامًا(  رج��ل  س��راح  اط��الق 
شفاعمرو م���ن  خ��ط��ي��ب  ع����ادل  ال���ش���اب  م��ق��ت��ل 
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للمحكمة  �تهام  الئحة  �خلمي�س  �أم�س  يوم  ُقدمت 
 32( خليلة  ط���ارق  بحق   , حيفا  يف  �مل��رك��زي��ة 
قتل  تهمة  له  تن�سب  �لكروم  جمد  قرية  من  عاما( 
مناع  وخليل  ع��ام��ا(   30( مناع  �حمد  �الخ��وي��ن 
1-10-2019 يوم  قريته  �أبناء  من  عاما(   20(

�النتهاء  مع  خا�س:"  ببيان  �ل�سرطة  �سرحت  وقد 
يف  �أدي��ر  �ل��ذي  ومعقد  وح�سا�س  مركز  حتقيق  من 
�ملركزية  �لوحدة  يف  �الأخريين  و�لن�سف  �ل�سهرين 
�لعامة  �لنيابة  قدمت  ��سر�ئيل,  �سرطة  يف  للتحقيق 
الئحة  �ملركزية)�خلمي�س(  �ملحكمة  �ىل  حيفا  لو�ء 
نهاية  حتى  �ملتهم  توقيف  مت��دي��د  وط��ل��ب  �ت��ه��ام 
�الجر�ء�ت �لقانونية �سد طارق خليلة )32 عاما( 
بتهمة مقتل �الخوين �حمد )30عاما( وخليل )20 
يوم1.10.19". �لكروم  جمد  بلدة  يف  مناع  عاما( 
�ل�سرطة  �أف���ادت  �جل��رمي��ة  لتفا�سيل  ع��ودة  ويف   
  1.10.19 ي��وم  م��ن   14:20 �ل�ساعة  ق��رب    ":
م�سابني  ح��ول  بلغا   100 �ل�سرطة  مركز  تلقى 
يف  �مل�ستبهني  من  عدد  بني  �سجار  يف  نار  �إطلق  �ثر 

من  قو�ت  �سارعت  �لبلغ  تلقي  فور  �لكروم.  جمد 
�مل�سابني  نقل  وبعد  �حل���ادث  مكان  �ىل  �ل�سرطة 
�ملحققون  ���س��رع  ل��ل��ج��ل��ي��ل,  �ل��ط��ب��ي  �مل���رك���ز  �ىل 
�جلرمية. م�سرح  م��ن  و�الدل����ة  �لبيانات  بجمع 

 ,1.10.19 نف�سه  �ليوم  م�ساء  من  الحق  وقت  يف   
تلقت �ل�سرطة بلغا من �ملركز �لطبي للجليل �لغربي 
يف نهاريا, عن وفاة �مل�سابني , ويف تاريخ 3.10.19  
�خر". م�ساب  وف���اة  ع��ن  ب��لغ��ا  �ل�سرطة  تلقت 
�ل�����س��رط��ة :"  ه���ذ� ووف���ق الئحة  وت��اب��ع ب��ي��ان  
يف  �ملركزية  �ملحكمة  �ىل  تقدميها  مت  �لتي  �التهام 
خليلة  ط��ارق  �ملتهم  بني  ربطت  �أن��ه  تبني   , حيفا 
وربطت  هذ�  �سد�قة,  علقة  �سبع  حممد  و�ل�سحية 
�سابقة. م��ع��رف��ة  م��ن��اع  �الأخ���وي���ن  وب���ني  بينهما 
 1.10.19 ي���وم  م��ن   14:20 �ل�����س��اع��ة  ق���رب   
مناع  و�ح��م��د  �سبع  حممد  ب��ني  ن���ز�ع  �ن���دالع  �ث��ر 
م�ستقلني  مناع  عائله  من  �لثلثة  �الخ��وة  و�سل 
�ل�سيارة  و�وق��ف��و�  �سكاكني  وبحوزتهم  �سيارة 
م�سد�س. ب��ح��وزت��ه��م  وك���ان  �مل��ت��ه��م,  ب��ي��ت  ق���رب 

�ل�سارع  على  وق��ف��ا  �سبع  وحم��م��د  ط���ارق  �ملتهم 
الحظ  عندما  م�سد�س.  منهما  ك��ل  ب��ح��وزة   وك��ان 
بت�سويب  قاما  مناع,   عائلة  من  باالأخوة  �الثنان 
�جلانب  من  خرجا  �الأخوين  نحوهم,  م�سد�ساتهما 
قاما  �سبع  وحممد  �ملتهم  �م��ا  لل�سيارة,  �المي���ن  
�الأخوة." نحو  �ل��ن��ار   و�ط���لق  نحوهم  بالتقدم 

و�أردف �لبيان :"  �أحمد الذ بالفر�ر من �ملكان ورجع 
ر�ك�ًسا نحو �ل�سيارة وبحوزته �سكني, بينما تعارك 
�لنار نحوه و��سابه  �ملتهم مع �الأخ �الخر, و�أطلق 
يف رجله �ليمنى, �مل�ساب هرب من �ملكان وهو ينزف 
, هذ� والحظ �ملتهم �ن �ل�سحية �حمد يرك�س نحوه  
و�رد�ه  نحوه  ق��رب  عن  طلقات  ع��دة  باإطلق  ق��ام 
مناع  وخليل  �سبع  حممد  نف�سه,  �لوقت  يف  قتيًل. 
�لذي  �ملتهم  �ما    , �سبع  بطعن  خليل  فقام  تعاركا 
نحو  طلقات  عدة  باأطلق  قام  منهما  بالقرب  وقف 
فقد  �سبع  حممد  �أما   , قتيًل  ف��اأرد�ه  قرب  عن  خليل 
تويف يف �مل�ست�سفي  يف وقت الحق متاأثر� بجر�حه".

ما  ب��اإط��لق   ق��ام  :" �ملتهم ط��ارق  �لبيان  وج��اء يف 

ونحو  مناع  �الأخوين  نحو  ر�سا�سات    9 يقارب 
�سبع على �القل طلقة و�حدة. على �لفور الذ �ملتهم 
بالفر�ر من �ملكان و��ستبدل  قمي�سه ومن ثم عاد �ىل 
م�سرح �جلرمية حيث مكث هناك ب�سع دقائق وهرب 
وبينات  �أدلة  جمع  مت  �لتحقيق  �إطار  يف  �ملكان.  من 
علنية  ومت�سيط  م�سح  باأن�سطة  �لقيام  ومت  عديدة 
و�سرية عدة لتحديد مكان �مل�ستبه �لذي الذ بالفر�ر 
من �ملكان. بعدة �أن�سطة عديدة �سرية وعلنية , قام 
نف�سه  بت�سليم     16.11.19 ي��وم  م�ساء  �ملتهم, 
حتى  الأخرى  فرة  من  توقيفه  متديد  ومت  لل�سرطة 
قدمت �لنيابة �لعامة لو�ء حيفا �ىل �ملحكمة �ملركزية 
متديد  بطلب  مرفقة  �تهام  الئحة  �سده  �ملدينة  يف 
توقيف تن�سب له �مل�سوؤولية جلرمية مقتل �الأخوين 
وحماولة  خطرية   ظ��روف  يف  مناع  وخليل  �أحمد 
�لقانونية". غري  �الأ�سلحة  جمال  يف  وخمالفات  قتل 
هذ�  بد�ية  :" منذ  �لقول  �ىل  �ل�سرطة  بيان  وخل�س 
قتل  جرمية   37 رموز  بفك  �ل�سرطة  جنحت  �لعام 
�لعد�لة". �ىل  �ملجرمني  و�إحالة  �لعربي  �ملجتمع  يف 

تقديم الئحة اتهام  بحق طارق خاليلة بتهمة قتل االخوين احمد وخليل مناع من مجد الكروم

�إ�سر�ئيل,  يف  �لعربي  �لو�سط  من  �ساب,  �أق��دم 
�لعا�سمة  يف  رومانيتني  �سيدتني  طعن  على 
�لرومانية بوخار�ست, م�ساء �الإثنني, وو�سفت 
ن�سب �سجار  فقد  باملتو�سطة.  �ل�سيدتني  �إ�سابة 
عاًما(   29( و�ل�ساب  �ل�سيدتني  ب��ني  عنيف 

وقام بطعنهما يف �ملنطقة �لعلوية من �جل�سد .
على  �لقب�س  �ل��روم��ان��ي��ة  �ل�����س��رط��ة  و�أل��ق��ت 
�لرومانية  للمحكمة  �إحالته  ومت��ت  �ل�ساب, 
ووف����ق ت��ق��اري��ر �إع���لم���ي���ة روم���ان���ي���ة ف���اإن 
�ل�����س��اب ل��ه ���س��و�ب��ق يف جت���ارة �مل��خ��در�ت.

اعتقال شاب عربي اسرائيلي بعد قيامه بطعن 
بوخارست الرومانية  العاصمة  سيدتني يف 

قامت �سيدة ) 23 عاما( من قرية عيلوط 
�أم�س  �أول  ع�سر  بال�سرطة  باالت�سال 
ذي  لطفلها  طعنها  عن  ,لتبلغ  �الأربعاء 
لنف�سها بجر�ح  �لو�حد و�إ�سابتها  �لعام 
�ل�سيدة  منزل  �إىل  هرعت  �لفور  وعلى   ,
قو�ت من �ل�سرطة كما وهرعت �لطو�قم 
�سرحت  م��ا  ووف���ق  للمكان,  �لطبية 
�ىل  �لطفل  �حالة  مت  فاإنه  �ل�سرطة  به 
م�ست�سفى رمبام بو��سطة مروحية وهو 
م�ساب باإ�سابات بالغة كما وقدم �لطاقم 
�حل��ادث. مكان  يف  ل��لم  علجا  �لطبي 
�مل�ساب  �لطفل  �أن  �ل��ت��ق��اري��ر  وتفيد 
�ملر�قبة  حتت  �أنه  �إال  م�ستقرة  بحالة 
�مل��ك��ث��ف��ة وه����و م���و����س���ول ب��اأج��ه��زة 
�ل��ت��ن��ف�����س حل�����س��ا���س��ي��ة ����س��اب��ت��ه .
�مل�ستبهة  �الأم  �ع��ت��ق��ال  ومت  ه����ذ� 
للتحقيق  و�ق��ت��ي��اده��ا  طفلها  بطعن 
�سيئة  نف�سية  بحالة  �أن���ه  �لعلم  م��ع 
متديد  �خلمي�س  �أم�س  يوم  ومت  للغاية 
يوم  حتى   , �ي��ام  �ستة  مل��دة  �عتقالها 
.24.12.2019 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��لث��اء 

سيدة من عيلوط تتصل بالشرطة :" طعنت طفلي"
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�لن�ساء,  لدى  �لقلب  الأمر��س  �ل�سحية  للتوعية  �لعاملي  �ليوم  يف 
كلليت  يف  �لقلب  ط��ّب  جمموعة  مدير  ينيف,  ني�سان  د.  يحّذر 
يف  م��وج��ود�ت  �لن�ساء  �ن  م��ن  �ل��غ��رب��ي,  و�جل��ل��ي��ل  حيفا  ل���و�ء 
�لقلبية.  �لنوبات  عن  �لناجمة  �لوفيات  ب�سبب  متز�يد  خطر 
�لن�ساء  ل��دى  �لقلبية  �لنوبات  عن  �لناجمة  �لوفيات  ن�سبة  �إن 
�ىل  ي��ع��ود  وه��ذ�  �ل��رج��ال.  ل��دى  �لن�سبة  �أ���س��ع��اف  ث��لث��ة  بلغت 
�ملو�سوع  لهذ�  بالن�سبة  �لعام  �جلمهور  لدى  �لوعي  �نخفا�س 
الأن  وذلك  �لطبّية.  �لطو�قم  �أو�ساط  يف  �ي�سا  وحّتى  خ�سي�سا, 
�مل�ست�سفى  �ىل  يتوّجهن  خفيفة  بنوبات  ي�سنب  �للو�تي  �لن�ساء 
�لطو�رئ  غ��رف  �ىل  و�سولهن  بعد  وحتى  �الأو�ن,  ف��و�ت  بعد 
و�إ�سافة  ل��ل��رج��ال.  ن�سبة  كبري  ت��اأخ��ري  بعد  �ل��ع��لج  يتلقون 
يتم  �الأب��ح��اث  معظم  �ن  ذك��ره  �جل��دي��ر  م��ن  �ملعطيات,  ه��ذه  �ىل 
متاما.  �لن�ساء  ينا�سب  ال  �لعلج  ولذلك  �لرجال  على  �جر�وؤها 
�لقلب  باأمر��س  �مل���ر�أة  �إ�سابة  �حتمال  �ن  �ملعطيات  تعر�س 
خم�سة  هي  �لن�سبة  هذه  �ن  بحيث   -  30% ن�سبة  تبلغ  �لوعائية 
�لقلب  �أمر��س  �ن  كما  �لثدي.  ب�سرطان  �إ�سابتها  �حتمال  �أ�سعاف 

