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ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ
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ﻗــــﺴــــﻴــــﺲ
ﺍﻝ
ﻭﻋـــــــــــﻤـــــــــــﻮﻡ
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ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ ﻗــــﺪﺍﺱ ﻭﺟـــﻨـــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ
ﺭﺍﺣـــﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ﻃﻴﺐ ﺍﻟــﺬﻛــﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ

582 2 0 . 1 2 . 2 0 1 9
رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر ت����ه����ام����ة ن���ج���ار
ل���ح���ج���ز اع���ل���ان�������ات�������ك�������م0525363507

ﺳﻠﻴﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺴﻴﺲ )ﺍﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ(
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎ ًﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 27/12/2019
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ان����ي أب��ش��رك��م ب���ف���رح عظيم،
ول���د ل��ن��ا م��خ��ل��ص وه���و املسيح
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺝ ﺍﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺪﺓ ،ﺇﺑـــﻨـــﻬـــﺎ ﻭﺑــﻨــﺎﺗــﻬــﺎ
ﻋــــﻤــــﻮﻡ ﺁﻝ ﺧـــﻠـــﻴـــﻒ ﻭﺁﻝ ﻛــﺮﻛــﺒــﻲ
ﺍﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺍﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺭﺍﺣـــــﺔ ﻟــﻨــﻔــﺲ ﻓــﻘــﻴــﺪﺗــﻬــﻢ ﺍﻟــﻐــﺎﻟــﻴــﻪ,
ﺍﻟــﻤــﺮﺣــﻮﻣــﺔ ﺍﻟـــﻤـــﺄﺳـــﻮﻑ ﻋــﻠــﻰ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ

ﻣﺎﺭﻱ ﺳﻠﻴﻢ ﺧﻠﻴﻒ  -ﻛﺮﻛﺒﻲ
)ﺍﻡ ﻃﻮﻧﻲ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 21/12/2019
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺍﻻﻭﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺝ ﺍﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺪﺓ ،ﺃﺑـــﻨـــﺎﺅﻫـــﺎ ﻭﺑــﻨــﺎﺗــﻬــﺎ
ﻋــــﻤــــﻮﻡ ﺁﻝ ﺳـــﻠـــﺒـــﺎﻕ ﻭﺁﻝ ﺧـــــﻮﺭﻱ
ﺍﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﺍﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻳﺪﻋﻮﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺭﺍﺣـــــﺔ ﻟــﻨــﻔــﺲ ﻓــﻘــﻴــﺪﺗــﻬــﻢ ﺍﻟــﻐــﺎﻟــﻴــﻪ,
ﺍﻟــﻤــﺮﺣــﻮﻣــﺔ ﺍﻟـــﻤـــﺄﺳـــﻮﻑ ﻋــﻠــﻰ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ

ﺭﺍﻭﻳﺔ ﺍﺳﻄﻔﺎﻥ ﺧﻮﺭﻱ  -ﺳﻠﺒﺎﻕ
)ﺍﻡ ﺳﻌﻴﺪ(

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 20/12/2019
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ ﺑﻄﺮﺱ ﻭﺑﻮﻟﺲ ﻟﻠﺮﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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شفاعمرو تفجع بمصرع يوسف أرملي بحادث دهس مروع

لقي اب��ن �شفاعمرو ال��ب��ار يو�سف �أرملي
م�صرعه �صباح �أم�س اخلمي�س  ,بحادث ده�س
مروع على ال�شارع الرئي�سي بني �شفاعمرو
وب��ئ��ر املك�سور ب��اجت��اه م��ف�ترق هموفيل
فقد كان املرحوم يقود �سيارته على ال�شارع
املذكور �إال �أن عطبًا ب�إطار ال�سيارة ا�ضطره
للوقوف على جانب الطريق وبينما كان
اً
من�شغل بتناول املعدات اخلا�صة بهدف
تغيري الإط��ار �صدمته من اخللف �سيارة
م�سرعة  .وق��د و�صلت �إىل امل��ك��ان ق��وات
من ال�شرطة والتي �شرعت بالتحقيق يف
مالب�سات احل��ادث كما وو�صلت الطواقم
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ب��ا���ش��رت ب��ت��ق��دمي ال��ع�لاج

عضو البلدية زه�ير كركبي للسالم :

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

اقرتح رئي�س جلنة التنظيم والبناء املحلية
ه�ضاب �ألونيم ,رئي�س بلدية �شفاعمرو
عر�سان يا�سني يف اجتماع اللجنة يوم
االربعاء � 18.12.19إلغاء قرار عودة
اللجنة اىل بلدية �شفاعمرو ب�شكل مفاجئ
ومثري للت�سا�ؤالت واال�ستهجان  ,بالرغم
من معار�ضة ع�ضو البلدية ,ع�ضو جلنة
التنظيم زهري كركبي فقد جنح يا�سني بتمرير
اقرتاح �إلغاء القرار ب�إرجاع جلنة التنظيم
اىل بلدية �شفاعمرو بت�صويت ودع��م من
�أع�ضاء بلدية �شفاعمرو ومندوبني باللجنة
بالإ�ضافة اىل �أع�ضاء ور�ؤ���س��اء جمال�س
حملية من القرى املجاورة ومندوبني يف
جلنة التنظيم املحلية ه�ضاب �ألونيم .
و�أ�ضاف كركبي لل�سالم �أنه وخالل اجتماع
حاكم لواء ال�شمال �أوري ايالن قبل �أيام
مع رئي�س بلدية �شفاعمرو عر�سان يا�سني
او�صى و�أ�شار لرئي�س البلدية بعدم ترك

وانف�صال �شفاعمرو عن جلنة التنظيم
ه�ضاب �ألونيم املكونة من خم�س بلدات :
كفرمندا  ,بئراملك�سور � ,شفاعمرو  ,عبلني
وكوكب ابو الهيجا بالرغم من ان القانون
يعطي �شفاعمرو احل��ق يف �إدارة جلنة
تنظيم م�ستقلة داخل بلدية �شفاعمرو ن�سبة
لعدد �سكانها ,حيث مت يف ال�سنوات ال�سابقة
تخ�صي�ص ميزانية لف�صل �شفاعمرو عن
باقي البلدات امل��ذك��ورة ومت قبل عام,
تعيني �شخ�ص مع راتب �شهري يف اللجنة
للتفرغ وانهاء مو�ضوع االنف�صال وعودة
جلنة التنظيم اىل ق�سم الهند�سة يف البلدية .
وقد �شارك يف اجتماع رئي�س بلدية �شفاعمرو
ر�ؤ�ساء جمال�س عبلني ,بئر املك�سور ,كوكب
ابو الهيجا والرئي�س ال�سابق ملجل�س كفر
مندا �إ�ضافة اىل اع�ضاء من بلدية �شفاعمرو
واع�ضاء من جمال�س البلدات املذكورة .
وعرب ع�ضو البلدية ع�ضو جلنة التنظيم
زهري كركبي عن �أ�سفه لهذا القرار املجحف
بحق �شفاعمرو و�أهلها  ،وت�ساءل كركبي
ملاذا تبخرت الوعودات االنتخابية لعر�سان
يا�سني ملواطني املدينة ب��إع��ادة جلنة
التنظيم اىل ح�ضن البلدية ,حيث تنعك�س
اهمية وجود جلنة تنظيم حملية يف بلدية
�شفاعمرو بالتقليل من معاناة املواطنني
وت�سهل عملية ا�صدار الرخ�ص وخ�صو�صا
ان م��ن يدير اللجنة املحلية ه��م رئي�س
واع�ضاء البلدية ولي�س اي��ا ٍد خارجية .

للم�صاب اال �أنه مل تنجح حماوالتهم ومت
الإع�ل�ان ع��ن وف��ات��ه يف امل��ك��ان .و�سي�شيع
جثمانه اليوم اجلمعة ال�ساعة الرابعة
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر م��ن ق��اع��ة ال�����س��ي��دة ال��ع��ذراء
ال��رع��وي��ة وم���ن ث��م �إىل م��ث��واه الأخ�ي�ر.
ه��ذا و ُع���رف امل��رح��وم ب��أخ�لاق��ه احلميدة
وع�لاق��ات��ه الطيبة وخ��دم��ت��ه االجتماعية
يف الك�شاف ,حيث كان قائد فرقة الطبول
وعازف على الطبل الكبري وقد �شارك على
مدار ع�شرات ال�سنني يف امل�سريات الك�شفية
وك��ان ال�سباق للخدمة والعمل التطوعي
ال�سالم تتقدم ب�أحر التعازي لعائلة الفقيد
 ,له الرحمة ولكم من بعده ط��ول البقاء

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

�أك����د رئي�س
ال����ب����ل����دي����ة
ع�����ر������س�����ان
ي���ا����س�ي�ن يف
معر�ض رده
ع��ل��ى ع�ضو
ال����ب����ل����دي����ة
زهري كركبي
م�����ا ي����ل����ي :
"زهري ك��رك��ب��ي ي��ك��رك��ب احل��ق��ائ��ق م����رة �أخرى"
"مو�ضوع االنف�صال عن اللجنة مل ي� ِأت على طاولة البحث
مطلقا وذك��ره على ل�سان زهري كركبي عار عن ال�صحة
حيث جاء تلخي�ص اجلل�سة لريد ال�سيف اىل نحره كون
التلخي�ص يناق�ض كليا ما جاء على ل�سان زهري كركبي.
يف اجلل�سة متت الإ�شادة بل�سان اجلميع بان العمل يف اللجنة
تطور ب�شكل ملحوظ وان اخلدمات التي تقدمها اليوم اللجنة
حت�سنت يف خدمة اجلمهور من حيث تقدمي الت�سهيالت
الكبرية له كي يح�صل على طلباته .كما متت الإ�شادة برئي�س
اللجنة خا�صة تواجده ل�ساعات دوام اكرث فيها مما يتيح له
اكرث تذليل العقبات امام جمهور الوافدين اىل اللجنة".
و�أ����ض���اف" :فيما يتعلق ب��ان��ف�����ص��ال ���ش��ف��اع��م��رو عن
اللجنة فاحلقيقة ان رئي�س اللجنة اللوائية اق�ترح
على �أع�ضائها البقاء يف اللجنة ك��وح��دة كاملة نظرا

للتح�سن امل��ل��ح��وظ يف خ��دم��ات��ه��ا يف ه���ذه ال��ظ��روف
ال��ت��ي ال تتواجد فيها حكومة ثابتة ووزارات قائمة
وهذا ال يعني كليا ان عر�سان يا�سني وافق على عدم االنف�صال
عن اللجنة  ,عر�سان يا�سني اقرتح يف اجلل�سة الغاء وظيفة
ال�سيد بن�سي الذي عني خ�صي�صا لتمهيد االنف�صال منذ �أكرث
من عامني ويتقا�ضى ً
معا�شا عاليًا جدا ومل يحقق �أي تقدم
يف هذا ال�ش�أن ومن املجحف بحق اجلمهور بقا�ؤه .فمعا�شه
�أتي على "امليزانية" التي يقول زهري كركبي انها اعدت
من اجل االنف�صال وهذا �أي�ضا ال يعني ان عر�سان يا�سني
وافق على عدم االنف�صال .وبالتايل ال يعني ابدا ان عر�سان
يا�سني نق�ض وع��وده للجمهور باالنف�صال عن اللجنة
وت��وج��ه يا�سني لكركبي ":ا�صال ي��ا زه�ي�ر ..مو�ضوع
االنف�صال مل يكن على طاولة البحث اب��دا  ,اجلمهور
ال��ذي ي�أتي اللجنة اليوم يعرف جيدا مدى امل�س�ؤولية
ال��ت��ي يحملها ع��ر���س��ان يا�سني خلدمته وي���درك جيدا
التح�سن يف تقدمي اخلدمات .بل ي�ستغل اجلمهور �أي�ضا
وق��ت عر�سان يا�سني يف البلدية مم��ا يزيد م��ن �ساعات
عمله يف جمال خدمات اللجنة املحلية للتنظيم والبناء.
ان القرارات التي اتخذت كانت مرحلية ولي�ست نهائية,
ففي حال ت�ألفت حكومة وقامت فيها ال��وزارات املعنية
�سيدرج املو�ضوع م��رة �أخ��رى يف الهيئة العامة للجنة
وعندها �سيت�ضح للجمهور ب�شكل ال يقبل اجل��دل او
ال��ت��أوي��ل ان عر�سان يا�سني يفي ب��وع��وده جلمهوره".

اط�لاق س��راح رج��ل (53عامًا) مشتبه يف قضية
م��ق��ت��ل ال���ش���اب ع����ادل خ��ط��ي��ب م���ن شفاعمرو
ق����������رر ق�����ا������ض�����ي حم�����ك�����م�����ة ال�����������ص�����ل�����ح يف
م�����دي�����ن�����ة ال�����ن�����ا������ص�����رة ي���������وم االرب�������ع�������اء
�إط���ل��اق ����س���راح رج����ل (53عامًا) م���ن م��دي��ن��ة
���ش��ف��اع��م��رو ب���ع���د اع���ت���ق���ال���ه ب�����ش��ب��ه��ة ���ض��ل��وع��ه
مب��ق��ت��ل ال�������ش���اب ع�����ادل خ��ط��ي��ب م���ن ���ش��ف��اع��م��رو.

