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ش� �ف� �اع� �م ��رو ت �ح �ت �ف��ل ب��ع��ي��د امل � �ي�ل��اد م� ��ن خ� �ل��ال ل � �ق � �اء امل � �ع � �اي� ��دة ال �ت �ق �ل �ي��دي

االعتداء على كنيسة الروم األرثوذكس
يف ش��ف��اع��م��رو ه��و ع��م��ل صبياني

قام �أبناء الطائفتني الإ�سالمية والدرزية
يف �شفاعمرو ،بالتوافد اىل قاعة ال�سيدة
ال��ع��ذراء الرعوية ،ي��وم الثالثاء لتقدمي
ال��ت��ه��اين مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د امل��ي�لاد املجيد
لإخوتهم �أبناء الرعايا امل�سيحية ،مب�شاركة
رج��ال ال��دي��ن ورئي�س البلدية وع��دد من
�أع�����ض��اء البلدية احلاليني وال�سابقني،
�إىل جانب مديري امل��دار���س واجلمعيات
وامل ��ؤ���س�����س��ات ال�ترب��وي��ة واملجتمعية.
وكانت الكلمة الأوىل لل�شيخ �ضياء خالدي،
�إم��ام م�سجد ال��ن��ور ،ال��ذي ق��ال� " :أتقدم
�إىل الطائفة امل�سيحية و�أهنئهم بالتحيات
العطرات الطيبات مبنا�سبة حلول عيد
امليالد املجيد و�أ�سال الرب يف ملكوته �أن
يدمي فرحته الدائمة على الأمة العربية يف
�أقطار الأر�ض وعلى الإن�سانية جمعاء".
ثم ه ّن�أ �إمام الطائفة الدرزية ،ال�شيخ يو�سف
�أبو عبيد املحتفلني بالعيد م�ؤكدًا على �أن
" ال �شك �أن هذه االحتفاالت اجلماعية
والتوا�صل والت�آخي بني �أبناء هذا البلد
احلبيب والعادات الطيبة التي ورثناها عن
الآباء والأجداد يجب على كل منا العمل على

تر�سيخها يف كل بيت" .وقدم يف نهاية كلمته
التهاين بحلول عيد امليالد املجيد للجميع.
و�أل��ق��ى رئي�س البلدية ،الأ���س��ت��اذ �أم�ين
عنبتاوي تهنئة و�أ ّكد على �شعار البلدية
"�أي منا�سبة لأي �شفاعمري هي منا�سبة
ل��ك��ل ���ش��ف��اع��م��رو .ل��ي�����س �أروع م��ن ه��ذه
املنا�سبة ميالد ر���س��ول املحبة وال�سالم
لنقف �إزاء ه��ذا امل�شهد ال��رائ��ع يف هذا
ال��ب��ل��د ال��ت��اري��خ��ي العظيم" وق���دّم تهاين
وت�بري��ك��ات �شفاعمرو " ف�شعارنا كان
و�سيبقى ك�أبناء العائلة ال�شفاعمرية،
يف �شفاعمرو كلنا م� ًع��ا نحتفل .ف�سقف
انتمائنا الأوحد يجب ان يكون �شفاعمرو.
و�أ�ضاف عنبتاوي قائلاً  " :يف هذا اليوم
امل��ب��ارك اطلب مبعية من يريد من خالل
انتمائه لهذا البلد ان ن�سعى معًا على م�ستوى
كل البلد لت�شكيل جمل�س من كبارنا �س ًنا
وقد ًرا ليبقى هذا املجل�س الرقيب والنا�صح
الأمني مل�صلحة �شفاعمرو و�أهل �شفاعمرو".
وان��ت��ه��ى ال��ل��ق��اء مب��ث��ل م���ا اب���ت���د�أ من
ت���ب���ادل ت��ه��اين ال��ع��ي��د وامل�����ص��اف��ح��ات يف
�أج���واء م��ن الأخ���وة واملحبة والتالقي.

ع�ّب�رّ �أه����ايل م��دي��ن��ة ���ش��ف��اع��م��رو ع��ن غ�ضبهم ال�����ش��دي��د يف ب��ح��ر �أ���س��ب��وع الأع��ي��اد
امل��ب��ارك��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي  ,و���ش��ج��ب��وا ب�����ص��وت واح���د
ت�صر ًفا غ�ير الئ��ق وم�شني ك��ون��ه اع��ت��داء على ح��رم��ة بيت ع��ب��ادة  ,فقد خطت
ع���ب���ارات م�����ش��ي��ن��ة ع��ل��ى ج�����دران ك��ن��ي�����س��ة ال�����روم الأرث���وذك�������س يف �شفاعمرو
وقد انفردت ال�سالم بن�شر فيديو ير�صد من خالله هذه الفعلة النكراء وعليه با�شرت
ال�شرطة بالتحقيق ف��و ًرا وعملت على مراجعة كافة كامريات املراقبة املن�صوبة
باملنطقة وعملت على تق�صي بع�ض احلقائق من جمموعة من ال�سكان يف احلي
وعليه ف�إن حتقيقات ال�شرطة ك�شفت �أن االعتداء على كني�سة ال��روم الأرثوذك�س
وخ��ط ع��ب��ارات م�شينة على جدرانها ه��و عمل �صبياين لثالثة �صبيان ت�صرفوا
ب�شكل غري م�س�ؤول غري �آبهني ب�أ�صداء فعلتهم كونهم مل يتعمدوا الكتابة على
ج��دران الكني�سة على وجه التحديد ومل يكن بنيتهم التهجم على الكني�سة مطل ًقا

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 االلكرتوني ntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
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ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ت���وزع ق��س��ائ��م ش �رائ��ي��ة للموظفني بمناسبة األع��ي��اد
قامت بلدية �شفاعمرو وللعام الثالث على التوايل
بتوزيع مبلغ � 200ألف �شاقل (مت ر�صده يف بند
خا�ص مبيزانية البلدية) على جميع املوظفني
والعاملني فيها مبنا�سبة الأعياد .وح�ضر اللقاء
رئي�س وادارة البلدية ورئي�س و�أع�ضاء جلنة
املوظفني يف البلدية ومئات املوظفات واملوظفني.
افتتحت اللقاء و�أدارت���ه الناطقة با�سم بلدية
�شفاعمرو ال�سيدة حنان ح��داد ح��اج ،تالها
كلمة معايدة م��ن قبل رئي�س البلدية ال��ذي
�أك����د :ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذه ال��ل��ق��اءات م��ن اجل
توطيد ال��ع�لاق��ات ب�ين املوظفني و�أ���ض��اف ان
ه��ذه ال�سنة �سيتم ت��وزي��ع ق�سيمة ���ش��راء ب
� 400شاقل ب� اً
�دل من � 300شاقل وذل��ك ك�شكر

للموظفني على املجهود املبذول خالل ال�سنة".
كما قدم رئي�س البلدية ال�سيد �أم�ين عنبتاوي
التهاين جلميع املحتفلني بعيد امليالد املجيد
ورا����س ال�سنة امليالدية م�شددًا على �أن �أي
عيد يف �شفاعمرو لأي��ة طائفة هو عيد للجميع
ولكل �شفاعمرو .تاله كلمة مدير عام البلدية د.
مرحبًا باحل�ضور وقدم التهاين
كمال �شوفانية ّ
للموظفني مبنا�سبة الأعياد املجيدة .كما حتدث
رئي�س جلنة املوظفني عزيز �سواعد ف�شكر رئي�س
البلدية واملجل�س البلدي على ه��ذه االلتفاتة
الطيبة وقدّم التهاين بالأعياد .وا�ستمتع احل�ضور
بفقرة �شعر قدمتها الطفلة دارين �صالح ،ثم اختتم
احلفل بتوزيع الق�سائم ال�شرائية على املوظفني.

بشرى كبرية ألهالي الخروبية واألحياء
املجاورةبحضورمئاتاألطفالللفعاليات
يف ف��رع شبكة امل��رك��ز الجماهريي

م���ع ان���ط�ل�اق �أوىل ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ن�����ش��اط��ات
الرتبوية والثقافية ،غ�صت قاعة ف��رع �شبكة
امل��راك��ز اجلماهريية يف املبنى املتجدد يف حي
اخل��روب��ي��ة ب��ح�����ش��د م��ن ا لأط���ف���ال م��ن خمتلف
ا لأح���ي���اء م��ن��ه��ا اخل��روب��ي��ة ،امل��ط��ل��ة ،ال�ب�رج،
وادي ال�����ص��ق��ي��ع وح���ت���ى م���ن �أط���ف���ال ق��ري��ة
احل��م�يرة ،ح��ي��ث مت ع��ر���ض م�����س��رح��ي��ة "�سكر
ومرمر" التي تتحدث ع��ن احل��وادث البيتية.
وت�أتي هذه الفعاليات تواف ًقا مع ر �ؤي��ة رئي�س
وادارة البلدية و�شبكة امل��راك��ز اجلماهريية
ب��اف��ت��ت��اح ف���رع امل���رك���ز اجل��م��اه�يري ر���س��م � ًي��ا
ق��ري � ًب��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة احل���ي وا لأه����ايل.
ي��ذك��ر �أن ف��رع امل��رك��ز اجل��م��اه�يري ب��د �أ ين�شط
بالفعاليات املتعددة ويقوم على تنظيم الفعاليات
مركزة امل�شروع مي�سا حاج علي مب�شاركة ا لأهايل.
ه������ذا والق�������ت ال���ف���ع���ال���ي���ات ا���س��ت��ح�����س��ان
احل�����ض��ور املتعط�شني مل��ث��ل ه���ذه الن�شاطات
ال�ترب��وي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ،وه���ذه
امل�����س��رح��ي��ة وال�������دورات م���ا ه���ي �إال غي�ض
م����ن ف���ي�������ض م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ق����ادم����ة.

ط��ل�اب ص���ف���وف ال���ع���اش���ر م���ن امل����درس����ة ال��ث��ان��وي��ة
"ب" ب��ف��ع��ال��ي��ة يف م���رك���ز امل����ارش����ال ش��ف��اع��م��رو

ق��ام ط�لاب ال�صف العا�شر "ج" م��ن امل��در���س��ة الثانوية "ب"
يف �شفاعمرو خ�لال الأ���س��ب��وع املا�ضي ب��زي��ارة خا�صة ملركز
امل��ار���ش��ال م��ت��ع��دد اخل���دم���ات وخ��ا���ص � ًة ل�شريحة املكفوفني
ومت تنفيذ ع��دة فعاليات بعنوان " و�أن���ا � ً
أي�ضا �أ�ستطيع".
حيث القت الفعالية جتاوبًا وا�ستح�سان �أع�ضاء املركز التي بادرت
اليها امل�ست�شارة الرتبوية يف املدر�سة املركزة "فيوليت نخلة" ،
بالتعاون مع مدير املدر�سة الأ�ستاذ علي مقبل والطاقم املرافق لها
من املربيات� ،سهى علي ،امل جرو�س ،امنة نعمة وليلى �سرور.

مدير املدر�سة الأ�ستاذ علي مقبل ثمن هذه الفعالية الإن�سانية
َ
عملهن املتميز ،خا�ص ًة ان الفعالية تهدف
واملركزة واملربيات على
�إىل غر�س القيم االن�سانية ملجتمعنا كتقبل االخر واحتوائه ودجمه
يف املجتمع ليحقق ذاته وي�ستغل طاقاته وقدراته وليثبت �أن الإعاقة
تزيد من عزميته و�إ�صرار �صاحبها على التميز االيجابي والعطاء.
ه��ذا و�شكرت امل��در���س��ة ادارة مركز امل��ار���ش��ال مب��دي��ره ال�سيد
ن���ادر ���ش��ه��اب وامل���رك���زة رن���ا يو�سفني ع��ل��ى ال��ت��ع��اون املثمر.
�شمل امل�شروع ثالثة لقاءات متنوعة فاللقاء الأول كان عبارة عن
معلوماتوفعاليات،تعرفمنخاللهاالطالبعلىالكفيف.ويفاللقاء
الثاين ا�ست�ضاف الطالب طاقم "مار�شال" وكفيفني من املركز  .وافتتح
اللقاءالثالثال�سيديو�سفمباريكي(�أبو�شكري)رئي�سجمعيةالكفيف،
حيث رحب باملبادرة وبارك اجلهود واملبذولة لتنفيذ هذا امل�شروع
و�شكر طالب ال�صف لقيامهم بجمع التربعات وتقدمي املبلغ للجمعية.
وتخلل اللقاء تعاون يف بناء �أ�شغال يدوية مبنا�سبة عيد امليالد املجيد
ور�أ�س ال�سنة املباركة من خالل فعالية مميزة كما تبادل الطرفان
التهاين واملعايدات وتقدمي الأعمال لبع�ضهم البع�ض واختتم اللقاء
بفقرة مو�سيقية رائعة وكتابة �أمنيات وتقدميها كذكرى للمركز.

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

يف ب����ل����دي ك�����ل ي���غ���ن���ي ع���ل���ى ل���ي�ل�اه
يحدثيفبلدي،وماذااليحدث؟!م�شاهدغريح�ضارية،تل ّون،هزوم�سخ
اجلوخ ،وتعر�ض حاليًّا يف �أنحاء بلدي جمانا م�سرحية �شريعة الغاب.
كل منا �أ�صبح يجيد متثيل كل الأدوار ويغني على لياله ،و�أنا
�أداع���ب �أوت���ار قلمي �أع���زف مقطوعة ع��ن ب��ل��دي و�أغ��ن��ي �أغنية
حزينة كلماتها مبهمة مليئة �آه���ات ،تنهدات ،ل��وع��ة ،وح�سرة
�أبد�أها مبقولة "ويكفي �أنها بلدي لأغني لها على �إيقاع ن�شاز"!
هذا املوقف ،تطلب اال�ستعانة ب�أغنية ماجدة الرومي "كل يغني
على لياله" ،لأردّد على �إيقاعها و�أنغامها �آه� ،آه ،يا بلدنا� ،آه على
الذين غدروك و�سرقوا �ضحكتك وقمرك وما�ضيك احلافل حتى غدا
كل �شيء يتدحرج فيك ككرة ثلج يخطفنا نحو الهاوية ،ويفقدنا
حكمة العقل والإمي��ان واملبادئ والقيم ،وك�أننا �أ ّمة نائمة تنتظر
من ير�سم لها َّ
خط حياتها بحلم طويل ،وقد �سيطر الإحباط والي�أ�س
علينا ،ال نح ّرك �ساكنا؛ ف�شوارعك و�أزق��ت��ك تعاين ،ود ّوارات���ك،
وقلعتك امل�ضاءة وورودك تناجي وت�صرخ �إىل �أي��ن �ستهربون
من احلقيقة؟! فالتاريخ �شاهد ال يرحم� ،إ ّن��ه �سجل بال�صورة
والكلمة .علينا �أن نتذ ّكر "ما من طائر ح ّلق عاليا �إال هوى".
�آه ي��ا ع�ين� ،آه ي��ا ليل� ،آه م��ن ظلم الآه ،وم��ن دع��م الآه ،ليلك

ح��ال��ك��� ،س��م��ا�ؤك م��ك��ف��ه��رة� ،أج����واء ميالدك
دام���ع���ة ،ج��رح��ك ب��ال��غ ال ينحب�س نزيفه.
اع���زف ،اع��زف ي��ا �سيادة ال��ري�����س ،ارق�ص،
ارق�ص يا كركبي ،ترنمّ ومتتع يا حاج ،من نومة
الهنا يف الهواء الطلق يا عزام ،العب ،العب يا حالحله فالفر�صة
متاحة ،ا�ستغل �سحب البطاقة احلمراء واحرز الهدف يا خنيف�س،
ا�ستغل وقت بدل ال�ضائع يا جرو�س� ،أم��ا �أنتم يا باقي ال�سادة
املحرتمني نثمن غاليا وعاليا موقفكم؛ تارة مع ،وتارة �أخرى �ضد،
ونثمن عاليا وغاليا ت�ضحيتكم وعملكم على مدار ال�ساعة من �أجل
امل�صلحة العامة وحماربة الف�ساد والعنف وامل�صالح ال�شخ�صية.
رم���اح ت��دع��و ،يف ن��ق��ده��ا ال��ب��ن��اء وامل��و���ض��وع� ّ�ي� ،إىل التوعية
والإ�صالح ،تت�ساءل �إىل متى �سنظل ثالث فئات ن�سلك ونتقيد بهذا
النهج؟ ومببادئ بالية �أك��ل الدهر علها و�شرب� ،إ�ضافة �إىل �أنها
م�ست ومت�س مب�ستقبلنا وتطورنا واللحاق بركب احل�ضارة.
ّ
�أري����دك بلدتي بحق وحقيقة �أب�� ّي��ة��� ،ش��اخم��ة� ،أ���س��رة واح��دة
نعمل م� ًع��ا على تهيئة الأج����واء املريحة بعيدا ع��ن التجريح
الطائفي ،نتكلم بلغة واح��دة لغة املحبة والإن�سانية.
واخلطاب
ّ
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م��ن��ح ل��ق��ب درج����ة ال�بروف��ي��س��ور للفنان
ال���ش���ف���اع���م���ري ال���ع���امل���ي أس�����د ع���زي

ق��ررت جل��ن��ة جمل�س التعليم ال��ع��ايل  ،منح
ابن �شفاعمرو البار الفنان العاملي �أ�سد عزي
لقب بروفي�سور بجدارة كفنان ت�شكيلي بعد
م�سرية طويلة يف عامل الفن املحلي والعاملي.
ي��ذك��ر �أن الفنان �أ���س��د ع��زي ه��و م��ن مواليد
مدينة �شفاعمرو ومنذ نعومة �أظفاره يع�شق

ال��ف��ن الت�شكيلي حتى �أ�صبح يتنف�سه
ك��الأوك�����س��ج�ين ،وق���ام بن�شر ر�سوماته
حمليًا وع��امل� ًي��ا م��ن م�شاركته يف مئات
امل��ع��ار���ض ح���ول ب��ق��اع الأر�����ض ،وك��ان
�أخ��ره��ا ع��ر���ض يف مدينته �شفاعمرو"
وج��وه م��ن بلدي" .وك��ان اخل�بر منحه
اللقب ،قد �أثلج زمالءه وعائلته وكل من
عرفه بعطائه ال�لاحم��دود بعامل الفن.
ال��ف��ن��ان �أ���س��د ع��� ّزي يعترب م��ن الفنانني
الت�شكيل ّيني العامليني لديه خمزون كبري
ومتن ّوع وي�ؤكد مدى ر�ؤيته الدائمة يف
التط ّور والبحث وب��دون �شك �أن قدراته
الفريدة والنادرة يف الر�سم وح�سا�سيته
الكبرية وبالغة احلدّة يف الر�سم بالألوان
جتعله مم��ي � ًزا على ك��اف��ة امل�ستويات.
ا�ستطاع بقدرات تقن ّية عالية �أن ي�سيطر
من خاللها على ك� ّل التقنيات من خالل
ا�ستعماله �أق�لام الر�صا�ص� ،أكريليك،
احلرب ،الزيت وقطع �أقم�شة ،حتى �أثبت قدراته
اخلارقة حتى �أ�صبح �أ�سمه اليوم جنمًا يحتذى
به ومتيز بو�صف امل�شاعر والأحا�سي�س من خالل
انامله والألوان التي خطت بها ري�شته وبتقنيات
و�أ���س��ال��ي��ب خمتلفة جتعلك تعي�ش ال��واق��ع.