�الإقفارية – �لناجتة عن نق�س �الأك�سجني يف ع�سلة �لقلب كنتيجة 
النخفا�س �إمد�د�ت �لدم, تظهر لدى �لن�ساء بعد حو�يل 10 �سنو�ت 
�لن�ساء  �ّما  45 �سنة(,  من ظهورها لدى �لرجال )55 �سنة مقابل 
�لرجال.  لدى  �الإ�سابة  ن�سبة  نف�س  يف  فهن  عاما   65 عمر  فوق 
ويف هذ� �ل�سدد, ي�سيف د. ني�سان ينيف, باأن �مل�سكلة �ملركزية �لتي 
توؤدي �ىل �لن�سب �لعالية من �لوفيات �لناجمة عن �لنوبات �لقلبية 
�ل��ق��ل��ب �الأق��ف��اري��ة لدى  ���س  لدى �لن�ساء, هي �ن �لعو�ر�س �أمر� 
يف  �ملوجودة  تلك  عن  تختلف  وخ�سائ�س  مميز�ت  لديها  �لن�ساء 
�لكتب �لتقليدية �ملتد�ولة يف تعليم طّب �لقلب. ومن �ملمكن �ن تكون 
هذه �لعو�ر�س عبارة عن �أوجاع مو�سعّية يف �ل�سدر, �أو �وجاع يف 
�ل�سدر لي�ست لها علقة ببذل �جلهد, تغيري معدل �سربات �لقلب, 
�سعوبة يف �لتنف�س, دوخة وغثيان وتعب غري مربر. ومبا �ن هذه 
�لعو�ر�س من �ملمكن �ن تظهر �ي�سا بحاالت �لتوتر �لنف�سي, متيل 
من  �كرث  متاأخر  وقت  يف  �مل�ست�سفى  �ىل  بالتوجه  �لن�ساء  معظم 
بالن�سبة  كاٍف  غري  �لطبية  �لطو�قم  لدى  �لوعي  �أن  كما  �لرجال. 
يف  �أخ��ط��اء  �ىل  ي���وؤدي  �ل��ذي  �الأم���ر  �لتقليدية,  غ��ري  للعو�ر�س 
�مل�سبقة  �الأف���ك���ار  �ىل  �أ���س��اف��ة  �ل�����س��ح��ّي��ة,  �حل��ال��ة  ت�سخي�س 
�ملفرطة  �ل��ع��و�ط��ف  و��ستخد�م  �ملبالغة  �ىل  �لن�ساء  ميل  ع��ن 
نف�سية.  ع��و�ر���س  جم��رد  و�ع��ت��ب��ار�ه��ا  �ل��ع��و�ر���س  حت��دي��د  يف 
�ن �الجابة على �سوؤ�ل �الختلف بني عو�ر�س �لنوبة �لقلبية لدى 
�لرجال و�لن�ساء هي �جابة غري و��سحة حتى �ليوم, كما �ن و�سائل 
للت�سخي�س هي غري كافية  �لقلب  �لتي ي�ستخدمها طبيب  �مل�ساعدة 
الإعطاء �سورة كاملة عن حالة �ملري�س. فعلى �لرغم من �ن نتائج 
تخطيط �لقلب �سليمة وكذلك نتائج فح�س �جلهد, من �ملمكن �ن تكون 
�ملر�أة.  جل�سم  �لت�سريحي  �ملبنى  ب�سبب  مغلوطة  نف�سها  �لنتائج 
باحل�سبان  ياأخذ  �أن  �لطبيب  على  �حلالة,  ت�سخي�س  عند  ولذلك, 
�ىل  ت��وؤدي  �لتي  �لعو�مل  ت�سمل  �ملعطيات  من  متنوعة  جمموعة 
�لن�ساء كالتدخني: عدم ممار�سة  خطر �الإ�سابة بنوبات قلبية عند 
ون�سبة  �ل�سّكري,  �لدم,  �رتفاع �سغط  �لز�ئدة,  �ل�سمنة  �لريا�سة, 
عالية للكولي�سرول يف �لدم كذلك �لتاريخ �لور�ثي �لطبي للعائلة. 

يف اليوم العاملي للتوعية الصحية ألمراض القلب لدى النساء: 
النساء أكثر عرضة لخطر الوفاة الناجم عن النوبات القلبية 

�لو��سعة يف �مل�سالح  بالتمتع مبجموعة �الإمتياز�ت  �لبدء  زبائن بنك مركنتيل, ميكنكم 
�لتجارية �لكربى يف �لبلد �لقريبة �إليكم: بنك مركنتيل يجّدد ويو�ّسع على �لدو�م جمموعة 
�لبنك. �عتماد  بطاقة  �أ�سحاب  لزبائنه  �سمايل"  "مركنتيل  برنامج  �سمن  �المتياز�ت 
�المتياز�ت  برنامج  �إىل  تلقائًيا  �لبنك  �عتماد  بطاقة  �أ�سحاب  �لزبائن  �سّم  يتم 
و��سعة  جم��م��وع��ة  م��ن  م��ق��ّدم��ة  ع��دي��دة  و�م��ت��ي��از�ت  تخفي�سات  م��ن  وي��ت��م��ّت��ع��ون 
م���ن �ل�����س��ب��ك��ات و�مل�����س��ال��ح �ل��ت��ج��اري��ة يف �ل���ب���لد م��ث��ل: �الأزي������اء و�الأح���ذي���ة, 
وغ��ريه��ا. و�ل��ع��ائ��ل��ي��ة  �مل��ن��زل��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات  �لتعليم  و�ال���س��ت��ج��م��ام,  �ل�����س��ي��اح��ة 

بهذه �لفرة �الإحتفالية �لتي تتميز بكرثة �مل�ساريف, يعر�س �لبنك جمموعة من �لتخفي�سات 
على زبائنه �لذين ي�سرون من �سبكات �لت�سويق و�مل�سالح �لتجارية. �سركة "�أركياع", 
تقّدم للم�سافرين �إىل �لعقبة يف فرة �الأعياد �لقريبة, �متياًز� ح�سرًيا �إ�سافة للتخفي�س 
�لثابت عند �سر�ء رزمة رحلت يف فندق كمبين�سكي يف �لعقبة. ومن بني �مل�سالح �لتجارية 
چولباري  �ستايل,  هوم  مام�سي,  ذكر:  ميكن  للمجموعة  موؤخًر�  �ن�سمت  �لتي  �جلديدة 
و�ساكار�. تن�سم هذه �ل�سبكات لل�سبكات �مل�سمولة يف �لربنامج ومنها: �أوبتيكانا, كريزي 
الين, تيباع نئوت, نيمرود, نعمان, باردينون, كلرك�س, ريكو�ست, �سري �سپا وغريها.

وتطوير  �لت�سويق  ق�سم  وم��دي��ر  �ل��ع��ام  للمدير  �أول  م�ساعد  پ���ريچ,  ت��وم��ري  ي��ق��ول 
و�ملنتجات  �خل��دم��ات  �ستى  تقدمي  على  د�ئ��م  ب�سكل  "نعمل  مركنتيل:  يف  �الأع��م��ال 
نعر�س  �مليلد,  عيد  مبنا�سبة  �مل��ّرة,  وه��ذه  لزبائننا,  و�لتوفري  �الإئتمان  جم��ال  يف 
"�أركياع".  طري�ن  �سركة  عرب  �لعقبة  يف  �ال�ستجمام  يحب  ملن  ا  خا�سّ �متياًز�  عليهم 
ومباركة". �سعيدة  و���س��ن��ة  جم��ي��ًد�  م��ي��لد  ع��ي��د  ل��زب��ائ��ن��ه  يتمنى  مركنتيل  ب��ن��ك 

مجموعة امتيازات "مركنتيل سمايل" 
من مركنتيل: أكثر توفر، أكثر ابتسامة!

متكنت �ل�سرطة موؤخًر� من فك رموز جرمية 
ق�سية  يف  مركزية  �ساهدة  قتل  حم��اول��ة 
قاعود  �أبو  �أ�سرف  �ملرحوم  مقتل  جرمية 
لقي  و�لذي  يافا  من  �أطفال  خلم�سة  �أب   -
�ملن�سرم. �لعام  بالر�سا�س  رمًيا  م�سرعه 

�لتفا�سيل  كافة  �ل�سرطة  �أو�سحت  وقد 
�آذ�ر  �سهر  "يف   : فيه  ج��اء  خا�س  ببيان 
�أجرته  مكثف  حتقيق  نهاية  ومع  �الأخ��ري 
مقتل  فك رموز جرمية  ��سر�ئيل مت  �سرطة 
حيث  يافا  يف  قاعود  �أبو  ��سرف  �ملحروم 
�سد  �تهام  لو�ئح  �لعامة  �لنيابة  قدمت 
عد�س  وجميل  عد�س  ,ع��دي  عد�س  �حمد 
�أب  قاعود  �بو  ��سرف  �ملغدور  قتل  بتهمة 
�سارع  يف  بالر�سا�س  رمًيا  �طفال  خلم�سة 
 ,14.12.2018 يفيت يف مدينة يافا يوم 
��سابته.  بعد  الحق  وقت  يف  وفاته  و�أقر 
�ل�سرطة   �سرعت  �حل��ادث,  بعد  مبا�سرة 
القى  و�ل���ذي  مكثف,  ب�سكل  بالتحقيق 
يافا  مدينة  �سكان  م��ن  ملحوًظا  تعاوًنا 
رم��وز  ف��ك  �إىل  �مل��ط��اف,  نهاية  يف  و�أدى 
يد  على  �ت��ه��ام  الئ��ح��ة  وت��ق��دمي  �جل��رمي��ة 
�أبيب �سد �جلناة.  تل  لو�ء  �لعامة  �لنيابة 
�لقتل  جرمية  ق�سية  يف  �ل�سهود  بني  ومن 

ب�سهادتها  �ستديل  �ساهدة  كانت  �لنكر�ء, 
�ملتهمني  �سد  �لنكر�ء  �لقتل  جرمية  حول 
�أبيب". ت���ل  يف  �مل��رك��زي��ة  �مل��ح��ك��م��ة  يف 

 ,13.10.2019 "يوم  �لبيان:  وتابع 
جرمية  وقعت   ,80 �ملع�سكر  من  بالقرب 
كانت  فبينما  �الإدعاء  �ساهدة  قتل  حماولة  
�ساهدة �الدعاء ت�ستقل �سيارة مع �أ�سرتها, 
وقع   , �ع��و�م(   2,4( �أطفالها  ذلك  يف  مبا 
تفعيل  طريق  عن  �ل�سيارة  يف  قوي  �نفجار 
نا�سفة  عبوة  جانب  �ىل  هذ�  نا�سفه,  عبوة 
على  مبكر  وقت  يف  تثبيتها  مت  �لتي  �أخرى 
ومل  تنفجر.  مل  �حلظ  وحل�سن  �ل�سيارة 
�ل�سيارة  ر�كبي  من  حياته  �أحد  �ي  يفقد 
نتيجة  طفيفة  ب��ج��روح  �أ���س��ي��ب��و�  �من���ا 
�لطبي". �لعلج  لتلقي  نقلهم  �النفجار ومت 

قامت  �لبلغ,  تلقي  "مع  �لبيان:  يف  وجاء 
باأن�سطة  للتحقيق,  �مل��رك��زي��ة  �ل��وح��دة 
لتحديد  و�سرية  علنية  وحتقيقية  ميد�نية  
يكرثو�  مل  �ل��ذي��ن  ب��ه��م  �مل�ستبه  م��ك��ان 
ل��لأب��ري��اء.  بال�سرر  �لت�سبب  الإم��ك��ان��ي��ة 
و��ستعمال  ومركب  مكثف  حتقيق  خلل 
�الأدل��ة  جلمع  ومتقدمة  حديثة  تقنيات 
مت  �للذين  بهما  �مل�ستبه  �سد  و�لبينات 

مكثف  حتقيق  بعد  و  للتحقيق  توقيفهما 
�مل�ستبه  ���س��د  م���دع  ت�����س��ري��ح  ت��ق��دمي  مت 
يافا  �سكان  م��ن  ع��اًم��ا(   21  ,  27( بهما 
�ل�سالعني  الأحد  �قرباء  وهما   , �بيب  تل 
وم��ددت  ه��ذ�  ق��اع��ود,  �ب��و  �أ���س��رف  بقتل 
ذمة  على  بهما  �مل�ستبه  توقيف  �ملحكمة 
."22.12.19 ي���وم  ح��ت��ى  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 