ي�����ش��ار اىل ان ال���رج���ل اع��ت��ق��ل م��ط��ل��ع اال���س��ب��وع
وت��ب�ين ان���ه ال ي��وج��د ل���ه اي ���ص��ل��ة يف الق�ضية.
جدير بالذكر �أن ال�شرطة اعتقلت �أربعة �شبان ب�شبهة
�ضلوعهم بالق�ضية ومت الأ�سبوع املا�ضي متديد اعتقالهم
والتحقيق يف اجلرمية ما زال حتت �أمر حظر الن�شر

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت �ص �م �ي��م ال� �غ� �راف� �ي���ك :اي � �م� ��ان ح��اي��ك الربيد االلكرتونيntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
لحجز
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األخبار

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

ُقدمت يوم �أم�س اخلمي�س الئحة اتهام للمحكمة
امل��رك��زي��ة يف حيفا  ،بحق ط���ارق خاليلة (32
عاما) من قرية جمد الكروم تن�سب له تهمة قتل
االخ��وي��ن احمد مناع ( 30ع��ام��ا) وخليل مناع
( 20عاما) من �أبناء قريته يوم 1-10-2019
وقد �صرحت ال�شرطة ببيان خا�ص ":مع االنتهاء
من حتقيق مركز وح�سا�س ومعقد ال��ذي �أدي��ر يف
ال�شهرين والن�صف الأخريين يف الوحدة املركزية
للتحقيق يف �شرطة ا�سرائيل ،قدمت النيابة العامة
لواء حيفا اىل املحكمة املركزية(اخلمي�س) الئحة
ات��ه��ام وط��ل��ب مت��دي��د توقيف املتهم حتى نهاية
االجراءات القانونية �ضد طارق خاليلة ( 32عاما)
بتهمة مقتل االخوين احمد (30عاما) وخليل (20
عاما) مناع يف بلدة جمد الكروم يوم."1.10.19
ويف ع��ودة لتفا�صيل اجل��رمي��ة �أف���ادت ال�شرطة
 ":ق��رب ال�ساعة  14:20م��ن ي��وم 1.10.19
تلقى مركز ال�شرطة  100بالغا ح��ول م�صابني
اثر �إطالق نار يف �شجار بني عدد من امل�شتبهني يف

جمد الكروم .فور تلقي البالغ �سارعت قوات من
ال�شرطة اىل مكان احل���ادث وبعد نقل امل�صابني
اىل امل���رك���ز ال��ط��ب��ي ل��ل��ج��ل��ي��ل��� ،ش��رع املحققون
بجمع البيانات واالدل����ة م��ن م�سرح اجلرمية.
يف وقت الحق من م�ساء اليوم نف�سه ،1.10.19
تلقت ال�شرطة بالغا من املركز الطبي للجليل الغربي
يف نهاريا ،عن وفاة امل�صابني  ،ويف تاريخ 3.10.19
تلقت ال�شرطة ب�لاغ��ا ع��ن وف���اة م�صاب اخر".
وت��اب��ع ب��ي��ان ال�����ش��رط��ة  ":ه���ذا ووف���ق الئحة
االتهام التي مت تقدميها اىل املحكمة املركزية يف
حيفا  ،تبني �أن��ه ربطت بني املتهم ط��ارق خاليلة
وال�ضحية حممد �سبع عالقة �صداقة ،هذا وربطت
بينهما وب�ي�ن الأخ���وي���ن م��ن��اع م��ع��رف��ة �سابقة.
ق���رب ال�����س��اع��ة  14:20م��ن ي���وم 1.10.19
اث��ر ان���دالع ن���زاع ب�ين حممد �سبع واح��م��د مناع
و�صل االخ��وة الثالثة من عائله مناع م�ستقلني
�سيارة وبحوزتهم �سكاكني واوق��ف��وا ال�سيارة
ق���رب ب��ي��ت امل��ت��ه��م ،وك���ان ب��ح��وزت��ه��م م�سد�س.

�أق��دم �شاب ،من الو�سط العربي يف �إ�سرائيل،
على طعن �سيدتني رومانيتني يف العا�صمة
الرومانية بوخار�ست ،م�ساء الإثنني ،وو�صفت
�إ�صابة ال�سيدتني باملتو�سطة .فقد ن�شب �شجار
عنيف ب�ين ال�سيدتني وال�شاب ( 29عامًا)

وقام بطعنهما يف املنطقة العلوية من اجل�سد .
و�أل��ق��ت ال�����ش��رط��ة ال��روم��ان��ي��ة القب�ض على
ال�شاب ،ومت��ت �إحالته للمحكمة الرومانية
ووف����ق ت��ق��اري��ر �إع�ل�ام���ي���ة روم���ان���ي���ة ف����إن
ال�����ش��اب ل��ه ���س��واب��ق يف جت���ارة امل��خ��درات.

املتهم ط���ارق وحم��م��د �سبع وق��ف��ا على ال�شارع
وك��ان ب��ح��وزة ك��ل منهما م�سد�س .عندما الحظ
االثنان بالأخوة من عائلة مناع ،قاما بت�صويب
م�سد�ساتهما نحوهم ،الأخوين خرجا من اجلانب
االمي���ن لل�سيارة ،ام��ا املتهم وحممد �سبع قاما
بالتقدم نحوهم واط�ل�اق ال��ن��ار نحو الأخوة".
و�أردف البيان � ":أحمد الذ بالفرار من املكان ورجع
ً
راك�ضا نحو ال�سيارة وبحوزته �سكني ،بينما تعارك
املتهم مع الأخ االخر ،و�أطلق النار نحوه وا�صابه
يف رجله اليمنى ،امل�صاب هرب من املكان وهو ينزف
 ،هذا والحظ املتهم ان ال�ضحية احمد يرك�ض نحوه
ق��ام ب�إطالق ع��دة طلقات عن ق��رب نحوه وارداه
قتي ًال .يف الوقت نف�سه ،حممد �سبع وخليل مناع
تعاركا فقام خليل بطعن �سبع  ،اما املتهم الذي
وقف بالقرب منهما قام ب�أطالق عدة طلقات نحو
خليل عن قرب ف ��أرداه قتي ًال � ,أما حممد �سبع فقد
تويف يف امل�ست�شفي يف وقت الحق مت�أثرا بجراحه".
وج��اء يف البيان  ":املتهم ط��ارق ق��ام ب��إط�لاق ما

يقارب  9ر�صا�صات نحو الأخوين مناع ونحو
�سبع على االقل طلقة واحدة .على الفور الذ املتهم
بالفرار من املكان وا�ستبدل قمي�صه ومن ثم عاد اىل
م�سرح اجلرمية حيث مكث هناك ب�ضع دقائق وهرب
من املكان .يف �إطار التحقيق مت جمع �أدلة وبينات
عديدة ومت القيام ب�أن�شطة م�سح ومت�شيط علنية
و�سرية عدة لتحديد مكان امل�شتبه الذي الذ بالفرار
من املكان .بعدة �أن�شطة عديدة �سرية وعلنية  ،قام
املتهم ،م�ساء ي��وم  16.11.19بت�سليم نف�سه
لل�شرطة ومت متديد توقيفه من فرتة لأخرى حتى
قدمت النيابة العامة لواء حيفا اىل املحكمة املركزية
يف املدينة �ضده الئحة اتهام مرفقة بطلب متديد
توقيف تن�سب له امل�س�ؤولية جلرمية مقتل الأخوين
�أحمد وخليل مناع يف ظ��روف خطرية وحماولة
قتل وخمالفات يف جمال الأ�سلحة غري القانونية".
وخل�ص بيان ال�شرطة اىل القول  ":منذ بداية هذا
العام جنحت ال�شرطة بفك رموز  37جرمية قتل
يف املجتمع العربي و�إحالة املجرمني اىل العدالة".

اعتقال شاب عربي اسرائيلي بعد قيامه بطعن سيدة من عيلوط تتصل بالشرطة  ":طعنت طفلي"
قامت �سيدة (  23عاما) من قرية عيلوط
باالت�صال بال�شرطة ع�صر �أول �أم�س
سيدتني يف العاصمة الرومانية بوخارست
الأربعاء ,لتبلغ عن طعنها لطفلها ذي
العام الواحد و�إ�صابتها لنف�سها بجراح
 ,وعلى الفور هرعت �إىل منزل ال�سيدة
قوات من ال�شرطة كما وهرعت الطواقم
الطبية للمكان ,ووف���ق م��ا �صرحت
به ال�شرطة ف�إنه مت احالة الطفل اىل
م�ست�شفى رمبام بوا�سطة مروحية وهو
م�صاب ب�إ�صابات بالغة كما وقدم الطاقم
الطبي عالجا ل�لام يف مكان احل��ادث.
وتفيد ال��ت��ق��اري��ر �أن الطفل امل�صاب
بحالة م�ستقرة �إال �أنه حتت املراقبة
امل��ك��ث��ف��ة وه����و م���و����ص���ول ب ��أج��ه��زة
ال��ت��ن��ف�����س حل�����س��ا���س��ي��ة ا���ص��اب��ت��ه .
ه����ذا ومت اع��ت��ق��ال الأم امل�شتبهة
بطعن طفلها واق��ت��ي��اده��ا للتحقيق
م��ع العلم �أن���ه بحالة نف�سية �سيئة
للغاية ومت يوم �أم�س اخلمي�س متديد
اعتقالها مل��دة �ستة اي��ام  ،حتى يوم
ال��ث�لاث��اء امل��واف��ق .24.12.2019

WËb« ”Q

VOÐ√ qð wÐUJ�

øUb r

ø‚—U ÍQ

4.50

rH« Â√ qOuN “u Ë√ ‰œUF

4.00

4.40

·b ‚—UH “uH| VO√ q wUJ

1.80

1.25

d√Ë sOb ‚—UH “uH| VO√ q wUJ

2.10

wUô« Í—Ëb«

wUD|ô« Í—Ëb«

bO�Ëœu¹U�

r×H�« Â√ qOŽu³¼

b{

·«b√ 0-1

·«b√ 2-3

d√ Ë√ ·«b√ 4

‰œUF

1.05

VO√ q wUJ
ÍeOKô« Í—Ëb«

UMO²½—uO�

w²OÝ d²�A½U�
b{

d²�O�

ø“uHO s

bOËœu|U (1)
‰œUF (x)
UOMU (2)

øUb r

·«b√ 0-1 (1)
·«b√ 2-3 (x)
d√ Ë√ ·«b√ 4 (2)

ø“uHO s

UOM— 0-8 (1)
WOM— 9-11 (x)
d√ Ë√ WOM— 12 (2)

UMO—uO (1)
‰œUF (x)
UË— (2)

2.70
3.05
2.10
3.50
1.75
2.35

øUb r

·«b√ 0-1 (1)
·«b√ 2-3 (x)
d√ Ë√ ·«b√ 4 (2)

ø“uHO s

wO dAU (1)
‰œUF (x)
dO (2)

1.30
4.30
5.75

øUb r

·«b√ 0-1 (1)
·«b√ 2-3 (x)
d√ Ë√ ·«b√ 4 (2)

5.95
1.90
1.70

øWOM— r

øWOM— r

øWOM— r

2.35
2.30
2.40

6.60

U�Ë—

UO�M�U�

3.00
1.75
2.65

rH« Â√ qOu

14.00

b{

b{

3.50
3.15
1.75

ø“uHO s

3.30
2.45
1.75

UOM— 0-8 (1)
WOM— 9-11 (x)
d√ Ë√ WOM— 12 (2)

UOM— 0-8 (1)
WOM— 9-11 (x)
d√ Ë√ WOM— 12 (2)

4.15
2.40
1.60

Ÿu³Ý_« «c¼

ÃÆ‘

Æ�ö|u���« qLA| 195101 —Ëb�« r�—

UC|√
Î du
b|Ë—b_U

!ÍuK��UÐ UC¹√

Æ`�d�« V�� w�Ë �UODFL�« w� �«dOOG� √dD� b� Æ W{U|d�« w� �UMNJ��« fK�� WLE�_ Î UI�Ë