ي�را
ال���ش���ف���اع���م���ري ح���س���ن زي�������ود س���ف� ً
ل�لأك��ادي��م��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��س��ف��راء ال��س�لام

ق��ام��ت جلنة الأك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة ل�سفراء
ال�سالم بتعيني الطالب اجلامعي ح�سن ذيب
زيود ( )23عامًا �سفريًا للأكادميية الدولية
ل�����س��ف��راء ال�����س�لام ال��ت��اب��ع��ة ل�ل��أمم املتحدة
وال��ت��ي تمَ � ُث��ل يف  180دول���ة ح��ول العامل.
ومت اختياره بعد جهوده امل�ضنية والعطاء
ال�لاحم��دود على احل��دود وخا�ص ًة لأطفال
و�أهايل �سوريا يف خميمات اللجوء يف االردن.
يعترب ح�سن زي���ود �إن�����س��ان م��ع��ط��اء ومن
عائلة كرمية وم��ع��ط��اءة ،حاليًا ي��در���س يف
اجلامعات االردن��ي��ة وا�ستطاع �أن يكر�س

وي��ع��ط��ي م���ن وق��ت��ه ل��ل��ع��ط��اء وال��ت��ط��وع.
وق���د ���ش��ارك يف امل����ؤمت���ر ال����دويل لل�شباب
والتطوع يف العا�صمة عمان يف اب املا�ضي
مب�شاركة �ستة ع�شر دول���ة ح��ول العامل.
وب��ع��د م�����روره دورة خ��ا���ص��ة مت �ضمه
ل�ل�أك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة ل�����س��ف��راء ال�����س�لام.
ويف حديث معه من عمان �أكد لنا �أن هذه ال�شهادة
مبثابة م�س�ؤولية كبرية على عاتقي حيث
�سيتم ا�ستيعاب عدد من ال�شباب واعطائهم
�سل�سلة من املحا�ضرات املمنهجة لزيادة
وتر�سيخ ثقافة التطوع يف املجتمع العربي.

اخ��ت��ت��ام م��ه��ي��ب ل��ب��ط��ول��ة ش��ف��اع��م��رو ال��ق��ط��ري��ة ال��راب��ع��ة الع��ب��ا مكابي حيفا ي��ون��ت��ان ليفي
ب����إش����راف م����درس����ة ال��ح��س��ي��ن��ي ل��ل��ك��رات��ي��ه ال��ع��امل��ي��ة وامل��ه��اج��م محمد ع���واد يف زي���ارة
مل��درس��ة ك���رة ال��ق��دم يف شفاعمرو

اختتمت اجلمعة املا�ضية يف مدينة �شفاعمرو ،بطولة الكراتيه
القطرية بامتياز حيث �شارك فيها عدة منتخبات من خمتلف
املدن والقرى العربية يف البالد حيث �شارك ما يقارب ال ٤٠
بلده واكرث من  ٦٠٠العب والعبة يف البطولة بح�ضور الآالف
وج���رت �أح��داث��ه��ا يف ال��ق��اع��ة الريا�ضية ب ��إ���ش��راف مدر�سة
احل�����س��ي��ن��ي ودع����م ق�����س��م ال��ري��ا���ض��ة يف ب��ل��دي��ة �شفاعمرو.
ح�ضر البطولة ال�شيخ �أحمد ح�سن وال�شيخ �أحمد احل�سيني
ورئي�س بلدية �شفاعمرو ال�سيد امني عنبتاوي و مدير عام البلدية
د .كمال �شوفانية و�أع�ضاء البلدية زياد احلاج ،ابراهيم �صبح،
رائف �صديق ومدير ق�سم الريا�ضة اال�ستاذ كارم �صبح ،املدرب
علي طربيه واملدرب عبداهلل احل�سيني منظم البطولة وعدد من
احلكام واملدربني وتوىل الإعالمي ح�سني ال�شاعر عرافة البطولة.
مت��ي��زت ال��ب��ط��ول��ة مب�����ش��ارك��ة نخبه م��ن الأب���ط���ال الدوليني
وامل��ح��ل��ي�ين م��ن��ه��م �أب���ط���ال �أوروب������ا ال�����ش��ف��اع��م��ري�ين �سنان
�شريفي� ،أ���ص��ي��ل ح�سن ،ق�صي �شعبان وحلمي زع���رورة.
ه��ذا وب��ارك االحتفال رئي�س البلدية ال�سيد ام�ين عنبتاوي
ال����ذي حت���دث ع��ن الإجن�����از امل�����ش��رف مل��در���س��ة احل�سيني
وث��م��ن دور امل����درب ع��ب��داهلل وج��م��ي��ع ال�لاع��ب�ين و�أك����د على

ان ال��ب��ل��دي��ة ك��ان��ت و���س��ت��وا���ص��ل دع���م ال��ف��روع الريا�ضية.
كما حتدث كل من الأ�ستاذ كارم �صبح مدير ق�سم الريا�ضة تاله
كلمة ال�شيخ احمد عبد الوهاب ح�سن واملدرب علي طربيه رئي�س
الرابطه ورئي�س هيئة احلكام العامليه بكلمه جوهريه وم�ضمون
عن التعاون وعن و�صول هذه الرابطه الكتفاء ذاتي ومواهب
جبارة وحتدث عن م ّد يد العون لكل من يحتاجها من املدربني.
ام���ا ال�سيد ع��ب��داهلل احل�سيني منظم ال��ب��ط��ول��ة وامل�شرف
عليها �شكر ك��ل م��ن ���س��اه��م يف �إجن���اح ال��ب��ط��ول��ة م��ن ادارة
البلدية وق�سم الريا�ضة فيها وخمتلف امل��ح��ال التجارية
و�شكر جميع امل��درب�ين واحل��ك��ام وال�����س��ك��رت��اري��ة والأه���ايل
وع��ائ��ل��ت��ه ع��ل��ى دع��م��ه��م امل��ت��وا���ص��ل لتحقيق ه���ذا الإجن����از.
ث��م �شاهد احل�����ض��ور ع��ر� ً��ض��ا مم��ي � ًزا لأب��ط��ال اوروب����ا الذين
رف���ع���وا ا���س��م ���ش��ف��اع��م��رو ع��ال��يً��ا ،وه���م ���س��ن��ان �شريفي،
�أ���ص��ي��ل ح�����س��ن وح��ل��ي��م زع�����رورة وق�����ص��ي ���ش��ع��ب��ان ك��م��ا مت
تتويج ف��وج م��ن احل��ك��ام ال��ذي��ن ح�صلوا على ���ش��ارة حكم
وق����ام����ت ب���ل���دي���ة ���ش��ف��اع��م��رو وق�������س���م ال���ري���ا����ض���ة فيها
خ��ل�ال ال��ب��ط��ول��ة ب��ت��ك��رمي الأب����ط����ال وم���درب���ه���م ع��ب��داهلل
احل�����س��ي��ن��ي ع���ل���ى �إجن����������ازات ال���ف���ري���ق يف �أوروب���������ا.

�ضمن م�شروع التعاون بني ق�سم الريا�ضة وفريق مكابي حيفا يف
خمتلف الن�شاطات الريا�ضية واالجتماعية قام العبا مكابي حيفا
من الدرجة العليا حممد عواد ويونتان ليفي بزيارة خا�صة �إىل
مدر�سة كرة القدم التابعة لق�سم الريا�ضة يف بلدية �شفاعمرو.
وكان يف ا�ستقبالهم مدير ق�سم الريا�ضة اال�ستاذ كارم �صبح
وطاقم املدربني ،حيث ا�ستمعوا �إىل كيفية عمل املدر�سة من
خالل مدربني �أكفاء وقدموا لالعبني الن�صائح ب�أن ي�ستمروا
باملواظبة على التدريبات والإ�صغاء �إىل تعليمات املدربني.
�ضمن م�شروع التعاون بني ق�سم الريا�ضة وفريق مكابي
حيفا يف خمتلف ال��ن�����ش��اط��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة واالجتماعية.
الأ�ستاذ كارم �صبح ،اكد ثمن هذه اللفتة الكرمية م�ؤكدًا ان لها الأثر
الإيجابي على الالعبني حيث ي�شاهدون النجوم عن قرب ،و�سيتم
خالل العام تنظيم حافالت مل�شاهدة احدى مباريات مكابي حيفا.

ّ
ا��ــــــــ�ــــــــــ� ��� �ـــــــ� األ�ـــــــــــــ��ــــــــــــ�
ّ
و��� األرض ّ
ا����ة
ا���م و�� ا���س

ﺑﻤـﻨـﺎﺳـﺒــﺔ
ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد اﻟﻤﺠﻴﺪ
ورأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ
ً
����� ��� و��ـ����ـــــــ�� أ�ـ�ــ�دا �ــــ�ـ�ـ�ة
����� ������ وا�����را���� د��ا��ــ� ا�� ا��ــ�
أن ���ن ������ـ�ـ���� أ����� �ــ�ــ� �����
�ــــــ���ـ�ـ�ـــــ� ّ
وا��ــــــــــــــــــ�م وا��ــــ�ــ���ــ�ـــ�

أﻣﻴﻦ ﻋﻨﺒﺘﺎوي

رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو

ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻊ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻣﻨﺤﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ! ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1500ﺵ.ﺝ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺘﺧﻴﺺ
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ

ﻳﻜﺸﻒ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﺑﺎﳴﺸﺎﺓ ﺃﻭ ﺭﺍﻛﺒﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻣﻦ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﻟﺮﺘﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻴﻮﻡ !

!ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻣﺎﻥ

14

مقاالت

29.12.2017

 " 128ال" يف وجه األمريكي ترامب من أجل نصرة فلسطني وزهرة املدائن قائمة الفجر ..وخنجر الغدر

اإلع�����ل����ام����������ي أح�������م�������د ح��������ازم
يحكى �أن �صاحب م��زرع��ة ل�ل�أغ��ن��ام الحظ
نق�صاً متزايد ًا يف ع��دد الأغ��ن��ام ،حيث تبني
له �أن "حرامية" الليل يدخلون خل�سة �إىل
امل��زرع��ة وي�����س��رق��ون منها م��ا ي�ستطيعون.
فن�صحه �أح���د امل��ق��رب�ين م��ن��ه �أن ي�ستعني
ب��ك�لاب ق��وي��ة حل��را���س��ة م��زرع��ت��ه .ف��ق��ال له
�صاحب امل��زرع��ة :امل�شكلة لي�ست يف �إيجاد
الكالب بل امل�شكلة من �سيطعم هذه الكالب
لأن تكاليفها باهظة كونها ك�لاب مدربة.
هذه احلكاية تنطبق بالفعل على دونالد ترامب
الذي �أمر العاهل ال�سعودي بدفع مبلغ 400
مليار دوالر بدل حماية (حرا�سة) لل�سعودية
الأم��ر ال��ذي �أره��ق كاهل ال�سعودية .وكان
ترامب قال يف حملته االنتخابية �أن ال�سعودية
عليها �أن تدفع ثمن احلماية الأمريكية من
ثروتها ،و�إن ال�سعودية ال تعامل الواليات
املتحدة بعدالة لأن وا�شنطن تخ�سر كمًا هائ ًال
من املال للدفاع عن ال�سعودية ،ح�سب زعمه.
ي��رى بع�ض املحللني �أن م��ن يتابع �سرية
الرئي�س دونالد ترامب منذ كان �شاباً حتى
االن ،يكت�شف لغة التهديد والوعيد باحل�صول
على �أموال الآخرين ،الذين يعتقد �أنه يحميهم
جماناً .فقد طالب يف حملته االنتخابية بكل
و�ضوح �أن يح�صل على (حقه) يف املال العربي
(م��ن ال�سعودية وغ�يره��ا) ،بينما مل يطالب
«�إ�سرائيل» بدفع دوالر واحد مقابل احلماية
التاريخية ل��ه��ا .م��ن امل��ع��روف �أن القواعد
الأمريكية املوجودة يف العامل ،لي�س الهدف
منها للدفاع عن الدول املقامة على �أرا�ضيها
هذه القواعد؛ بل ان هذه القواعد موجهة لدول
عظمى يف �إط��ار احل��رب ال��ب��اردة ،والواليات
املتحدة هي امل�ستفيدة من وجود قواعدها،
وعلى الدول املوجودة على �أرا�ضيها قواعد
ع�سكرية �أمريكية �أن تدفع للواليات املنحدة
مقابل هذه القواعد ،كما تفعل مع الفلبني وكوريا
اجلنوبية واليابان ودول خليجية وغريها.
وما دام ال�شيء بال�شيء يذكر ،وما دمنا يف
احلديث عن القوة (البلطجة) ،ف��إن الأفالم
الأمريكية ب�شكل عام ومنذ ن�ش�أة هوليوود
تعتمد على القوة يف م�ضمونها ،وت�ستهدف
ر�سالة وا�ضحة مفادها �أن القوة هي الأ�سا�س
و�أن الأمريكي هو الأق���وى يف ه��ذه احلياة.
وق��د ظهر ذل��ك يف غالبية الأف�ل�ام الأمريكية
وال �سيما يف �أفالم املمثل الأمريكي �سيلف�سرت
�ستالون ال��ذي تقم�ص �شخ�صية (رام��ب��و)،
الأمريكي الذي ال يقهر و�صاحب القوة يف كل
�أفالمه .وح�سب �صحيفة "الديلي ميل" ف�إن
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب هو �صديق
�شخ�صي لـ "رامبو" ومعجب به ويتبادالن
املديح لبع�ضهما لأنهما ي�ؤمنان فقط بالقوة،
لدرجة �أن رامبو و�صف تـرامب ب�أنه "�أكرب
من احلياة" .ويبدو وا�ضحاً �أن املمار�سات
ال�سيا�سية للرئي�س الأمريكي ترامب تعتمد
ب��ال��درج��ة الأوىل على "الع�ضالت" ولي�س
على العقل ،مت��ام�اً مثل مم��ار���س��ات رامبو.
منظمة الأمم املتحدة مثال �آخر على العنجهية

الأم��ري��ك��ي��ة وت��ه��دي��د
ترامبو .فهذه املنظمة
م���ن امل���ف�ت�ر����ض �أن��ه��ا
ت ��أ���س�����س��ت م���ن �أج���ل
ن�شر العدل واحل��وار
ال�����س��ل��م��ي ب�ين ال���دول
ب��ع��ي��د ًا ع��ن ا�ستخدام
التهديد بالقوة �أو حتى
التلويح ب��ه .وم��ن املفرت�ض �أي�ضاً �أن تكون
الدول الكربى راعية للدول وال�شعوب الفقرية
لتح�سني اقت�صادها .لكن ما يح�صل هو العك�س،
فنحن �أمام منظمة دولية ميار�س �أع�ضاء فيها
مثل الواليات املتحدة ،ابتزاز ًا رخي�صاً لبقية
الأع�ضاء؛ يتناق�ض مع االتفاقات والقوانني
الدولية ،وكنا نعتقد ب�أن «البلطجة» هي هي
عمليات فردية ،ف�إذا بنا �أمام دول مثل الواليات
امل��ت��ح��دة مت��ار���س البلطجة ب�شكل ر�سمي
على ال��دول الأخ���رى ،دون خجل �أو حياء.
لقد �صدق �أحد الزمالء الذي قال ان العنجهية
الأمريكية بلغت ذروتها ،حني هددت وا�شنطن
ال����دول الأع�����ض��اء يف الأمم امل��ت��ح��دة بقطع
امل�ساعدات عنها� ،إذا ما �صوتت �ضد قراره
ال��ذي يعرتف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل،
املندوبة االمريكية يف الأمم املتحدة نيكي
هايلي قالت بكل وقاحة �إن ترامب �سيقطع
ال��دع��م ع��ن ك��ل دول���ة ت�صوت �ضد ق���راره؛
لكن الرئي�س االمريكي �أ�صيب بخيبة �أمل
حني �صوتت  128دولة من �أ�صل  194دولة
�ضد ق���راره ،و���ص��وت  14ع�ضو ًا يف جمل�س
الأم���ن ،ال���ذي يبلغ ع��دد �أع�ضائه � 15ضد
ق��راره �أي�����ض�اً ،ووج��د ت��رام��ب نف�سه وحيد ًا
 ،ومل يبق �أم��ام��ه ���س��وى التهديد والوعيد
�إن موافقة  128دولة باجلمعية العامة للأمم
املتحدة على اقرتاح يلغي قرار ترامب ،وقبله
ت�صويت جمل�س الأم��ن ال��دويل �ضد القرار،
ي�ؤكدان على العزلة الأمريكية التي �سببها قرار
وا�شنطن اعتبار القد�س عا�صمة لإ�سرائيل .وال
بد من الإ�شارة �إىل �أن القرار الدويل رقم A/
" 22.L/10-ESيطالب اجلميع بعدم تغيري
طابع مدينة القد�س ال�شريف �أو مركزها �أو
تركيبتها الدميغرافية ،و�أي قرار ين�ص على
التغيري هو الغ وباطل ولي�س له �أي �أثر قانوين"
الدول التي �صرخت " ال " بوجه ترامب ومل
ت�أبه لتهدبده بقطع امل�ساعدات الأمريكية
عنها ،دليل على �أن العامل تغري �أم��ام هالة
القد�س و�أن هذه ال��دول ا�ستجابت ل�ضمريها
بقول ال للرئي�س الأمريكي .هذه الدول �أفهمت
ت��رام��ب �أن ال��ك��رام��ة ال ت��ب��اع ب��ال��دوالرات،
كما ق��ال الرئي�س ال�ترك��ي �أردوغ��ان،ول��ذل��ك
انت�صرت هذه الدول لكرامتها .من قالوا (ال)
يف اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة قالوا يف
الوقت ذات��ه نعم للقد�س عربية فل�سطينية،
لأن القد�س ت�ست�أهل وبكل ح��ق ك��ل الكالم
ال���ذي يجعلها وج��ه��ا فل�سطينيا م�ضيئاً.
����س���ن���ة ج�����دي�����دة ����س���ع���ي���دة وك������ل ع���ام
وال���ق���د����س ب���خ�ي�ر ع���رب���ي���ة فل�سطينية