بالذكر,  �جل��دي��ر  "من  �ل��ب��ي��ان:  و�ختتم 
خطرية  جرمية  رموز  لفك  مهم  �جناز  �نه 
بعد  وي��اأت��ي  �لعربي,  �ملجتمع  يف  �خ��رى 
يف  لل�سرطة  �خ���رى  جن��اح��ات  �سل�سلة 
حيث  �ل��ع��رب��ي  �ملجتمع  يف  �ل�����س��اأن  ه��ذ� 
جرمية   37 رم��وز  بفك  �ل�سرطة  ق��ام��ت 
هذ�  بد�ية  منذ  �لعربي,  �ملجتمع  يف  قتل 
و�سلمة  باأمن  للم�س  حماولة  "كل  �لعام. 
فعل  رد  �ستو�جه  �الأب��ري��اء  �مل��و�ط��ن��ني 
نو��سل  حازم وحتقيق مو�سوعي و�سوف 
�ىل  �إحالتهم  على  و�لعمل  �ملجرمني,  ردع 
طبيعي  حياة  �سريان  ن�سمن  لكي  �لعد�لة 
يافا  ويف  عامة  �لعربي  �ملجتمع  يف  وهادئ 
للمو�طنني مع  �ملهم   �لتعاون  فاإن  خا�سة, 
�لعنف  �أح��د�ث  منع  يف  ي�ساعد  �ل�سرطة 
�لعربي". �ملجتمع  د�خل  �خلطري  و�جلرم 

الشرطة تفك رموز محاولة قتل شاهدة مركزية يف 
قضية جريمة مقتل املرحوم أشرف أبو قاعود من يافا

�أربعة  �سد  �تهام  الئحة   , حيفا  ل��و�ء  �لعامة,  �لنيابة  قدّمت 
�ل�سرطة  ب�سلك  عملو�  منهم  ث��لث��ة  ك��ف��رم��ن��د�,  م��ن  م��و�ط��ن��ني 
و�لتخطيط  �ل�����س��لح  ح��ي��ازة  خم��ال��ف��ات  �رت��ك��اب  لهم  ون�سبت 
عاًما(   33( م���ر�د  مو�سى  ه��م:  و�ملتهمون  �جل��ر�ئ��م.  لتنفيذ 
جميل  �سرطي,  عاًما(   20( م��ر�د  �حمد  و�سقيقه  �سرطي  وه��و 
عاًما(.  28( عبد�هلل  وعماد  �سرطي,  عاًما(   21( �حلليم  عبد 
هذ�, ووفقا للئحة �التهام, عمل كل من مو�سى مر�د وعبد�حلليم 
معاملت  تنفيذ  �أج��ل  من  و�لتو��سل  �ل�سلح,  وحيازة  ب�سر�ء 
بال�سلح و�لذخرية من �أنو�ع خمتلفة حيث ��ستغل كل منهما من�سبه 
ك�سرطي وقدرتهما باأخذ �ل�سلح و�لذخرية, من �أجل تنفيذ �جلر�ئم.

�ل�سلح,  ب��ج��ر�ئ��م  يتعلق  فيما  �مل��ت��ه��م��ني,  ب��ني  حم��ادث��ات  يف 
����س��ت��خ��دم��ت ك��ل��م��ات رم���زي���ة ���س��ري��ة الأن������و�ع خم��ت��ل��ف��ة من 
�ل��ق��ن��اب��ل �ل��ي��دوي��ة, ح���ذف �ل��ر���س��ائ��ل, مب��ا يف ذل���ك �مل��ل��ف��ات, 
م���ن ه��و�ت��ف��ه��م �مل��ح��م��ول��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط الرت���ك���اب �جل���ر�ئ���م.
�ملتهمني  �ع��ت��ق��ال  �مل��ح��ك��م��ة  م���ن  "ماحا�س"  وت��ط��ل��ب  ه����ذ�, 
�سدهم  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كافة  من  �النتهاء  حتى  �لثلثة 
حتى  باعتقاله  "ماحا�س"  تطالب  م���ر�د,  �أح��م��د  �مل��ت��ه��م   �أم���ا 
ن��ه��اي��ة �الإج������ر�ء�ت �أو �إط����لق ���س��ر�ح��ه ب���داًل م��ن �الع��ت��ق��ال.

ات��ه��ام ش��اب وث��الث��ة أف��راد 
بتجارة  كفرمندا  من  شرطة 
ج��رائ��م لتنفيذ  ال���س���الح 
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زُه�������ُرن�������ا

مقاالت

اإلع�������ام�������ي أح�����م�����د ح������ازم
�خلام�س  �لرئي�س  تر�مب,  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
يبق  مل  �لذي  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات  و�الأربعني 
فرة  خ��لل  ��ستطاع  و�ح��د,  ع��ام  �سوى  رئا�سته  على 
فيها  مبا  �لعربية  للدول  قا�س  در���س  �إع��ط��اء  رئا�سته 
ما  �أقل  �إجر�ء�ت  خلل  من  وذلك  �لفل�سطينية,  �ل�سلطة 
عربية  دول  "هيك  لكن  وزعرنة.  بلطجة  �نها  عنها  يقال 
باأن  �ع��رف  �الأمريكي  �لرئي�س  تر�مب".  هيك  بدها 
دوالر,  مليار   400 مببلغ  �أمريكا  �ساعدت  �ل�سعودية 
مكان  مليون  م��ن  �أك��رث  �إي��ج��اد  يف  �ساهم  �ل��ذي  �الأم���ر 
مل  �ملبلغ  ه��ذ�  �أن  يعرف  �لكل  �أن  �حلقيقة  ويف  عمل. 
على  تر�مب  فر�سها  "خاوة"  كان  �إمنا  كم�ساعدة  يكن 
. لل�سعودية  و��سنطن  حماية  مقابل  �ل�سعودي  �لنظام 

�إر�سال قو�ت  �الأمريكية عن   �لدفاع  �إعلن وز�رة  عقب 
�لدفاع  قدر�ت  لتعزيز  �ل�سعودية  �إىل  دفاعية  ومعد�ت 
تر�مب  �الإي��ر�ن��ي��ة,�أدىل  �لتهديد�ت  �سد  �ل�سعودية 
بت�سريحات �سحفية يف �حلادي ع�سر من �سهر �أكتوبر/
�ل�سعودية و�فقت على �لدفع  �إّن  ت�سرين �ول  قال فيها 
مبعنى  �ملتحدة,   �لواليات  به  تقوم  �سيء  �أي  مقابل 
ولذلك,  جمانية.  حماية  يوجد  وال  نحميكم".  "�إدفعو� 
وح�سب �ملعلومات �ملتوفرة, مت �ر�سال قو�ت وتعزيز�ت 
�إىل �ل�سرق �الأو�سط مل�ساعدة �ل�سعودية مثل �إر�سال �ألفّي 
جندي �إ�سايف, و�سربني من �لطائر�ت ومنظومتي "ثاد" 
و"باتريوت" �لدفاعيتني, دون حتديد جدول زمني لذلك.
يف  "�لوطن" �لعمانية  ل�سحيفة  �ل�سيا�سي  �ملحلل  يقول 
مقال له:" "ال غرو �أن يتباهى �لرئي�س دونالد تر�مب باأنه 
�لرئي�س �الأمريكي �الأوحد �لذي ��ستطاع �أن يخرق �لقانون 
�لدولية حتت قدميه,"  �ل�سرعية  �لدويل وي�سع قر�ر�ت 
وال �سك يف �أن �ملحلل عنده كل �حلق. فالرئي�س �الأمريكي 
تر�مب ��ستطاع �إ�سد�ر قر�ًر باعر�ف �لواليات �ملتحدة 
بالقد�س عا�سمة الإ�سر�ئيل و�إ�سد�ر قر�ر بنقل �ل�سفارة 
�الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�س �ملحتلة و�الإعلن عن 
�عر�ف �لواليات �ملتحدة ب�سيادة �إ�سر�ئيل على ه�سبة 
يف  �مل�ستوطنات   و�سرعنة  �ملحتلة,  �ل�سوري  �جلوالن 
�أر��سي  �إ�سر�ئيل ل�سم  �لغربية, ودعم توجهات  �ل�سفة 
غور �الأردن وتهويد مدينة �خلليل, وال ندري ماذ� بعد.

�ل�سعودية  يبتز  كيف  ع��رف  تر�مب  �أن  �حلقيقة  يف   
�الأمريكيني  يخاطب  كيف  وع��رف  عينك"  "عينك... 
�ملتحدة.  �لواليات  يف  و�حد  رقم  �لكر�سي  �ىل  للو�سول 

ففي حملته �الإنتخابية قالها �سر�حة �أن �ل�سعودية يجب 
�أن تدفع  �ساءت �أم �أبت, وما وعد به �إ�سر�ئيل نفذه �أي�سا. 
 ويف ظل هذه �ملو�قف �لتي قام بها تر�مب مل يتجر�أ �أحد 
ال  �لتي  �لبلطجة  �سيا�سة  �سد  و�لوقوف  مو�جهته  على 
حترم �ل�سرعية �لدولية و�لقانون �لدويل, وال تعري �أي 
تر�مب  يز�ل  وال  �ملتحدة.  �الأمم  منظمة  مليثاق  �هنمام  
و�لق�ساء  �لفل�سطينية  �لق�سية  �إنهاء  �سيا�سة  يف  م�ستمر 
مع  يحاول  �أنه  حتى  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حقوق  على 
�لتي  �ملتو��سعة  �ملعونات  وق��ف  �إ�سر�ئيل  �سريكته 
�للجئني  وت�سغيل  لغوث  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  تقدمها 
�أن �لعامل مبا يف ذلك  �لفل�سطينيني )�الأونرو�(. �سحيح 
�لدول �لعربية غ�ست �لنظر عما فعله تر�مب يف �ملنطقة  
معونات  بوقف  حماوالته  لكن  للرتا�سة,  قدومه  منذ 
)�الأنرو�( و�إنهاء خدماتها  باءت بالف�سل يف �الأمم �ملتحدة. 
�للجنة �لر�بعة �لتابعة للأمم �ملتحدة و�ملعنية بامل�سائل 
�الأمم  �أو�ست  �ال�ستعمار,  و�إنهاء  �خلا�سة  �ل�سيا�سية 
بوكالة  يتعلق  فيما  �إيجابية  ق��ر�ر�ت  باتخاذ  �ملتحدة 
�ملتحدة  ل��لأمم  �لعامة  للجمعية  �جتماع  ويف  �الأن��رو�. 
�ملجتمعون   �تخذ  �حلايل,  �ل�سهر  من  ع�سر  �لثالث  يوم 
بوكالة  تتعلق  باالإجماع  عليها  �ملو�فقة  مت  ق���ر�ر�ت 
يف  بالتحقيق  �ملعنية  �خلا�سة  وباللجنة  )�الأون���رو�(, 
�الإن�سان  حقوق  مت�س  �لتي  �الإ�سر�ئيلية  �ملمار�سات 
�الأر��سي  يف  �لعرب  �ل�سكان  من  وغ��ريه  �لفل�سطيني 
مبا  �لتكهن   الأح��د  ميكن  ال  ذلك  من  وبالرغم  �ملحتلة. 
�ملتبقية  �ملدة  يف  �ملو�سوع  هذ�  حول  تر�مب  �سيفعله 
من رئا�سته وال �أحد يعرف ما يدور يف ذهنه فكل �سيء 
عنده مباح, و�الأخطر من ذلك على �ل�سعب �لفل�سطيني  
�ملتحدة  ل��ل��والي��ات  رئي�ساً  �نتخابه  �إع����ادة  مت  �إذ� 
�لرئا�سة  يف  تر�مب  بقاء  �أن  �سيا�سيون  حمللون  ويرى 
الإ�سر�ئيل   دعمه  منها:  �أ�سباب  لعدة  م�سمون  �أم��ر 
�إىل  نقله �سفارة بلده  �أحد, مثل   �إليه  ب�سكل مل  ي�سبقه 
�ل�سفة  يف  �مل�ستوطنات  بناء  �سيا�سة  تربيره  �لقد�س, 
�لفل�سطينية,  �ل��دول��ة  �إق��ام��ة  فكره  رف�سه  �لغربية, 
ورغبته يف تنفيذ ما يعرف ب�سفقة �لقرن. كل هذه �الأمور 
�ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�سهيوين  �للوبي  تدفع  وغريها 
ذلك  �إىل  �إ�سافة  �ملر�سحني.  من  غريه  على  تف�سيله  �إىل 
�الأمريكي   للمو�طن  �القت�سادية  �الأو���س��اع  حت�سن 
تر�مب  رئا�سة  من  �ملا�سية  �لفرة  خلل  مقبول  ب�سكل 

البلطجة  وس��ي��اس��ة  ت��رام��ب 
وال�������خ�������اوة واإلره�����������اب

 ما يوؤمل �ل�سجرة لي�س �لفاأ�س �لذي ت�سرب به, و�إمنا ما 
يوؤملها حقاً هو �أن يد �لفاأ�س من خ�سبها, حقا حقيقة مرة 
وموؤملة. ومن خلل هذه �لرمزية و�لتي حتمل بني طياتها 
�لقيادتني  �ىل  بر�سالة  �أبعث  �أن  �أود  �ملعاين,  �لكثري من 
�ل�سيا�سية و�لدينية على حد �سو�ء, هذه �لر�سالة �لتي 
ُولدت بعد تفكري عميق وروؤيا ثاقبة ملجريات �الأمور.