ŸuML� lO��«
ÊËœ u� sL�
18 ?�« s�

10

أخبار وتقارير خاصة

20.12.2019

الشرطة تفك رموز محاولة قتل شاهدة مركزية يف
ات��ه��ام ش��اب وث�لاث��ة أف��راد
قاعود بعدمنحتقيقيافا
أبو
أشرف
املرحوم
مقتل
جريمة
قضية
مكثف شرطة من كفرمندا بتجارة
متكنت ال�شرطة م�ؤخرًا من فك رموز جرمية النكراء ،كانت �شاهدة �ستديل ب�شهادتها توقيفهما للتحقيق و
حم��اول��ة قتل �شاهدة مركزية يف ق�ضية حول جرمية القتل النكراء �ضد املتهمني مت ت��ق��دمي ت�����ص��ري��ح م���دع ���ض��د
امل�شتبه ال���س�ل�اح لتنفيذ ج��رائ��م
جرمية مقتل املرحوم �أ�شرف �أبو قاعود يف امل��ح��ك��م��ة امل��رك��زي��ة يف ت���ل �أبيب" .بهما ( 21 , 27ع��ا ًم��ا) م��ن �سكان يافا
 �أب خلم�سة �أطفال من يافا والذي لقي وتابع البيان" :يوم  ،13.10.2019تل ابيب  ،وهما اقرباء لأحد ال�ضالعنيم�صرعه رميًا بالر�صا�ص العام املن�صرم.
وقد �أو�ضحت ال�شرطة كافة التفا�صيل
ببيان خا�ص ج��اء فيه " :يف �شهر �آذار
الأخ�ير ومع نهاية حتقيق مكثف �أجرته
�شرطة ا�سرائيل مت فك رموز جرمية مقتل
املحروم ا�شرف �أبو قاعود يف يافا حيث
قدمت النيابة العامة لوائح اتهام �ضد
احمد عد�س ,ع��دي عد�س وجميل عد�س
بتهمة قتل املغدور ا�شرف ابو قاعود �أب
خلم�سة اطفال رميًا بالر�صا�ص يف �شارع
يفيت يف مدينة يافا يوم ،14.12.2018
و�أقر وفاته يف وقت الحق بعد ا�صابته.
مبا�شرة بعد احل��ادث� ،شرعت ال�شرطة
بالتحقيق ب�شكل مكثف ،وال���ذي القى
ً
ملحوظا م��ن �سكان مدينة يافا
تعاو ًنا
و�أدى يف نهاية امل��ط��اف� ،إىل ف��ك رم��وز
اجل��رمي��ة وت��ق��دمي الئ��ح��ة ات��ه��ام على يد
النيابة العامة لواء تل �أبيب �ضد اجلناة.
ومن بني ال�شهود يف ق�ضية جرمية القتل

بالقرب من املع�سكر  ،80وقعت جرمية
حماولة قتل �شاهدة الإدعاء فبينما كانت
�شاهدة االدعاء ت�ستقل �سيارة مع �أ�سرتها،
مبا يف ذلك �أطفالها ( 2،4اع��وام)  ،وقع
انفجار قوي يف ال�سيارة عن طريق تفعيل
عبوة نا�سفه ،هذا اىل جانب عبوة نا�سفة
�أخرى التي مت تثبيتها يف وقت مبكر على
ال�سيارة وحل�سن احلظ مل تنفجر .ومل
يفقد اي �أحد حياته من راكبي ال�سيارة
امن���ا �أ���ص��ي��ب��وا ب��ج��روح طفيفة نتيجة
االنفجار ومت نقلهم لتلقي العالج الطبي".
وجاء يف البيان" :مع تلقي البالغ ،قامت
ال��وح��دة امل��رك��زي��ة للتحقيق ،ب�أن�شطة
ميدانية وحتقيقية علنية و�سرية لتحديد
م��ك��ان امل�شتبه ب��ه��م ال��ذي��ن مل يكرتثوا
لإم��ك��ان��ي��ة الت�سبب بال�ضرر ل�ل�أب��ري��اء.
خالل حتقيق مكثف ومركب وا�ستعمال
تقنيات حديثة ومتقدمة جلمع الأدل��ة
والبينات �ضد امل�شتبه بهما اللذين مت

بقتل �أ���ش��رف اب��و ق��اع��ود ،ه��ذا وم��ددت
املحكمة توقيف امل�شتبه بهما على ذمة
ال��ت��ح��ق��ي��ق ح��ت��ى ي���وم ."22.12.19
واختتم ال��ب��ي��ان" :من اجل��دي��ر بالذكر،
انه اجناز مهم لفك رموز جرمية خطرية
اخ��رى يف املجتمع العربي ،وي��أت��ي بعد
�سل�سلة جن��اح��ات اخ���رى لل�شرطة يف
ه��ذا ال�����ش ��أن يف املجتمع ال��ع��رب��ي حيث
ق��ام��ت ال�شرطة بفك رم��وز  37جرمية
قتل يف املجتمع العربي ،منذ بداية هذا
العام" .كل حماولة للم�س ب�أمن و�سالمة
امل��واط��ن�ين الأب��ري��اء �ستواجه رد فعل
حازم وحتقيق مو�ضوعي و�سوف نوا�صل
ردع املجرمني ،والعمل على �إحالتهم اىل
العدالة لكي ن�ضمن �سريان حياة طبيعي
وهادئ يف املجتمع العربي عامة ويف يافا
خا�صة ،ف�إن التعاون املهم للمواطنني مع
ال�شرطة ي�ساعد يف منع �أح��داث العنف
واجلرم اخلطري داخل املجتمع العربي".

قدمّت النيابة العامة ،ل��واء حيفا  ،الئحة اتهام �ضد �أربعة
م��واط��ن�ين م��ن ك��ف��رم��ن��دا ،ث�لاث��ة منهم عملوا ب�سلك ال�شرطة
ون�سبت لهم ارت��ك��اب خم��ال��ف��ات ح��ي��ازة ال�����س�لاح والتخطيط
لتنفيذ اجل��رائ��م .واملتهمون ه��م :مو�سى م���راد ( 33عامًا)
وه��و �شرطي و�شقيقه احمد م��راد ( 20عامًا) �شرطي ،جميل
عبد احلليم ( 21عامًا) �شرطي ،وعماد عبداهلل ( 28عامًا).
هذا ،ووفقا لالئحة االتهام ،عمل كل من مو�سى مراد وعبداحلليم
ب�شراء وحيازة ال�سالح ،والتوا�صل من �أج��ل تنفيذ معامالت
بال�سالح والذخرية من �أنواع خمتلفة حيث ا�ستغل كل منهما من�صبه
ك�شرطي وقدرتهما ب�أخذ ال�سالح والذخرية ،من �أجل تنفيذ اجلرائم.
يف حم��ادث��ات ب�ين امل��ت��ه��م�ين ،فيما يتعلق ب��ج��رائ��م ال�سالح،
ا���س��ت��خ��دم��ت ك��ل��م��ات رم���زي���ة ���س��ري��ة لأن������واع خم��ت��ل��ف��ة من
ال��ق��ن��اب��ل ال��ي��دوي��ة ،ح���ذف ال��ر���س��ائ��ل ،مب��ا يف ذل���ك امل��ل��ف��ات،
م���ن ه��وات��ف��ه��م امل��ح��م��ول��ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط الرت���ك���اب اجل���رائ���م.
ه����ذا ،وت��ط��ل��ب "ماحا�ش" م���ن امل��ح��ك��م��ة اع��ت��ق��ال املتهمني
الثالثة حتى االنتهاء من كافة الإج���راءات القانونية �ضدهم
�أم���ا امل��ت��ه��م �أح��م��د م���راد ،تطالب "ماحا�ش" باعتقاله حتى
ن��ه��اي��ة الإج������راءات �أو �إط��ل�اق ���س��راح��ه ب� ً
��دال م��ن االع��ت��ق��ال.

يف اليوم العاملي للتوعية الصحية ألمراض القلب لدى النساء:
مجموعة امتيازات "مركنتيل سمايل"
النساء أكثر عرضة لخطر الوفاة الناجم عن النوبات
القلبية منمركنتيل:أكثرتوفري،أكثرابتسامة!
الإقفارية – الناجتة عن نق�ص الأك�سجني يف ع�ضلة القلب كنتيجة

يف اليوم العاملي للتوعية ال�صحية لأمرا�ض القلب لدى الن�ساء،
يح ّذر د .ني�سان ينيف ،مدير جمموعة ط��بّ القلب يف كالليت
ل���واء حيفا واجل��ل��ي��ل ال��غ��رب��ي ،م��ن ان الن�ساء م��وج��ودات يف
خطر متزايد ب�سبب الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية.
�إن ن�سبة الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية ل��دى الن�ساء
بلغت ث�لاث��ة �أ���ض��ع��اف الن�سبة ل��دى ال��رج��ال .وه��ذا ي��ع��ود اىل
انخفا�ض الوعي لدى اجلمهور العام بالن�سبة لهذا املو�ضوع
خ�صي�صا ،وح ّتى اي�ضا يف �أو�ساط الطواقم الطبيّة .وذلك لأن
الن�ساء اللواتي ي�صنب بنوبات خفيفة يتوجّ هن اىل امل�ست�شفى
بعد ف��وات الأوان ،وحتى بعد و�صولهن اىل غ��رف الطوارئ
يتلقون ال��ع�لاج بعد ت ��أخ�ير كبري ن�سبة ل��ل��رج��ال .و�إ�ضافة
اىل ه��ذه املعطيات ،م��ن اجل��دي��ر ذك��ره ان معظم الأب��ح��اث يتم
اجرا�ؤها على الرجال ولذلك العالج ال ينا�سب الن�ساء متاما.
تعر�ض املعطيات ان احتمال �إ�صابة امل���ر�أة ب�أمرا�ض القلب
الوعائية تبلغ ن�سبة  - 30%بحيث ان هذه الن�سبة هي خم�سة
�أ�ضعاف احتمال �إ�صابتها ب�سرطان الثدي .كما ان �أمرا�ض القلب

النخفا�ض �إمدادات الدم ،تظهر لدى الن�ساء بعد حوايل � 10سنوات
من ظهورها لدى الرجال (� 55سنة مقابل � 45سنة) ،امّا الن�ساء
فوق عمر  65عاما فهن يف نف�س ن�سبة الإ�صابة لدى الرجال.
ويف هذا ال�صدد ،ي�ضيف د .ني�سان ينيف ،ب�أن امل�شكلة املركزية التي
ت�ؤدي اىل الن�سب العالية من الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية
لدى الن�ساء ،هي ان العوار�ض �أمرا	���ض ال��ق��ل��ب الأق��ف��اري��ة لدى
الن�ساء لديها مميزات وخ�صائ�ص تختلف عن تلك املوجودة يف
الكتب التقليدية املتداولة يف تعليم طبّ القلب .ومن املمكن ان تكون
هذه العوار�ض عبارة عن �أوجاع مو�ضعيّة يف ال�صدر� ،أو اوجاع يف
ال�صدر لي�ست لها عالقة ببذل اجلهد ،تغيري معدل �ضربات القلب،
�صعوبة يف التنف�س ،دوخة وغثيان وتعب غري مربر .ومبا ان هذه
العوار�ض من املمكن ان تظهر اي�ضا بحاالت التوتر النف�سي ،متيل
معظم الن�ساء بالتوجه اىل امل�ست�شفى يف وقت مت�أخر اكرث من
كاف بالن�سبة
الرجال .كما �أن الوعي لدى الطواقم الطبية غري ٍ
للعوار�ض غ�ير التقليدية ،الأم���ر ال��ذي ي����ؤدي اىل �أخ��ط��اء يف
ت�شخي�ص احل��ال��ة ال�����ص��ح� ّي��ة� ،أ���ض��اف��ة اىل الأف���ك���ار امل�سبقة
ع��ن ميل الن�ساء اىل املبالغة وا�ستخدام ال��ع��واط��ف املفرطة
يف حت��دي��د ال��ع��وار���ض واع��ت��ب��اراه��ا جم��رد ع��وار���ض نف�سية.
ان االجابة على �س�ؤال االختالف بني عوار�ض النوبة القلبية لدى
الرجال والن�ساء هي اجابة غري وا�ضحة حتى اليوم ،كما ان و�سائل
امل�ساعدة التي ي�ستخدمها طبيب القلب للت�شخي�ص هي غري كافية
لإعطاء �صورة كاملة عن حالة املري�ض .فعلى الرغم من ان نتائج
تخطيط القلب �سليمة وكذلك نتائج فح�ص اجلهد ،من املمكن ان تكون
النتائج نف�سها مغلوطة ب�سبب املبنى الت�شريحي جل�سم املر�أة.
ولذلك ،عند ت�شخي�ص احلالة ،على الطبيب �أن ي�أخذ باحل�سبان
جمموعة متنوعة من املعطيات ت�شمل العوامل التي ت��ؤدي اىل
خطر الإ�صابة بنوبات قلبية عند الن�ساء كالتدخني :عدم ممار�سة
الريا�ضة ،ال�سمنة الزائدة ،ارتفاع �ضغط الدم ،ال�س ّكري ،ون�سبة
عالية للكولي�سرتول يف الدم كذلك التاريخ الوراثي الطبي للعائلة.