ب��ق��ل��م :ح���امت حسون

طالعتنا ج��ري��دة "الفجر ال�ساطع" الناطقة
با�سم قائمة الفجر اال�سالمية يف �شفاعمرو ،يف
عددها الأخري اجلمعة  22كانون الأول ،2017
ب��ع��ن��وان رئي�سي ":منح امل��دي��ر ال��ع��ام رات��ب
موظف كبري يعني غرز خنجر الغدر يف خا�صرة
الطائفة اال�سالمية" .وكتبت كلمة الغدر باللون
الأح��م��ر� ،أي ل��ون ال��دم ال��ذي �سال من خا�صرة
الطائفة اال�سالمية ،ب�سبب قرار املجل�س البلدي،
وتابعت " وت�أتي معار�ضة ع�ضوا قائمة الفجر
احل��اج ابراهيم �صبح والأ�ستاذ رائ��ف �صديق
لهذا االقرتاح من منطلق احلفاظ على امل�صلحة
العليا للطائفة اال���س�لام��ي��ة ،حيث �أن الفجر
تعترب من�صب امل��دي��ر ال��ع��ام م��ن ح��ق الطائفة
اال�سالمية وفق ما هو متفق عليه منذ �سنوات
ط��وي��ل��ة .ومب��ج��رد امل�سا�س ب��ه��ذا احل��ق يعني
انهيار النظام القائم يف البلدية ".وتابعت يف
مكان �آخر " يا مرحبا باعادة توزيع املنا�صب".
(وت��ق�����ص��د من�صب ال��ق��ائ��م ب��الأع��م��ال للطائفة
امل�سيحية ونائب الرئي�س للطائفة الدرزية).
قبل الدخول يف الرد على املقال ،ال بد من التنويه
م�س ب�شعور كل مواطن �شفاعمري
�أن ذاك املقال ّ
خمل�ص لبلده ،اذ ت�شتم منه رائحة العن�صرية
البغي�ضة والكريهة واملفرو�ض �أن يقلق امل�سلم يف
هذا البلد قبل امل�سيحي والدرزي ،فقد كان ب�إمكان
�أع�ضاء قائمة الفجر مناق�شة مهنية مدير عام
البلدية الدكتور كمال �شوفانية �أو طريقة عمله،
�أم��ا ان يحا�سب على انتمائه الديني فهذه قمة
الطائفية .لكن لكي ال تقول الأجيال القادمة ب�أننا
مل نر ومل نحذر من هذا املنزلق اخلطري ،ر�أيت
من واجبي �أن �أقول قولة حق يف وجه مقال جائر.
قد يكون الهدف من هذا املقال ونحن على �أعتاب
االنتخابات املحلية ،حماولة بائ�سة من قائمة
الفجر ال�ستعادة قواعدها اال�سالمية التي �أخذت
باالبتعاد عنها يف ال�سنوات الأخ�يرة ،واعادة
النعرة الطائفية البغي�ضة لك�سب الأ�صوات
والتي جتاوزناها منذ �سنوات ،ومل تعد تنطلي
على الغالبية ال�ساحقة م��ن امل�سلمني يف هذا
البلد املت�آخي .ومن هنا �أهيب ب�أبناء الطائفة
اال�سالمية وخا�صة املتنورين والواعني لإبداء
ر�أيهم ال�صريح واجلريء بهذا التوجه اخلطري
ال���ذي ي��ق��ول م��ا ال يفعله ،وال��دل��ي��ل على ذلك
�صمت الفجر ازاء تعيني عادل �سمحات ،مديرا
ع��ام��ا للبلدية وه��و م��ن كفرمندا ،وا�ستمرار
ال�صمت �أم��ام تعيني �آ�شر مديرا عاما للمركز
اجلماهريي ،وهو لي�س من البلد ولي�س م�سلما؟!
و�إذا كانت الفجر تريد �أن حت�صل على كافة
الوظائف (املهمة) يف البلدية ل�صالح الطائفة

اال�سالمية من منطلق كونها الأك�ثري��ة ،فانها
بذلك تتقاطع مع منطق حكومة اليمني برئا�سة
نتنياهو-بينيت-ليربمان ،التي تريد من خالل
قانون القومية الغاء حقوق الأقليات وتهمي�شهم،
فهل يلتقون جميعهم يف نف�س اخلانة؟ ثم نذ ّكر
�أن الأكرثية امل�سلمة بقيت وازداد عددها بف�ضل
قيادات الطائفتني الدرزية وامل�سيحية يف البلدة
ع��ام  ،1948حيث �أ���ص��رت على ابقاء اخوتهم
امل�سلمني بني ظهرانيهم وعدم تهجريهم للدول
املجاورة ،ولعل مقولة رئي�س البلدية الأ�سبق
املرحوم جبور جبور " اما �أن نرحل كلنا و�إما
�أن نبقى كلنا" ،تعك�س ال�صورة جليا والتي
حافظت على الوجود اال�سالمي يف �شفاعمرو.
ونذكر يف هذا ال�صدد �أي�ضا �أن وظيفة املدير العام
(ال�سكرتري) كان ي�شغلها �سابقا م�سيحي وهو
املرحوم جميل بابا ،وبعد خروجه للتقاعد عني
الأ�ستاذ عمر امللك خلفا له ،فاذا كانت الوظائف
متبعة على نهج الفجر فاملفرو�ض مبن�صب
املدير العام �أن يكون من حق الطائفة امل�سيحية.
ان مو�ضوع الغاء " لبننة" �شفاعمرو ،الذي
تتغنى به قائمة الفجر قد يكون مقبوال �إذا ما
ط��رح على يد �أح��د مر�شحي الرئا�سة و�صوت
اىل جانبه �أكرثية �أبناء املدينة .وبهذا الطرح
تكون قائمة الفجر قد �أقامت جدارا عازال بينها
وبني �سائر الطوائف مثلما تفعل ا�سرائيل مع
الفل�سطينيني ب�إقامة اجل��دار الفا�صل ،فهل هذا
م��ا ت��ري��ده ق��ام��ة الفجر وم��ن ي��دور يف فلكها؟!
وتنهي "الفجر ال�ساطع" مقالها بالقول " :املر�شح
ال��ذي �سيبحث عن تر�سيخ اللبننة فليوفر كل
اجلهود وليبتعد عن التفاو�ض معنا" .حقا على
مر�شحي الرئا�سة �أن يف�صحوا عن موقفهم بكل
جر�أة وو�ضوح ازاء هذا املطلب ،والذي �سيجعل
من �شفاعمرو كانتونات طائفية ،قد يكون الفا�صل
بينها خنجر الغدر ذي اللون الأحمر .و�سننتظر
ل�نرى م��ن ه��و الرئي�س ال���ذي �سيتفاو�ض مع
قائمة الفجر ومن ي�سري وفق نهجها الظالمي.
ان ه���ذا ال��ب��ل��د ال���ذي يفتخر بانتمائه ل��ه كل
�شفاعمري �أ�صيل ،ويعتز بن�سيجه الرائع اجلميل
وبلحمة �أهله ويتغنى بتاريخه النا�صع ووحدته
املتينة� ،سيلفظ ك��ل م��ت��آم��ر ت�سول ل��ه نف�سه
التطاول على البلد كان من كان .ومن هنا �أدعو
كافة ال�شفاعمريني اىل نبذ مثل ه��ذه الدعوات
الطائفية املقيتة ،لأنها ت�شكل خطرا على الن�سيج
االجتماعي الذي ن�صونه بعيوننا وقلوبنا ،كما �أن
له ا�سقاطات �سلبية على م�ستقبل بلدنا احلبيب.
ال����������ل����������ه����������م �إين ب�������ل�������غ�������ت.
2017/12/28
يف
�����ش����ف����اع����م����رو
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وقائع رياضية أث��ارت الدهشة يف العام 2017
يف ع��ام ح��اف��ل ب��الأح��داث الريا�ضية امل��ث�يرة واملهمة،
مل يكن غريبًا �أن ي�شاهد ال��ع��امل العديد م��ن الأح���داث
الغريبة وال�لا معقولة يف خمتلف املالعب الريا�ضية.
وعلى مدار ال�شهور املا�ضية ،فوجئ العامل بالعودة القوية
للثنائي رافاييل نادال وروجر فيدرر للظهور القوي على
من�صات التتويج ،فيما �شهد النهاية احلزينة مل�سرية العداء
اجلامايكي يو�سني بولت ،واخل��روج امل�ؤ�سف للمنتخب
الإيطايل يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل  2018لكرة القدم.
ال������ري������ال ي���ح���ت���ف���ظ ب���ل���ق���ب دوري الأب�����ط�����ال
ورون�����������ال�����������دو ي�������ع�������ادل ر������ص�����ي�����د م���ي�������س���ي
منذ بدء �إقامة بطولة دوري �أبطال �أوروب��ا لكرة القدم
ب�شكلها احلايل يف الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،ف�شلت
جميع الفرق الفائزة باللقب على مدار �أكرث من ربع قرن
يف الفوز باللقب لن�سختني متتاليتني ،حتى ك�سر ريال مدريد
الإ�سباين هذه القاعدة ،ودافع عن لقبه الأوروبي بنجاح
يف  ،2017من خالل الفوز على يوفنتو�س الإيطايل .1-4
و���س��ج��ل ال�برت��غ��ايل كري�ستيانو رون���ال���دو ه��دف�ين يف
ه���ذه امل���ب���اراة ،وث�لاث��ة �أه�����داف يف امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي،
وخم�سة �أه����داف يف دور الثمانية للبطولة نف�سها.
وم���ن خ�ل�ال م�����س��ت��واه يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة وخ��ا���ص��ة يف
�أدواره���ا الفا�صلة وال��دور ال��ذي لعبه لي�ستعيد الريال
لقب ال��دوري الإ�سباين يف املو�سم املا�ضي ،نال رونالدو
مكاف�أة هائلة م�ؤخرا بعدما توج بجائزة الكرة الذهبية
لأف�����ض��ل الع���ب يف ع���ام  ،2017ل��ت��ك��ون اخل��ام�����س��ة له
م��ع��اد ًال بهذا ر�صيد مناف�سه التقليدي العنيد ليونيل
مي�سي ال��ذي توج بنف�س اجلائزة خم�س م��رات �سابقة.
 222م���ل���ي���ون ي�������ورو ث���م���ن���اً ل��ل�اع����ب ك�����رة ق���دم
على مدار املوا�سم القليلة املا�ضية  ،ت�ضخمت �أ�سعار العبي
كرة القدم يف العام ب�شكل كبري ولكنها حققت رقماً قيا�سياً
خرافياًيفالعاماحلايلبعدماانتقلالربازيلينيماردا�سيلفا�إىل
باري�س �سان جريمان الفرن�سي مقابل �سداد ال�شرط اجلزائي
يف عقده مع بر�شلونة الإ�سباين والبالغ  222مليون يورو.
وخالل فرتة االنتقاالت نف�سها ب�صيف هذا العام ،تعاقد
بر�شلونةمعالفرن�سيعثماندميبليمقابل105مالينييورو،
بخالف  40مليوناً �أخرى ترتبط ب�أداء الالعب مع الفريق.
امل���ن���ت���خ���ب الإي������ط������ايل ،ب���ط���ل خ������ارج امل���ون���دي���ال
يف  13نوفمرب (ت�شرين ال��ث��اين) املا�ضي� ،شهد العامل
�أح��د �أب��رز الأح��داث يف عام  ،2017عنما �سقط املنتخب
الإيطايل (الآزوري) يف فخ التعادل ال�سلبي مع نظريه
ال�سويدي على �إ���س��ت��اد “�سان �سريو” مبدينة ميالن
الإيطالية ،لتكون الكارثة بالن�سبة للمنتخب الإيطايل.
كان هذا التعادل كفيال بغياب “الآزوري” ،الفائز بلقب ك�أ�س
العامل �أربع مرات �سابقة ،عن الن�سخة املقبلة من املونديال
والتي ت�ست�ضيفها رو�سيا منت�صف العام املقبل ،غذ �سبق
لـ”لآزوري” �أن خ�سر مباراة الذهاب على ملعب ال�سويد
 1-0وذل��ك يف امللحق الأوروب���ي الفا�صل بالت�صفيات.
وه���ذه ه��ي امل���رة الأوىل ال��ت��ي يغيب فيها املنتخب
الإي��ط��ايل ع��ن امل��ون��دي��ال منذ ن�سخة  1958بال�سويد.
“رميونتادا” غ��ي�ر م�������س���ب���وق���ة يف ال�����س��وب��ر
ب����������ول وم��������ث����ي���رة يف دوري الأب��������ط��������ال
�شهدت مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية امل�شهورة بلقب
“�سوبر بول”واحدة من �أ�شهر االنتفا�ضات وحتو ًال تاريخياً
يف النتيجة مل ت�شهده هذه املواجهة على مدار خم�سة عقود.
وقلب فريق نيو �إنغالند باتريوت�س ت�أخره � 28-3إىل تعادل
ثمني  28-28يف املباراة ثم �إىل فوز رائع  28-34يف الوقت
الإ�ضايف ،وذل��ك بف�ضل ت�ألق جنمه ال�شهري توم برادي.
ومل ينجح �أي فريق من قبل يف تقدمي هذه الرميونتادا
يف النتيجة على م��دار تاريخ مواجهات ال�سوبر بول.
و�شهد � 2017أي�ضاً رميونتادا �أخرى مثرية يف عامل كرة
القدم ،بعدما جنح بر�شلونة الإ�سباين يف حتويل خ�سارته
� 4-0أمام باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف مباراة الذهاب
بدور ال�ستة ع�شر لدوري الأبطال الأوروبي� ،إىل فوز ثمني
وت�أهل م�ستحق لدور الثمانية بعدما فاز  1-6على ملعبه
�إياباً� ،إذ �سجل �سريجي روبرتو الهدف ال�ساد�س لرب�شلونة
يف ال��وق��ت القاتل وامل��ب��اراة تلفظ �أنفا�سها الأخ�ي�رة.
 16ان�����ت�����������ص�����ا ًرا وه������زمي������ة واح�����������دة ت��ك��ت��ب
ل�����ت�����اري�����خ يف دوري ال���������س����ل����ة الأم�����ري�����ك�����ي
ق���اد �ستيفن ك�ي�ري وك��ي��ف��ن دوران����ت فريقهما غولدن
�ستيت واري���ورز �إىل اكت�ساح جميع مناف�سيه يف الدور
الفا�صل ب���دوري ك��رة ال�سلة الأم��ري��ك��ي للمحرتفني.
وح���ق���ق ال��ف��ري��ق  16ان���ت�������ص���ار ًا ،وخ�����س��ر م���ب���اراة
واح���دة فقط يف م��واج��ه��ات��ه مبختلف امل��راح��ل يف هذا

ال����دور ال��ف��ا���ص��ل ،لي�صبح �أول ف��ري��ق يحقق الفوز
يف خم��ت��ل��ف ه���ذه امل���راح���ل ب��ه��ام�����ش  15ان��ت�����ص��ار ًا.
وتغلب واريورز على كل من بورتالند تريل بليزرز ويوتا
جاز و�سان �أنطونيو �سبريز بنتيجة واحدة هي  ،0-4قبل
�أن يهزم كليفالند كافاليريز  1-4يف نهائي الدور الفا�صل.
ن�����������ادال وف��������ي��������درر“ ..انبعاث” ال���ت���ن�������س
بعدما ق�ضى االثنان عامي  2015و 2016يف ظالل ال�صربي
نوفاك ديوكوفيت�ش والربيطاين �آندي م��وراي ،عاد العبا
التن�س الإ�سباين رافاييل نادال وال�سوي�سري روجر فيدرر
للظهور على ال�سطح جمدد ًا على عك�س معظم التوقعات.
ومل يكن �أحد يتوقع هذه االنتفا�ضة من قبل نادال وفيدرر
يف  ،2017لكن الالعبني حققا املفاج�أة واقت�سما فيما بينهما
�ألقاب بطوالت الغراند �سالم الأربع الكربى يف هذا العام.
وف��از ن��ادال ( 31عاماً) بلقبي فرن�سا املفتوحة (روالن
غارو�س) و�أمريكا املفتوحة (فال�شينغ ميدوز) و�أنهى
ال��ع��ام يف ���ص��دارة الت�صنيف العاملي ملحرتيف التن�س.
ويف املقابل� ،أنهى فيدرر ( 36عاماً) العام احلايل يف املركز
الثاين بت�صنيف العبي التن�س املحرتفني بعدما توج بلقبي
�أ�سرتاليا املفتوحة و�إجن��ل�ترا املفتوحة (وميبلدون).
و�شهد عام  2017مو�سماً خارج نطاق التوقعات كما �شهد
حدثاً مثري ًا يف �سبتمرب (�أي��ل��ول) املا�ضي ،عندما لعب
ن��ادال �إىل جانب فيدرر يف مباراة للزوجي للمرة الأوىل.
م��اي��وي��ذر × ماكغريغور  ..م�لاك��م يف مواجهة مقاتل
رغ��م وج���ود العديد م��ن املنتقدين ل��ه��ا� ،أقيمت يف 26
�أغ�سط�س (�آب) املا�ضي مباراة املالكمة املثرية بني فلويد
مايويذر وك��ون��ور ماكغريغور يف ال���س فيغا�س ،والتي
ا�شتهرت بلقب “نزال القرن” �أو نزال املليار دوالر ،غذ
ح�صل مايويزر على مليار دوالر نظري انت�صاره يف هذه
املباراة ،لت�صبح الثانية يف التاريخ بقائمة �أكرث املباريات
ربحية ،وذل��ك خلف املواجهة ب�ين مايويذر وباكياو.
وح���ق���ق م���اي���وي���ذر ال����ف����وز ب��ال�����ض��رب��ة ال��ق��ا���ض��ي��ة
يف اجل������ول������ة ال�����ع�����ا������ش�����رة م������ن امل�������ب�������اراة.
ي�����و������س��ي��ن ب��������ول��������ت ..م�����������ص�����اب وم������ه������زوم
عليك �أن ت��ف��رك عينيك لت�شاهد �شيئاً غ��ري��ب�اً كهذا،
بعد م�سرية حافلة ب��الإجن��ازات والأرق����ام القيا�سية،
�أ���س��دل ال��ع��داء اجلامايكي يو�سني بولت ال�ستار على
م�سريته الريا�ضية م��ن خ�لال بطولة ال��ع��امل لألعاب
ال��ق��وى التي ا�ست�ضافته العا�صمة الربيطانية لندن.
ولكن بولت “ملك ال�سرعة” مل يكن ب�أف�ضل حاالته يف
ه��ذه البطولة ،ورغ��م ه��ذا ،ك��ان ال��ع��داء اجلامايكي ال
ي��زال ه��و املر�شح الأق���وى يف نهائي �سباق  100مرت.
ورغم هذا ،احتل بولت املركز الثالث يف ال�سباق الذي كان
الأخري له يف ال�سباقات الفردية ،غذ قطع م�سافة ال�سباق يف
95ر 9ثانية ،علماً ب�أن �أف�ضل �أرقامه ال�سابقة يف هذا ال�سباق
كانت 58ر 9ثانية وهو الرقم القيا�سي العاملي لل�سباق.
وك������ان ه�����ذا ه����و الإخ�����ف�����اق الأول ل����ه يف ���س��ب��اق
 100م�ت�ر يف غ�����ض��ون ع�����ش��ر ���س��ن��وات ���ص��ن��ع فيها
�أ�����س����ط����ورة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف ع���ل���م ����س���ب���اق���ات ال���ع���دو.
وبعدها ب�أيام ،عاندت الإ�صابة بولت يف �سباق  100 × 4مرت
تتابع لتكون النهاية احلزينة مل�سريته الريا�ضية الرائعة.
ف��������ورم��������وال -1ب���������دون �إك���ل���ي�������س���ت���ون مم��ك��ن��ة
بعد �أرب��ع��ة عقود م��ن الهيمنة على ع��امل ف��ورم��وال ،1
ا�ضطر الربيطاين ب�يرين �إكلي�ستون للتنحي ع��ن موقع
القيادة يف ه��ذا العامل بعدما ا�شرتت �شركة “ليربتي
ميديا” الإع�لام��ي��ة احل��ق��وق التجارية لبطولة العامل
(اجل��ائ��زة ال��ك�برى) ل�سباقات ���س��ي��ارات ف��ورم��وال .1
و�أجريتبع�ضالتغيرياتعلىالبطولةملزيدمنالإثارةولكن
“العر�ض”الأكرب كان من الربيطاين لوي هاميلتون الذي توج
جمدد ًا بلقب البطولة ليكون الرابع له يف تاريخ فورموال .1
ف���������������روم ..ث����ن����ائ����ي����ة وع�����ي�����ن�����ة �إي����ج����اب����ي����ة
�أده�������ش ال������دراج ال�ب�ري���ط���اين ك��ري�����س ف����روم ال��ع��امل
ب��ع��دم��ا ت���وج بثنائية ���س��ب��اق��ي ف��رن�����س��ا ال����دويل (ت��ور
دو ف��ران�����س) و�إ���س��ب��ان��ي��ا ال����دويل (ف��وي��ل��ت��ا) ،ليكون
�أول دراج يحقق ه��ذه الثنائية ���س��وي�اً منذ .1978
ولكن االحتاد الدويل ل�سباقات الدراجات �أعلن بعدها ب�شهور
قليلة ،وبالتحديد يف منت�صف دي�سمرب (كانون الأول)
احلايل ،عن �سقوط الالعب يف اختبار املن�شطات� ،إذ جاءت
نتيجة العينة التي �أخذت منه يف �سباق فويلتا �إيجابية.
ومل حت�سم الق�ضية حتى الآن� ،إذ ينكر ف��روم تعاطيه
�أي من�شطات ويلقي باللوم يف هذه امل��ادة املن�شطة التي
وج��دت بالعينة على �أدوي���ة تعاطاها ب�سبب �إ�صابته
ب��ال��رب��و ،فيما ي ��ؤك��د اخل�ب�راء ا�ستحالة ح���دوث ه��ذا.