�لع�سرية  �أب��ن��اء  �ىل  �ل�سطور  ه��ذه  كتابة  ق��ررت  لقد 
و�لدينية  �ل�سيا�سية  �لقيادتني  بو��سطة  �ملعروفية 
�ليقني  علم  �أعلم  �نني  رغم  �سباتها,  من  ت�ستيقظ  علها 
من  يتهربون  �ل��ق��ادة  وك��ل  ج��د�  م��وؤمل��ة  �حلقيقة  �أن 
�مل�سوؤولية ويلقون باللوم �أحدهم على �الآخر, وهنالك 
�لق�سايا,  باقي  عن  �أهمية  يقل  ال  �آخ��ر  خطري  موؤ�سر 
جديد  ونهج  م�ستقبلية  روؤية  تكون  من  بدل  �أنه  وهي 
نر�هم  وحكمة,  وح�سارة  بروي  �الأمور  مع  وتعامل 
عليها  م��رت  ق�سايا  يف  من�سغلني  �ل�سديد  وللأ�سف 
ال  و�سرب,  �لدهر  عليها  �أك��ل  بل  ال  �ل�سنني,  ع�سر�ت 
ح�سارته. تو�كب  وال  �لع�سر  هذ�  روح  مع  تتما�سى 
نف�سها,  ت��ط��رح  ك��ث��رية  و�أ���س��ئ��ل��ة  ع��دي��دة  ق�����س��اي��ا 
�خلر�ئط  عن  م��اذ�  �حل�سر,  ال  �ملثال  �سبيل  وعلى 
�ملخدر�ت,  مكافحة  و�ل�سباب,  �لريا�سة  �لهيكلية, 
�ل�سكنية,  �مل��ب��اين  تخ�سي�س  �ل��ع��ن��ف,  م��ك��اف��ح��ة 
�لت�ساوؤالت.  م��ن  وغ��ريه��ا  �سناعية  مناطق  تطوير 
نر  مل  �ل�سديد,  ول��لأ���س��ف  ع��ام��ا,  ثمانني  م��دى  على 
مل  �الإجن����از�ت,  خانة  يف  ن�سنفها  �ن  ميكننا  �ف��ع��ااًل 
لبع�س  رزق  م�سدر  ليكون  ب�سيطا  م�سنعا  حتى  يفتح 
�لرمل  بذر  �لقياد�ت  هذه  ت�ستمر  حني  يف  �لعائلت, 

حم��اول��ة  يف  �ل��ع��ي��ون  يف 
بعقولها  و�ال���س��ت��ه��ت��ار  �ل��ن��ا���س  ل��ت�����س��ل��ي��ل  م��ن��ه��ا 
وت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ب��ال��ع��اط��ف��ة ل��ك�����س��ب ث��ق��ت��ه��م.

�ساغو�  وممن  يعلون  بوغي  حزب  من  هاوزر,  ت�سفي 
قانون �لقومية يح�سل على �أعلى ن�سبة �أ�سو�ت من �أبناء 
�لطائفة �لدرزية, ما يقارب ثلثة وع�سرون �ألف �سوت, 
فكيف ميكن تف�سري ذلك, �إنه و�سع ال ميكن قبوله يف هذ� 
�لزمن �لغريب. �ل�سلطة حتاول متزيق عقول �لب�سر �إىل 
نعرف  �أ�سبحنا ال  قو�لب جديدة,  �أ�سلء وو�سعها يف 
مبثالية  يتحدث  �جلميع  �ل�سيئون,  يختبئ  مكان  باأي 
وم�سوؤولية ويعمل عك�س ذلك على �أر�س �لو�قع, �ىل متى 
للمكا�سب  �لفر�س  و�نتهاز  �لر�سية  م�سل�سل  �سي�ستمر 
�لعامة؟ �مل�سلحة  على ح�ساب  �ل�سخ�سية  و�مل�سلحة 
فاإنني  �لعامة,  و�مل�سلحة  �مل�سوؤولية  منطلق  وم��ن 
يكفو�  �أن  و�ل��دي��ن��ي��ة  �ل�سيا�سية  �ل��ق��ي��ادت��ني  �أدع���و 
�ملعروفية  للطائفة  ممثلون  وك��اأن��ه��م  �حل��دي��ث  ع��ن 
ب�سلعة  ل�سنا  فنحن  ك��ف��اك��م,  ب����ر�ء,  منهم  وه���ي 
ح�سابنا,  على  �ل�سفقات  وتعقدون  بها  تتاجرون 
ت�سد؟ ف��ّرق  �سيا�سة  تطبيق  يف  �ست�ستمرون  متى  �يل 

 230 م��ي��ز�ن��ي��ة  ع��ل��ى  ح�سلت  �ملحلية  �مل��ج��ال�����س 
�مليز�نية؟  ه��ذه  �ستذهب  �أي���ن  ف���اإىل  �ساقل,  مليون 
ه��روب  كفانا  ج��وع,  ع��ن  تغني  وال  ت�سمن  ال  وه��ي 
م���ن �حل���ق���ائ���ق و�رمت�������اء يف ح�����س��ن �الأوه�������ام.

�لو�قع  مو�جهة  ف��اإم��ا  خ��ط��ري,  منعطف  �أم���ام  نحن 
على  �لعي�س  و�إم����ا  وم�����س��وؤول��ي��ة  ج����ر�أة  ب��ك��ل  �مل���ر 
و�لع�سر. �حل�����س��ارة  مو�كبة  ع��ن  بعيد�  �الأط���لل 

النائمة األم��ة  أيتها 
بقلم:شفيق خنيفس / شفاعمرو
نعيب  زماننا والعيب  فينا       وما  لزماننا  عيب  سوانا
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب      ولو نطق الزمان لنا هجانا

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

�مليلد  عيد  منا�سبة  ع��ن  تف�سلنا  �أي���ام  ب�سعة 
هو  كما  �لعزيزة,  �ملنا�سبة  هذه  وحتتل  �ملجيد, 
�لتو��سل,  متبع �سد�رة, �سد�رة �سحف ومو�قع 
حال  وب��اأي  "عدت,  �لروتيني  �لعنو�ن  وحتديًد� 
من  و�لعبار�ت  �لكلمات  وتنمق  عيد!"   يا  ع��دت 
كمنا�سبة  �ملنا�سبة  بهذه  �حتفاًء  �الأقلم  �أ�سحاب 
عزيزة لها قيمتها �الجتماعية, �لنف�سية, و�لدينية, 
وتو�سف  �لعيد  و�سجرة  �أج��و�ء  تربز  وكالعادة 
و�الأف��ر�د,  �ل��دول  م�ستوى  على  �لتجهيز�ت  بدقة 
موقفي  يكون  ول��ن  الأعار�سه,  بخطاأ  ه��ذ�  ولي�س 
ال  ك��ي  �الأق����لم,  �أ���س��ح��اب  م��ن  ل��غ��ريي  معاك�ًسا 
ننّغ�س  �أو   �لر�ئعة,  �الأج���و�ء  ه��ذه  �سفو  نعكر 
�ل�سعيد  بالعيد  نهنِّئهم  ب��ل  �ملحتفلني,  �سعادة 
و�لربكات,  باليمن  �جلميع  على  يعود  �أن  �آملني 
�لظلم! تلعن  �أن  م��ن  خ��ري  �سمعًة  ُت�سعَل  ف��اأن 

�ل�سعيدة  �ملنا�سبة  هذه  ت�ستوقفني  تقّدم,  ما  رغم 
نن�سى  وال  �سمرينا  لنحا�سب  طويًل  ومثيلتها 
�لدماء,  و�سفك  �لعنف  تف�سي  مظاهر  نتنا�سى  �أو 
وذويهم,  �لعزل  �الأط��ف��ال  وت�سريد  �لبيوت  ه��دم 
ومعاناة �ملجتمع من تردي �الأو�ساع �القت�سادية, 
وتف�سي  �أ�سكاله,  بكّل  و�لتع�سب  �لطائفي  �خلطاب 
فقط  لي�س  و�الأم��ان,  �لعدل  وغياب  و�لفقر  �جلوع 
فما   . �ملعمورة  �أرج��اء  كافة  يف  و�إمن��ا  حميطنا  يف 

على  �ل�����س��ت��ارة  ت��ن�����س��دل 
عنف,  قتل,  م��وؤث��ر,  م�سهد 
ح�سابات  ت�سفية  �سطو, 

�أخ����������رى. ب�����ح�����ادث�����ة  ون�����ت�����ف�����اج�����اأ  �إال 
ذكر  �ملخت�سر,  �لتقرير  هذ�  مثل  يف  ميكن  ال  نعم, 
بالذكر,  و�أخ�س  �ملوؤملة  و�مل�ساهد  �حل��و�دث  عدد 
عادل  �ل�ساب  مقتل  بلدي  يف  �مل��ث��ال,  �سبيل  على 
ب�سبب عدم  لبنان  �أب يف  �نتحار  عاًما,   17 خطيب 
من  �أقل  بتكلفة  البنته  منقو�سة  �سر�ء  ��ستطاعته 
غرق  �إىل  باالإ�سافة  نف�سه,  �آخر  وحرق  �سيكل,   2
هروبهم  �أثناء  يوميا  و�الأه��ايل  �الأط��ف��ال  ع�سر�ت 
م��ن �حل���روب و�مل��اآ���س��ي �إىل �ل���دول �الأوروب��ي��ة, 
�ملجتمع  ينعم  بينما  �ل�سو�طئ,  �إىل  جثثهم  وقذف 
�لرفاهية. وح��ي��اة  بالنعيم  و�ل���ق���ادة  �ل����دويل 

تذكر  و�أن  بد  ال  نفو�ًسا  هناك  باأن  وثقة  �إميان  كلي 
حجم  وتعي  �خلا�سة  �حل��االت  �أ�سحاب  وتتذكر 
نتائج هذه �الأو�ساع, وتعمل كل ما بو�سعها لو�سع 
و�إ�سعادهم,  �ملحتاجني  درب  و�إ���س��اءة  لها  حد 
روح  غر�س  على  وتعمل  �الإن�سانية  عن  وتد�فع 
�لنا�س.  ب��ني  و�لقيم  �لت�سامح  وروح  �لف�سائل 
�أعاده �هلل وكّل منا�سبة �سعيدة على كل من يوؤمن بنبذ 
�لعنف, ويدعو �إىل �حلرية و�لتعاي�س وحتقيق �لعدل 
و�لعد�لة بكل خري و��ستقر�ر, وكّل عام و�أنتم بخري!

أنوار ميالد يف ظل أوضاع مقلقة

زه���������ي���������ر دع�����ي�����م 
ع���ي���د  يف  ى  جن�����������و (
ب���ع   ل�������س���ا � ه  د م�����ي�����ل
ل  ّو الأ � ي  حل�����ف�����ي�����د
ي  ل����ذ � و – ع��ب��ّل��ني  ع���ي���م  د ن  � ُج�����رب ه����ري  ز
) ����س���ن���ة   ك����ّل  م����ن   12 \20 ف  د ي�������س���ا

ه����������������������������������������������������������������������������������������������ري  ُز
���������غ���������ري  ل�������������������سّ � ن�������������������ا  ه�������������������ري ُز
ِل ل��������������������ت��������������������ل � ع��������������������ط��������������������ُر 
ي���������ر  ل���������غ���������د � ن�������������ب�������������ق�������������ُة  ز و  
َي������������������������������������������������ك������������������������������������������������رُب
ي����������������������ك����������������������ُت����������������������ُب    
ي�������ط�������ري  ن  �أ ي��������������ح��������������ُل��������������ُم 
ًى  ن������������د ت��������������������������ي   الآ � ي�������ن���������������س�������ُر 
ع��������ب��������ري و ًخ�������������ا   ��������������س�������������م�������������و و
حُم��������ّل��������ًق��������ا   , ًي����������ا  د ُم����������ت����������ه����������ا
ب����������ق  ن����������ا ل����������ز � ب������������������ى  ر ق  ف������������������و

ث������ري  الأ � ى  ر ُذ ق  ف������و
ًة  ر ت��ا َء  ��م��ا ل�����سّ � ج��ي  ُي��ن��ا
ي�����ر  ل�����ق�����د � ���������������ه  بَّ ر و

ي�������ح  ل�������ر � ِج  و م�������������������ر يف  ي������غ������ف������و 
ي����������ر  ل����������ه����������د � ت  ج��������������ن��������������ب��������������ا و
. . . ل���������������س�������ن�������ني  � م����������ن  �������س������ب������ع 