زبائن بنك مركنتيل ،ميكنكم البدء بالتمتع مبجموعة الإمتيازات الوا�سعة يف امل�صالح
التجارية الكربى يف البالد القريبة �إليكم :بنك مركنتيل يجدّد ويو�سّ ع على الدوام جمموعة
االمتيازات �ضمن برنامج "مركنتيل �سمايل" لزبائنه �أ�صحاب بطاقة اعتماد البنك.
يتم �ض ّم الزبائن �أ�صحاب بطاقة اعتماد البنك تلقائيًا �إىل برنامج االمتيازات
وي��ت��م� ّت��ع��ون م��ن تخفي�ضات وام��ت��ي��ازات ع��دي��دة م��ق�دّم��ة م��ن جم��م��وع��ة وا�سعة
م���ن ال�����ش��ب��ك��ات وامل�����ص��ال��ح ال��ت��ج��اري��ة يف ال���ب�ل�اد م��ث��ل :الأزي������اء والأح���ذي���ة،
ال�����س��ي��اح��ة واال���س��ت��ج��م��ام ،التعليم وامل��ن��ت��ج��ات امل��ن��زل��ي��ة وال��ع��ائ��ل��ي��ة وغ�يره��ا.
بهذه الفرتة الإحتفالية التي تتميز بكرثة امل�صاريف ،يعر�ض البنك جمموعة من التخفي�ضات
على زبائنه الذين ي�شرتون من �شبكات الت�سويق وامل�صالح التجارية� .شركة "�أركياع"،
تقدّم للم�سافرين �إىل العقبة يف فرتة الأعياد القريبة ،امتيا ًزا ح�صريًا �إ�ضافة للتخفي�ض
الثابت عند �شراء رزمة رحالت يف فندق كمبين�سكي يف العقبة .ومن بني امل�صالح التجارية
اجلديدة التي ان�ضمت م�ؤخرًا للمجموعة ميكن ذكر :مام�سي ،هوم �ستايل ،چولباري
و�ساكارا .تن�ضم هذه ال�شبكات لل�شبكات امل�شمولة يف الربنامج ومنها� :أوبتيكانا ،كريزي
الين ،تيباع نئوت ،نيمرود ،نعمان ،باردينون ،كالرك�س ،ريكو�شت� ،شري �سپا وغريها.
ي��ق��ول ت��وم�ير پ�ي�رچ ،م�ساعد �أول للمدير ال��ع��ام وم��دي��ر ق�سم الت�سويق وتطوير
الأع��م��ال يف مركنتيل" :نعمل ب�شكل دائ��م على تقدمي �شتى اخل��دم��ات واملنتجات
يف جم��ال الإئتمان والتوفري لزبائننا ،وه��ذه امل�� ّرة ،مبنا�سبة عيد امليالد ،نعر�ض
خا�صا ملن يحب اال�ستجمام يف العقبة عرب �شركة طريان "�أركياع".
عليهم امتيا ًزا ّ
ب��ن��ك مركنتيل يتمنى ل��زب��ائ��ن��ه ع��ي��د م��ي�لاد جم��ي � ًدا و���س��ن��ة �سعيدة ومباركة".
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ت��رام��ب وس��ي��اس��ة البلطجة
وال�������خ�������اوة واإلره�����������اب

مقاالت

اإلع���ل���ام�������ي أح�����م�����د ح������ازم

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،الرئي�س اخلام�س
والأربعني للواليات املتحدة الأمريكية الذي مل يبق
على رئا�سته �سوى ع��ام واح��د ،ا�ستطاع خ�لال فرتة
رئا�سته �إع��ط��اء در���س قا�س للدول العربية مبا فيها
ال�سلطة الفل�سطينية ،وذلك من خالل �إجراءات �أقل ما
يقال عنها انها بلطجة وزعرنة .لكن "هيك دول عربية
بدها هيك ترامب" .الرئي�س الأمريكي اع�ترف ب�أن
ال�سعودية �ساعدت �أمريكا مببلغ  400مليار دوالر،
الأم���ر ال��ذي �ساهم يف �إي��ج��اد �أك�ثر م��ن مليون مكان
عمل .ويف احلقيقة �أن الكل يعرف �أن ه��ذا املبلغ مل
يكن كم�ساعدة �إمنا كان "خاوة" فر�ضها ترامب على
النظام ال�سعودي مقابل حماية وا�شنطن لل�سعودية .
عقب �إعالن وزارة الدفاع الأمريكية عن �إر�سال قوات
ومعدات دفاعية �إىل ال�سعودية لتعزيز قدرات الدفاع
ال�سعودية �ضد التهديدات الإي��ران��ي��ة�،أدىل ترامب
بت�صريحات �صحفية يف احلادي ع�شر من �شهر �أكتوبر/
ت�شرين اول قال فيها �إ ّن ال�سعودية وافقت على الدفع
مقابل �أي �شيء تقوم به الواليات املتحدة ،مبعنى
"�إدفعوا نحميكم" .وال يوجد حماية جمانية .ولذلك،
وح�سب املعلومات املتوفرة ،مت ار�سال قوات وتعزيزات
ألفي
�إىل ال�شرق الأو�سط مل�ساعدة ال�سعودية مثل �إر�سال � ّ
جندي �إ�ضايف ،و�سربني من الطائرات ومنظومتي "ثاد"
و"باتريوت" الدفاعيتني ،دون حتديد جدول زمني لذلك.
يقول املحلل ال�سيا�سي ل�صحيفة "الوطن" العمانية يف
مقال له" ":ال غرو �أن يتباهى الرئي�س دونالد ترامب ب�أنه
الرئي�س الأمريكي الأوحد الذي ا�ستطاع �أن يخرق القانون
الدويل وي�ضع قرارات ال�شرعية الدولية حتت قدميه"،
وال �شك يف �أن املحلل عنده كل احلق .فالرئي�س الأمريكي
ترامب ا�ستطاع �إ�صدار قرا ًر باعرتاف الواليات املتحدة
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل و�إ�صدار قرار بنقل ال�سفارة
الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س املحتلة والإعالن عن
اعرتاف الواليات املتحدة ب�سيادة �إ�سرائيل على ه�ضبة
اجلوالن ال�سوري املحتلة ،و�شرعنة امل�ستوطنات يف
ال�ضفة الغربية ،ودعم توجهات �إ�سرائيل ل�ضم �أرا�ضي
غور الأردن وتهويد مدينة اخلليل ،وال ندري ماذا بعد.
يف احلقيقة �أن ترامب ع��رف كيف يبتز ال�سعودية
"عينك ...عينك" وع��رف كيف يخاطب الأمريكيني
للو�صول اىل الكر�سي رقم واحد يف الواليات املتحدة.

ففي حملته الإنتخابية قالها �صراحة �أن ال�سعودية يجب
�أن تدفع �شاءت �أم �أبت ،وما وعد به �إ�سرائيل نفذه �أي�ضا.
ويف ظل هذه املواقف التي قام بها ترامب مل يتجر�أ �أحد
على مواجهته والوقوف �ضد �سيا�سة البلطجة التي ال
حترتم ال�شرعية الدولية والقانون الدويل ،وال تعري �أي
اهنمام مليثاق منظمة الأمم املتحدة .وال يزال ترامب
م�ستمر يف �سيا�سة �إنهاء الق�ضية الفل�سطينية والق�ضاء
على حقوق ال�شعب الفل�سطيني حتى �أنه يحاول مع
�شريكته �إ�سرائيل وق��ف املعونات املتوا�ضعة التي
تقدمها وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأونروا)� .صحيح �أن العامل مبا يف ذلك
الدول العربية غ�ضت النظر عما فعله ترامب يف املنطقة
منذ قدومه للرتا�سة ،لكن حماوالته بوقف معونات
(الأنروا) و�إنهاء خدماتها باءت بالف�شل يف الأمم املتحدة.
اللجنة الرابعة التابعة للأمم املتحدة واملعنية بامل�سائل
ال�سيا�سية اخلا�صة و�إنهاء اال�ستعمار� ،أو�صت الأمم
املتحدة باتخاذ ق��رارات �إيجابية فيما يتعلق بوكالة
الأن��روا .ويف اجتماع للجمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة
يوم الثالث ع�شر من ال�شهر احلايل ،اتخذ املجتمعون
ق���رارات مت املوافقة عليها بالإجماع تتعلق بوكالة
(الأون���روا) ،وباللجنة اخلا�صة املعنية بالتحقيق يف
املمار�سات الإ�سرائيلية التي مت�س حقوق الإن�سان
الفل�سطيني وغ�يره من ال�سكان العرب يف الأرا�ضي
املحتلة .وبالرغم من ذلك ال ميكن لأح��د التكهن مبا
�سيفعله ترامب حول هذا املو�ضوع يف املدة املتبقية
من رئا�سته وال �أحد يعرف ما يدور يف ذهنه فكل �شيء
عنده مباح ،والأخطر من ذلك على ال�شعب الفل�سطيني
�إذا مت �إع����ادة انتخابه رئي�ساً ل��ل��والي��ات املتحدة
ويرى حمللون �سيا�سيون �أن بقاء ترامب يف الرئا�سة
�أم��ر م�ضمون لعدة �أ�سباب منها :دعمه لإ�سرائيل
ب�شكل مل ي�سبقه �إليه �أحد ،مثل نقله �سفارة بالده �إىل
القد�س ،تربيره �سيا�سة بناء امل�ستوطنات يف ال�ضفة
الغربية ،رف�ضه فكره �إق��ام��ة ال��دول��ة الفل�سطينية،
ورغبته يف تنفيذ ما يعرف ب�صفقة القرن .كل هذه الأمور
وغريها تدفع اللوبي ال�صهيوين يف الواليات املتحدة
�إىل تف�ضيله على غريه من املر�شحني� .إ�ضافة �إىل ذلك
حت�سن الأو���ض��اع االقت�صادية للمواطن الأمريكي
ب�شكل مقبول خالل الفرتة املا�ضية من رئا�سة ترامب

زُه���ي���رن�������ا
ُ

زه���������ي���������ر دع�����ي�����م

(جن�����������وى يف ع���ي���د
م�����ي��ل��اده ال�������س���اب���ع
حل�����ف�����ي�����دي الأ ّو ل
زه��ي�ر جُ ��ب��ران دع���ي���م – ع��ب�� ّل�ين وال����ذي
ي�������ص���ادف  12 \20م����ن ك���� ّل ����س���ن���ة )
ُز ه�����������������������������������������������ي����������������������������������������������ر
ُز ه���������ي���������رن�������������������ا ال����������� ّ��������ص���������غ����ي����ر
���������ل���������ال
ع��������������������ط�������������������� ُر ال��������������������ت�
ِ
وزن�������������ب�������������ق������������� ُة ال���������غ���������دي���������ر
َي������������������������������������������������ك������������������������ب����������������������� ُر
ي����������������������ك���������������������� ُت����������������������بُ
ي��������������ح�������������� ُل�������������� ُم �أن ي�������ط���ي���ر
ي�������ن���������������ش������� ُر الآت��������������������������ي ن������������دىً
ً
������������وخ�������������ا وع��������ب����ي���ر
و��������������ش�������������م�
ً
ّ
ُم����������ت����������ه����������اد ًي����������ا  ،محُ ��������ل��������ق��������ا
ف������������������وق رب������������������ى ال����������زن����������اب����������ق

ف������وق ُذ رى الأث���ي��ر
ُي��ن��اج��ي ال����ّ�س��م��ا َء ت��ار ًة
ور َّب���������������ه ال�����ق�����دي�����ر
������������������روج ال�������ري�������ح
ي������غ������ف������و يف م�
ِ
وج��������������ن��������������ب��������������ات ال����������ه����������دي����������ر
�������س������ب������ع م����������ن ال���������������س�������ن���ي���ن ...
ح����������������اك����������������ه����������������ا �����������������ش����������������ا لاً
وز ّن���������������������������������������������������ا َر �أم����������ي���������ر
وزرع��������������������������������������������ه��������������������������������������������ا
يف ث��������ن��������اي��������ا ال�����������ع����������� ِّز �أم�������ًل������اً
�����������ش������������عُّ .....وي�����������������ن��������ي��������ر
ُي�������������� ِ
�أن�������ت – �����س����ي����دو – ب������ا ُ
حل������بِّ �أ ْو ىل
�أن�����������������������ت ب����������امل����������ج����������د ج��������دي��������ر
ِع�������������������������������������������������������������������������������������������������ش
" ت����������������ن���������������� ْع���������������� َن����������������ف "
واج������������ع������������ ِل ال����������ع���������� َّز �أ����������س����ي����ر.