 10ن��ج��وم أع��ل��ن��وا االع���ت���زال خ�ل�ال ع���ام 2017
عام  2017كان �شاهدا على اعتزال العديد من النجوم البارزين يف خمتلف الريا�ضات
والذين ترك بع�ضهم ب�صمة رمبا ال تقل عن ب�صمات بولت يف عامل �سباقات العدو.

الإجن��ل��ي��زي ف��ران��ك الم��ب��ارد  :ودع جن��م ك��رة الإجن��ل��ي��زي املخ�ضرم فرانك
الم��ب��ارد الع��ب و�سط فريق ت�شيل�سي الإجنليزي �سابقا املالعب يف مطلع
فرباير املا�ضي بعد م�سرية احرتافية طويلة وحافلة امتدت لأكرث من عقدين.
وخالل م�سريته االحرتافية  ،خا�ض الالعب �أكرث من  100مباراة دولية مع
املنتخب الإجنليزي �سجل خاللها نحو  30هدفا كما قاد ت�شيل�سي الذي ق�ضى
يف �صفوفه معظم م�سريته االحرتافية �إىل الفوز بلقب دوري �أبطال �أوروب��ا
يف  2012ولقب ال��دوري الأوروب��ي يف � 2013إ�ضافة لثالثة �ألقاب يف الدوري
الإجنليزي و�أربعة �ألقاب يف ك�أ�س �إجنلرتا ولقبني يف ك�أ�س رابطة املحرتفني
الإجنليزي .ولكنه اختتم م�سريته الكروية مع فريق نيويورك �سيتي الأمريكي.
الأرجنتيني مارتني دمييكيلي�س  :بعد م�سرية حافلة امتدت لنحو  15عاما يف
الأندية الأوروبية � ،أعلن املدافع الأرجنتيني الدويل مارتني دمييكيلي�س اعتزاله
اللعب نهائيا وهو يف ال�ساد�سة والثالثني من عمره .وكان دمييكيلي�س بد�أ م�سريته
االحرتافية ب�أوروبا يف  2003عندما انتقل من ريفر بليت الأرجنتيني �إىل بايرن
ميونخ الأمل��اين وظل يف الفريق البافاري حتى  2010ثم انتقل �إىل ملقة الإ�سباين
ومنه �إىل مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي يف  2013قبل العودة يف مطلع هذا العام
�إىل ملقة لينهي معه م�سريته الكروية .وخالل م�سريته االحرتافية  ،توج الالعب
الأرجنتيني بلقب الدوري الأملاين (بوند�سليجا) �أربع مرات ودوري �أبطال �أوروبا
مرة واحدة مع بايرن وبلقب الدوري الإجنليزي مرة واحدة مع مان�ش�سرت �سيتي.
وخا�ض دمييكيلي�س مع منتخب الأرجنتني ن�سختني من بطوالت ك�أ�س العامل.
الإ�سباين �ألفارو �أربيلوا  :بعد فوزه بلقب الدوري الإ�سباين يف املو�سم املا�ضي
� ،أعلن املدافع الإ�سباين الدويل املخ�ضرم �ألفارو �أربيلوا  34/عاما /اعتزاله
بعد م�سرية حافلة مع ري��ال مدريد واملنتخب الإ�سباين ال��ذي فاز معه بلقب
ك�أ�س العامل  2010وبطولتي ك�أ�س �أمم �أوروب���ا (ي��ورو  2008و. )2012
الإيطايل فران�شي�سكو توتي  :ودعت مالعب كرة القدم الإيطالية يف  17متوز/يوليو
املا�ضيواحدامن�أبرزجنومهاعربالتاريخحيث�أعلنالنجمالأ�سطورةفران�شي�سكو
توتي اعتزاله بعد  25مو�سما يف �صفوف روما الإيطايل .وبد�أ توتي م�سريته مع
الفريق الأول لروما يف  1993عندما كان يف ال�ساد�سة ع�شر من عمره .ومنذ ذلك احلني
 ،ظل الالعب الأ�سطورة يف �صفوف فريق العا�صمة الإيطالية وخا�ض مع الفريق
ما يقرب من  800مباراة �سجل خاللها �أكرث من  300هدف .كما خا�ض توتي 40/
عاما /مع املنتخب الإيطايل (الآزوري) �أكرث من  50مباراة دولية و�ساهم مع الفريق يف الفوز بلقب ك�أ�س العامل  2006ب�أملانيا.

الإ�سباين �ألفارو �أربيلوا  :بعد فوزه بلقب ال��دوري الإ�سباين
يف املو�سم املا�ضي � ،أعلن املدافع الإ�سباين الدويل املخ�ضرم
�ألفارو �أربيلوا  34/عاما /اعتزاله بعد م�سرية حافلة مع ريال
مدريد واملنتخب الإ�سباين الذي فاز معه بلقب ك�أ�س العامل
 2010وبطولتي ك�أ�س �أمم �أوروب��ا (ي��ورو  2008و. )2012
الإي��ط��ايل �أن��دري��ا بريلو  :مل يكن فران�شي�سكو توتي هو النجم
الإي��ط��ايل الوحيد ال��ذي ودع امل�لاع��ب يف  2017و�إمن���ا حل��ق به
النجم ال�شهري الآخ���ر �أن��دري��ا ب�يرل��و  38/ع��ام��ا /ال���ذي لعب
�إىل ج��واره يف بطولة ك�أ�س العامل  2006وتوجا مع املنتخب
الإيطايل (الآزوري) بلقب البطولة .وتوج بريلو بلقب الدوري
الإيطايل �أرب مرات مع يوفنتو�س ومرتني مع ميالن لكنه �أنهى
م�سريته االح�تراف��ي��ة يف �صفوف ن��ي��وي��ورك �سيتي الأمريكي.
�أعلن العب الو�سط ال��دويل الربازيلي ال�سابق ريكاردو كاكا
اعتزاله اللعب ،مل ّمحاً �إىل �أنه قد ينتقل للعمل الإداري مع ناديه
ال�سابق ميالن الإيطايل .اعتزل كاكا يف عمر الـ 35عاما ،وهو ميلك
�إجنازا بالفوز بالكرة الذهبية عام  ،2007ليكون �أخر من يتوج
بها قبل �سيطرة الثنائي ليونيل مي�سي وكري�ستيانو رونالدو.
يو�سني بولت  :ودع العداء اجلامايكي يو�سني بولت م�ضمار �سباقات العدو ب�أ�سو�أ �شكل
ممكن عندما ف�شل يف ا�ستكمال �سباق  100 × 4مرت تتابع خالل بطولة العامل لألعاب
القوى التي ا�ست�ضافتها العا�صمة الربيطانية لندن يف �آب�/أغ�سط�س املا�ضي .وحرمت �آالم
الإ�صابة بولت � ،صاحب الرقم القيا�سي لكل من �سباقي  100مرت (58ر 9ثانية) و 200مرت
(19ر 19ثانية)  ،من ا�ستكمال �سباق التتابع ليكون الوداع احلزين للم�ضمار الذي �سبق
و�أن حقق عليه �أكرث من ميدالية ذهبية يف دورة الألعاب الأوملبية التي ا�ست�ضافتها لندن يف
 .2012وكان بولت  ،املتوج بثماين ميداليات ذهبية �أوملبية و 11ذهبية يف بطوالت العامل
 ،توج قبلها ب�أيام قليلة بربونزية �سباق  100مرت على نف�س امل�ضمار �ضمن فعاليات نف�س
البطولة لتكون املرة الأوىل يف م�سريته الريا�ضية التي يخ�سر فيها ذهب هذا ال�سباق.

ال�سوي�سرية مارتينا هينجز � :أع��ل��ن��ت الع��ب��ة التن�س ال�سوي�سرية
امل��خ�����ض��رم��ة م��ارت��ي��ن��ا ه��ي��ن��ج��ز  37/ع��ام��ا /امل�����ص��ن��ف��ة الأوىل على
ال��ع��امل ���س��اب��ق��ا اع��ت��زال��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي علما ب ��أن��ه��ا �سبق و�أن ابتعدت
ع���ن امل�ل�اع���ب م���ن ق��ب��ل ب�����س��ب��ب الإ����ص���اب���ات وع�����ادت �إىل امل�لاع��ب.
الربيطاين بريين �إكلي�ستون  :بعد �أكرث من ثالثة عقود �أحكم فيها قب�ضته على
عامل �سباقات �سيارات فورموال ، 1-ا�ضطر الربيطاين بريين �إكلي�ستون 86/
عاما /رئي�س الرابطة املنظمة (مالكة احلقوق التجارية) لبطولة العامل
(اجلائزة الكربى) ل�سباقات فورموال� 1-إىل التنحي عن من�صبه طبقا لرغبة
جمموعة “ليربتي ميديا” الإعالمية التي ا�شرتت احلقوق التجارية للبطولة.

ال�برازي��ل��ي فيليبي ما�سا  :مبجرد انتهاء فعاليات املو�سم املا�ضي
لبطولة العامل (اجل��ائ��زة الكربى) ل�سباقات �سيارات ف��ورم��وال، 1-
�أعلن الربازيلي فيليبي ما�سا  36/عاما� /سائق فريق وليامز اعتزاله
نهائيا .وك��ان ما�سا �أعلن اعتزاله يف نهاية  2016ولكنه واف��ق على
خو�ض فعاليات مو�سم  2017طبقا لرغبة فريقه .وعلى مدار م�سريته
الريا�ضية الطويلة  ،ف�شل ما�سا يف التتويج بلقب البطولة لكنه فاز باملركز
الثاين يف البطولة مبو�سم  2008عندما كان �سائقا يف �صفوف فرياري.

22

29.12.2017

من هنا وهناك

م ��ع ن �ه��اي��ة  2017ال ت� � �زال ال �ك �ث�ير من
امل��س��ائ��ل ال �ع��ال �ق��ة يف ال� �ش ��رق األوس� ��ط
يف خ�ضم ا�ستعدادنا لتوديع �سنة  2017وا�ستقبال
ال�سنة اجلديدة ،ال تزال العديد من امل�سائل عالقة
يف منطقة ال�شرق الأو�سط .ويف هذا ال�صدد ،تعاين
كل من فل�سطني و�سوريا والعراق واليمن وليبيا من
�أزمات حادة ،حيث تتطلب التحديات الإقليمية ،مثل
البطالة و�شح املوارد املائية ،عمال جماعيا جبارا.
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�سابعة النطالق �شرارة
االنتفا�ضة يف تون�س ومرور ثالث �سنوات على انقالب
احلوثيني يف اليمن ،ي�صعب حتديد م�سار م�ستقبلي
من �ش�أنه �إخراج بع�ض البلدان العربية من دوامة
اال�ضطرابات .وعلى الرغم من �أن بع�ض هذه الق�ضايا
�أ�صبحت م�ستهلكة بع�ض ال�شيء� ،شهدت هذه ال�سنة
بع�ض التطورات التي �ست�ؤثر يف م�سار الأحداث يف
�سنة  ،2018داخل املنطقة وخارجها ،على حد �سواء.
قد تكون �صورة الطفلة الفل�سطينية عهد التميمي ،التي
�أقدمت على الوقوف يف وجه اجلنود الإ�سرائيليني من
�أجل الدفاع عن م�سقط ر�أ�سها ،قرية النبي �صالح يف
ال�ضفة الغربية ،من بني ال�صور الأكرث تداوال خالل
هذه ال�سنة� .إبان � 70سنة من االحتالل الإ�سرائيلي ،مل
تعد عمليات املقاومة من قبل الفل�سطينيني وت�صديهم
جلنود االحتالل تعترب ظاهرة جديدة .يف املقابل،
تظل هذه التحركات يف وجه املحتل مبثابة تذكري ب�أن
مطلب قيام دولة فل�سطينية ،على الرغم من مرور قرن
على وعد بلفور ،ال يزال من �أبرز تطلعات املنطقة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الطفلة عهد التميمي ال تزال
حمتجزة ،على الرغم من �صغر �سنها .وعلى �ضوء
موقفها البطويل ،ك�سبت التميمي تعاطف ودعم
املاليني من الأ�شخا�ص حول العامل .وقد تزامن اعتقال
التميمي مع ادان��ة �أغلب ال��دول الأع�ضاء يف الأمم

املتحدة للقرار املنفرد الذي اتخذه دونالد ترامب
ب�ش�أن القد�س .ويف الأثناء ،جتددت الدعوات املنادية
للتو�صل �إىل حل �سلمي ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية .يف
الواقع� ،سيلقي قرار دونالد ترامب بظالله على املنطقة
خالل ال�سنة القادمة ،يف الوقت الذي بات هناك حاجة
ملحة �إىل ا�ستئناف حمادثات ال�سالم يف املنطقة.
يف ال���وق���ت ال����ذي ف�����ش��ل��ت ف��ي��ه و���س��اط��ة الأمم
امل��ت��ح��دة يف التو�صل �إىل ح��ل ل�ل�أزم��ة ال�سورية
واحل���رب يف اليمن� ،إال �أن ه��ذه التحركات كانت
ذات وق��ع ملمو�س فيما يتعلق ب��الأزم��ة الليبية
مثلت الهزمية التي تعر�ض لها تنظيم ال��دول��ة يف
�سوريا والعراق ثاين �أبرز التطورات التي كان لها
وق��ع كبري على املنطقة خ�لال ه��ذه ال�سنة .وعلى
الرغم من �أن بع�ض املقاتلني الإرهابيني ال يزالون
يف كلتا الدولتني� ،إال �أن �ضمان عدم �سيطرة تنظيم
ال��دول��ة على م��واق��ع �إ�سرتاتيجية داخ��ل العراق
و�سوريا� ،أم��ر ي�ستحق الثناء .يف الأث��ن��اء ،حتيل
التحديات ال�سيا�سية والأمنية يف كال البلدين �إىل �أن
عودة اجلماعات املتطرفة �أمر وارد احلدوث .حيال
هذا ال�ش�أن ،يعد تعزيز القوة الأمنية ودعم العملية
ال�سيا�سية يف العراق ال�سبيل الوحيد لتحقيق تقدم

ملمو�س يف جمال الق�ضاء على التطرف يف �سنة .2018
بالن�سبة ل�سوريا ،تعترب امل�س�ألة �أك�ثر تعقيدا.
ففي ظل نظام حكم يفتقر لل�شرعية يف نظر العديد
م��ن اجل��ه��ات ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار ع��دة كتائب
م�سلحة جت��وب الأرا���ض��ي ال�سورية ،ي�ؤكد ف�شل
اجلولة القادمة من حمادثات الأمم املتحدة بهدف
حتقيق تقدم ملمو�س يف �سوريا� ،أن ال�سنة القادمة
ل��ن ت�شهد نهاية احل��رب يف الأرا���ض��ي ال�سورية.
يف الوقت ال��ذي ف�شلت فيه و�ساطة الأمم املتحدة
يف التو�صل �إىل ح��ل ل�ل�أزم��ة ال�����س��وري��ة واحل��رب
يف اليمن� ،إال �أن ه��ذه التحركات كانت ذات وقع
ملمو�س فيما يتعلق بالأزمة الليبية .فقد �شهدت
هذه ال�سنة تعيني غ�سان �سالمة يف من�صب مبعوث
الأمم املتحدة يف ليبيا .وتعد ق��درة �سالمة على
االجتماع مبختلف اجلماعات املتناحرة و�إر�ساء
خارطة طريق لليبيا ،من النجاحات القليلة للجهود
الدولية يف �سنة  .2017ويف حني �أنه ال يزال هناك
العديد من التحديات والعقبات التي يجب التعامل
معها ،ميكن اعتبار هذه اخلطوة مبثابة تطور كبري،
خا�صة و�أن��ه يف ح��ال تكللت بالنجاح ،ف�ستعي�ش
ليبيا وال����دول امل��ج��اورة ح��ال��ة م��ن اال���س��ت��ق��رار .
تخ�ضع اململكة العربية ال�سعودية �إىل مراقبة
ل�صيقة من قبل �إيران ،التي تر�صد حتركاتها بحذر
خالفا للأربع تطورات املذكورة �آنفا ،يعد التحول
الأب��رز والأه��م يف املنطقة ما ح��دث على امل�ستوى
املحلي يف �صلب اململكة العربية ال�سعودية .نظرا لأنها
تعد الدولة الأقوى اقت�صاديا على امل�ستوى العربي،
ف�ضال عن �أنها حتت�ضن املكانني الأكرث قد�سية بالن�سبة
للم�سلمني� ،سيكون لأي تغيري يحدث داخل ال�سعودية
ت�أثر م�ستدام على املنطقة .وقد كانت �سنة ،2017
�سنة التغيريات بامتياز يف اململكة العربية ال�سعودية.
عقب تويل الأم�ير ،حممد بن �سلمان ،والي��ة العهد
واع��ت��ب��اره امل��ل��ك ال��ق��ادم للمملكة يف ح��زي��ران/
يونيو امل��ا���ض��ي� ،أدت الإ���ص�لاح��ات االقت�صادية
واالجتماعية �إىل حت��ول غ�ير م�سبوق يف البالد.
ويف الأثناء� ،ست�ؤثر كيفية قيادة الريا�ض ملختلف
الإ���ص�لاح��ات املحلية وتطلعاتها الإق��ل��ي��م��ي��ة يف
الأ���ش��ه��ر ال��ق��ادم��ة على ال���دول امل��ج��اورة ،كما �أن
ه��ذا ال��ت��أث�ير �سيبلغ م��دى �أب��ع��د م��ن ذل��ك بكثري.
من جانب �آخر ،تخ�ضع اململكة العربية ال�سعودية
�إىل مراقبة ل�صيقة م��ن قبل �إي���ران ،التي تر�صد
حتركاتها ب��ح��ذر .يف الأث��ن��اء ،عمق ت��ويل دونالد
ترامب ملن�صب رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية،
ورف�����ض �إدارت���ه ل�سيا�سة �إي���ران التو�سعية ،من
خماوف حكومة طهران .من جهتها ،تدرك احلكومة
الإيرانية جيدا �أن ن�شاطاتها يف العامل العربي،
مبا يف ذلك دعمها للحوثيني يف اليمن وحزب اهلل يف
لبنان ،لن متر م��رور ال��ك��رام .ففي ال��واق��ع ،عمدت
�إي��ران �إىل تعزيز ح�ضورها الع�سكري يف املنطقة.
�شهد �شهر حزيران/يونيو من هذه ال�سنة �إطالق
�إي��ران لأول �صاروخ بالي�ستي يف �سوريا ،يف حني
قدمت الواليات املتحدة �أدلة على قيام �إيران ب�صنع
���ص��واري��خ بال�ستية ال�ستهداف اململكة العربية
ال�سعودية .يف �سياق مت�صل ،قد ي�ؤدي اعتماد �إيران
ل�صواريخ بالي�ستية يف �سنة � ،2017إما �إىل ارتفاع
وترية الت�صعيد يف �سنة � ،2018أو �أن ذلك �سيمثل
دافعا لتحرك القوى الدولية من �أجل الت�صدي ملثل
هذه التحركات .عموما ،ال ميكن اعتبار مثل هذه
التوقعات دقيقة خا�صة عندما يتعلق الأمر مبنطقة
�شديدة التقلب .لكن الأمر امل�ؤكد يكمن يف �أن �سنة
 2017قد مهدت ل�سنة قادمة مليئة بالتحديات.