اًل  �����������������س����������������ا ك����������������ه����������������ا  ح����������������ا
م��������������������ري  �أ َر  ّن���������������������������������������������������ا ز و  
ع��������������������������������������������ه��������������������������������������������ا  ر ز و
م��������������ًل  �أ ل�����������ع�����������زِّ  � ي��������ا  ث��������ن��������ا يف 
ي�����������������ن�����������������ري  و . . . . . ������������عُّ  ُي�������������������������سِ
ىل  ْو �أ حُل������بِّ  ب������ا  – و  �����س����ي����د  – ن�������ت  �أ
ي��������ر  ج��������د مل����������ج����������د  ب����������ا ن�����������������������ت  �أ
ِع�������������������������������������������������������������������������������������������������س 
" ت����������������ن����������������ْع����������������َن����������������ف   "
. ����������س���������ري �أ ل����������ع����������زَّ  � ج������������ع������������ِل  � و
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يف بد�ية كل عام, خطط كثرية ي�سعها �لبع�س 
علها حت�سن بطريقة ما حياتهم, وبح�سب در��سة 
�أمريكية, فاإن نحو و�حد من كل ثلثة يخططون 
�أن  �إال  باأخرى,  �أو  بطريقة  �أنف�سهم  لتح�سني 
�خلطط. تلك  تنفيذ  على  تعمل  ب�سيطة  ن�سبة 

فنحو %75 منهم يتم�سكون باأهد�فهم الأ�سبوع 
على �الأقل, فيما يلتزم نحو %46 منهم باخلطط 
بعد �ستة �أ�سهر, وهو ما دفع بخرب�ء �إىل حتديد 
�ل�سحة. على  �أثرً�  بها  �اللتز�م  يرك  �أهد�ف 

ي�سعى  ه��دف  وه��و  �ل���وزن..  �إنقا�س  �أول��ه��ا 
�سهًل,  لي�س  حتقيقه  �أن  �إال  ك��ث��ريون  ل��ه 
عن  ف�����س��ًل  ���س��ربً�,  يتطلب  ف��ي��ه  و�ل��ن��ج��اح 
�ت���ب���اع ن��ظ��ام غ���ذ�ئ���ي وط��ل��ب �ل���دع���م من 
�ل�سعبة. �الأوق��ات  يف  و�الأق��رب��اء  �الأ�سدقاء 
عن  بحثت  �إن  �ل�سعبة,  �الأوق���ات  ه��ذه  ويف 
عنك,  بعيدً�  ووجدتهم  �أ�سرتك,  �أو  �أ�سدقائك 
�الأبحاث  �إن  �إذ  بهم,  علقتك  بتح�سني  �ب��د�أ 
علقات  ميلكون  �لذين  �الأ�سخا�س  �أن  توؤكد 
فانعد�م  �أط���ول,  يعي�سون  قوية  �جتماعية 
باحثون  �ع��ت��ربه  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ع��لق��ات 

�أ����س���د خ���ط���ورة م���ن �ل�����س��م��ن��ة و�ل��ت��دخ��ني.
�أم�����ا حم������اوالت �الإق�������لع ع���ن �ل��ت��دخ��ني 
ف���ه���ي ك����ث����رية, وق������د ن�������س���ح �خل������رب�ء 
طريقة  تغيري  ع��ن��ه,  �الإق����لع  يف  �لفا�سلني 
�لتجربة. جن��اح  ل�سمان  م��ن��ه,  �لتخل�س 
فيقللن  �ل��ري��ا���س��ة  ومم��ار���س��ة  �مل�����س��ي  �أم���ا 
ي��دع��وك  ر�ب���ع���ة  ن�سيحة  وه���ي  �ل��ت��وت��ر, 
�ل�سغوط  م��ن  للحماية  لتطبيقها  �خل���رب�ء 
�الأرق  يف  تت�سبب  قد  مزمنة  كانت  �إن  �لتي 
�لقلب. و�أم���ر�����س  و�ل�سمنة  و�الك��ت��ئ��اب 
خا�سة  �لتطوعي,  للعمل  �خل��رب�ء  يدعو  كما 
�لتي  �ل�سعادة  جتلب  �الآخرين  م�ساعدة  و�أن 
حت�سن �ل�سحة بح�سب در��سة حديثة �أكدت �أن 
باالإيجابية  �سعورً�  ميلكون  �لذين  �الأ�سخا�س 
.20% بن�سبة  �لقلب  الأمر��س  عر�سة  �أق��ل 

�لنوم,  من  �الإك��ث��ار  يجب  �أف�سل,  ول�سحة 
فالنوم �لليلي يحمي �لذ�كرة ويح�سن �ملز�ج.

�إذ  �ل�سفر,  م��ن  للإكثار  �خل���رب�ء  يدعو  كما 
�ل�سعور  ويعطي  �مل��غ��ام��رة  ب��اب  يفتح  �إن��ه 
�حل��ي��اة. روت���ني  ع��ل��ى  ويق�سي  بالتجديد 

م����ع ب����داي����ة ال����ع����ام ال���ج���دي���د.. 
حياتك ل��ت��ح��س��ني  ط��ب��ي��ة  ن��ص��ائ��ح 

ومييل  كثرية,  �أمر��ساً  �ل�ستاء  يف  �لبارد  �لطق�س  حمل 
�ل�سخ�س خلل هذ� �لف�سل للخمول و�ال�سرخاء و�لبقاء 
يف �ملنزل, حيث ت�سبح مناعة �جل�سم �أ�سعف للأمر��س 
وتبقى  �لقا�سية.  �ل��ربد  لنزالت  عر�سًة  �أك��رث  وي�سبح 
�لوقاية خري من �لعلج لذلك البد من وجود طرق طبيعية 
�ل�ستاء,  �أمر��س  لتقوية مناعة �جل�سم وحت�سينه �سد 
ونحن بدورنا �سنعرفك على بع�س هذه �لطرق للتاأكد من 
�أن ج�سمك �سيكون على ما ير�م يف ف�سل �ل�ستاء �لبارد.
�ل�������������������������������������������������ن�������������������������������������������������وم:

�أقل  �أي  يومياً,  �ساعات  ل�ست  ننام  فنحن  �ملتو�سط  يف 
ف�سل  يف  للنوم  بها  �ملو�سى  �ساعات   9 �إىل   7 من  بكثري 
ملدة  للنوم  بحاجة  �حل��ال  بطبيعة  فنحن  �ل�ستاء, 
�أطول يف �لطق�س �لبارد. لذلك من �الأف�سل جل�سمك �أخذ 
ون�ساطه. طاقته  بكامل  ليكون  �لنوم  من  �لكاف  �لق�سط 
�حل�������������������������������ل�������������������������������ي�������������������������������ب:

هل ت�سعر بالربودة ت�سري يف �أو�سالك ب�سكل كبري, هذ� 
و�لتقوية,  �لدعم  �إىل  بحاجة  �ملناعي  جهازك  �أن  يعني 
و�سيكون من �جليد تناول �حلليب وم�ستقاته من منتجات 
�الألبان و�الأجبان فهي م�سادر غنية بالربوتني و�لكال�سيوم 
كما �أنها حتتوي على فيتامينات A و B12 �لتي جتعلك 
ت�سعر بالدفء وت�سبح بحاٍل �أف�سل, ويف�سل �أن تختار 
�لد�سم. كاملة  من  بداَل  �لد�سم  منزوعة  �أو  �لقليلة  تلك 
�خل�������������������������س������������ار و�ل����������ف����������اك����������ه����������ة:

جدً�  مغري  �أمر  �ملنزل  يف  و�لبقاء  �خلارج  يف  �لربد  �إن 
�أنك  �لتاأكد  �ملهم  من  ولكن  �لد�سمة  �الأطعمة  لتناول 
كانت  مهما  بك  �خلا�س  �لغذ�ئي  �لنظام  عن  حتيد  لن 
�لفاكهة  من  ح�س�س   5 تناول  على  �حر�س  �ملغريات, 
يحتاج  ج�سمك  ب��اأن  �سعرت  �إذ�  و  يومياً,  و�خل�سار 
�أو  �لزبيب  �أو  �لتمر  تناول  �الأف�سل  فمن  لل�سكريات 
ع�سري  �أن  كما  �حللويات  من  ب��داًل  �ملجففة  �لفو�كه 
. C لربتقال ر�ئع جدً� يف �ل�ستاء ملا يحتويه من فيتامني�

�خل���������س����ر�و�ت �ل�������س���ت���وي���ة ك����اجل����زر و�ل��ل��ف��ت 
و�جل����زر �الأب��ي�����س م��ف��ي��دة ج����دً� يف ه���ذ� �مل��و���س��م.
�مل��������������ن��������������زل: يف  �ل�������������ب�������������ق�������������اء 
جدً�  �ل�سروري  من  غرفتك,  يف  للبقاء  بالربد  تتذرع  ال 
و�الأ�سدقاء  �الأ���س��رة  مع  �ل�ستاء  ن�ساطات  ممار�سة 
و�لتزحلق  �لريا�سة  وممار�سة  �ل�ساطئ  على  كامل�سي 
وزن��ك  على  ت�سيطر  �سيجعلك  ف��ذل��ك  �جل��ل��ي��د,  على 
طريقة  �أن���ه  كما  �مل��ن��اع��ي,  �جل��ه��از  ن�ساط  و�سيعزز 
�مل��ن��زل. �ل��ب��ق��اء يف  م��ن  ب���داًل  �ل��روت��ني  لك�سر  ر�ئ��ع��ة 
وج�����������������ب�����������������ة �الإف������������������������ط������������������������ار:
د�سمة  �إف��ط��ار  وج��ب��ة  ل��ت��ن��اول  م��ث��ايل  مو�سم  �ل�ستاء 
تعطيك  �لتي  �ملفيدة  و�الألياف  �لن�سويات  على  حتتوي 
ت�ساعد  �أنها  كما  �للزمة  بالطاقة  ج�سمك  ومتد  �لن�ساط 
وجبتك  �إىل  �أ�سف  �أط��ول,  ملدة  بال�سبع  �ل�سعور  على 
�ملوز. و�سر�ئح  و�لزبيب  �ملجفف  و�مل�سم�س  �حلليب 

أفضل الطرق للحفاظ على صحتك يف فصل الشتاء

ها نحن نقرب من عيد �مليلد �ملجيد ور�أ�س �ل�سنة, 
حتيطنا  �نو�عها  على  و�ملغرية  �ل�سهية  و�الأطعمة 
من كل جانب. قد تكون عطلت �الأعياد وقتاً منا�سباً 
لتذوق �أكلت لذيذة ود�سمة بكميات كبرية وبالتايل 
كان  لو  م��اذ�  ولكن  �سريع.  ب�سكل  بالوزن  زي��ادة 
باإمكانك �ال�ستمتاع بالعطلة دون �ل�سرر ب�سحتك؟ 
للبقاء  �لب�سيطة  �خل���ط���و�ت  ه���ذه  ب��ات��ب��اع  ق��م 
ب�����س��ح��ة ج���ي���دة خ�����لل م���و����س���م �الأع����ي����اد:

ببطء  ك��ل  ت��اأك��ل,  عندما  بعقلنية:  )1(�الأكل 
��سارة  �ن  ور�ئحتها.  �الأط��ع��م��ة  مل��ذ�ق  و�نتبه 
�إىل  ل��ل��و���س��ول  دق��ائ��ق  ب�سع  ت�ستغرق  �ل�سبع 
ملدة  ��سر�حة  تاأخذ  �أن  �مل�ستح�سن  فمن  عقلك, 
ول�ست  ممتلئ  �أنك  بعدها  تدرك  قد  دقائق,   10
جتل�س  ال  �لطعام.  من  �ملزيد  �ىل  بحاجة  بالفعل 
يجعلك  ذلك  الأن  فارغة  ومعدتك  �لعيد  مائدة  �إىل 
نوع  تناول  �لطعام.  تناول  يف  ل��لإف��ر�ط  عر�سًة 
بداًل  حتبها  �لتي  �حللوى  من  �ثنني  �أو  فقط  و�حد 
�لطاولة. على  متاح  خيار  كل  من  عينات  �أخذ  من 
مت���لأ  �أن  ح�����اول  ي���ك���ف���ي:  و�ح�����د  )2(طبق 

�أك������رث. ال  ف����ق����ط,  و�ح��������دة  م������رة  �ل���ط���ب���ق 
ب���اأن  ت��ع��ل��م  �ن���ك  مب���ا  �ل���وج���ب���ات:  )3(تبديل 
�ل��ع�����س��اء ���س��ي��ك��ون د���س��م��اً وك��ث��ري �ل�����س��ع��ر�ت 
على  �ل�سعر�ت  تق�سيم  �ملف�سل  من  �حل��ر�ري��ة, 
خفيفاً.  وغ����ذ�ًء  ف��ط��ورً�  ك��ل  فمثًل  �ل��ي��وم  م���د�ر 
وجبة. كل  يف  �خل�سرو�ت  زي��ادة  �أي�ًسا  ميكنك 