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

ما ي�ؤمل ال�شجرة لي�س الف�أ�س الذي ت�ضرب به ،و�إمنا ما
ي�ؤملها حقاً هو �أن يد الف�أ�س من خ�شبها ،حقا حقيقة مرة
وم�ؤملة .ومن خالل هذه الرمزية والتي حتمل بني طياتها
الكثري من املعاين� ،أود �أن �أبعث بر�سالة اىل القيادتني
ال�سيا�سية والدينية على حد �سواء ،هذه الر�سالة التي
وُلدت بعد تفكري عميق ور�ؤيا ثاقبة ملجريات الأمور.
لقد ق��ررت كتابة ه��ذه ال�سطور اىل �أب��ن��اء الع�شرية
املعروفية بوا�سطة القيادتني ال�سيا�سية والدينية
علها ت�ستيقظ من �سباتها ،رغم انني �أعلم علم اليقني
�أن احلقيقة م��ؤمل��ة ج��دا وك��ل ال��ق��ادة يتهربون من
امل�س�ؤولية ويلقون باللوم �أحدهم على الآخر ،وهنالك
م�ؤ�شر خطري �آخ��ر ال يقل �أهمية عن باقي الق�ضايا،
وهي �أنه بدل من تكون ر�ؤية م�ستقبلية ونهج جديد
وتعامل مع الأمور برتوي وح�ضارة وحكمة ،نراهم
وللأ�سف ال�شديد من�شغلني يف ق�ضايا م��رت عليها
ع�شرات ال�سنني ،ال بل �أك��ل عليها الدهر و�شرب ،ال
تتما�شى مع روح هذا الع�صر وال تواكب ح�ضارته.
ق�����ض��اي��ا ع��دي��دة و�أ���س��ئ��ل��ة ك��ث�يرة ت��ط��رح نف�سها،
وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،م��اذا عن اخلرائط
الهيكلية ،الريا�ضة وال�شباب ،مكافحة املخدرات،
م��ك��اف��ح��ة ال��ع��ن��ف ،تخ�صي�ص امل��ب��اين ال�سكنية،
تطوير مناطق �صناعية وغ�يره��ا م��ن الت�سا�ؤالت.
على م��دى ثمانني ع��ام��ا ،ول�ل�أ���س��ف ال�شديد ،مل نر
اف��ع� ً
�اال ميكننا ان ن�صنفها يف خانة الإجن����ازات ،مل
يفتح حتى م�صنعا ب�سيطا ليكون م�صدر رزق لبع�ض
العائالت ،يف حني ت�ستمر هذه القيادات بذر الرمل

يف ال��ع��ي��ون يف حم��اول��ة
م��ن��ه��ا ل��ت�����ض��ل��ي��ل ال��ن��ا���س واال���س��ت��ه��ت��ار بعقولها
وت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ب��ال��ع��اط��ف��ة ل��ك�����س��ب ث��ق��ت��ه��م.
ت�سفي هاوزر ،من حزب بوغي يعلون وممن �صاغوا
قانون القومية يح�صل على �أعلى ن�سبة �أ�صوات من �أبناء
الطائفة الدرزية ،ما يقارب ثالثة وع�شرون �ألف �صوت،
فكيف ميكن تف�سري ذلك� ،إنه و�ضع ال ميكن قبوله يف هذا
الزمن الغريب .ال�سلطة حتاول متزيق عقول الب�شر �إىل
�أ�شالء وو�ضعها يف قوالب جديدة� ،أ�صبحنا ال نعرف
ب�أي مكان يختبئ ال�سيئون ،اجلميع يتحدث مبثالية
وم�س�ؤولية ويعمل عك�س ذلك على �أر�ض الواقع ،اىل متى
�سي�ستمر م�سل�سل الرت�ضية وانتهاز الفر�ص للمكا�سب
وامل�صلحة ال�شخ�صية على ح�ساب امل�صلحة العامة؟
وم��ن منطلق امل�س�ؤولية وامل�صلحة العامة ،ف�إنني
�أدع���و ال��ق��ي��ادت�ين ال�سيا�سية وال��دي��ن��ي��ة �أن يكفوا
ع��ن احل��دي��ث وك��أن��ه��م ممثلون للطائفة املعروفية
وه���ي منهم ب����راء ،ك��ف��اك��م ،فنحن ل�سنا ب�سلعة
تتاجرون بها وتعقدون ال�صفقات على ح�سابنا،
ايل متى �ست�ستمرون يف تطبيق �سيا�سة ف� ّرق ت�سد؟
امل��ج��ال�����س املحلية ح�صلت ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة 230
مليون �شاقل ،ف����إىل �أي���ن �ستذهب ه��ذه امليزانية؟
وه��ي ال ت�سمن وال تغني ع��ن ج��وع ،كفانا ه��روب
م���ن احل���ق���ائ���ق وارمت�������اء يف ح�����ض��ن الأوه�������ام.
نحن �أم���ام منعطف خ��ط�ير ،ف��إم��ا مواجهة الواقع
امل���ر ب��ك��ل ج����ر�أة وم�����س��ؤول��ي��ة و�إم����ا العي�ش على
الأط�ل�ال بعيدا ع��ن مواكبة احل�����ض��ارة والع�صر.

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

أنوار ميالد يف ظل أوضاع مقلقة

ب�ضعة �أي���ام تف�صلنا ع��ن منا�سبة عيد امليالد
املجيد ،وحتتل هذه املنا�سبة العزيزة ،كما هو
متبع �صدارة� ،صدارة �صحف ومواقع التوا�صل،
وحتدي ًدا العنوان الروتيني "عدت ،وب��أي حال
ع��دت يا عيد!" وتنمق الكلمات والعبارات من
�أ�صحاب الأقالم احتفا ًء بهذه املنا�سبة كمنا�سبة
عزيزة لها قيمتها االجتماعية ،النف�سية ،والدينية،
وكالعادة تربز �أج��واء و�شجرة العيد وتو�صف
بدقة التجهيزات على م�ستوى ال��دول والأف��راد،
ولي�س ه��ذا بخط�أ لأعار�ضه ،ول��ن يكون موقفي
معاك�سً ا ل��غ�يري م��ن �أ���ص��ح��اب الأق��ل�ام ،ك��ي ال
نعكر �صفو ه��ذه الأج���واء الرائعة� ،أو نن ّغ�ص
�سعادة املحتفلني ،ب��ل نه ِّنئهم بالعيد ال�سعيد
�آملني �أن يعود على اجلميع باليمن والربكات،
ف���أن ُت�شع َل �شمع ًة خ�ير م��ن �أن تلعن الظالم!
رغم ما تقدّم ،ت�ستوقفني هذه املنا�سبة ال�سعيدة
اً
طويل لنحا�سب �ضمرينا وال نن�سى
ومثيالتها
�أو نتنا�سى مظاهر تف�شي العنف و�سفك الدماء،
ه��دم البيوت وت�شريد الأط��ف��ال العزل وذويهم،
ومعاناة املجتمع من تردي الأو�ضاع االقت�صادية،
اخلطاب الطائفي والتع�صب بك ّل �أ�شكاله ،وتف�شي
اجلوع والفقر وغياب العدل والأم��ان ،لي�س فقط
يف حميطنا و�إمن��ا يف كافة �أرج��اء املعمورة  .فما

ت��ن�����س��دل ال�����س��ت��ارة على
م�شهد م��ؤث��ر ،قتل ،عنف،
�سطو ،ت�صفية ح�سابات
�إال ون�����ت�����ف�����اج������أ ب�����ح�����ادث�����ة �أخ����������رى.
نعم ،ال ميكن يف مثل هذا التقرير املخت�صر ،ذكر
عدد احل��وادث وامل�شاهد امل�ؤملة و�أخ�ص بالذكر،
على �سبيل امل��ث��ال ،يف بلدي مقتل ال�شاب عادل
خطيب  17عامًا ،انتحار �أب يف لبنان ب�سبب عدم
ا�ستطاعته �شراء منقو�شة البنته بتكلفة �أقل من
� 2شيكل ،وحرق �آخر نف�سه ،بالإ�ضافة �إىل غرق
ع�شرات الأط��ف��ال والأه��ايل يوميا �أثناء هروبهم
م��ن احل���روب وامل��آ���س��ي �إىل ال���دول الأوروب��ي��ة،
وقذف جثثهم �إىل ال�شواطئ ،بينما ينعم املجتمع
ال����دويل وال���ق���ادة بالنعيم وح��ي��اة الرفاهية.
كلي �إميان وثقة ب�أن هناك نفو�سً ا ال بد و�أن تذكر
وتتذكر �أ�صحاب احل��االت اخلا�صة وتعي حجم
نتائج هذه الأو�ضاع ،وتعمل كل ما بو�سعها لو�ضع
حد لها و�إ���ض��اءة درب املحتاجني و�إ�سعادهم،
وتدافع عن الإن�سانية وتعمل على غر�س روح
الف�ضائل وروح الت�سامح والقيم ب�ين النا�س.
�أعاده اهلل وك ّل منا�سبة �سعيدة على كل من ي�ؤمن بنبذ
العنف ،ويدعو �إىل احلرية والتعاي�ش وحتقيق العدل
والعدالة بكل خري وا�ستقرار ،وك ّل عام و�أنتم بخري!
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ك��ي��ف ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ن��ظ��ام ص��ح��ي خ��ل�ال ف��ت�رة األع��ي��اد

رونزا حايك  -اخصائية تغذية

ها نحن نقرتب من عيد امليالد املجيد ور�أ�س ال�سنة,
والأطعمة ال�شهية واملغرية على انواعها حتيطنا
من كل جانب .قد تكون عطالت الأعياد وقتاً منا�سباً
لتذوق �أكالت لذيذة ود�سمة بكميات كبرية وبالتايل
زي��ادة بالوزن ب�شكل �سريع .ولكن م��اذا لو كان
ب�إمكانك اال�ستمتاع بالعطلة دون ال�ضرر ب�صحتك؟
ق��م ب��ات��ب��اع ه���ذه اخل���ط���وات الب�سيطة للبقاء
ب�����ص��ح��ة ج���ي���دة خ��ل��ال م���و����س���م الأع����ي����اد:
()1الأكل بعقالنية :عندما ت ��أك��ل ,ك��ل ببطء
وانتبه مل��ذاق الأط��ع��م��ة ورائحتها .ان ا�شارة
ال�شبع ت�ستغرق ب�ضع دق��ائ��ق ل��ل��و���ص��ول �إىل
عقلك ،فمن امل�ستح�سن �أن ت�أخذ ا�سرتاحة ملدة
 10دقائق ،قد تدرك بعدها �أنك ممتلئ ول�ست
بالفعل بحاجة اىل املزيد من الطعام .ال جتل�س
�إىل مائدة العيد ومعدتك فارغة لأن ذلك يجعلك
عر�ض ًة ل�ل�إف��راط يف تناول الطعام .تناول نوع
واحد فقط �أو اثنني من احللوى التي حتبها ً
بدال
من �أخذ عينات من كل خيار متاح على الطاولة.
()2طبق واح�����د ي���ك���ف���ي :ح�����اول �أن مت�ل��أ

ال���ط���ب���ق م������رة واح��������دة ف����ق����ط ،ال �أك���ث��ر.
()3تبديل ال���وج���ب���ات :مب���ا ان���ك ت��ع��ل��م ب����أن
ال��ع�����ش��اء ���س��ي��ك��ون د���س��م �اً وك��ث�ير ال�����س��ع��رات
احل��راري��ة ,من املف�ضل تق�سيم ال�سعرات على
م���دار ال��ي��وم فمث ًال ك��ل ف��ط� ً
�ورا وغ����ذا ًء خفيفاً.
ميكنك � ً
أي�ضا زي��ادة اخل�ضروات يف كل وجبة.
()4ا�شرب كمية كافية من امل��اء :املاء �ضروري
للعديد من الوظائف اجل�سدية  ،مبا يف ذلك احلفاظ
على ���س��وائ��ل خ�لاي��ان��ا ,ه�ضم ال��ط��ع��ام وحتليل
العنا�صر الغذائية .ا�شرب م��اء ق��در امل�ستطاع
ط���وال ال��ي��وم .قلل م��ن ا�ستهالكك امل�شروبات
الغازية ,الع�صائر عالية ال�سعرات والكحول.
()5اختيار بدائل �صحية :مع بع�ض التعديالت
الب�سيطة للو�صفات ،ميكنك اال�ستمتاع بامل�أكوالت
املف�ضلة لديك دون الزيادة بالوزن .على �سبيل
املثال  ،ميكن ا�ستبدال الكرميا باليوغورت ,اخرت
اجلنب الأخف د�سماً مثل الكوجت او جنب الفيتا ً
بدال
من اجلنب الأزرق �أو جنب ال�شيدر كثريا ال�سعرات
احلرارية .بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،مف�ضل اكل اخل�ضار
امل�����ش��وي��ة وال�����س��ل��ط��ات قبل ال��ل��ح��وم الد�سمة.
( )6ط��ب��خ م��ع ت��ق��ن��ي��ات �أك��ث�ر ���ص��ح��ة� :إزال����ة