أكثر املشاهري بحثاً على  Googleلعام 2017

�أط��ل��ق م����ؤخ���ر ًا حم���رك ب��ح��ث  Googleقائمته
ال�سنوية التي تك�شف "�أكرث امل�شاهري بحثاً حول
ال��ع��امل يف ع���ام  "2017ح��ي��ث ت�����ص��درت القائمة
امل��م��ث��ل��ة الأم��ري��ك��ي��ة م��ي��غ��ان م��ارك��ل Meghan
 ،Markleوذلك بعد الك�شف عن خرب ارتباطها
عاطفياً بالأمري هاري  Prince Harryامل�صنف
راب��ع �اً يف ترتيب والي���ة ع��ر���ش اململكة املتحدة،
حيث �أعلن الثنائي م�ؤخر ًا عن اعتزامهما الزواج
ر�سمياً يف حفل فخم يف منت�صف �شهر مايو املقبل.
كما جاء يف املركز الثاين يف القائمة ،املمثل الأمريكي
املخ�ضرم كيفني �سباي�سي بعد الك�شف عن قيامه

بت�صرفات م�شينة و�صلت �إىل حد التحر�ش اجلن�سي
بعدد من زمالئه يف �أعماله الفنية على مدار ال�سنوات
املا�ضية ،مما �أدى �إىل ا�ستبعاده من ا�ستكمال م�سل�سله
ال�شهري  ،House of Cardsوكذلك طرده من عدد
من الأفالم ال�سينمائية التي كان يعتزم امل�شاركة بها.
�أما قائمة امل�شاهري العرب الأكرث بحثاً لعام ،2017
فقد ت�صدرها املمثل امل�صري حممد رم�ضان بطل فيلمي
"جواب اعتقال" و "الكنز" ،وتلته النجمة ال�صاعدة
جميلة عو�ض �إحدى بطالت م�سل�سل "ال تطفئ ال�شم�س".
و����ش���م���ل���ت ال���ق���ائ���م���ة �أي���������ض����اً الإع�ل�ام���ي���ت�ي�ن
وف�����اء ال���ك���ي�ل�اين ،ور�ؤى ال�����ص��ب��ان ،و�إل��ي�����س��ا.
�أما بالن�سبة للنجوم الأتراك الأكرث بحثاً على جوجل
لعام  ،2017فجاء يف املرتبة الأوىل بطل م�سل�سل
"حب للإيجار" باري�ش �أردوت�ش ،بعده جاء �شاتاي
�أولو�سوي بطل م�سل�سل "فريحة" .وحل يف املرتبة
الثالثة اجنني اكيوريك املعروف بـ "كرمي" يف م�سل�سل
"فاطمة" ،وحل جوكهان �ألكان رابعاً ،بعد ت�ألقه يف
م�سل�سل "نب�ضات قلب" ،بينما جاء بوراك اوزجيفيت
بطل م�سل�سل "حب �أعمى" يف املرتبة اخلام�سة.

من تن�صيب دون��ال��د ترمب اىل ال��ك��وارث املناخية م��رور ًا
ب�أزمة كاتالونيا و�إط�لاق ال�صواريخ الكورية ال�شمالية،
يف ما يلي تذكري ب�أبرز الأح��داث التي طبعت العام .2017
ع��������������������������������������ام ت�������������������رم�������������������ب"
"
يف  20ك��ان��ون الثاين/يناير �أ�صبح امللياردير الأمريكي
دون���ال���د ت��رم��ب ال��ب��ال��غ  70ع���ام���اً رئ��ي�����س �اً ل��ل��والي��ات
امل��ت��ح��دة م��ن خ�ل�ال ���ش��ع��ار "�أمريكا �أوال" ،يف والي��ة
���س��م��م��ت ان��ط�لاق��ت��ه��ا ���ش��ب��ه��ات ب��ال��ت���آم��ر م���ع رو���س��ي��ا.
انكب ترمب يف تغريدة �صباحية تلو الأخ��رى على �إبطال
�إجن���ازات �سلفه الدميوقراطي ب��اراك �أوب��ام��ا ،فان�سحب
�أو ه���دد ب��االن�����س��ح��اب م��ن ع���دد م��ن االت��ف��اق��ات الدولية
(ال��ت��ب��ادل احل���ر ،امل��ن��اخ ،ال��ه��ج��رة ال�صحة ،يون�سكو).
ويف  6ك���ان���ون الأول/دي�������س���م�ب�ر �أث�����ار ���ص��دم��ة ح��ول
ال��ع��امل معلناً االع��ت�راف بالقد�س عا�صمة ال�سرائيل.
" ان���������������ط�������ل�������اق ب��������ري��������ك�����������������س��������ت "
يف�29آذار/مار�سبد�أتلندن�آليةللخروجمناالحتادالأوروبي
بعد ت�سعة �أ�شهر على ا�ستفتاء ب�ش�أنه �آثار انق�ساماً يف البالد.
ويف  8حزيران/يونيو دع��ت رئي�سة ال���وزراء املحافظة،
ت�يري��زا م��اي� ،إىل انتخابات ت�شريعية مبكرة على �أمل
ت��ع��زي��ز موقعها يف ال�ب�رمل���ان ،لكنها خ��رج��ت منها �أك�ثر
�ضعفاً .وب��ع��د �أ���ش��ه��ر م��ن امل�����ش��اورات اتفقت بروك�سل
ول���ن���دن يف  8ك���ان���ون الأول/دي�������س���م�ب�ر ع��ل��ى ترتيبات
االنف�صال م��ا فتح امل��ج��ال �أم���ام ب��دء مناق�شات جتارية.
"زل�������������������زال ������س�����ي�����ا������س�����ي يف ف�����رن�����������س�����ا "
يف � 7آي��ار/م��اي��و ف��از الو�سطي امل��وايل لأوروب���ا اميانويل
ماكرون البالغ  39عاماً يف االنتخابات الرئا�سية بفارق
كبري عن مر�شحة اليمني املتطرف مارين لوبن ،ومتكن
على ر�أ�س حركته "�إىل الأمام!" التي ان�شئت قبل عام ،من
�إزاح��ة احلزبني احلاكمني الكبريين يف فرن�سا للمرة الأوىل
عن الأليزيه� ،أي احل��زب اال�شرتاكي و"اجلمهوريون".
" غ������ل������ي������ان يف ال���������������ش�������رق الأو�����������س����������ط"
يف  5ح��زي��ران/ي��ون��ي��و ق��ط��ع��ت ال��ري��ا���ض وح��ل��ف��ا�ؤه��ا
ال���ع�ل�اق���ات م���ع ق��ط��ر وات���ه���م���وه���ا ب���دع���م جم��م��وع��ات
�إ����س�ل�ام���ي���ة م���ت���ط���رف���ة وب����ال����ت����ق����ارب م����ع �إي��������ران.
ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب �أعلن رئي�س ال���وزراء اللبناين
�سعد احل��ري��ري ا�ستقالته (�سحبها الح��ق�اً) من الريا�ض
متهماً طهران بالتدخل يف �ش�ؤون بلده ،ما �ضاعف التوتر
بني ال�سعودية وايران ،كما تعترب ال�سعودية �أن �إيران تقف
وراء مترد احلوثيني يف اليمن ،الأم��ر الذي تنفيه طهران.
كما �آثار قرار ترمب ب�ش�أن القد�س تظاهر ع�شرات االف العرب
وامل�سلمني والنا�شطني امل�ؤيدين للق�ضية الفل�سطينية حول
العامل يف م�سريات وتظاهرات �أحرقت خاللها �أعالم الواليات
املتحدة وا�سرائيل ،كما اندلعت مواجهات يف الأرا�ضي
الفل�سطينية بني متظاهرين فل�سطينيني والأمن اال�سرائيلي.
" ان������ه������ي������ار اق�����ت�����������ص�����ادي يف فنزويال"
يف  30مت���وز/ي���ول���ي���و ان��ت��خ��ب��ت ج��م��ع��ي��ة ت�شريعية
ت��ت��م��ت��ع ب�����س��ل��ط��ات حم������دودة يف ا���س��ت��ح��ق��اق قاطعته
املعار�ضة ،بعد �أرب��ع��ة �أ�شهر م��ن التظاهرات العنيفة.
واق�����ال�����ت اجل���م���ع���ي���ة امل����دع����ي����ة ال����ع����ام����ة ل���وي���زا
اورت��ي��غ��ا امل��ع��ار���ض��ة ال�����ش��ر���س��ة ل��ل��رئ��ي�����س نيكوال�س

م��������ادورو ث����م م��ن��ح��ت ن��ف�����س��ه��ا ���س��ل��ط��ات ال��ب�رمل����ان.
وي���ع���ت�ب�ر ال���ب���ل���د ال������ذي �أن���ه���ك���ه ان���ه���ي���ار �أ����س���ع���ار
اخل�������ام يف ح����ال����ة ت���خ���ل���ف ج����زئ����ي ع����ن ال���������س����داد.
" ت���������ص����ع����ي����د م���������ع ب������ي������ون������غ ي��������ان��������غ "
يف � 3آيلول�/سبتمرب نفذت كوريا ال�شمالية جتربتها النووية
ال�ساد�سة ،الأقوى يف �سل�سلة جتارب �صاروخية كثفتها م�ؤخر ًا.
ويف �آخ��ر ت�شرين الثاين/نوفمرب �أع��ل��ن الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم ج��ون��غ اون �أن ب��ل��ده �أ���ص��ب��ح دول���ة نووية
ب��ع��د جت��رب��ة ن��اج��ح��ة ل�����ص��اروخ ق����ادر ع��ل��ى ���ض��رب �أي
م��وق��ع يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ورد ت��رم��ب بالتهديد
بـ"التدمري التام" لكوريا ال�شمالية يف ح��ال هجومها.
للروهينغا"
ع���������رق���������ي
"تطهري
بعد هجمات يف �آواخ��ر �آب�/أغ�سط�س على مراكز لل�شرطة
البورمية رد اجلي�ش بغارات على قرى الروهينغا ،وفر�أكرث من
� 640ألف من �أفراد هذه الأقلية امل�سلمة يف بورما �إىل بنغالد�ش.
ون���ددت الأمم املتحدة بـ"تطهري عرقي" ،فيما حتدثت
املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان عن "عنا�صر �إبادة".
"الو�صاية ع������ل������ى ك������ات������ال������ون������ي������ا "
يف الأول من ت�شرين االول/اكتوبر نظمت كاتالونيا ا�ستفتاء
ب�ش�أن ا�ستقاللها رغ��م منعه بقرار من الق�ضاء اال�سباين.
ويف  27منه �أعلن الربملان الكاتالوين اال�ستقالل من جانب واحد،
فردت مدريد بو�ضع الإقليم حتت و�صايتها و�أقالت حكومته
وحلت برملانه قبل الدعوة �إىل انتخابات مبكرة يف الإقليم".
" �������ص������دم������ة ب���������������ش��������أن واي�����ن�����������س�����ت��ي��ن "
يف5ت�شرينالأول�/أكتوبراتهمعددمنالن�ساءاملنتجالذييتمتع
بنفوذ هائل يف هوليوود هاريف واين�ستني بالتحر�ش اجلن�سي.
ويف تبعات الف�ضيحة تكثفت املعلومات ع��ن اع��ت��داءات
ج��ن�����س��ي��ة وحت����ر�����ش واغ���ت�������ص���اب يف ب����ل����دان ك��ث�يرة
وط��ال��ت �إىل ج��ان��ب ال�سينما ع��امل��ي الإع�ل�ام وال�سيا�سة.
" ������س�����ق�����وط م�����وغ�����اب�����ي يف زمي������ب������اب������وي "
يف  21ت�شرين الثاين/نوفمرب ا�ستقال روبرت موغابي (93
عاماً) بعد  37عاماً يف احلكم بعدما تخلى عنه اجلي�ش وحزبه،
وتعر�ض ل�ضغوط لال�ستقالة بعد عملية �أمنية للجي�ش رد ًا على
�إقالة نائب الرئي�س امير�سون منانغاغوا ،الذي خلفه يف الرئا�سة.
" تنظيم ال��دول��ة اال�سالمية ه��زم لكن مل يق�ض عليه"
�أعلنت بغداد يف  9كانون االول/دي�سمرب االنت�صار على
تنظيم الدولة اال�سالمية "داع�ش" يف العراق لكن ع�سكريني
�أك���دوا �أن التنظيم ما زال ي�شكل خطر ًا على ه��ذا البلد.
ويف �سوريا خ�سر التنظيم اجلزء الأكرب من الأرا�ضي التي �سيطر
عليها ،وعاد يف مطلع كانون الأول/دي�سمرب �إىل حمافظة �إدلب.
�إىل ج���ان���ب ه���ذي���ن ال��ب��ل��دي��ن ت��ع��ر���ض��ت دول ك��ث�يرة
ب��ي��ن��ه��ا م�����ص��ر وب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ه��ج��م��ات دام���ي���ة ج��دي��دة
ن���ف���ذه���ا ت��ن��ظ��ي��م ال����دول����ة اال����س�ل�ام���ي���ة "داع�ش".
" م�������ؤ�������ش������رات م���ق���ل���ق���ة ب�����������ش������أن امل������ن������اخ "
بعد عامني على �إب��رام اتفاقية باري�س للمناخ �شهد العام
 2017يف الأول م��ن حزيران/يونيو �إع�ل�ان الأمريكيني
االن�سحاب من االتفاقية فيما واجهت مناطق خمتلفة حول
العامل �سل�سلة ك��وارث مناخية (�أعا�صري عاتية ،زالزل،
وحرائق كا�سحة) ،ويتوقع �أن يرد هذا العام بني ال�سنوات
الثالث الأك�ثر ح��رارة امل�سجلة على االط�لاق يف العامل.
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ǒȮȮżǍŽȚȆǜȮȮƁȤƾƵƄƴŽǀȮȮƁǞƴŸǏȮȮŮǾžȶǗȮȮŶƾƯžȆǀȮȮƴƁǞŶȶȜǍȮȮƸƫŻǀȮȮƸǤƾƁȤȸȤȚǋȮȮǧ
ǀȮȮƂƸƃŽƾŮǛȮȮƄƷůȶǀȮȮƯƸƃƭŽȚǟȮȮƴŸȢǋȿ Ȯ ƪůƾȮȮƷƴżȶȆƾȮȮŹǞƸŽȚȶ
ȳǋȮȮŸȆǕƁǍȮȮŴȶȸǞȮȮŻǗȮȮƸƱƆůǚȮȮƅžǀȮȮƸƱƸŷȶǍȮȮǧƾƶŸǟȮȮƴŸǏȮȮŮǾƵŽȚȸǞȮȮƄƇů
ǀȮȮƁǞƷůȝƾȮȮƇƄźȶǠȮȿ ȮƶƃžǛȮȮŸȢȆȜǍȮȮƸƃżǀȮȮŲȚȤǜȮȮƵƬƁȸǌȮȮŽȚǍȮȮžǈȚƿȮȮƭȼ ŻȽ ȢǞȮȮűȶ
ǀȮȮƉżƾƯƄžȝǽƾƸȿ ȮŵȆȴȚǞȮȮŽǈȚȝƾȮȮƬŻƾƶůǜȮȮƸŮǃȮȮžǋƁȶȸǍȮȮƫŸȶǂȮȮƁǋŲǛȮȮƸƵƫƄŽȚ
ȲǞȮȮƲůH&MǠȮȮźǀȮȮǤƾƁǍŽȚǀȮȮŸǞƵƆƵŽǀƸȮȮƉƸǣǍŽȚǀȮȮƵƵƫƵŽȚȆȦǋƵȮȮŵȚǍȮȮƄƸŮ ǀȮȮƁȿ ǍƫŸǀȮȮƸǤƾƁȤǀȮȮŸǞƵƆžǠȮȮƀǀȮȮƆƸƄƶŽȚȶǀȮȮƶƁȿ ǎžȶǀȮȮƲƸſȖǀƸƳƃȮȮŵǀȮȮƪƵŻȖȶ
ǀȮȮƸǤƾƁȤǀȮȮŸǞƵƆžƾȮȮƶƶǣƾŮȥȔƾȮȮƭŸȁȯǋȮȮƷƁǀȮȮŰǞſǈȚȶǀȮȮƸƱƸŷǞŽȚǜȮȮƸŮǃȮȮžǋŽȚ)
ǀȮȮƂƸƃŽȚǟȮȮƴŸǔȮȮźƾƇůǠȮȮƄŽȚȔƾȮȮƁȥǈȚǀȮȮƸƵƀȖǏȮȮƳƯů
ƾȮȮƶƱǤȖȜǍȮȮƵŽȚȵǌȮȮƀȆǓȮȮƲźțƾȮȮƸƅŽȚȢǞȮȮƫƲƵŽȚǏȮȮƸŽȆǀȮȮƸƂƃŽƾŮǍȮȮƅżȖǀȮȮƵƄƷžǀȮȮƲƸſȖ
ǜȮȮžǀȮȮƸƵżǚȮȮŻȖǕȮȮžǀȮȮŶƾƸųȴȶǋȮȮŮǏȮȮŮǾžǕȮȮƶǧǚȮȮűȖǜȮȮžǀȮȮżƾƸŲȝƾȮȮƸƶƲů
ǀȮȮƲƁǍƭŽȚǞȮȮƀȔƾȮȮƁȥǈȚȶǀȮȮƂƸƃŽƾŮȳƾȮȮƵƄƀǽȚǜȮȮƸŮǃȮȮžǋŽȚǀȮȮƪƵŻǈȚȶȪǞȮȮƸƈŽȚȝƾȮȮƁƾƱſ
(ƾȮȮƷŮǚȮȮƵƯŽȚƿȮȮƆƁǠȮȮƄŽȚǀȮȮƇƸƇƫŽȚ
ǚȮȮűȖǜȮȮžH&MȲțȶȗǋȮȮŽȚǚȮȮƵƯŽȚȶȳȚǎȮȮƄŽȁȚȜǋȮȮƁǋƆŽȚǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚǋȮȮƉƆů
ȿ
ȝȚǞȮȮƭƈŽȚǜȮȮžǋȮȮƁǋƯŽȚǜȮȮƵǤǜȮȮžȜǋȮȮŲȚȶǠȮȮƀȶȆǀȮȮƂƸƃŽƾŮǍȮȮƅżȖǛȮȮƄƷƁǚƃƲƄȮȮƉž
ǠȮȮźǍȮȮƁȶǋƄŽȚȜȢƾȮȮƯžȢȚǞȮȮžǜȮȮžȟƾȮȮƄſȘ100%ǟȮȮŽȚȲǞȮȮǧǞƴŽǀżǍȮȮƪŽȚƾȮȮƀǌƈƄůǠȮȮƄŽȚ
ȜȢƾȮȮŸȘǘȮȮƁǍŶǜȮȮŸǚƸƄȮȮƉƳƄŽȚȜǍȮȮǣȚȢȰǾȮȮŹȁǀżǍȮȮƪŽȚȯǋȮȮƷůȆȯƾȮȮƭƵŽȚǀȮȮƁƾƷſ
ȜǋȮȮƁǋűǕȮȮƭŻȟƾȮȮƄſȁǝȮȮŮțǞȮȮŹǍƵŽȚǍȮȮƸŹȧƾȮȮƵƲŽȚǍȮȮƁȶǋůȜȢƾȮȮŸȘȶȢȚǞȮȮƵŽȚȳȚǋƈƄȮȮŴȚ
ǀȮȮƸŻȚȤ
ǚƳƸŵǜƸŮǕƭƲŽȚȤƾƯŴȖȠȶȚǍƄů
ǽ ȢǾȮȮƃŽȚǠȮȮźǀƳƃȮȮƪŽȚǁȮȮƸſȚǞŲǚżǠȮȮźȜǋȮȮƁǋƆŽȚǀƴƸƳȮȮƪƄŽȚȠǍȮȮŶǛƄƸȮȮŴ
ȸȤƾȮȮƆŽȚȲȶǈȚȴǞȮȮſƾżǜȮȮžȹȚȤƾȮȮƃƄŸȚ ƾȮȮƁǍƃŶȶȝǞȮȮźǞŲȤȬȶǍȮȮźǚƵȮȮƪƁ
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ȜǋȮȮƁǋűȝǾȮȮƁȢǞžǜȮȮƁǍƆſȲƾȮȮƈƸžȜǎȮȮƸƵƵŽȚȔƾȮȮƁȥǈȚȤȚȢǁȮȮƲƴŶȖ
ȴȚǞȮȮŽǈȚȶȸǋȮȮƸƴƲƄŽȚȥȚǍȮȮƭŽȚƿȮȮƉƇŮǀȮȮƵƵƫƵŽȚȝƾƸȮȮƉƵƪŽȚǜȮȮž
ǀȮȮǧƾƈŽȚȝƾƸȮȮƉƵƪŽȚȵǌȮȮƀǜȮȮƁǍƆſȲƾȮȮƈƸžǛȮȮƸžƾƫƄŽȜǎȮȮƸƵƵŽȚ
ȔƾƄȮȮƪŽȚǠȮȮźƾȮȮƷƄƴŶǚȮȮƸǧƾƱůȰȿ ȢƺȮȮŮǛȮȮƄƷůǠȮȮƄŽȚȜȖǍȮȮƵƴŽȜǋȿ Ȯ ƯƵŽȚ
ǜȮȮƸŮƾȮȮžƾƀȤƾƯȮȮŴȖȠȶȚǍȮȮƄůȶȆȜȢȶǋȮȮƇžȝƾȮȮƸƵƳŮƾȮȮƷűƾƄſȘǛȮȮů
ǀƳƃȮȮƪŽȚȬȶǍȮȮźǀȮȮźƾżǠȮȮźȜǍȮȮźǞƄžǠȮȮƀȶȆǚƳƸȮȮŵ150
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ɇ
ǍȮȮƭŸȆǀȮȮƴƸƲƅŽȚȶǀȮȮƵƈƱŽȚȤǞȮȮƭƯŽȚȝƾȮȮƃƇžǜȮȮžǁȮȮƶżȚȣƼȮȮź1970
ǜȮȮŸȴǞȮȮƅƇƃƁǜȮȮƁǌŽȚȨƾƈȮȮŵȀŽǑȮȮƫƈžAmouroud
Safran Rare
ȿ
ȆƾȮȮ ȹƬƁȖȲƾȮȮűǍŽȚȶȔƾȮȮƉƶŽȚƿȮȮŴƾƶƁǞȮȮƀȶȆǉȮȮǣȚȶǍŽƾŮȳƾȮȮƵƄƀȁȚȶǘȮȮƵƯŽȚ
ȝȚȣȢȚǞȮȮžǜȮȮžƾƷǧǾƈƄȮȮŴȚǛȮȮůǀȮȮǧƾųǉȮȮǣȚȶȤȜǋȮȮŸǟȮȮƴŸȸǞȮȮƄƇƁȶ
ȴǞȮȮƴŽȚȳȚǋƈƄȮȮŴȚǕȮȮžǠȮȿ ȮŻǍŽȚȶǀȮȮŻƾſǈȚǟȮȮƴŸȢǋȿ Ȯ ƪƁȶǀȮȮƸŽƾŸȜȢǞȮȮű
ǟȮȮƴŸȤǞȮȮƱƇžǛȮȮŴȁȚȴȖǂȮȮƸƇŮȆƿȮȮƀǌŽȚǜȮȮžȝƾȮȮƉƵŽȶȢǞȮȮŴǈȚ
ǀƭƸȮȮƉŮǀȮȮƲƁǍƭŮǀȮȮűƾűǎŽȚǍȮȮƷŷ
ǀȮȮƇǣȚǍŽȚǠȮȮźǀȮȮžƾƈƱŽȚǜȮȮŸǂȮȮƇƃƁȸǌȮȮŽȚǠŻǍȮȮƪŽȚǚȮȮűǍƴŽȶ
ǁȮȮƸŮǜȮȮžThe One Royal Night The OneǍȮȮƭŸȱƾȮȮƶƀȆǛȮȮƸƵƫƄŽȚȶ
ǝȮȮƄƮŲǾžǜȮȮƳƵƁǝȮȮſȖǍȮȮƭƯŽȚȚǌȮȮƀǎȮȮƸƵƁƾȮȮžDolce&Gabbana
ǚȮȮűǍŽȚǀƸƫƈȮȮŵǜȮȮŸǍȮȮƃƯȽƁǞȮȮƀȶȜǍȮȮƪƃŽȚǕȮȮžȲȶǈȚǝȮȮŽƾƫůȘȷǋȮȮŽ
ǘȮȮƸſǈȚȶǒȮȮžƾưŽȚ