�سروري  �ملاء  �مل��اء:  من  كافية  كمية  )4(��سرب 
للعديد من �لوظائف �جل�سدية , مبا يف ذلك �حلفاظ 
وحتليل  �ل��ط��ع��ام  ه�سم  خ��لي��ان��ا,  ���س��و�ئ��ل  على 
�مل�ستطاع  ق��در  م��اء  ��سرب  �لغذ�ئية.  �لعنا�سر 
�مل�سروبات  ��ستهلكك  م��ن  قلل  �ل��ي��وم.  ط���و�ل 
و�لكحول. �ل�سعر�ت  عالية  �لع�سائر  �لغازية, 
�لتعديلت  بع�س  مع  �سحية:  بد�ئل  )5(�ختيار 
باملاأكوالت  �ال�ستمتاع  ميكنك  للو�سفات,  �لب�سيطة 
�سبيل  على  بالوزن.  �لزيادة  دون  لديك  �ملف�سلة 
�ملثال , ميكن ��ستبد�ل �لكرميا  باليوغورت, �خر 
�جلنب �الأخف  د�سماً مثل �لكوجت �و جنب �لفيتا بداًل 
من �جلنب �الأزرق �أو جنب �ل�سيدر كثري� �ل�سعر�ت 
�حلر�رية.  باالإ�سافة �إىل ذلك , مف�سل �كل �خل�سار 
�لد�سمة. �ل��ل��ح��وم  قبل  و�ل�����س��ل��ط��ات   �مل�����س��وي��ة  
�إز�ل����ة  �أك����رث ���س��ح��ة:  ت��ق��ن��ي��ات  م��ع  )6( ط��ب��خ 

�لتي  �ل��ل��ح��وم  �ل���ز�ئ���دة و�جل��ل��د م��ن  �ل���ده���ون 
�ل�سوي. �أو  �خلبز  ميكن  �لقلي,  من  بداًل  تعدها. 
قد  ب��ك:  �خل��ا���س  �لريا�سة  برنامج  )7(تنظيم 
وقت  تخ�سي�س  �لعطلة  يف  �ل�سعب  م��ن  يكون 
متارين  ن��ظ��ام  تخطيط  مم��ك��ن  ل��ك��ن  ل��ل��ري��ا���س��ة, 
�ملعتاد  �لتمرين  من  ب��داًل  عطلتك.  جل��دول  ملئم 
�ليوم. مد�ر  على  �لتمارين  بتق�سيم  قم  �ملتو��سل, 
تناول  �إن  بك:  �خلا�س  �ملناعي  �جلهاز  )8(تعزيز 
جمموعة متنوعة من �لفو�كه و�خل�سرو�ت �مللونة 
بها  �لقيام  ميكنك  �لتي  �الأ�سياء  �أف�سل  �أح��د  يعد 
ح�سولك  �سي�سمن  هذ�  لديك.  �ملناعة  نظام  لتعزيز 
للجهاز  �ملعززة  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  بع�س  على 
 .A وفيتامني   C فيتامني  ذل��ك  يف  مبا   , �ملناعي 
تعد  يومًيا  و�لبذور  �ملك�سر�ت  من  حفنة  تناول 
و�سيلة ر�ئعة ملحاربة �الأمر��س الأنها حتتوي على 
و�ل�سيلينيوم.  �لزنك  مثل  للمناعة  معززة  معادن 
�ملنا�سبة   �ل��ر�ح��ة  على  حت�سل  �أن  تن�سى  وال 
لديك. �ملناعة  جهاز  ت�سعف  �أن  ميكن  �لنوم  فقلة 

�كل  ت��ري��د  كنت  �إذ�  عقلك:  ب��رجم��ة  )9(�عادة 
عليه  �حل�سول  ميكنك   , �آخر  وقت  يف  �لعيد  طعام 
ت�ستطيع  مم��ا  �ك��رث  الأك��ل  بحاجة  ول�ست  الح��ق��اً 

طعام  ت��ن��اول  ميكنك  ب��اأن��ه  ت��ع��رف  عندما  �الآن. 
�أف�سل  ب�سكل  تتحكم  فاأنت   , وق��ت  �أي  يف  �لعيد 
�ذ�  تتذكر,  �أن  �ملهم  من  �لغذ�ئية.  �ختيار�تك  يف 
�كلت يف �حدى �لوجبات  ب�سكل مبالغ فيه, فيمكن 
�كرث. �سحية  �لتالية  �لوجبة  تكون  باأن  تهتم  �أن 

ك��ي��ف ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ن��ظ��ام ص��ح��ي خ����الل ف����رتة األع��ي��اد
تغذية اخصائية   - حايك  رونزا 
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حزًنا  تارًكا  �النتهاء,  على   2019 �لعام  �قرب 
عميًقا يف نفو�س �لعديد من جماهري �لوطن �لعربي, 
يف  �أّثرو�  �لذين  �لنجوم,  �أملع  من  باقة  فر�ق  على 
�سحية,  الأ�سباب  �أو  فجاأة  رحلو�  �جلميع,  حياة 
�لفنية. �الأعمال  من  به  ي�ستهان  ال  �إرًث��ا  تاركني 
ون��ر���س��د ل��ك��م ق��ائ��م��ة ب��اأب��رز �مل�����س��اه��ري �ل��ذي��ن 
ود�عنا: على  �أو�سك  �ل��ذي  �لعام  خ��لل  رحلو� 
ف�����������������������������اروق �ل��������ف��������ي�����������������س��������اوي

�لفي�ساوي,  ف��اروق  �لكبري  �مل�سر  �لفنان  ت��ويف 
متاأثرً�  عاًما,   67 عمر  عن   ,2019 يوليو   25
كبدية,  غيبوبة  دخوله  عقب  �ل�سرطان,  مبر�س 
فريًقا  وب��ذل  للغاية,  حرجة  حالته  كانت  حيث 
م��ن �الأط��ب��اء جم��ه��وًد� ك��ب��رًي� حم��اول��ة الإن��ق��اذه.
ع���������������������������زت �أب���������������������������������و ع��������������وف

يف  عوف,  �أبو  عزت  �لقدير  �مل�سري  �لفنان  رحل 
�سر�ع  بعد  عاما,   71 عمر  عن   ,2019 يوليو   1
خللها  ق��دم  طويلة  فنية  وم�سرية  �ملر�س,  مع 
�لتاأليف  بني  ما  �لفنية  �الأعمال  من  كبريً�  ع��ددً� 
�لرب�مج,  وتقدمي  و�لتمثيل  و�لتلحني  �ملو�سيقي 
رغم تخرجه يف �الأ�سا�س يف كلية �لطب, كما �أ�ّس�س 
�ملو�سيقية  �أم"  "فور  فرقة  �أخو�ته  مع  عوف  �أبو 

�لفنية. و�لوجوه  �الأعمال  من  عددً�  قدمت  �لتي 
������������س�����������ي�����������م�����������ون �أ������������س�����������م�����������ر
 11 يوم  تويف   , �ل�سرطان  معاناته مع مر�س  بعد 
عمر  عن  �أ�سمر  �سيمون  �للبناين  �ملخرج  �سبتمرب, 
بالنجاحات  حافلة  م�سرية  بعد  عاماً   76 يناهز 
و�إط�����لق �ل��ن��ج��وم و�إخ������ر�ج �أه����م �ل���رب�م���ج.
حم���������������������������������م���������������������������������د جن�����������������م
جنم,  حممد  �مل�سري,  �لكوميدي  �لفنان  ت��ويف 
بعد  ع��ام��ا,   75 يناهز  عمر  ع��ن  ي��ون��ي��و,   5 يف 
مكث  غيبوبة  يف  ودخ��ول��ه  �مل��ر���س,  م��ع  ���س��ر�ع 
للعلج  �لدقي  حي  م�ست�سفيات  �أح��د  يف  ب�سببها 
�إ�سابته  �الأطباء  �كت�سف  �سيئة,  حالته  وكانت 
�ملركزة. بالعناية  حجزه  ومت  دماغية,  بجلطة 
حم��������������������م��������������������ود �جل����������������ن����������������دي
�مل���ا����س���ي,  �أب����ري����ل   11 يف  �مل������وت  وغ����ّي����ب 
 74 �ل��ف��ن��ان حم��م��ود �جل��ن��دي, ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز 
مر�سية  ب��اأزم��ة  �أ���س��ي��ب  ق��د  ك��ان  ح��ي��ث  ع��ام��ا, 
ط���������������ل���������������ع���������������ت زك������������������ري������������������ا
�أكتوبر   8 يف  زكريا  طلعت  �لقدير  �لفنان  رحل 
�ملا�سي, بعد �سر�ع مع �ملر�س, عن عمر ناهز 59 
عاماً, حيث تدهورت حالته قبل وفاته ومت نقله الأحد 

هناك. لُيتوفى  �أكتوبر,  من  �ل�ساد�س  م�ست�سفيات 
ه����������ي����������ث����������م �أح�����������������م�����������������د زك�����������ي

 7 يف  زك���ي,  �أح��م��د  هيثم  �ل�����س��اب  �ل��ف��ن��ان  ُت���ُويّف 
ن��وف��م��رب, ع��ل��ى �إث���ر ت��ع��ّر���س��ه ل��ه��ب��وط ح���اد يف 
كربى,  �سدمة  وفاته  وجاءت  �لدموية,  �لدورة 
 ,2019 �لعام  يف  �مل�سري  �لفن  �أوج��اع  ز�دت 
ب��ع��د وف����اة ع���دد ك��ب��ري م���ن �ل��ن��ج��وم خ��لل��ه.
حم�����������������������س�����������ن�����������ة ت����������وف����������ي����������ق

مايو   7 يف  توفيق  �لكبرية حم�سنة  �لفنانة  توفيت 
مو�ليد  من  �إنها  حيث  عاًما   80 �ل�  ناهز  عمر  عن 
حمافظة  يف  لها  ظهور  �آخر  و�سّجل   ,1939 عام 
هناك تكرميها  مت  حيث  �ملا�سي,  فرب�ير  �أ�سو�ن, 
�إ������������س�����������م�����������اع�����������ي�����������ل حم��������م��������ود

ل���ف���ظ �ل���ف���ن���ان �ل���ك���ب���ري �إ����س���م���اع���ي���ل حم��م��ود 
 69 عمر  ع��ن  �أب��ري��ل,   7 يف  �الأخ���رية,  �أنفا�سه 
مفاجئة. �سحية  الأزم���ة  تعر�سه  �إث���ر  ع��ام��ا؛ 
���������س��������ع��������ي��������د ع����������ب����������د �ل�������غ�������ن�������ي
رح���ل �ل��ف��ن��ان �مل�����س��ري ���س��ع��ي��د ع��ب��د�ل��غ��ن��ي, 
م�ست�سفيات  ب��اأح��د  �مل��ا���س��ي,  ي��ن��اي��ر   18 يف 
�مل���ع���ادي ب��ع��د ����س���ر�ع ط���وي���ل م���ع �مل���ر����س.
حم������������م������������د �أب����������������������������و �ل������������وف������������ا

ت����ويف �ل���ف���ن���ان �مل�������س���ري حم��م��د �أب�����و �ل��وف��ا 
�مل��ر���س م���ع  ����س���ر�ع  ب��ع��د  ي���ون���ي���و,   29 يف 
ن���������������������������ادي���������������������������ة ف���������ه���������م���������ي
فهمى  ن��ادي��ة  �لفنانة  ف��رب�ي��ر,   14 يف  توفيت 
���س��ر�ع طويل  ب��ع��د  ع��ام��ا   71 ي��ن��اه��ز  ع��م��ر  ع��ن 
فهمى  ن��ادي��ة  �ل��ر�ح��ل��ة  وك��ان��ت  �مل���ر����س.  م��ع 
زوجها  مب��ن��زل  �الأخ����رية  �الأ���س��ه��ر  خ���لل  تقيم 
�ل�����س��اب��ق �ل��ف��ن��ان ���س��ام��ح �ل�����س��ري��ط��ى حتت 
�ل�سريطي. �ب��ت��ه��ال  �ل��ف��ن��ان��ة  �ب��ن��ت��ه��ا  رع��اي��ة 
��������س�������ع�������ب�������ان ع��������ب��������د �ل�������رح�������ي�������م

�ل�سعبي  �ل��ف��ن��ان  دي�����س��م��رب,   3 ي����وم  ت�����ويّف 
ع���ن عمر  �ل���رح���ي���م,  ع��ب��د  ���س��ع��ب��ان  �مل�����س��ري 
به �أمل���ت  �سحية  وع��ك��ة  ب��ع��د  ع��اًم��ا   62 ن��اه��ز 
��������������س�������������وق�������������ي �مل�����������������اج�����������������ري

 57 عن  �ملاجري  �سوقي  �لتون�سي  �ملخرج  تويف 
�لقاهرة يف  لها  تعر�س  قلبية  ذبحة  �إث��ر  عاما 
حم��������������������������م��������������������������د خ��������������������������ريي
غ��ي��ب �مل����وت �ل��ف��ن��ان �مل�����س��ري حم��م��د خ��ريي 
بعد  وذل����ك  ع���ام���ا,   77 �ل����  ي��ن��اه��ز  ع��م��ر  ع���ن 
�الأخ���رية  �الأي���ام  يف  لها  تعر�س  �سحية  �أزم���ة 
�مل�ست�سفيات. �إح����دى  �إىل  ن��ق��ل��ه  ����س��ت��ل��زم��ت 

2019 ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ال��ف��ن��ي  ال��وس��ط  ن��ج��وم  ب��اق��ة م��ن  امل���وت يخطف 
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2020
يهبك هذ� �لعام حدثاً فلكياً منا�سباً وخربً� جميًل حيث 
تتوقف �لكو�كب عن معاك�سة رغباتك وعرقلة خطوتك 
, وحترك �لكو�كب يف عام 2020 ال يزعجك وال يتدخل 
ب�سوؤونك , و�بتد�ء من �ل�سهر 5 مايو , ت�سعر �أن �الأمور 
تغريت ومن بعد هذه �لفرة �ستبد� �مل�ستجد�ت بحياتك.