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

يف بداية كل عام ،خطط كثرية ي�ضعها البع�ض
علها حت�سن بطريقة ما حياتهم ،وبح�سب درا�سة
�أمريكية ،ف�إن نحو واحد من كل ثالثة يخططون
لتح�سني �أنف�سهم بطريقة �أو ب�أخرى� ،إال �أن
ن�سبة ب�سيطة تعمل على تنفيذ تلك اخلطط.
فنحو  75%منهم يتم�سكون ب�أهدافهم لأ�سبوع
على الأقل ،فيما يلتزم نحو  46%منهم باخلطط
بعد �ستة �أ�شهر ،وهو ما دفع بخرباء �إىل حتديد
�أهداف يرتك االلتزام بها � ً
أثرا على ال�صحة.
�أول��ه��ا �إنقا�ص ال���وزن ..وه��و ه��دف ي�سعى
ل��ه ك��ث�يرون �إال �أن حتقيقه لي�س �سه ًال،
وال��ن��ج��اح ف��ي��ه يتطلب �� ً
�ص�برا ،ف�����ض� ًلا عن
ات���ب���اع ن��ظ��ام غ���ذائ���ي وط��ل��ب ال���دع���م من
الأ�صدقاء والأق��رب��اء يف الأوق��ات ال�صعبة.
ويف ه��ذه الأوق���ات ال�صعبة� ،إن بحثت عن
�أ�صدقائك �أو �أ�سرتك ،ووجدتهم ً
بعيدا عنك،
اب��د�أ بتح�سني عالقتك بهم� ،إذ �إن الأبحاث
ت�ؤكد �أن الأ�شخا�ص الذين ميلكون عالقات
اجتماعية قوية يعي�شون �أط���ول ،فانعدام
ال��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة اع��ت�بره باحثون

�أ����ش���د خ���ط���ورة م���ن ال�����س��م��ن��ة وال��ت��دخ�ين.
�أم�����ا حم������اوالت الإق���ل���اع ع���ن ال��ت��دخ�ين
ف���ه���ي ك����ث��ي�رة ،وق������د ن�������ص���ح اخل���ب��راء
الفا�شلني يف الإق��ل�اع ع��ن��ه ،تغيري طريقة
التخل�ص م��ن��ه ،ل�ضمان جن��اح التجربة.
�أم���ا امل�����ش��ي ومم��ار���س��ة ال��ري��ا���ض��ة فيقلالن
ال��ت��وت��ر ،وه���ي ن�صيحة راب���ع���ة ي��دع��وك
اخل�ب�راء لتطبيقها للحماية م��ن ال�ضغوط
التي �إن كانت مزمنة قد تت�سبب يف الأرق
واالك��ت��ئ��اب وال�سمنة و�أم���را����ض القلب.
كما يدعو اخل�براء للعمل التطوعي ،خا�صة
و�أن م�ساعدة الآخرين جتلب ال�سعادة التي
حت�سن ال�صحة بح�سب درا�سة حديثة �أكدت �أن
ً
�شعورا بالإيجابية
الأ�شخا�ص الذين ميلكون
�أق��ل عر�ضة لأمرا�ض القلب بن�سبة .20%
ول�صحة �أف�ضل ،يجب الإك��ث��ار من النوم،
فالنوم الليلي يحمي الذاكرة ويح�سن املزاج.
كما يدعو اخل�ب�راء للإكثار م��ن ال�سفر� ،إذ
�إن��ه يفتح ب��اب امل��غ��ام��رة ويعطي ال�شعور
بالتجديد ويق�ضي ع��ل��ى روت�ي�ن احل��ي��اة.

ال���ده���ون ال���زائ���دة واجل��ل��د م��ن ال��ل��ح��وم التي
تعدهاً .
بدال من القلي ,ميكن اخلبز �أو ال�شوي.
()7تنظيم برنامج الريا�ضة اخل��ا���ص ب��ك :قد
يكون م��ن ال�صعب يف العطلة تخ�صي�ص وقت
ل��ل��ري��ا���ض��ة ,ل��ك��ن مم��ك��ن تخطيط ن��ظ��ام متارين
مالئم جل��دول عطلتك .ب� ً
�دال من التمرين املعتاد
املتوا�صل ،قم بتق�سيم التمارين على مدار اليوم.
()8تعزيز اجلهاز املناعي اخلا�ص بك� :إن تناول
جمموعة متنوعة من الفواكه واخل�ضروات امللونة
يعد �أح��د �أف�ضل الأ�شياء التي ميكنك القيام بها
لتعزيز نظام املناعة لديك .هذا �سي�ضمن ح�صولك
على بع�ض العنا�صر الغذائية املعززة للجهاز
املناعي  ،مبا يف ذل��ك فيتامني  Cوفيتامني .A
تناول حفنة من املك�سرات والبذور يوميًا تعد
و�سيلة رائعة ملحاربة الأمرا�ض لأنها حتتوي على
معادن معززة للمناعة مثل الزنك وال�سيلينيوم.
وال تن�سى �أن حت�صل على ال��راح��ة املنا�سبة
فقلة النوم ميكن �أن ت�ضعف جهاز املناعة لديك.
()9اعادة ب��رجم��ة عقلك� :إذا كنت ت��ري��د اكل
طعام العيد يف وقت �آخر  ،ميكنك احل�صول عليه
الح��ق�اً ول�ست بحاجة لأك��ل اك�ثر مم��ا ت�ستطيع

الآن .عندما ت��ع��رف ب��أن��ه ميكنك ت��ن��اول طعام
العيد يف �أي وق��ت  ،ف�أنت تتحكم ب�شكل �أف�ضل
يف اختياراتك الغذائية .من املهم �أن تتذكر ,اذا
اكلت يف احدى الوجبات ب�شكل مبالغ فيه ,فيمكن
�أن تهتم ب�أن تكون الوجبة التالية �صحية اكرث.

أفضلالطرقللحفاظعلىصحتكيففصلالشتاء

حمل الطق�س البارد يف ال�شتاء �أمرا�ضاً كثرية ،ومييل
ال�شخ�ص خالل هذا الف�صل للخمول واال�سرتخاء والبقاء
يف املنزل ،حيث ت�صبح مناعة اجل�سم �أ�ضعف للأمرا�ض
وي�صبح �أك�ثر عر�ض ًة لنزالت ال�برد القا�سية .وتبقى
الوقاية خري من العالج لذلك البد من وجود طرق طبيعية
لتقوية مناعة اجل�سم وحت�صينه �ضد �أمرا�ض ال�شتاء،
ونحن بدورنا �سنعرفك على بع�ض هذه الطرق للت�أكد من
�أن ج�سمك �سيكون على ما يرام يف ف�صل ال�شتاء البارد.
ال�������������������������������������������������ن�������������������������������������������������وم:
يف املتو�سط فنحن ننام ل�ست �ساعات يومياً� ،أي �أقل
بكثري من � 7إىل � 9ساعات املو�صى بها للنوم يف ف�صل
ال�شتاء ،فنحن بطبيعة احل��ال بحاجة للنوم ملدة
�أطول يف الطق�س البارد .لذلك من الأف�ضل جل�سمك �أخذ
الق�سط الكاف من النوم ليكون بكامل طاقته ون�شاطه.
احل�������������������������������ل�������������������������������ي�������������������������������ب:
هل ت�شعر بالربودة ت�سري يف �أو�صالك ب�شكل كبري ،هذا
يعني �أن جهازك املناعي بحاجة �إىل الدعم والتقوية،
و�سيكون من اجليد تناول احلليب وم�شتقاته من منتجات
الألبانوالأجبانفهيم�صادرغنيةبالربوتنيوالكال�سيوم
كما �أنها حتتوي على فيتامينات  Aو  B12التي جتعلك
بحال �أف�ضل ،ويف�ضل �أن تختار
ت�شعر بالدفء وت�صبح ٍ
َ
تلك القليلة �أو منزوعة الد�سم بدال من كاملة الد�سم.
اخل�������������������������ض������������ار وال����������ف����������اك����������ه����������ة:

�إن الربد يف اخلارج والبقاء يف املنزل �أمر مغري ً
جدا
لتناول الأطعمة الد�سمة ولكن من املهم الت�أكد �أنك
لن حتيد عن النظام الغذائي اخلا�ص بك مهما كانت
املغريات ،احر�ص على تناول  5ح�ص�ص من الفاكهة
واخل�ضار يومياً ،و �إذا �شعرت ب ��أن ج�سمك يحتاج
لل�سكريات فمن الأف�ضل تناول التمر �أو الزبيب �أو
الفواكه املجففة ب� ً
�دال من احللويات كما �أن ع�صري
الربتقال رائع ً
جدا يف ال�شتاء ملا يحتويه من فيتامني . C
اخل���������ض����راوات ال�������ش���ت���وي���ة ك����اجل����زر وال��ل��ف��ت
واجل����زر الأب��ي�����ض م��ف��ي��دة ج� ً
���دا يف ه���ذا امل��و���س��م.
ال�������������ب�������������ق�������������اء يف امل��������������ن��������������زل:
ال تتذرع بالربد للبقاء يف غرفتك ،من ال�ضروري ً
جدا
ممار�سة ن�شاطات ال�شتاء مع الأ���س��رة والأ�صدقاء
كامل�شي على ال�شاطئ وممار�سة الريا�ضة والتزحلق
على اجل��ل��ي��د ،ف��ذل��ك �سيجعلك ت�سيطر على وزن��ك
و�سيعزز ن�شاط اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ،كما �أن���ه طريقة
رائ��ع��ة لك�سر ال��روت�ين ب� ً
��دال م��ن ال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل.
وج�����������������ب�����������������ة الإف������������������������ط������������������������ار:
ال�شتاء مو�سم م��ث��ايل ل��ت��ن��اول وج��ب��ة �إف��ط��ار د�سمة
حتتوي على الن�شويات والألياف املفيدة التي تعطيك
الن�شاط ومتد ج�سمك بالطاقة الالزمة كما �أنها ت�ساعد
على ال�شعور بال�شبع ملدة �أط��ول� ،أ�ضف �إىل وجبتك
احلليب وامل�شم�ش املجفف والزبيب و�شرائح املوز.
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اقرتب العام  2019على االنتهاء ،تار ًكا حز ًنا
ً
عميقا يف نفو�س العديد من جماهري الوطن العربي،
على فراق باقة من �أملع النجوم ،الذين �أ ّثروا يف
حياة اجلميع ،رحلوا فج�أة �أو لأ�سباب �صحية،
تاركني � ً
إرث��ا ال ي�ستهان به من الأعمال الفنية.
ون��ر���ص��د ل��ك��م ق��ائ��م��ة ب���أب��رز امل�����ش��اه�ير ال��ذي��ن
رحلوا خ�لال العام ال��ذي �أو�شك على وداعنا:
ف�����������������������������اروق ال��������ف��������ي�����������������ش��������اوي
ت��ويف الفنان امل�صر الكبري ف��اروق الفي�شاوي،
 25يوليو  ،2019عن عمر  67عامًا ،مت� ً
أثرا
مبر�ض ال�سرطان ،عقب دخوله غيبوبة كبدية،
حيث كانت حالته حرجة للغاية ،وب��ذل ً
فريقا
م��ن الأط��ب��اء جم��ه��و ًدا ك��ب�يرًا حم��اول��ة لإن��ق��اذه.
ع���������������������������زت �أب���������������������������������و ع��������������وف
رحل الفنان امل�صري القدير عزت �أبو عوف ،يف
 1يوليو  ،2019عن عمر  71عاما ،بعد �صراع
مع املر�ض ،وم�سرية فنية طويلة ق��دم خاللها
ً
ع� ً
كبريا من الأعمال الفنية ما بني الت�أليف
�ددا
املو�سيقي والتلحني والتمثيل وتقدمي الربامج،
رغم تخرجه يف الأ�سا�س يف كلية الطب ،كما �أ�سّ �س
�أبو عوف مع �أخواته فرقة "فور �أم" املو�سيقية

التي قدمت ً
عددا من الأعمال والوجوه الفنية.
������������س�����������ي�����������م�����������ون �أ������������س�����������م�����������ر
بعد معاناته مع مر�ض ال�سرطان  ،تويف يوم 11
�سبتمرب ,املخرج اللبناين �سيمون �أ�سمر عن عمر
يناهز  76عاماً بعد م�سرية حافلة بالنجاحات
و�إط��ل��اق ال��ن��ج��وم و�إخ������راج �أه����م ال�ب�رام���ج.
حم���������������������������������م���������������������������������د جن�����������������م
ت��ويف الفنان الكوميدي امل�صري ،حممد جنم،
يف  5ي��ون��ي��و ،ع��ن عمر يناهز  75ع��ام��ا ،بعد
���ص��راع م��ع امل��ر���ض ،ودخ��ول��ه يف غيبوبة مكث
ب�سببها يف �أح��د م�ست�شفيات حي الدقي للعالج
وكانت حالته �سيئة ،اكت�شف الأطباء �إ�صابته
بجلطة دماغية ،ومت حجزه بالعناية املركزة.
حم��������������������م��������������������ود اجل����������������ن����������������دي
وغ���� ّي����ب امل������وت يف � 11أب����ري����ل امل���ا����ض���ي،
ال��ف��ن��ان حم��م��ود اجل��ن��دي ،ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز 74
ع��ام��ا ،ح��ي��ث ك��ان ق��د �أ���ص��ي��ب ب ��أزم��ة مر�ضية
ط���������������ل���������������ع���������������ت زك������������������ري������������������ا
رحل الفنان القدير طلعت زكريا يف � 8أكتوبر
املا�ضي ،بعد �صراع مع املر�ض ،عن عمر ناهز 59
عاماً ،حيث تدهورت حالته قبل وفاته ومت نقله لأحد