ǀȮȮƵƈźȶǀȮȮƸŽƾƅžǀȮȮŽǾŶƼŮǋȮȮƁǋƆŽȚȳƾȮȮƯŽȚȲƾƃƲƄȮȮŴǽȚȶǋȿ ƯƄȮȮŴȚ
ȝƾżȤƾȮȮƵŽȚǜȮȮžǀȮȮƸŽƾ ȿűǍŽȚȶǀƸǣƾȮȮƉƶŽȚȤǞȮȮƭƯŽȚǜȮȮžǀƴƸƳȮȮƪůǕȮȮž
ȆǀƸŻǍȮȮƪŽȚȤǞȮȮƭƯŽȚȝƾȮȮƃ ȿƇžǜȮȮžǁȮȮƶżȚȣȘǍƷȮȮŵǈȚǀȮȮƸƵŽƾƯŽȚ
ǠȮȮƳƁǍžǈȚȔƾȮȮƁȥǈȚǁȮȮƸŮǜȮȮžǋȮȮƁǋƆŽȚǍȮȮƭƯŽȚƿȮȮƁǍƆƄŮǙȮȮƇƫƶſ
Marc Jacobs perfume Decadence Rouge Noir EditionǍƸƷƪŽȚ
Marc Jacobs
ǜȮȮŴǞƉŽȚȶȴȚǍȮȮƱŸǎŽȚȶȰǞȮȮŻǍƃŽȚǜȮȮžǍȮȮƭƯŽȚǀȮȮƸŲƾƄƄźȚȴǞȿ ȮȮƳƄů
ǍȮȮƭƯŽȚǛȮȮƄƄƈƁǜȮȮŴǞƉŽȚȶǚȮȮƱŽȚȶȢȤǞȮȮŽȚǜȮȮžǍȮȮƭƯŽȚƿȮȮƴŻȴǞȮȮƳƄƁ
ǋȮȮƶƷŽȚǚȮȮƸƆſȶǍȮȮƃƶƯŽȚǀȮȮƇǣȚǍŮ
ǀżǍȮȮŵǏȮȮŴƻžǁȮȮƸŮǜȮȮžǀȮȮƸƳƁǍžȖȤǞȮȮƭŸǀȮȮżȤƾžǠȮȮƀAMOUROUD
ǌȮȮƶžȤǞȮȮƭƯŽȚǕȮȮƸƶƫƄŮȝȖǋȮȮŮǠȮȮƄŽȚǀƁȤǞƭȮȮŴǈȚPerfumer’s Workshop
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الفن

الشائعات«..دخانونار»يف الوسط الفنييف العام 2017مشاهري يف أروقة املحاكم والنيابات يف 2017

يقولون دوماً يف الأمثال ال�شعبية �إنه ال يوجد دخان «بال نار»،
واحلقيقة �أن �شائعات العام  2017كانت يف �أغلبها دخا ًنا
يطلقه الباحثون عن ال�شهرة على مواقع التوا�صل االجتماعي،
بينما القليل منها حت ّول لنار ي�أكل �سمعة جنوم الفن .و�أخطر
�شائعات ه��ذا العام ق�صة القب�ض على الفنانة كندة علو�ش
وزوجها عمرو يو�سف بزعم حيازتهما للمخدرات ،و�أخبار طالق
الفنانة غادة عادل من زوجها املخرج جمدي الهواري ،وق�صة
زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة ال�شابة دينا ال�شربيني،
م��ع �شائعات ال��وف��اة ال�سنوية لأك�بر جن��وم الفن العربي.
 �صباح ال�سبت � 19أغ�سط�س،�شهد ال�شائعة الأك�ثر ت�أثري ًا
يف العام  2017بعدما �أبلغت
ال�صحف القومية امل�صرية
ن��ب ��أ ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى الفنانة
كندة علو�ش وزوج��ه��ا عمرو
يو�سف يف كمني �أم��ن��ي وبعد
تفتي�شهما ع�ثر بحوزتهما
ع��ل��ى امل�����خ�����درات .وظ�� ّل��ت
الأن��ب��اء تنت�شر ل�ساعة كاملة قبل �أن ّ
يتدخل نقيب املمثلني
�أ�شرف زكي ،وينفي الق�صة برمتها م�ؤكد ًا �أن كندة يف اجلونة،
وع��م��رو داخ���ل م��ن��زل��ه ،وق���ال �إن���ه ي��ع��رف م�صدر ال�شائعة
 مل ي��ح��ظ خ�ب�ر ب��اه��ت��م��امداخل الو�سط الفني وخارجه
خالل الفرتة الأخ�يرة ،مثلما
ح���ظ���ي خ��ب�ر زواج ع��م��رو
دياب ودينا ال�شربيني �سر ًا،
وه��و اخل�بر ال��ذي مل ي�ستطع
�أح���د ب��ع��د ت ��أك��ي��ده �أو نفيه
ب�شكل ح��ا���س��م ،حتى بعدما
�أعلن "اله�ضبة" م��ؤخ��ر ًا �أن
الأم��ر كله «جمرد �شائعة» و�أن دينا بطلة فيلمه القادم فقط،
خا�صة و�أن �أنباء رح�لات الثنائي على الطائرات اخلا�صة
وتواجدهما �سر ًا يف بع�ض الأماكن العامة ال زالت حا�ضرة يف
بور�صة ال�شائعات ،وم�ؤ ّثرة على حياة عمرو ال�شخ�صية مع
زوجته ال�سعودية زينة عا�شور و�أوالده عبداهلل وجنا وكنزي.
 �شائعات الوفاة ال�سنوية تطول ع��ادة النجوم ع��ادل �إماموحممود يا�سني وج��ورج و�سوف وج��ورج �سيدهم والفنان
�صباح فخري والفنان جميل رات��ب ،ولكن هذا العام امتدّت
لت�صل للفنان �أحمد خليل والنجم الكوميدي �سمري غامن ،والفنان
القدير �صالح ال�سعدين والفنانة مديحة ي�سري والفنانة نادية
لطفي والفنان يحيى الفخراين والفنان طلعت زكريا والفنان
ال�سوري �أمين زيدان ولكن ال�شائعة الأق�سى طالت املطربة �أنغام
واملمثلة نهال عنرب بعدما �أ ّكد مر ّوجوها وفاتهما يف حادث مر ّوع.
 الفنان �أحمد حلمي اعتاد �شائعة طالقه من الفنانة منىزكي وال ير ّد عليها �أبد ًا ،ولكن هذا العام �صدم ب�شائعة جديدة
وهي �إ�صابته جم��دد ًا مبر�ض ال�سرطان ،وانت�شرت ال�شائعة
�إىل حد ظهوره عرب موقع «�إن�ستغرام» لنفي الق�صة برمتها.
 �شائعات الزواج يف العام � 2017صارت عادة يومية يطلقهار ّواد «ال�سو�شيال ميديا» ،فت ّم تزويج الفنانة ريهام حجاج
من الفنان �أحمد ال�سعدين ،كما مت تزويج الفنان �أحمد عز
من الفنانة �أمينة خليل على خلفية �صورة من فيلمه الأخري
«اخللية» ،كما ز ّوجت ال�شائعات الفنانة مروة عبد املنعم من
الفنان م�صطفى قمر ا�ستناد ًا ل�صورة رومان�سية من كوالي�س
ت�صوير �أحد الأعمال الفنية ،و ّ
مت تزويج الفنانة �شريين ر�ضا
من الفنان �أحمد الفي�شاوي على خلفية ت�صريحات عاطفية
�صدرت عنه وق��ام بتو�ضيحها فيما بعد ،ولكن تبقى �شائعة
زواج الفنانة �شريين عبد الوهاب من مدير �أعمالها يا�سر خليل
الأكرث انت�شار ًا و ّ
مت الرد عليها بظهور �شريين مع زوجة يا�سر،
كما راجت �شائعة زواج الفنان ح�سني فهمي من الفنانة ال�شابة
مايا فار�س ،و ّ
مت ت��داول �أنباء ا�ستعداد الفنانة نبيلة عبيد
ً
للزواج وت��ردّدت �أي�ضا �شائعات زواج الفنانة مي عز الدين
ورجل الأعمال �أحمد �أبو ه�شيمة ،و�أ ّكد البع�ض زواج الفنانة
اللبنانية جنوى كرم �سر ًا كما ر ّوج موقع «تويرت» �أنباء خطوبة
الفنانة �إلي�سا على �صديقها وديع جنار ،وال�شائعة املفاجئة
كانت زواج «الطفلة حال الرتك» وكان الرد «كل ده �شائعات».
 -الفنانة التي جنت من �شائعة الزواج طالتها �شائعة االرتباط