باالأف�سل  يعدك  �ل��ذي  �لعام  ه��ذ�  يف  �ل�سغط  يخف 
يثري  م��ا  فتكت�سف  ميولك  وت��ع��رف  ت��ري��د  م��ا  ت���درك  ويجعلك 
يف  جديد  و�جت���اه  كلي  �نعطاف  نحو  تذهب  وق��د   , �هتمامك 
�لن�سف  و�نتظار  �ل���روي  يف  ه��ي  �لن�سيحة  �أن  م��ع   , حياتك 
�ملطلوبة �ل��ت��غ��ي��ري�ت  حت���دث  ك���ي   2020 ع���ام  م���ن  �ل���ث���اين 
جديدة  فكرة  وتر�سيخ  وتطور  تقدم  حتقيق  �لعام  هذ�  ميكنك 
�ل�سابق  يف  جمدتها  �لتي  �مل�ساريع  بع�س  على  �أب��و�ب  وفتح   ,
�إيجابي  بجو  وت�سعر  جيدة  علقات  على  حتافظ  �أن��ك  كما   ,
ترقية ع��ل��ى  وللح�سول   , ورغ��ب��ات��ك  �أف���ك���ارك  ع��ن  للتعبري 

�حلمل

 2020 ي��ول��ي��و   7 �سهر  م��ن  �ب���ت���د�ًء  �الأج�����و�ء  ت��ت��ب��دل 
و�لعاطفية  �ل�سخ�سية   , �الأ���س��ع��دة  ك��ل  على  وذل���ك 
�لهدوء  يعود  �الأوىل  �ال�سهر  م��رور  فبعد   , و�ملهنية 
عن  �ل��ك��و�ك��ب  وت��ك��ف   , �الأم����ور  وتنتظم  حياتك  �إىل 
�الأم��ور  بع�س  لت�سوية  �مل��ج��ال  ل��ك  وت��رك  معاك�ستك 
. ما  نوعاً  �إيجابية  تبدو  �الج��و�ء  ع��ام  ب�سكل  ولكن   ,
�ل�سابع  �ل�سهر  قبل  ورزي��ن  هادئ  ب�سكل  �أعمالك  تنجز  �أن  حاول 
تدعوك  بل   , و�لطماأنينة  بالهدوء  �لفرة ال توحي  تلك  �أن  , حيث 
للعمل و�ملثابرة و�ملو�جهة وجمابهة �ل�سعوبات , وتن�سحك ماغي 
فب�سكل  �أولوياتك,  وتنظم  وت�سرب  طاقتك  توظف  باأن   2020 فرح 
عام هذ� �لعام يتطلب منك م�ساعفة �جلهود للح�سول على ما تريد.
خا�سة  بجاذبية  فت�سرق   , �أح�سن  �إىل  ح�سن  من  �الأم��ور  ت�سري 
وتتلحق   , ��ستثنائية  ومقاومة  مرتفعة  مبعنويات  وت��ت��زود 
. كلي  بنجاح  �أه��د�ف��ك  لتبلغ  ومذهل  �سريع  بنمط  �لن�ساطات 

�ل��ث��ور

�بتد�ء  عقبات  لديك  حيث  �ل�����س��ارة  غ��ري  ب��االخ��ب��ار  ن��ب��د�أ 
جيدة  تكون  �الم��ور  ولكن   ,  2020 �أغ�سط�س   8 �سهر  من 
جناحات  فت�سجل   , �لتاريخ  هذ�  قبل  جيد  ب�سكل  وت�سري 
�لعام  من  �الأوىل  �ال�سهر  خ��لل  جيدة  ول��ق��اء�ت  و�أف��ر�ح��اً 
 . �الأ���س��ع��دة  ك��ل  على  وذل���ك  مهمة  ب��ن��اء  ب��ف��رة  , ومت��ر 
, وقد تعرف لقاء ي�سغل قلبك في�سود  تبدو عا�سقاً ومنفتحاً 
وحيوية,  �أم���ًل  ومتتلئ  حياتك  ن��و�ح  جميع  �الن�سجام 
وتعطيك �لكو�كب �ل�سجاعة و�حلظ , وحتمل �إليك �حلكمة و�لعقلنية..
 , �المور  ت�سخيم  وعدم  �لريث  بع�س  �لعام  هذ�  �أجو�ء  عليك  تفر�س 
وحاول �أن تنجز �ملهمات �ل�سغرية �أول باأول , وال تر�كم عملك , و�ستطرح 
ت�سري  �الأو�ساع ويف بع�س �الحيان ال  �أن ت�سحح  �لت�ساوؤالت وحتاول 
�الأمور كما ترغب , وب�سكل عام بد�ية �لعام �ستكون �أف�سل من نهايته .

�لتعب  �أن  �إال   , وجابهت  نا�سلت  �ملا�سيني  �لعامني  يف  �أن��ك  �سحيح 
ولكن  �ملا�سية,  �لق�سايا  ببع�س  �ملثقل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  يف  عليك  يظهر 
قد  �أن��ك  �جل���وز�ء  ع��زي��زي  ي��ا  ل��ك   2020 �ب���ر�ج  يف  �اليجابي  �ل�سيء 
�سيء  كل  عن  بعيدً�  �لر�حة  �إىل  بحاجة  �أنك  وت�سعر   , �لهدوء  �إىل  متيل 
!! �لطوفان  بعد  وم��ن  �أواًل  �أن��ت  لك  تقول  بد�خلك  فكرة  وتتبلور   ,

جوز�ء

�ل�سرطان

جانبك  �ىل  �ستكون  �لكو�كب  �أن  هو  �لعام  هذ�  يف  �الأهم  �خلرب 
فقد   , معاك�ستك  عن  و�ستتوقف   ,2020 مايو   5 �سهر  بعد 
وجعلك  معاناة  �إىل  دفعك  ما   , برجك  مع  �ملعاك�سات  طالت 
�ل�سيء  �الأحيان, ولكن  متر بتجارب دقيقة وخطرية يف بع�س 
�ل�سيطرة  فت�ستعيد   , كلياً  �ل�سماء  �نق�ساع  هو  �الآن  �ليجابي 
�سركائك  �ختيار  وحت�سن   , مل�ساكلك  حلواًل  وجتد  �الأمور  على 
. لك  بالن�سبة  جديدة  �نطلقة  كاأنها   . و�ملتعاونني  و�مل�ست�سارين 
فقد   , تتلقاها  �لتي  �لدعو�ت  من  ت�ستفد  �ن   2020 فرح  ماغي  تن�سحك 
تتعرف  كما   , �الأ�سدقاء  بع�س  مع  �لقدمية  �لعلقات  خللها  من  تعيد 
هذ�  ومبجمل  �أن��ك  كما   , ور�ساك  �إعجابك  ينالون  ج��دد  �أ�سدقاء  �إىل 
. �أعمالك  يف  مهمة  تطور�ت  وت�سجل  باال�ستقر�ر و�حليوية  ت�سعر  �لعام 

تب�سرك ماغي فرح 2020 �أن كوكب �حلب فينو�س يكون له تاأثري كبري يف 
حياتك يف عام 2020 , ويخفف من �ل�سغوط �لتي �سادت يف �لفرة �ل�سابقة 
, وتتمتع بجاذبية ورونق وتكون حمط �الأنظار من �لطرف �الآخر , ويحوم 
خالياً,  كنت  �إذ�  ز�ئ��رً�  �حلب  ياأتيك  وقد   , و�ملحبون  �الأ�سدقاء  حولك 
وجتذب �جلن�س �الآخر وتثري �لغرية , ما قد يولد م�ساكل مع �ل�سريك .

�ال���س��د

�لعذر�ء

ي���ك���اد ي���ك���ون �أح������د ع��ن��ا���س��ر �ل�������س���ع���ادة ل����ك يف ع���ام 
�مل�����س��اك��ل  ع���ل���ى  ب���االن���ت�������س���ار  ����س���ع���ورك  ه����و   2020
وب���ال���ق���درة ع��ل��ى ت��خ��ط��ي��ه��ا وف���ر����س �أو�����س����اع ج��دي��دة

تنتهي معاك�سة �لكو�كب لك وخا�سة معاك�سة كوكب �ملريخ يف 
هذ� �لعام ولكن كوكب �ساتورن قد يتنافر مع برجك يا عزيزي 
�ال�سد , مما يحمل �إليك حتديات جديدة, ولكنك ت�ستطيع تخطيها 
�إذ� ت�سرفت �إز�ءها بحنكة وهدوء �أع�ساب , وتتو�سل �إىل �لنتائج �الإيجابية 
و�ل�سلم, و�ملطلوب منك هذ� �لعام هو �لوعي و�جلهد وح�سن �لت�سرف .

قد تتعر�س يف بع�س فر�ت �لعام 2020 �ىل مو�قف حرجة ولكنها �سغرية 
, حيث كما قلنا فاإن تاأثري�ت �لكو�كب تكون قوية , مما يجعلك تو�جه عرقلة 
�لتن�سيق  عليك  في�سعب  �الأعمال,  بع�س  مر�جعة  �إىل  وت�سطر  وتاأخريً� 
. �ل�سغرية  �مل�ساكل  بع�س  حما�سرة  �إىل  وت�سطر  مهماتك,  خمتلف  بني 
يف  �ملفاجاأة  �مل�ساكل  وبع�س  و�لعرقلت  �لتاأخري�ت  بع�س  من  تعاين 
هذه  بعد  بكثري  �أف�سل  ت�سبح  �الم��ور  ولكن  �ل�سهر,  من  �الأول  �لن�سف 
يف  تنجح  و   , عملك  مكان  وتو�سيع   , �سابق  دين  ب�سد  وتقوم   , �لفرة 
�حلب وتبد�أ بالبحث عن �لكماليات , يتبدل �ملز�ج �لعام نحو �الف�سل .

ت��غ��م��رك �ل��ك��و�ك��ب ب��اإ���س��ع��اع��ات��ه��ا �الي��ج��اب��ي��ة بني 
من  �ل��ك��و�ك��ب  تعزز  حيث   ,  8 �ل�سهر  و   3 �ل�سهر 
�لعاطفية  �أو�ساعك  وتعزز  �لفرة  ه��ذه  حظوظك 
 2020 �ل��ع��ام  ويب�سرك  �ل�����س��و�ء,  على  و�مل��ادي��ة 
�الإيجابية  �مل��ف��اج��اآت  بع�س  �إل��ي��ك  ويحمل  ب��اأرب��اح 
. �لت�سرف  وح�سن  وجاذبية  كبرية  بطاقة  ويزودك 

ت�����س��ع ب��ربي��ق خ��ا���س يف ه���ذ� �ل��ع��ام �ل����ذي ي��ح��م��ل �إل��ي��ك 
خطو�تك  الإجن���اح  �مللئمة  و�ل�����س��روط  و�ل��ت��ن��وع  �لنفوذ 
ت�ستدل  بحيث  ق��وي  حد�سك  وي��ك��ون   , �أه��د�ف��ك  وحتقيق 
ع��ل��ى �ل���ق���ر�ر�ت �ل�����س��ائ��ب��ة م��ال��ي��اً وم���ادي���اً وع��اط��ف��ي��اً.