م�ست�شفيات ال�ساد�س من �أكتوبر ،ليُتوفى هناك.
ه����������ي����������ث����������م �أح�����������������م�����������������د زك�����������ي
ُت��� ُوفيّ ال��ف��ن��ان ال�����ش��اب هيثم �أح��م��د زك���ي ،يف 7
ن��وف��م�بر ،ع��ل��ى �إث���ر ت��ع� ّر���ض��ه ل��ه��ب��وط ح���اد يف
الدورة الدموية ،وجاءت وفاته �صدمة كربى،
زادت �أوج��اع الفن امل�صري يف العام ،2019
ب��ع��د وف����اة ع���دد ك��ب�ير م���ن ال��ن��ج��وم خ�لال��ه.
حم�����������������������س�����������ن�����������ة ت����������وف����������ي����������ق
توفيت الفنانة الكبرية حم�سنة توفيق يف  7مايو
عن عمر ناهز الـ  80عامًا حيث �إنها من مواليد
عام  ،1939و�سجّ ل �آخر ظهور لها يف حمافظة
�أ�سوان ،فرباير املا�ضي ،حيث مت تكرميها هناك
�إ������������س�����������م�����������اع�����������ي�����������ل حم��������م��������ود
ل���ف���ظ ال���ف���ن���ان ال���ك���ب�ي�ر �إ����س���م���اع���ي���ل حم��م��ود
�أنفا�سه الأخ�ي�رة ،يف � 7أب��ري��ل ،ع��ن عمر 69
ع��ام��ا؛ �إث���ر تعر�ضه لأزم���ة �صحية مفاجئة.
���������س��������ع��������ي��������د ع����������ب����������د ال�������غ�������ن�������ي
رح���ل ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري ���س��ع��ي��د ع��ب��دال��غ��ن��ي،
يف  18ي��ن��اي��ر امل��ا���ض��ي ،ب ��أح��د م�ست�شفيات
امل���ع���ادي ب��ع��د ����ص���راع ط���وي���ل م���ع امل���ر����ض.
حم������������م������������د �أب����������������������������و ال������������وف������������ا

ت����ويف ال���ف���ن���ان امل�������ص���ري حم��م��د �أب�����و ال��وف��ا
يف  29ي���ون���ي���و ،ب��ع��د ����ص���راع م���ع امل��ر���ض
ن���������������������������ادي���������������������������ة ف���������ه���������م���������ي
توفيت يف  14ف�براي��ر ،الفنانة ن��ادي��ة فهمى
ع��ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز  71ع��ام��ا ب��ع��د ���ص��راع طويل
م��ع امل���ر����ض .وك��ان��ت ال��راح��ل��ة ن��ادي��ة فهمى
تقيم خ�ل�ال الأ���ش��ه��ر الأخ��ي�رة مب��ن��زل زوجها
ال�����س��اب��ق ال��ف��ن��ان ���س��ام��ح ال�����ص��ري��ط��ى حتت
رع��اي��ة اب��ن��ت��ه��ا ال��ف��ن��ان��ة اب��ت��ه��ال ال�صريطي.
��������ش�������ع�������ب�������ان ع��������ب��������د ال�������رح�������ي�������م
ت�����وفيّ ي����وم  3دي�����س��م�بر ،ال��ف��ن��ان ال�شعبي
امل�����ص��ري ���ش��ع��ب��ان ع��ب��د ال���رح���ي���م ،ع���ن عمر
ن��اه��ز  62ع��ا ًم��ا ب��ع��د وع��ك��ة �صحية �أمل���ت به
��������������ش�������������وق�������������ي امل�����������������اج�����������������ري
تويف املخرج التون�سي �شوقي املاجري عن 57
عاما �إث��ر ذبحة قلبية تعر�ض لها يف القاهرة
حم��������������������������م��������������������������د خ�������������ي������������ري
غ��ي��ب امل����وت ال��ف��ن��ان امل�����ص��ري حم��م��د خ�يري
ع���ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز ال���ـ  77ع���ام���ا ،وذل����ك بعد
�أزم���ة �صحية تعر�ض لها يف الأي���ام الأخ�ي�رة
ا���س��ت��ل��زم��ت ن��ق��ل��ه �إىل �إح����دى امل�ست�شفيات.
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يهبك هذا العام حدثاً فلكياً منا�سباً وخرب ًا جمي ًال حيث
تتوقف الكواكب عن معاك�سة رغباتك وعرقلة خطوتك
 ،وحترك الكواكب يف عام  2020ال يزعجك وال يتدخل
احلمل ب�ش�ؤونك  ،وابتداء من ال�شهر  5مايو  ،ت�شعر �أن الأمور
تغريت ومن بعد هذه الفرتة �ستبدا امل�ستجدات بحياتك.
يخف ال�ضغط يف ه��ذا العام ال��ذي يعدك بالأف�ضل
ويجعلك ت���درك م��ا ت��ري��د وت��ع��رف ميولك فتكت�شف م��ا يثري
اهتمامك  ،وق��د تذهب نحو انعطاف كلي واجت���اه جديد يف
حياتك  ،م��ع �أن الن�صيحة ه��ي يف ال�ت�روي وانتظار الن�صف
ال���ث���اين م���ن ع���ام  2020ك���ي حت���دث ال��ت��غ��ي�يرات املطلوبة
ميكنك هذا العام حتقيق تقدم وتطور وتر�سيخ فكرة جديدة
 ,وفتح �أب��واب على بع�ض امل�شاريع التي جمدتها يف ال�سابق
 ،كما �أن��ك حتافظ على عالقات جيدة وت�شعر بجو �إيجابي
للتعبري ع��ن �أف���ك���ارك ورغ��ب��ات��ك  ،وللح�صول ع��ل��ى ترقية

ي���ك���اد ي���ك���ون �أح������د ع��ن��ا���ص��ر ال�������س���ع���ادة ل����ك يف ع���ام
 2020ه����و ����ش���ع���ورك ب���االن���ت�������ص���ار ع���ل���ى امل�����ش��اك��ل
وب���ال���ق���درة ع��ل��ى ت��خ��ط��ي��ه��ا وف���ر����ض �أو�����ض����اع ج��دي��دة
تنتهي معاك�سة الكواكب لك وخا�صة معاك�سة كوكب املريخ يف
اال� �س��د هذا العام ولكن كوكب �ساتورن قد يتنافر مع برجك يا عزيزي
اال�سد  ،مما يحمل �إليك حتديات جديدة ،ولكنك ت�ستطيع تخطيها
�إذا ت�صرفت �إزاءها بحنكة وهدوء �أع�صاب  ،وتتو�صل �إىل النتائج الإيجابية
وال�سالم ،واملطلوب منك هذا العام هو الوعي واجلهد وح�سن الت�صرف .
قد تتعر�ض يف بع�ض فرتات العام  2020اىل مواقف حرجة ولكنها �صغرية
 ،حيث كما قلنا ف�إن ت�أثريات الكواكب تكون قوية  ،مما يجعلك تواجه عرقلة
وت�أخري ًا وت�ضطر �إىل مراجعة بع�ض الأعمال ,في�صعب عليك التن�سيق
بني خمتلف مهماتك ،وت�ضطر �إىل حما�صرة بع�ض امل�شاكل ال�صغرية .
تعاين من بع�ض الت�أخريات والعرقالت وبع�ض امل�شاكل املفاج�أة يف
الن�صف الأول من ال�شهر ،ولكن االم��ور ت�صبح �أف�ضل بكثري بعد هذه
الفرتة  ،وتقوم ب�سد دين �سابق  ،وتو�سيع مكان عملك  ،و تنجح يف
احلب وتبد�أ بالبحث عن الكماليات  ،يتبدل املزاج العام نحو االف�ضل .

ابتدا ًء من �شهر  7لعام  2020حتديد ًا  ،تتغري حياتك نحو
االف�ضل  ،وتتدخل الكواكب لتغري املجرى العام للأمور وتفر�ض
قوانينها  ،وتت�أثر بفعل حركتها بطريقة �شديدة و�إيجابية
القو�س فت�شعر بالأمان والقوة  ،ما ي�شجع كل واحد من مواليد العقرب
على الت�صرف بثقة بالنف�س  ،وتكون متعاطفاً مع اجلميع.
�إنها �سنة العواطف املزدهرة يا عزيزي برج القو�س  ،حيث �ستكون حياتك
العاطفي هي االف�ضل من بني كل ابراج  ، 2020تعي�ش فرتة مليئة بال�سحر
واحلب والأ�شواق تبد�أ بال�شهر ال�سابع  ،وت�ستمر حتى بداية العام املقبل
 2021وتتاح لك فر�ص اللقاءات احللوة والعذبة واملتعددة املتنوعة .
حت��ذرك ماغي فرح من البداية ال�سيئة لهذا العام  ،حتى ال ترتكب
احلماقات والأعمال املتهورة  ،ولكي تبقى مبن�أى عن امل�شاكل املحتلمة
 ،قد ت�شعر بالتعب والإرهاف من ال�شهور الثالثة الأوىل من عام 2020
 ،وتكون بحاجة �إىل الراحة وتعي�ش توتر ًا يف امليدان العائلي � ،إال �أنك
�ستكون �أق��وى وذل��ك بف�ضل دعم ال�شريك لك  ،مما يجعلك تتجاوزها
بنجاح ويجعلك ت��رت��ب �أم���ورك م��ن ج��دي��د وتنطلق نحو م�ستقبل
�أف�ضل بكثري  ،وباملجمل ف�إن النهايات هذا العام �أف�ضل من البدايات .

ت��ت��ب��دل الأج�����واء اب���ت���دا ًء م��ن �شهر  7ي��ول��ي��و 2020
وذل���ك على ك��ل الأ���ص��ع��دة  ،ال�شخ�صية والعاطفية
واملهنية  ،فبعد م��رور اال�شهر الأوىل يعود الهدوء
�إىل حياتك وتنتظم الأم����ور  ،وت��ك��ف ال��ك��واك��ب عن
ال�ث��ور
معاك�ستك وت�ترك ل��ك امل��ج��ال لت�سوية بع�ض الأم��ور
 ،ولكن ب�شكل ع��ام االج��واء تبدو �إيجابية نوعاً ما .
حاول �أن تنجز �أعمالك ب�شكل هادئ ورزي��ن قبل ال�شهر ال�سابع
 ،حيث �أن تلك الفرتة ال توحي بالهدوء والطم�أنينة  ،بل تدعوك
للعمل واملثابرة واملواجهة وجمابهة ال�صعوبات  ،وتن�صحك ماغي
فرح  2020ب�أن توظف طاقتك وت�صرب وتنظم �أولوياتك ،فب�شكل
عام هذا العام يتطلب منك م�ضاعفة اجلهود للح�صول على ما تريد.
ت�سري الأم��ور من ح�سن �إىل �أح�سن  ،فت�شرق بجاذبية خا�صة
وت��ت��زود مبعنويات مرتفعة ومقاومة ا�ستثنائية  ،وتتالحق
الن�شاطات بنمط �سريع ومذهل لتبلغ �أه��داف��ك بنجاح كلي .

ت��غ��م��رك ال��ك��واك��ب ب��إ���ش��ع��اع��ات��ه��ا االي��ج��اب��ي��ة بني
ال�شهر  3و ال�شهر  ، 8حيث تعزز ال��ك��واك��ب من
حظوظك ه��ذه الفرتة وتعزز �أو�ضاعك العاطفية
وامل��ادي��ة على ال�����س��واء ،ويب�شرك ال��ع��ام 2020
العذراء ب ��أرب��اح ويحمل �إل��ي��ك بع�ض امل��ف��اج��آت الإيجابية
ويزودك بطاقة كبرية وجاذبية وح�سن الت�صرف .
ت�����ش��ع ب�بري��ق خ��ا���ص يف ه���ذا ال��ع��ام ال����ذي ي��ح��م��ل �إل��ي��ك
النفوذ وال��ت��ن��وع وال�����ش��روط املالئمة لإجن���اح خطواتك
وحتقيق �أه��داف��ك  ،وي��ك��ون حد�سك ق��وي بحيث ت�ستدل
ع��ل��ى ال���ق���رارات ال�����ص��ائ��ب��ة م��ال��ي �اً وم���ادي���اً وع��اط��ف��ي �اً.
تتمتع ه��ذا ال��ع��ام بطاقة ك��ب�يرة وح�����س م��ره��ف بح�سب
ماغي فرح  ،بحيث تخو�ض جتربة عاطفية غري اعتيادة
 ،وتهتم ب�شخ�ص يلفت انتباهك ويكون مميز ًا  ،وتذهب
ب��ع�لاق��ت��ك م��ع��ه ب��ع��ي��د ًا  ،وت��ت��ع��رف �أك��ث�ر ع��ل��ى جوانبه
وم�شاعره  ،وحت��اول �أن تنهي ه��ذا العام و�أن��ت مرتبط .