�سر ًا ،واحلبيب �إما رجل �أعمال خليجي� ،أو �أحد جنوم الفن،
وال�ضحايا دوماً من اجلميالت ويف املقدّمة الفنانة هيفاء وهبي
ومن بعدها ،الفنانة منة ف�ضايل والفنان �أحمد فريد ،ثم �سهر
ال�صايغ والفنان ال�شاب حممد عز ،والفنانة غادة ب�شور من الفنان
الت�شكيلي منار �سليمان ،ولكن �أغرب �شائعة كانت ارتباط الفنانة
نبيلة عبيد ب�شاب �أ�صغر منها ،وقامت بنف�سها بنفي ال�شائعة،
و�شائعة ارتباط املمثلة ال�شابة يا�سمينا امل�صري باملخرج �سامح
عبد العزيز وقيل �إنها ال�سبب يف طالقه من الفنانة روبي ،كما
راجت �شائعة ارتباط هنا الزاهد واملنتج املطرب ه�شام جمال.
 �شائعات ال��ط�لاق كانتح���ا����ض���رة ه����ي الأخ������رى
والقائمة مل تتغيرّ تقريباً،
فقد تداول البع�ض نب�أ طالق
�أحمد ال�سقا وزوجته وقام
ابنه يا�سني بنفي الق�صة،
كما �أ ّكد البع�ض طالق غادة
ع����ادل م��ن زوج��ه��ا جم��دي
الهواري وجاء حفل افتتاح
مهرجان ال�سينما لت�أكيد �أن
الق�صة كلها "مفربكة" ،كما
ر ّوج البع�ض �شائعة طالق وفاء الكيالين من تيم ح�سن بعد �أ�شهر
قليلة من الزواج ،كما نفت الفنانة الكويتية �أبرار �شائعة طالقها
على خلفية معركتها مع زوجها يف بث مبا�شر وقالت �إن الأزمة
ّ
مت احتوا�ؤها ،كما نفت زميلتها مرام البلو�شي �أنباء طالقها.
ً
 �أخبار احلمل �سعيدة دوم�ا ،ولكن داخل الو�سط الفني يتما�ستخدامها ك�سالح «ل�ضرب النجمات» وهو ما �أ ّكدته جنالء
بدر �أثناء نفي �شائعة حملها م�ؤكدة �أن اخلرب كاد �أن يبعد عنها
عرو�ض �شركات الإنتاج ،ومت ا�ستخدام �سالح «�شائعات احلمل«
�ضد الفنانة �إمي��ي �سمري غامن �أثناء فرتة مر�ضها ،والفنانة
كندة علو�ش �أثناء مرافقتها لزوجها عمرو يو�سف �إىل بريوت،
والحقت ال�شائعة الفنانة دينا ال�شربيني �ضمن طوفان �شائعات
زواجها من عمرو دي��اب ،ور ّوج البع�ض �شائعة حمل الفنانة
اللبنانية نان�سي عجرم يف طفلها الثالث ،كما تردّد �أن الفنانة
دنيا �سمري غ��امن حامل على خلفية اعتذارها عن ع��دم تقدمي
عمل جديد يف رم�ضان  ،2018و�أح��دث �شائعة حمل كانت من
ن�صيب وفاء الكيالين وتيم ح�سن بعدما ف�شلت �شائعة الطالق.
 �شائعات املر�ض ال ترحم جنوم الفن و�أخطرها طالت النجمةي�سرا �أثناء تواجدها يف فعاليات مهرجان اجلونة وردّت عليها
ب�إطالق �أغنية «تالت دقات» ،كما ا�ستغ ّل البع�ض معاناة الفنان
عزت �أبو عوف من جراحة يف القلب و�أطلقوا �شائعة �إ�صابته
مبر�ض ال�سرطان ،كما ت��ردّدت �شائعة �إ�صابة النجم جمال
�سليمان ب�أزمة قلبية بعد القب�ض على الفنانة �أ�صالة يف بريوت
بتهمة حيازة املخدرات ،ولكن تبقى �شائعة مر�ض الفنانة �إميي
�سمري غامن الأكرث ح�ضور ًا خا�صة و�أنها انطلقت بت�صريحات من
والدتها دالل عبد العزيز ،و�أ ّكد البع�ض �أنها تعاين من مر�ض خطري،
وتبينّ فيما بعد �أنها �أ�صيبت بنق�ص يف املناعة ب�سبب �أكل فا�سد.
�أظرف�شائعةراجتيفالعام2017كانتتتع ّلقبالنجمعادل�إمام،ربعه بن�صف ثروته للفقراء ،وتقدّمت 1000
بعدما راجت �أنباء ت ّ
�أ�سرة يف حمافظة قنا وحدها للح�صول على ن�صيبها من الرثوة.
 الفنان �صابر الرباعي تع ّر�ض ل�شائعة م�ؤ ّثرة عندما تداولت«ال�سو�شيال ميديا» �أنباء �إلقاء القب�ض عليه يف لندن يوم  15فرباير،
وا�ضط ّر للخروج ببث مبا�شر عرب ح�سابه املو ّثق لنفي الق�صة
وت�أكيد �أنه داخل منزله يف تون�س ومل يذهب للندن من الأ�سا�س.
 جراحات التجميل ان�ض ّمت لقائمة ال�شائعات التي تطارد جنماتالفن ،فنفت الفنانة هنا الزاهد كل ما تردّد عن خ�ضوعها جلراحة
جتميل الأنف م�ؤ ّكدة �أنها جل�أت لإزالة عظمة زائدة فقط ،كما نفت
جنمة «�ستار �أكادميي» مريهان ح�سني خ�ضوعها جلراحة تكبري
ال�شفاه م�ؤ ّكدة �أنها ت�ستخدم تطبيقاً لل�صور يقوم بهذه املهمة،
كما نفت الفنانة �سمرية �سعيد خ�ضوعها جلراحات جتميل بعد
مظهرها الالفت هذا العام ،و�أ ّكدت املطربة ال�شعبية بو�سي �أن
جمالها طبيعي ومل تخ�ضع �إال لعملية تبيي�ض الأ�سنان فقط.
 ال��ف��ن��ان��ة م��ي ح��ري��ري طالتها �شائعة االن��ت��ح��ار ب�سببخيانة حبيبها ل��ه��ا ،حيث ّ
مت ن�شر ���ص��ورة لها وه��ي ترقد
داخ���ل امل�ست�شفى ،ل��ي��ع��ود و ُي��ق��ال �إن �سبب ت��واج��ده��ا يف
امل�ست�شفى ه��و لت�صوير �أغنية ج��دي��دة ،وح�سمت الأم���ر يف
النهاية وقالت �إنها دخلت امل�ست�شفى ب�سبب �أزم��ة �صحية.

انتقل العديد من امل�شاكل بني الفنانني من �ساحات احلوار يف كوالي�س الو�سط الفني �أو حتى و�سائل
الإعالم �إىل �ساحات الق�ضاء باملحاكم ،كما حفل عام � 2017أي�ضاً بالكثري من الأزمات التي انتهت ب�إحالة
النجوم �إىل النيابة العامة والق�ضاء وانتهت �أغلبها بالإدانة .وال يزال البع�ض منهم قيد التحقيق ،والئحة
االتهامات :ن�صب واحتيال والرتويج للف�سق وترويج �أخبار كاذبة وحيازة خمدرات ،وق�ضايا الأ�سرة.
 ج���دة ح�لا ال�ت�رك ك��ان��ت حم��ط �أن��ظ��ار اجل��م��ي��ع ه���ذا ال��ع��ام ب��ع��دم��ا ت�ضامنت م��ع كنتها���ض��د اب��ن��ه��ا وزوج���ت���ه امل��ط��رب��ة امل��غ��رب��ي��ة وت��ق��دم��ت ب��ب�لاغ��ات ���ض��د دن��ي��ا بطمة و�شقيقتها
بتهمة ال�����س��ب وال���ق���ذف ،ك��م��ا دع��م��ت ان��ت��ق��ال ح�ضانة ح�لا و�إخ��وت��ه��ا م��ن الأب �إىل الأم.
 ي��وم  25يونيو �شهد م��ط��ار ب�ي�روت وق��ائ��ع القب�ض على الفنانة �أ���ص��ال��ة بتهمة حيازةخم���در ال��ك��وك��اي�ين ،وال ت���زال خ��ي��وط الق�ضية غام�ضة ح��ي��ث مت �إط��ل�اق ���س��راح��ه��ا وفقاً
للقانون اللبناين باعتبارها "املرة الأوىل" وت��ردد �أنها �ستخ�ضع لفح�ص طبي ف��ور عودتها
�إىل ب�ي�روت ،وه��ي خ��ط��وة ا�ستبعدت �أ���ص��ال��ة القيام بها م��ن دون الك�شف ع��ن التفا�صيل.
 املخرج امل�صري خالد يو�سف تعر�ض ملوقف حرج هو الآخ��ر ولكن يف مطار القاهرة عندماوحوِّل �إىل النيابة ،بزعم حيازة املخدرات
ُمنع من ال�سفر �إىل باري�س يف التا�سع ع�شر من يناير ُ
وتبني �أنه يحمل مهدئاً خا�صاً بزوجته يباع يف غالبية دول العامل من دون و�صفة طبية ،ومن
�سوء حظه �أن هذا ال��دواء م��درج يف ج��دول العقاقري الطبية املخدرة وفقاً للقانون امل�صري.
 الفنانة غادة عبد الرازق ال تزال تنتظر قرار الق�ضاء امل�صري ،بعد حتويلها ملحكمة جنح املعاديبتهمة الرتويج للف�سق والفجور ،على خلفية بث مبا�شر عرب ح�سابها مبوقع "�إن�ستغرام" ،ظهرت
فيه مناطق ح�سا�سة من ج�سدها لثوان معدودة ،ورغم �أنها حذفت املقطع وقدمت اعتذار ًا بال�صوت
وال�صورة ،و�أك��دت �أن البث ّ
مت وهي حتت ت�أثري املهدئات �إال �أنها مهددة باحلب�س والغرامة.
 املطرب املغربي �سعد املجرد قطع ن�صف الطريق للح�صول على الرباءة من الق�ضاء الفرن�سيبعد احتجازه بتهمة اغت�صاب واعتداء على الفتاة الفرن�سية ل��ورا بريول ،وال ي��زال يحظى
ب��إط�لاق �سراح م�شروط بعدم م��غ��ادرة الأرا���ض��ي الفرن�سية حتى تنتهي املحاكمة ر�سمياً.
 املطربة �شريين عبد الوهاب وجدت نف�سها فج�أة متهمة بالإ�ساءة �إىل م�صر و�إ�شاعة �أخبار كاذبة بعدت�سريب مقطع من دعابة لها ت�ضمنت �إ�ساءة ملياه نهر النيل من حفل �أقيم يف م�سرح املجاز بال�شارقة ،
وبعد التحقيق معها �أمام جلنة ت�أديب نقابة املهن املو�سيقية امل�صرية ،باتت مطلوبة �أمام حمكمة اجلنح.
 للعام الثالث يتوا�صل �صراع الفنانة زينة والنجم �أحمد عز داخ��ل قاعات حماكم الأ�سرةيف م�صر ،فبعد �إثبات ن�سب ت��و�أم زينة لعز و�إث��ب��ات زواجهما عرفياً ،واحل�صول على حكم
بالنفقة ،تنتظر زينة القرار الأخ�ير بحكم الطالق خلعاً يوم  31دي�سمرب ليغلق امللف نهائياً.
 املطرب رامي �صربي تعر�ض ل�ضربة موجعة من �أحد �أفراد فرقته املو�سيقية ،الذي �أبلغ عنتهرب رامي من اجلي�ش وتزوير الأوراق املقدمة لنيل الإعفاء من �أداء اخلدمة ،ومت القب�ض
عليه و�إيداعه �سجن طرة ،على ذمة الق�ضاء الع�سكري حيث يحاكم بتهمتي التهرب والتزوير.
 لعنة امل��خ��درات ط��اردت املخرج �سامح عبد العزيز حيث مت القب�ض عليه يف كمني �أمنيوبعد تفتي�شه عرث بحوزته على خم��در احل�شي�ش ،واع�ترف �أن امل�ضبوطات تخ�صه ،ومتت
�إحالته �إىل النيابة العامة التي �أم���رت بحب�سه  14ي��وم �اً ،وبعدها مت��ت ت�سوية الق�ضية.
 ال��ف��ن��ان م��اج��د امل��ه��ن��د���س خ�ضع للمحاكمة يف م�صر بتهمة الن�صب واالح��ت��ي��ال على�إح���دى ���ش��رك��ات امل��ق��اوالت يف مدينة ال�����س��اد���س م��ن �أك��ت��وب��ر ،وق�ضت املحكمة ب��ال�براءة.
 املطربة ال�شعبية بو�سي تواجه خطر احلب�س مع الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة ،بعدما تقدم زوجهاووالد طفلها الوحيد بعدة �شيكات بدون ر�صيد ،يف الق�ضية رقم  2890جنح النزهة ،وطعنت
بو�سي بالتزوير و�صدر قرار ب�إحالتها للطب ال�شرعي ،ال�ستكتابها بخط يدها لبيان �صحة توقيعها.
 الفنان �أح��م��د الفي�شاوي �سيذهب �إىل الأو���س��ك��ار م��ع فيلمه "ال�شيخ جاك�سون" وبنف�سالتوقيت وم��ع نف�س الفيلم �سيذهب �إىل النيابة ،بعدما ق��رر النائب العام �إح��ال��ة ب�لاغ يتهم
الفنان ال�شاب ب��الإ���س��اءة للدين ،بعدما ق��دم م�شهد ًا راق�صاً داخ��ل امل�سجد �ضمن �أح��داث
الفيلم ،ومن املنتظر �أن تت�سع دائ��رة االتهام لت�ضم املخرج عمرو �سالمة وال�شركة املنتجة.
 االت���ه���ام نف�سه مت ت��وج��ي��ه��ه ل��ل��ف��ن��ان �أ����ش���رف ع��ب��د ال��ب��اق��ي وف��رق��ة م�����س��رح م�����ص��ر ،بعدت��ق��دمي ع��ر���ض خ��ا���ص ع��ن ال��ك��ف��ار ،ر�أى البع�ض �أن���ه يت�ضمن م�سا�ساً بهيبة ال��دي��ن ومتت
�إح��ال��ت��ه �إىل النيابة العامة ول��ك��ن مل ي�صدر ق���رار بحفظ ال��ب�لاغ �أو �إح��ال��ت��ه �إىل املحاكمة
 ال��ف��ن��ان ع��م��رو واك����د �أدي�����ن ب��ح��ك��م حم��ك��م��ة ب��احل��ب�����س ع���ام���اً ب��ت��ه��م��ة �إت��ل��اف ممتلكاتخا�صة ،بعد اتهامه بتدمري �سيارة ط��ال��ب ،ول��ك��ن واك���د جل ��أ لإج���راء وثيقة �صلح تنازل
مبقت�ضاها ال��ط��ال��ب ع��ن ال�����ش��ك��وى م��ق��اب��ل احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��ع��وي�����ض امل����ادي والأدب�����ي.
 ال��ف��ن��ان��ة م���اج���دة ال�����ص��ب��اح��ي مت���ت �إح��ال��ت��ه��ا مل��ح��ك��م��ة ج��ن��ح ال�����س��اد���س م���ن �أك��ت��وب��رب��ت��ه��م��ة ال��ن�����ص��ب واالح����ت����ي����ال ع���ل���ى رج�����ل �أع�����م�����ال ،ح���ي���ث ق���ام���ت ب���ت����أج�ي�ر ع���دة
حم��ل�ات ل����ه ،ث���م ت��ب�ين �أن اب��ن��ت��ه��ا غ��ي�رت ب��ي��ان��ات امل��م��ت��ل��ك��ات ك��ل��ه��ا ل��ت�����ص��ب��ح با�سمها.
 ال��ف��ن��ان��ة ران�����دا ال��ب��ح�يري �أدي���ن���ت ر���س��م��ي �اً ب��ت��ه��م��ة ال���ت���زوي���ر وت���ق���دمي حم����رر م���زورللق�ضاء ،و���ص��در ق���رار حمكمة م�ست�أنف بت�أييد حكم حب�سها �سنة م��ع �إي��ق��اف التنفيذ.
 الفنان عمرو �سعد وقع يف �أزمة كربى مع م�صلحة ال�ضرائب امل�صرية بعدما �أ�صدر �شي ًكا مببلغ مليونجنيه ل�صالح م�أمورية �ضرائب املهن احلرة مبدينة ن�صر� ،سدادًا لل�ضرائب امل�ستحقة عليه ،و�أثناء
قيام م�أمورية ال�ضرائب باال�ستعالم عن ال�شيك من البنك امل�سحوب عليه تبني �أنه بدون ر�صيد ،وتقدمت
م�أموريةال�ضرائبببالغلنيابةم�صراجلديدة،اتهمتفيهالفنانعمرو�سعدب�إ�صداره�شي ًكابدونر�صيد
و�أحيل للمحاكمة يف اجلنحة التي حملت رقم  5191ل�سنة � ،2017أمام حمكمة جنح م�صر اجلديدة.
 رامز جالل اعتاد كل عام على تلقي بالغات ب�سرقة �أفكار برنامج املقالب من �آخرين ،وهو ما تكررهذا العام يف بالغ قيد بق�سم الدقي ،لكن الأخطر �أن امل�ست�شار مرت�ضى من�صور تقدم ببالغ �آخر،
ب�سبب برنامج "رامز حتت الأر�ض" ي ّتهمه بال�شروع يف قتل �ضيوفه ،والرتويج للفتنة بني ال�شعوب.
كمجن عليها يف تهمة ال�شروع يف القتل ،بعدما مت القب�ض
 الفنانة نادية اجلندي ذهبت �إىل النيابةٍ
على عاطل هددها باملوت ،وتبني �أنه على �صلة مبخدومة �سابقة للجندي ،وال تزال الق�ضية
منظورة �أمام الق�ضاء امل�صري ،مع طلب متكرر من نادية بت�شديد احلرا�سة عليها خوفاً من قتلها.
 ال��ف��ن��ان��ة فيفي ع��ب��ده ه��ي الأخ����رى ك���ادت �أن تتعر�ض للقتل ،ع��ل��ى ي��د خم���رج مغمورق��ام ب��دف��ع �أح���د العاطلني ملحاولة قتلها ب�سبب ن���زاع على تطبيق عقد بطولة عمل فني.
 الفنانة روبي مرت بظروف �صعبة داخل كوالي�س ت�صوير م�سل�سل "رم�ضان كرمي" ولكنهامل تكن تتوقع �أن الأم��ر �سي�صل للق�ضاء ،بعدما تقدمت م�ساعدة املالب�س ببالغ �ضدها تتهمها
باالعتداء عليها بال�ضرب ،وبعد حتقيقات النيابة وجل�سات املحاكمة ح�صلت روبي على الرباءة.

على الرغم من �أنك قد جتد التقدم بطيئا خالل بداية
عام  ،2018من املرجح �أن حت�صل على معارف
جديدة وفر�ص لتو�سيع دائرة �أ�صدقائك .وتك�سب
احلمل الكثري من خاللهم  ،قد تتلقى امل�ساعدة واملكا�سب
من النا�س يف �أم��اك��ن بعيدة �أو بلدان �أجنبية.
م��ن املحتمل �أن حت�صل على عقار �أو �سيارة جديدة،
ت��ارك��ا �أف���راد عائلتك �سعداء .يجب عليك احل��ف��اظ على
عالقة ودي��ة مع اجلميع ،وميكن ال�شروع يف الإ�ستعداد
ل��رح�لات احل���ج .ه��ن��اك ف��ر���ص للنفقات ال�صحية خالل
الن�صف الأول من العام .ورعاية �صحة �أم��ك وزوجتك.
ق��د ت��ت��ع�ثر ���ص��ف��ق��ات متعلقة ب��امل��ع��ام�لات .وم���ع ذل��ك،
خ��ل�ال ال��ن�����ص��ف ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام ����س���وف تتنف�س
ال�صعداء يف امل�سائل املتعلقة بال�صحة وامل���ال .يجب
عليك ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��ق��ب��ات م��ع ال�����ص�بر وامل��ث��اب��رة.

يجب �أن يكون لديك حت�سن �إيجابي يف املهنة واحل�صول على
الدعم من ال�سلطات العليا طوال هذا العام� .سوف تتال�شى
العقبات التي واجهتها يف العام ال�سابق .يجب عليك حتقيق
اال� �س��د �أهدافك مع اجلهود اخلا�صة بك وبكل �سهولة .قد حت�صل
على ع��دد قليل م��ن ال��رح�لات الق�صرية خ�لال ه��ذا العام.
الأحداث املتالحقة تبقيك �سعيدا وبهيجا .هذا العام يثبت �أن
يكون مواتيا للم�سائل الدنيوية وقد تثري اهتمامك الروحي �إىل حد ما.
�سوف تتلقى دعما كبريا من الأ�شقاء واجل�يران واملعلمني وال�شيوخ
على مدار ال�سنة .قد يكون هناك تغيري املوقع والإقامة بعد مايو وقبل
�أغ�سط�س ،والتي ميكن �أن جتلب الإيجابية ونتائج جيدة بالن�سبة لك.
ميكن �أن يكون هناك عدد قليل من اال�ضطرابات على اجلبهة املحلية
اخلا�صة بك خالل بداية العام ،والتي �سوف تتح�سن تدريجيا لبناء
بيئة ممتعة يف امل��ن��زل .وه��ذا م��ن �ش�أنه حت�سني �سالمتك العقلية
وال�سعادة املحلية .قد ي�صرف �أطفالك عن درا�ستهم ،لذلك قد يحتاجون
�إىل امل�شورة املنا�سبة والدعم العاطفي .هناك فر�ص لأح��د �أطفالك
�أن ت�أخذ ا�سرتاحة من درا�ستهم وطلب االن�ضمام �إىل عملك �أو مهنتك.