بح�سب  م��ره��ف  وح�����س  ك��ب��رية  بطاقة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  تتمتع 
�عتيادة  غري  عاطفية  جتربة  تخو�س  بحيث   , فرح  ماغي 
وتذهب   , مميزً�  ويكون  �نتباهك  يلفت  ب�سخ�س  وتهتم   ,
جو�نبه  ع��ل��ى  �أك����رث  وت��ت��ع��رف   , ب��ع��ي��دً�  م��ع��ه  ب��ع��لق��ت��ك 
. مرتبط  و�أن��ت  �لعام  ه��ذ�  تنهي  �أن  وحت��اول   , وم�ساعره 

مو�ليد  معظم  يطال  وتطورً�  كبريً�  تغيريً�  �لعام  هذ�  ي�سجل 
�آخر  منحى  �إىل  ياأخذها  �أو  �لبع�س  حياة  ,ويقلب  �مليز�ن 
�سو�ء على �ل�سعيد �ل�سخ�سي �أم �ملهني , ومتو�سع �لكو�كب 
�الأح��د�ث  ومو�كبة  �لتحرك  �إىل  �مليز�ن  مو�ليد  جميع  يدعو 
معظمها. يف  �إيجابية  �ستكون  �لتي  �ملتغيري�ت  مع  و�لتكيف 

 ,2020 فرح  ماغي  توقعات  بح�سب  �لعام  لهذ�  �لفلكي  �مل�سهد  ي��وؤ�زرك 
و�لعزم  و�الإقبال  �حليوية  لك  ويحمل   , �ملطمئنة  �الأخبار  �إليك  ويحمل 
�الأو�سع  �ملدى  لك  توفر  �لتي  �لكو�كب  بع�س  تناغم  بف�سل  �لنجاح  على 
�لتغيري. روح  من  �لكثري  فيها  جديدة  مب�ساريع  و�لبدء  �أفكارك  لعر�س 

�أخبارً� حلوة وخروجاً  �إليك  تبت�سم �لكو�كب لك يف هذ� �لعام �لذي يزف 
�أكرب و�سلم,  �أمورك بحّرية  �لقدرة على قيادة  من �الأزمات وتكون لديك 
 , �ل��ه��دوء  جتد  �ملا�سية  �الع���و�م  يف  عليك  م��رت  �لتي  �لعا�سفة  فبعد 
�لتجارب  باأن  �الع��ر�ف  يجب  و   , �ل�سلم  جتد  �ملا�سية  �حلروب  وبعد 
�إليك  وحتمل  �الآن  تنقلب  �لرياح  �أن  �إال   , �سهلة  تكن  مل  بها  مررت  �لتي 
منعطفات جديدة و�إيجابية على كل �ال�سعدة )�حلب و�ملال و�لعمل ..(

ن � مليز �

�لعقرب

تبد�أ يف هذ� �لعام رحلة جديدة وم�سرية خمتلفة , وقد ت�سطر 
�ىل �إحد�ث تغيري جذري يف بع�س نو�حي حياتك , و�لو�سول 
�إىل معرب �آخر , بعد فرة من �الختبار�ت و�لتجارب �ملميزة 
. �لفرة بني �ل�سهر 5 و�ل�سهر 7 تكون بغاية �الهمية وعليك 
�لكبري. �لتغيري  مرحلة  فهي   , جهوزيتك  بكامل  تكون  �أن 
�ملتقلب  �ل��ع��ام  ه��ذ�  يف  �لتفا�سيل  ك��ل  على  حري�ساً  ك��ن 
عدة  بني  تنافرً�  وي�سجل   , باالإجمال  دقيقاً  فلكياً  و�سعاً  يحمل  و�لذي 
�إرهابية  و�أعمال  وثور�ت  عامة  وحروب  ب�سر�عات  ينذر  مما  كو�كب 
 , �الح���د�ث  ه��ذه  بكل  �ستتاأثر  ولكنك  بذلك  معني  غري  �أن��ت  طبعاً   ,
. ما  نوعاً  �سعوبة  �أك��رث  �ل�سخ�سي  �ل�سعيد  على  حياتك  يجعل  مما 

على �لرغم من �ل�سعوبات و�ملطبات �لتي قد تعر�س طريقك فاإن عام 
2020 يحمل معه �لتجدد و�لبناء و�لتطور ويزيد من تفاوؤلك ويحول كل 
�أعمالك �إىل جناح تلو جناح , ولن يكون �لنجاح يف �لعمل فقط بل �سيكون 
كذلك يف �حلب , وكاأنها ع�سا �سحرية تقلب �الأو�ساع مل�سلحتك يف ف�سل 
�ل�سيف �أو يف �لن�سف �لثاين من �لعام , وباملجمل فاإن عام 2020 ي�سمح 
لك ب�ستى �الأحلم . حتى �إن مظهرك يتبدل وتعلو �البت�سامة فوق وجهك.

نحو  حياتك  تتغري   , حتديدً�   2020 لعام   7 �سهر  من  �بتد�ًء 
�الف�سل , وتتدخل �لكو�كب لتغري �ملجرى �لعام للأمور وتفر�س 
و�إيجابية  �سديدة  بطريقة  حركتها  بفعل  وتتاأثر   , قو�نينها 
فت�سعر باالأمان و�لقوة , ما ي�سجع كل و�حد من مو�ليد �لعقرب 
�جلميع. مع  متعاطفاً  وتكون   , بالنف�س  بثقة  �لت�سرف  على 

�إنها �سنة �لعو�طف �ملزدهرة يا عزيزي برج �لقو�س , حيث �ستكون حياتك 
�لعاطفي هي �الف�سل من بني كل �بر�ج 2020 , تعي�س فرة مليئة بال�سحر 
و�حلب و�الأ�سو�ق تبد�أ بال�سهر �ل�سابع , وت�ستمر حتى بد�ية �لعام �ملقبل 
2021 وتتاح لك فر�س �للقاء�ت �حللوة و�لعذبة و�ملتعددة �ملتنوعة .
ترتكب  ال  حتى   , �لعام  لهذ�  �ل�سيئة  �لبد�ية  من  فرح  ماغي  حت��ذرك 
�حلماقات و�الأعمال �ملتهورة , ولكي تبقى مبناأى عن �مل�ساكل �ملحتلمة 
, قد ت�سعر بالتعب و�الإرهاف من �ل�سهور �لثلثة �الأوىل من عام 2020 
�أنك  �إال   , �لعائلي  �لر�حة وتعي�س توترً� يف �مليد�ن  �إىل  , وتكون بحاجة 
تتجاوزها  يجعلك  مما   , لك  �ل�سريك  دعم  بف�سل  وذل��ك  �أق��وى  �ستكون 
م�ستقبل  نحو  وتنطلق  ج��دي��د  م��ن  �أم���ورك  ت��رت��ب  ويجعلك  بنجاح 
. �لبد�يات  من  �أف�سل  �لعام  هذ�  �لنهايات  فاإن  وباملجمل   , بكثري  �أف�سل 

لقو�س �

�جل���دي

�لدلو

�حل��وت

�أن��ك  حيث  �جل���دي  ب��رج  ي��اع��زي��زي  و�ل��ر�ح��ة  �لنجاح  نحو  �سر 
�أن  �سحيح   , �ملا�سيني  �لعامني  يف  �لكفايا  فيه  مب��ا  عانيت  ق��د 
�سيكون   2020 �ل��ع��ام  ول��ك��ن  م��ا  ن��وع��اً  �ف�سل  ك��ان   2019 ع��ام 
�ملتقطع  و�خل��وف  �لقلق  من  دورة  تنهي  حيث   , و�أف�سل  �أف�سل 
م�سجعة  جديدة  فلكية  دورة  وتبد�أ  و�ملالية,  �ملهنية  و�مل�ساكل 
تفتح  �لطريق.  عليك  يقطع  ك��ان  م��ا  لكل  ود�ع���اً  وت��ق��ول  فا�سلة 
و�الرتباط. �ل��زو�ج  نحو  وكذلك  و�الع��م��ال  �مل��ال  ع��امل  نحو  جديدة  �أب��و�ب 
�أمامك  �لطريق  �أن  وجت��د   , باالرتياح  وت�سعر  �أف�سل  ب�سكل  �أم��ورك  ت�سري 
ترتيبات  �أم��ام  �ملجال  يف�سح  ما   2020 �لعام  فر�ت  غالبية  يف  وذلك  �سالكة 
 , �ل��وظ��ائ��ف  بع�س  ل�سغل  �أو   , من�سب  �إىل  بالر�سح  و�ل��ت��ق��دم  منا�سبة 
.. �ل���زو�ج  �ىل  للتقدم  �أو   , �مل�ساريع  �أح��د  �إط���لق  �أج��ل  م��ن  للتفاو�س  �أو 

�إىل  �لعام يدعوك  , فهذ�  �لعام  بد�ية  بالنف�س يف  �لهم �ن حتافظ على ثقتك  من 
�إىل ند�ء �لغر�ئز و�النتقام  �الن�سحاب قليل ومر�جعة �لذ�ت وعدم �ال�ستجابة 
�الأوىل  �لثلثة  �ال�سهر  خلل  خا�سة  باحلذر  عليك  فرح  ماغي  وتقول  و�حلقد, 
حتى ال ترتكب حماقة ما , �أو تقع �سحية بع�س �حلو�دث ب�سبب �لغ�سب, وكما 
قلنا �سابقاً �أنك مقبل على عام ��ستثنائي فل تنزع هذه �المور وحتلى بال�سرب يف 
�لبد�يات ,الأنك �ستكون من �أف�سل �بر�ج 2020 يف حال لعبت �أور�قك ب�سكل �سحيح .

من  �الأم��ور  ترى  لكي  قليًل  �لر�جع  �إىل   2020 �لعام  يدفعك 
وحتثك   ,  2020 فرح  ماغي  تتقوع  ما  بح�سب  �أو�سع  منظار 
نز�عات  �أثر  على   , ��ستقللية معينة  �لبحث عن  �لكو�كب على 
. �ل��ه��روب  نحو  تدفعك  �أو   , �لعد�ئية  نف�سك  يف  توقظ  ق��د 
�الأجو�ء  و�ست�ساعدك  �أكرب  حرية  �إىل  حتتاج   2020 �لعام  يف 
�ملوؤجلة. م�ساريعك  ولتبدء  بقوة  لتنطلق  �جليدة  �لعائلية 
 , �أو�سع  منظار  من  �الأم��ور  ترى  لكي  قليًل  �لر�جع  �إىل  �لعام  هذ�  يدفعك 
�إىل  حتتاج  �أنك   2020 فرح  ماغي  بح�سب  �لعام  هذ�  يف  �لو��سح  و�ل�سيء 
�الكرب  �لد�عم  كنت  �أن��ك  �سحيح   , يدعمك  من  �ىل  وحتتاج   , �أك��رب  حرية 
و�ل�سيء  �لدعم  �ستحتاج  �لعام  هذ�  يف  ولكن  �ملا�سية  �العو�م  يف  للجميع 
و�حلبيب. و�ل�سريك  ال�ه���ل  ط��رف  م��ن  وخا�سة  �ستجده  �أن���ك  �جل��ي��د 

ت�سرق بجاذبية وت�ستقطب �حلظوظ �بتد�ء من ف�سل �ل�سيف �لذي �سيكون 
�لذي  �لنجم  فتكون  جاذبيتك  من  وتزيد  �الأف��لك  وتباركك   , بالفعل  حارً� 
وتعاطفها  بك  �لكو�كب  عناية  وت�ستمر  �لع�ساق,  ويح�سد  �لغرية  يثري 
قدر  �ال�ستفادة  عليك  مالذ�   ,  2020 �كتوبر  �سهر  �ىل  و�سولنا  حتى  معك 
وتزدهر  هائل  ب�سكل  ت�سري  �أعمالك  �أن  حيث   , �لفرة  هذه  من  �المكان 
. وتاألقك  وحيويتك  ن�ساطك  �إىل  عدت  باأنك  وت�سعر   , �ملالية  م�ساريعك 

�لكبرية يف  �الأه���م و�ل��ت��غ��ي��ري�ت  ف��رح م��ن  م��اغ��ي  ت��ب��د�أ 
يعني  مم��ا   , �حل��وت  ل��ربج  بالن�سبة  �لكو�كب  حركة 
مل�سلحتك  �ملو�زين  لقلب  مهمة  مرحلة  على  مقبل  �أنك 
 , مل�سلحتك  و�لتطور�ت  �لتاأثري�ت  كل  تكون  بحيث   ,
و�لعاطفية. و�ل�سخ�سية  �ملهنية  �أو�ساعك  و�ستتعزز 

�مل��ا���س��ي��ة فتثري  ب��د�أت��ه��ا يف �الع����و�م  �ل��ت��ي  م�����س��ريت��ك  ت��ت��اب��ع 
�الإع����ج����اب ومت���ح���و م���ن ذ�ك���رت���ك �ل�����س��غ��وط �ل�����س��اب��ق��ة , 
. ث��م��ن  ب���اأي  حتققه  �أن  ت��ري��د  �إجن����از  ن��ح��و  �ل��زم��ن  فت�سابق 
�أك���رث  ف��ل��ك��ي��ة  دورة  ���س��ت��دخ��ل   2020 ع���ام  يف  �أن����ك  ���س��ك  ال 
خللها  وت��خ��ط��ط  �مل��ل��م��و���س��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  م��ع��ه��ا  ت��ن��ال   , وع����دً� 
�أع��م��ال��ك. يف  ل��ت��ط��وي��ر  ���س��ع��ي��اً  ت�����س��اف��ر  ق���د  و   , للم�ستقبل 
و�لذين   , �لبديع  �ل��ع��ام  ه��ذ�  يف  وتفوقك  جناحك  على  توقع 
لغالبية  بالن�سبة  و�نت�سار�ت  �أف��ر�ح��اً  �الأرج���ح  على  يحمل 
وتبلغ  �مل��رجت��ى  حت��ق��ق  ق��د  و   2020 �حل���وت  ب���رج  م��و�ل��ي��د 
. م�ساعفة  وح��ي��وي��ة  ع��ال��ي��ة  مب��ع��ن��وي��ات  وت��ت��م��ت��ع  �أه���د�ف���ك 
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