�سر نحو النجاح وال��راح��ة ي��اع��زي��زي ب��رج اجل���دي حيث �أن��ك
ق��د عانيت مب��ا فيه الكفايا يف العامني املا�ضيني � ،صحيح �أن
ع��ام  2019ك��ان اف�ضل ن��وع �اً م��ا ول��ك��ن ال��ع��ام � 2020سيكون
اجل���دي �أف�ضل و�أف�ضل  ،حيث تنهي دورة من القلق واخل��وف املتقطع
وامل�شاكل املهنية واملالية ,وتبد�أ دورة فلكية جديدة م�شجعة
فا�صلة وت��ق��ول وداع���اً لكل م��ا ك��ان يقطع عليك الطريق .تفتح
�أب��واب جديدة نحو ع��امل امل��ال واالع��م��ال وكذلك نحو ال��زواج واالرتباط.
ت�سري �أم��ورك ب�شكل �أف�ضل وت�شعر باالرتياح  ،وجت��د �أن الطريق �أمامك
�سالكة وذلك يف غالبية فرتات العام  2020ما يف�سح املجال �أم��ام ترتيبات
منا�سبة وال��ت��ق��دم بالرت�شح �إىل من�صب � ،أو ل�شغل بع�ض ال��وظ��ائ��ف ،
�أو للتفاو�ض م��ن �أج��ل �إط�ل�اق �أح��د امل�شاريع � ،أو للتقدم اىل ال���زواج ..
من الهم ان حتافظ على ثقتك بالنف�س يف بداية العام  ،فهذا العام يدعوك �إىل
االن�سحاب قليال ومراجعة الذات وعدم اال�ستجابة �إىل نداء الغرائز واالنتقام
واحلقد ،وتقول ماغي فرح عليك باحلذر خا�صة خالل اال�شهر الثالثة الأوىل
حتى ال ترتكب حماقة ما � ،أو تقع �ضحية بع�ض احلوادث ب�سبب الغ�ضب ،وكما
قلنا �سابقاً �أنك مقبل على عام ا�ستثنائي فال تنزع هذه االمور وحتلى بال�صرب يف
البدايات ،لأنك �ستكون من �أف�ضل ابراج  2020يف حال لعبت �أوراقك ب�شكل �صحيح .

ن��ب��د�أ ب��االخ��ب��ار غ�ير ال�����س��ارة حيث لديك عقبات ابتداء
من �شهر � 8أغ�سط�س  ، 2020ولكن االم��ور تكون جيدة
وت�سري ب�شكل جيد قبل هذا التاريخ  ،فت�سجل جناحات
و�أف��راح �اً ول��ق��اءات جيدة خ�لال اال�شهر الأوىل من العام
جوزاء  ،ومت��ر ب��ف�ترة ب��ن��اء مهمة وذل���ك على ك��ل الأ���ص��ع��دة .
تبدو عا�شقاً ومنفتحاً  ،وقد تعرف لقاء ي�شغل قلبك في�سود
االن�سجام جميع ن��واح حياتك ومتتلئ �أم� ً
ل�ا وحيوية،
وتعطيك الكواكب ال�شجاعة واحلظ  ،وحتمل �إليك احلكمة والعقالنية..
تفر�ض عليك �أجواء هذا العام بع�ض الرتيث وعدم ت�ضخيم االمور ،
وحاول �أن تنجز املهمات ال�صغرية �أول ب�أول  ،وال تراكم عملك  ،و�ستطرح
الت�سا�ؤالت وحتاول �أن ت�صحح الأو�ضاع ويف بع�ض االحيان ال ت�سري
الأمور كما ترغب  ،وب�شكل عام بداية العام �ستكون �أف�ضل من نهايته .
�صحيح �أن��ك يف العامني املا�ضيني نا�ضلت وجابهت � ،إال �أن التعب
يظهر عليك يف ه��ذا ال��ع��ام املثقل ببع�ض الق�ضايا املا�ضية ،ولكن
ال�شيء االيجابي يف اب���راج  2020ل��ك ي��ا ع��زي��زي اجل���وزاء �أن��ك قد
متيل �إىل الهدوء  ،وت�شعر �أنك بحاجة �إىل الراحة بعيد ًا عن كل �شيء
 ،وتتبلور فكرة بداخلك تقول لك �أن��ت �أو ًال وم��ن بعد الطوفان !!

ي�سجل هذا العام تغيري ًا كبري ًا وتطور ًا يطال معظم مواليد
امليزان ,ويقلب حياة البع�ض �أو ي�أخذها �إىل منحى �آخر
امليزان �سواء على ال�صعيد ال�شخ�صي �أم املهني  ،ومتو�ضع الكواكب
يدعو جميع مواليد امليزان �إىل التحرك ومواكبة الأح��داث
والتكيف مع املتغيريات التي �ستكون �إيجابية يف معظمها.
ي ��ؤازرك امل�شهد الفلكي لهذا العام بح�سب توقعات ماغي فرح ,2020
ويحمل �إليك الأخبار املطمئنة  ،ويحمل لك احليوية والإقبال والعزم
على النجاح بف�ضل تناغم بع�ض الكواكب التي توفر لك املدى الأو�سع
لعر�ض �أفكارك والبدء مب�شاريع جديدة فيها الكثري من روح التغيري.
تبت�سم الكواكب لك يف هذا العام الذي يزف �إليك �أخبار ًا حلوة وخروجاً
من الأزمات وتكون لديك القدرة على قيادة �أمورك بح ّرية �أكرب و�سالم،
فبعد العا�صفة التي م��رت عليك يف االع���وام املا�ضية جتد ال��ه��دوء ،
وبعد احلروب املا�ضية جتد ال�سالم  ،و يجب االع�تراف ب�أن التجارب
التي مررت بها مل تكن �سهلة � ،إال �أن الرياح تنقلب الآن وحتمل �إليك
منعطفات جديدة و�إيجابية على كل اال�صعدة (احلب واملال والعمل )..

يدفعك العام � 2020إىل الرتاجع قلي ًال لكي ترى الأم��ور من
منظار �أو�سع بح�سب ما تتقوع ماغي فرح  ، 2020وحتثك
الكواكب على البحث عن ا�ستقاللية معينة  ،على �أثر نزاعات
الدلو ق��د توقظ يف نف�سك العدائية � ،أو تدفعك نحو ال��ه��روب .
يف العام  2020حتتاج �إىل حرية �أكرب و�ست�ساعدك الأجواء
العائلية اجليدة لتنطلق بقوة ولتبدء م�شاريعك امل�ؤجلة.
يدفعك هذا العام �إىل الرتاجع قلي ًال لكي ترى الأم��ور من منظار �أو�سع ،
وال�شيء الوا�ضح يف هذا العام بح�سب ماغي فرح � 2020أنك حتتاج �إىل
حرية �أك�بر  ،وحتتاج اىل من يدعمك � ،صحيح �أن��ك كنت الداعم االكرب
للجميع يف االعوام املا�ضية ولكن يف هذا العام �ستحتاج الدعم وال�شيء
اجل��ي��د �أن���ك �ستجده وخا�صة م��ن ط��رف الاه���ل وال�شريك واحلبيب.
ت�شرق بجاذبية وت�ستقطب احلظوظ ابتداء من ف�صل ال�صيف الذي �سيكون
حار ًا بالفعل  ،وتباركك الأف�لاك وتزيد من جاذبيتك فتكون النجم الذي
يثري الغرية ويح�صد الع�شاق ،وت�ستمر عناية الكواكب بك وتعاطفها
معك حتى و�صولنا اىل �شهر اكتوبر  ، 2020مالذا عليك اال�ستفادة قدر
االمكان من هذه الفرتة  ،حيث �أن �أعمالك ت�سري ب�شكل هائل وتزدهر
م�شاريعك املالية  ،وت�شعر ب�أنك عدت �إىل ن�شاطك وحيويتك وت�ألقك .

اخلرب الأهم يف هذا العام هو �أن الكواكب �ستكون اىل جانبك
بعد �شهر  5مايو  ،2020و�ستتوقف عن معاك�ستك  ،فقد
طالت املعاك�سات مع برجك  ،ما دفعك �إىل معاناة وجعلك
متر بتجارب دقيقة وخطرية يف بع�ض الأحيان ،ولكن ال�شيء
اليجابي الآن هو انق�شاع ال�سماء كلياً  ،فت�ستعيد ال�سيطرة
على الأمور وجتد حلو ًال مل�شاكلك  ،وحت�سن اختيار �شركائك
وامل�ست�شارين واملتعاونني  .ك�أنها انطالقة جديدة بالن�سبة لك .
تن�صحك ماغي فرح  2020ان ت�ستفد من الدعوات التي تتلقاها  ،فقد
تعيد من خاللها العالقات القدمية مع بع�ض الأ�صدقاء  ،كما تتعرف
�إىل �أ�صدقاء ج��دد ينالون �إعجابك ور�ضاك  ،كما �أن��ك ومبجمل هذا
العام ت�شعر باال�ستقرار واحليوية وت�سجل تطورات مهمة يف �أعمالك .
تب�شرك ماغي فرح � 2020أن كوكب احلب فينو�س يكون له ت�أثري كبري يف
حياتك يف عام  ، 2020ويخفف من ال�ضغوط التي �سادت يف الفرتة ال�سابقة
 ،وتتمتع بجاذبية ورونق وتكون حمط الأنظار من الطرف الآخر  ،ويحوم
حولك الأ�صدقاء واملحبون  ،وقد ي�أتيك احلب زائ��ر ًا �إذا كنت خالياً،
وجتذب اجلن�س الآخر وتثري الغرية  ،ما قد يولد م�شاكل مع ال�شريك .

تبد�أ يف هذا العام رحلة جديدة وم�سرية خمتلفة  ،وقد ت�ضطر
اىل �إحداث تغيري جذري يف بع�ض نواحي حياتك  ،والو�صول
�إىل معرب �آخر  ،بعد فرتة من االختبارات والتجارب املميزة
 .الفرتة بني ال�شهر  5وال�شهر  7تكون بغاية االهمية وعليك
العقرب
�أن تكون بكامل جهوزيتك  ،فهي مرحلة التغيري الكبري.
ك��ن حري�صاً على ك��ل التفا�صيل يف ه��ذا ال��ع��ام املتقلب
والذي يحمل و�ضعاً فلكياً دقيقاً بالإجمال  ،وي�سجل تنافر ًا بني عدة
كواكب مما ينذر ب�صراعات وحروب عامة وثورات و�أعمال �إرهابية
 ،طبعاً �أن��ت غري معني بذلك ولكنك �ستت�أثر بكل ه��ذه االح���داث ،
مما يجعل حياتك على ال�صعيد ال�شخ�صي �أك�ثر �صعوبة نوعاً ما .
على الرغم من ال�صعوبات واملطبات التي قد تعرت�ض طريقك ف�إن عام
 2020يحمل معه التجدد والبناء والتطور ويزيد من تفا�ؤلك ويحول كل
�أعمالك �إىل جناح تلو جناح  ،ولن يكون النجاح يف العمل فقط بل �سيكون
كذلك يف احلب  ،وك�أنها ع�صا �سحرية تقلب الأو�ضاع مل�صلحتك يف ف�صل
ال�صيف �أو يف الن�صف الثاين من العام  ،وباملجمل ف�إن عام  2020ي�سمح
لك ب�شتى الأحالم  .حتى �إن مظهرك يتبدل وتعلو االبت�سامة فوق وجهك.

ت��ب��د�أ م��اغ��ي ف��رح م��ن الأه���م وال��ت��غ��ي�يرات الكبرية يف
حركة الكواكب بالن�سبة ل�برج احل��وت  ،مم��ا يعني
�أنك مقبل على مرحلة مهمة لقلب املوازين مل�صلحتك
احل��وت  ،بحيث تكون كل الت�أثريات والتطورات مل�صلحتك ،
و�ستتعزز �أو�ضاعك املهنية وال�شخ�صية والعاطفية.
ت��ت��اب��ع م�����س�يرت��ك ال��ت��ي ب��د�أت��ه��ا يف االع����وام امل��ا���ض��ي��ة فتثري
الإع����ج����اب ومت���ح���و م���ن ذاك���رت���ك ال�����ض��غ��وط ال�����س��اب��ق��ة ،
فت�سابق ال��زم��ن ن��ح��و �إجن����از ت��ري��د �أن حتققه ب����أي ث��م��ن .
ال ���ش��ك �أن����ك يف ع���ام ��� 2020س��ت��دخ��ل دورة ف��ل��ك��ي��ة �أك�ث�ر
وع����د ًا  ،ت��ن��ال م��ع��ه��ا ال��ن��ت��ائ��ج امل��ل��م��و���س��ة وت��خ��ط��ط خاللها
للم�ستقبل  ،و ق���د ت�����س��اف��ر ���س��ع��ي �اً ل��ت��ط��وي��ر يف �أع��م��ال��ك.
توقع على جناحك وتفوقك يف ه��ذا ال��ع��ام البديع  ،والذين
يحمل على الأرج���ح �أف��راح �اً وانت�صارات بالن�سبة لغالبية
م��وال��ي��د ب���رج احل���وت  2020و ق��د حت��ق��ق امل��رجت��ى وتبلغ
�أه���داف���ك وت��ت��م��ت��ع مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة وح��ي��وي��ة م�ضاعفة .
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