� 2018سيكون على نحو �سل�س ملواليد القو�س و�سي�شعرون
بالر�ضا ب�شكل عام .هذا العام هو منا�سب جدا بالن�سبة لك،
لذلك وجب اال�ستفادة منه لتحقيق �أحالمك وطموحاتك.
القو�س حلظات خا�صة مع �أفراد عائلتك يف انتظاركم� .سيكون لديك
فر�ص جديدة لل�شفاء من �أمل من ما�ضيك �أو �إزالة ثقل من على
كتفك .ميكنك جتديد عالقاتك مع �شريكة حياتك والإ�ستمتاع باحلياة.
ك��ن وا���ض��ح يف ك��ل��م��ات��ك ،لأن���ه ق��د ي�����س��اء تف�سريها وق����راءة بني
�سطورها .ال تقدم وع���ودا ك��ب�يرة ،ق��د ال ت�ستطيع الإل��ت��زام بها.
تقلبك للإنتقاد م��ن اجل�ي�ران �سيجعلك تنجح �أك�ثر و�أك�ث�ر .على
اجلبهة الداخلية ،قد تتح�سن الأو�ضاع ،وبذلك �ستح�س بال�سعادة
والوفاء .يجب �أن جتلب لقاءات العائلة فرحة كبرية وفهم جيد.
�سوف يكون �أطفالك م�صدر ال�سعادة خالل اجلزء الأول من ال�سنة.
ق�ضاء وقت ممتع معهم �سيجعلهم ي�شعرون بالأمان وال�سعادة.
ال��روح��ان��ي��ة تلعب دورا رئي�سيا يف حياتك ه��ذا ال��ع��ام� .أولئك
الذين لديهم طبيعية م�ضيئة للروحانية يجب �إلتما�س املباركة
م��ع معلمه �أو املعلم وامل�����ض��ي ق��دم��ا يف رحلتهم��� .س��وف تتوجه
�إىل القيام ب�أعمال خريية و�إمي���اءات �أخ��رى ذات منظور �إن�ساين.

� 2018سيكون عاما جيدا لغر�س املزيد من الر�ضا
وال�سعادة مع كل ما تتمتعون به من النعم اليومية .هذا
هو العام املنا�سب لك لإجناز جميع امل�شاريع املعلقة.
ال�ث��ور هذا العام �سوف جتلب لك �صحة جيدة ،ودعم للفوز على
الأعداء ،والطعام اجليد ،وزيادة يف الأرباح واملكانة
االجتماعية والفر�ص لإظهار املهارات واملواهب اخلا�صة بك.
ميكنك توقع بع�ض الرحالت املمتعة والتجول بال هدف خالل
اجلزء الأول من العام .العالقات مع الأ�شقاء واجل�يران قد
ت�سوء ب�سبب م�سائل تافهة .ومع ذلك ،يجب �أن ت�شارك يف جميع
�أنواع امل�ساعي املادية والفاخرة ،والتي �سوف تكون ممتعة.
 .من املحتمل �أن تقوم بجولة للحج مع �أف��راد عائلتك هذا
العام .قد تكون �صحة وال��دك مثرية للقلق ،وخا�صة خالل
�شهري يونيو ويوليو .جتاهل �أطفالك قد يرتك لهم �شعور غري
حمبوب .وبالتايل حماولة تخ�صي�ص وقت خا�ص بالن�سبة لهم.

 2018يجب �أن ت�ساعدك على بناء �شخ�صيتك واكت�ساب �سمعة
�إيجابية .هيبتك والو�ضع االجتماعي �سوف يرتفع �إىل الأعلى.
يجب �أن تكون لديك عالقة ودية مع �أ�شقائك و�أفراد الأ�سرة،
والتي �سوف جتعلك �سعيدا ورا�ض .حاول جتنب النزاعات
العذراء العاطفية مع الأ�صدقاء والأقارب للحفاظ على االن�سجام معهم.
يجب �أن يكون �سفرك مفيدا و�أن م�شاركتك يف الأن�شطة
االجتماعية جتلب ال�سعادة وال�صداقات اجلديدة .ال�سفر الديني يجب �أن
يجلب ال�سعادة وال�سالم الداخلي .ميكنك �أي�ضا ح�ضور الأحداث الروحية
وال�سعي لربكات من واليدك �أو �شيخ .الطبيعة اخلرية اخلا�ص بك �سوف
ت�أتي يف املقدمة هذا العام من حيث كونها �سخية مع وقتك واملال والطاقة.
قد تكون �صحة �أمك مثرية للقلق .يجب على املر�ضى الذين يعانون من
مر�ض مزمن �أن يهتموا ب�أمرا�ضهم خالل �أ�شهر فرباير ويوليو و�أغ�سط�س.
قد يواجه وال��دك بع�ض الأمرا�ض ال�صحية الب�سيطة يف �أ�شهر يونيو
ويوليو و�أكتوبر� .أطفالك قد يح�صولون على فر�ص للدرا�سات يف اخلارج
�أو ت�أتيك عرو�ض عمل .وعموما ،ف�إن هذا العام يجلب العديد من املفاج�آت
ال�سارة وال�سعادة مع رفع يف الدخل واملكا�سب املحتملة من املمتلكات.

يبدو �أن عام  2018ماليا جيد جدا بالن�سبة ملواليد اجلدي .قد
ت�شعر ب�شعور غريب وترغب يف العزلة خالل �شهري فرباير
ومار�س .الت�أمل خالل هذه الأ�شهر ميكن �أن ي�ساعدك على
اجل���دي معرفة وفهم الذات الداخلية اخلا�صة بك .ومن املرجح �أن تكون
الرحالت/الرحالتالق�صريةالروحيةاملتكررةخاللهذاالعام.
خالل هذا العام� ،سيتم تكرمي كلماتك من قبل �أفراد عائلتك .خالل الأ�شهر
من مايو �إىل �أكتوبر ،قد تكون هناك ظروف حيث قد ت�ضطر �إىل االبتعاد
عن الأ���س��رة لفرتة من ال��زم��ن .ه��ذا هو الوقت املثايل لو�ضع النقاط
فوق احل��روف يف عالقتك مع والدتك .اطلب منها الغفران والربكات
ويحقق �شهر �آذار  /مار�س مكا�سب من جانب الأب �أو الأب ومن
الأ�سرة� .أطفالك �سوف يجعلونك ت�شعر بالفخر وك�سب �سمعة جيدة.
قد جتد حلول ودي��ة لق�ضايا املا�ضي مع �أ�شقائك وتزدهر عالقاتهم
قبل منت�صف العام� .سوف حت�صل على بع�ض ال�صداقات اجلديدة
الهامة يف منت�صف ال��ع��ام .دائ���رة �أ�صدقائك �سوف تتو�سع وكنت
تثوق �أىل هذا الأم��ر .هذا العام ،قد يعطيك الأ�صدقاء يد الإقرا�ض يف
الأزم��ة ،وميكنك �أي�ضا م�ساعدة �صديق ال��ذي �سوف يواجه م�شكلة.
م��ن امل��رج��ح ج��دا �إع���ادة االت�����ص��ال م��ع بع�ض الأ���ص��دق��اء ال��ق��دام��ى .

يف الن�صف الأول من عام  2018تبدو �أكرث مرونة وواعدة
ملواليد اجل��وزاء نظرا لوجود امل�شرتي يف برجك� .سوف
تك�سب امل��زي��د م��ن امل��ال يف ع��ام  2018واحل�صول على
راحة الرتكيز والتعامل مع الآف��اق النقدية .يجب عليك
جوزاء بناء �سمعة م�شرقة يف الدوائر االجتماعية اخلا�صة بك.
يجب �أن يكون لديك عالقة ودي��ة مع �أ�صدقائك و�أف��راد
عائلتك ،وميكن �أن تتمتع ب��رح�لات ممتعة معهم .ق��د تكون متيل
�إىل امل�����ص��ال��ح ال��روح��ي��ة ،ونتيجة ل��ذل��ك مي��ك��ن �أن جت��ع��ل عالقات
جديدة وذات مغزى .قد تذهب يف مع�سكر احلج �أو ال�سفر �إىل بلد
ذو طبيعية خ�لاب��ة ،وال��ت��ي ه��ي على ح��د ���س��واء مفيدة وممتعة.
قد تتلقى فائدة من الأن�شطة الروحية وميكن احل�صول على بركات
�سيد م�ستنري .الأ�شخا�ص امل�شهورون قد يح�ضرون بع�ض �أن�شطتك
االجتماعية .يجب �أن جتد ال�سعادة واالرت��ي��اح الداخلي من خالل
امل�شاركة يف خمتلف املنا�سبات االجتماعية وتلبية �أنواع خمتلفة من
النا�س ،والتي يجب �أن حتفز عقلك .قد حتتاج �إىل الرتكيز �أكرث على
�صحتك بعد عبور امل�شرتي الذي من املقرر �أن يحدث يف �أكتوبر .2018

 2018يب�شر ب��اخل�ير مل��وال��ي��د امل��ي��زان ،ع��ام ي�سلط
ال�����ض��وء ف��ي��ه ع��ل��ى ع�لاق��ات��ك ،ووظ��ي��ف��ت��ك ،و�أع��م��ال��ك
التجارية ،و�صحتك .ومن املحتمل �أن تكون الأحداث
امليزان املفرحة مثل ال��زف��اف ،والدة ط��ف��ل ،وامل�����ش��ارك��ة يف
امل�����س��اع��ي ال��دي��ن��ي��ة .وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر ،ي�شكل
احلفاظ على املركز االجتماعي والكرامة حتديا .قد ت�ضطر �إىل
التحكم يف ل�سانك للحفاظ على عالقة ودي��ة مع �أف��راد عائلتك.
حتتاج �إىل تقدمي تنازالت لتحقيق النجاح يف جميع م�ساعيكم.
 2018يكون عاما مواتيا للعاملني حل�سابهم اخلا�ص والفنانني
وم��وظ��ف��ي ال�برجم��ي��ات وال��ع��ل��م��اء وامل��ه��ن��د���س�ين املعماريني
وم�صممي ال��دي��ك��ور ال��داخ��ل��ي ،واملهند�سني ال��ط�يران .كما �أن
الأعمال التجارية يف ال�شراكات �ستكون جيدة �أي�ضا .قد تكون
هيمنة الأم والتدخل يف ذروت���ه .وينبغي جتنب ال�سفر خالل
�شهري ت�شرين ال��ث��اين  /نوفمرب وك��ان��ون الأول  /دي�سمرب،
وه��ذا ينطبق ب�صفة خا�صة على ال�شباب الذين يحملون عالمة
امل��ي��زان .وال ميكن جتنب امل�����ص��روف��ات جت��اه �صحة ال���زوج.

 2018هو عام مليء بالتغيريات الرئي�سية ب�شكل �إيجابي� .سوف
تتلقى النعم من اهلل والتوجيه طوال هذا العام ،والتي من �ش�أنها �أن
ت�ساعدك على امل�ضي قدما� .سوف تكون �أكرث ميوال نحو الروحانية
الدلو وامل�شاركة يف الأن�شطة اخلريية ،وخا�صة م�ساعدة الن�ساء
والأطفال .قد تكون هناك وظائف املئمولة لك خالل بداية العام.
هذا العام �سوف تفي رغباتك وجتلب لك �سمعة جيدة ميكنك
الذهاب يف رحالت ق�صرية وطويلة لال�سرتخاء يف عطلة �أو �إىل بلد �أجنبي،
خالل �شهري مايو ويونيو .يجب �أن يقوم �أ�شقائك بعمل جيد وقد ي�ساعدك
�أي�ضا يف عملك �أو مهنتك .ومن املرجح �أن تكون هناك رحالت ق�صرية �أي�ضا.
يف املنزل ،قد تبدو املواقف خارج ال�سيطرة و�ستنزعج من الأعمال الروتينية.
وقد يكون هناك املزيد من التوتر وال�صراعات بني �أفراد الأ�سرة .حاول �أن ال
تتفاعل عاطفيا ،بدال من ذلك قم بالتعبري عن املعار�ضة دبلوما�سيا لتخفيف
اجلو امل�شحون .م�شاركتك العادية يف املمار�سات الروحية ميكن �أن ت�ساعد
على �إبقاء القلق اخلا�ص بك بعيدا وتنعم ب�صحة عقلية جيدة .ميكنك بدء
جتمعات مثرية لالهتمام من الأ�صدقاء �أو جمموعات الأقران .قد تكون �صحة
�أمك م�صدر قلق طوال العام .ت�أكد من �أخذها �إىل الفحو�صات ال�صحية العادية.
بالن�سبة لأولئك الذين يتطلعون �إىل طفل ،قد يكون هناك ت�أخري يف الوالدة.

عزيزي ال�سرطانيني � 2018سيكون عاما جديدا لك ،مليئة
ب��الأخ��ب��ار اجل��ي��دة ،املكا�سب امل��ال��ي��ة وف��ر���ص للتح�سني
يف م��ك��ان ال��ع��م��ل اخل��ا���ص ب���ك .عملك ال�����ش��اق ميكنك �أن
يك�سبك �سمعة ج��ي��دة يف ك��ل م��ا ت��ب��ذل��ون��ه م��ن اجل��ه��ود.
و�ضعك االجتماعي والكرامة ترتفع ط��وال العام .ميكنك
اال�ستمتاع برحالت عطلة ق�صرية وطويلة مع �أحبائك.
ه��ن��اك ف��ر���ص ل��ك للح�صول على ال��دع��م م��ن �أ�شقائك خ�لال اجل��زء
الأخ��ي�ر م��ن ال�����س��ن��ة .ي��ج��ب عليك �أداء ج��ي��دا يف ح��ي��ات��ك املهنية
وحت��ق��ي��ق ك���ل جن���اح  .ح����اول ال��ت��ح��دث دب��ل��وم��ا���س��ي��ا ل�ل�آخ��ري��ن
لتجنب �أي م�شكلة غ�ير م��رغ��وب ف��ي��ه��ا .ك��ن ح���ذرا م��ن �أع��دائ��ك
ال�سريني الذين قد يحاولون ا�ستنزاف امل��ال ال�سائل اخلا�ص بك.
خالل هذا العام� ،صحة الأم قد ت�شهد بع�ض التح�سن .قد تواجه بع�ض
النك�سات يف امل�سائل القانونية .ومع ذلك ،ف�إن اجلزء الأخري من العام
هو �أكرث �إيجابية من اجلزء ال�سابق .عليك �أن ت�شارك يف العديد من
املنا�سبات االجتماعية وقد حت�صل على فر�صة لأداء اخلري .قد حت�صل
�أكرث ميال نحو الأن�شطة الروحية ،وميكن �أي�ضا �أن تذهب �إىل احلج.

 2018ملواليد العقرب مليئة بالنظرة الإيجابية واحليوية.
و�ست�شارك خالل هذا العام يف العديد من الأن�شطة الروحية
واملهنية� .سمعتهم اجليدة والو�ضع االجتماعي �سوف
العقرب ترتفع هذا العام ،مع حت�سني املهنية واالرتياح .ويح�صل
مواليد العقرب على دعم جيد من �شيوخ ومن الأب��اء.
عليهم �أن يقيموا ع�لاق��ات ودي���ة م��ع �أ���ش��ق��ائ��ه��م و�أن
يكونوا على ما ي��رام يف حياتهم املهنية ومهنهم .قد يذهب بع�ض
الأ�شقاء �إىل بلد �أجنبي للدرا�سات العليا  /العمل .الفو�ضى املنزلية
وع��دم ال��ت��وازن ق��د يزعج راح��ة ال��ب��ال .ق��د تنخف�ض الإنتاجية يف
بيئتك املنزلية .ق��د يكون هناك �أي�ضا تغيري امل��ك��ان �أو الإق��ام��ة.
ومن املرجح �أن تظهر بع�ض امل�شاكل فج�أة يف بداية العام .ومع ذلك،
يجب �أن ال تقلق ب�ش�أن ه��ذا .ا�ستمع �إىل احلد�س ،ولي�س ما يقوله
الآخرون� .إبقاء الأمور ب�سيطة وتقلي�صها ،و�أنها �ستكون ناجحة .قد يتم
�سحبها يف اجتاهات كثرية جدا .وكن م�ستعد لوقل ال عندما يجب قولها.
امليل نحو الغام�ض ،والعلوم اليوغية والروحانية قد تزيد ،و�إنك
ق��د تذهب �أع��م��ق يف ه��ذه املوا�ضيع .ق��د ت�صبح ك�سول قليال فيما
يتعلق باملهام الروتينية التي م��ن �ش�أنها �أن حت��د م��ن النتيجة.

هذا العام ،يجب �أن تكون مليئا بروح جيدة لتحقيق �أهدافك .هذا
هو العام املنا�سب للم�شاركة يف امل�ساعي الروحية والتحول الداخلي.
وجتديد العقل وهذا الأخري يجب �أن يوجهكم نحو الأفكار والبدايات
اجلديدة .ميكنك ق�ضاء بع�ض الوقت بعيدا عن املنزل وزيارة مدن
احل��وت دينية .هناك فر�ص لتلقي الربكات من �أ�سالفك �أو من املعلمون الدينيني.
قد حت�صل على بع�ض ال�صراعات اخلطرية مع الآخرين ،الذين قد
يحاولون الإ�ساءة ل�سمعتك .لذلك ،كبح نف�سك عن حل النزاعات.
قد تكون هناك بع�ض امل�شاكل اخلطرية وخيبة الأم��ل يف املنزل .وبالتايل ،يجب
�أن ت�ضع يف اعتبارها كالمك .حاول الت�صرف والتحدث مبهارة وجتنب �أي حديث
متهور .قد ت�شعر باخلوف والقلق والتهيج .ابذل كل جهد ممكن للتخفيف من الو�ضع.
هناك فر�ص لك ملواجهة �شخ�ص ميكن �أن يجلب لك راح��ة ال��ب��ال .بعد ذل��ك ،قد
حاولت اتباع ال�صرب واملثابرة والقدرة على التحمل .جتنب اتخاذ �أي قرارات
مت�سرعة .هذا ي�ضعك على م�سار ثابت .تقريبا كل العالقات قد ت�شعرك بال�ضغط.
ح��ذار م��ن امل�شغالت العاطفية وحت��م��ل امل�س�ؤولية ع��ن العائلة اخل��ا���ص��ة بك.
ك��ل ���ش��يء يف ي��دي��ك لتجميل �أج����واء راح���ة ال��ب��ال وال�����س��ع��ادة اخل��ا���ص��ة ب��ك .قد
حت�����ص��ل ع��ل��ى ب��ع�����ض امل��ع��ارك اخل��ط�يرة م��ع �أ���ص��دق��ائ��ك احل��ق��ي��ق��ي�ين و���ص��داق��ة
م��ع النا�س ال��ذي��ن ال ي�ستحقون .تكون على ا�ستعداد لتقدمي ت��ن��ازالت لتجنب
ف��ق��دان ال�����ص��داق��ة ال��ق��ي��م��ة .مي��ك��ن �أن ي��ط��ل��ب م��ن��ك ال��ق��ي��ام ب����ادرة �إن�����س��ان��ي��ة يف
اجل��زء الأول م��ن ال�سنة ،ورغبتك الكرمية ميكن �أن تفتح الأب���واب ل��ك الحقا.
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