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م��ج��م��وع��ة ال��س�لام ت��ت��ق��دم ب��أح��ر ال��ت��ه��ان��ي وأط��ي��ب التربيكات
ب��م��ن��اس��ب��ة ع���ي���د امل����ي��ل�اد امل���ج���ي���د ورأس ال���س���ن���ة امل���ب���ارك���ة
اع��اده اهلل على الجميع بالخري وال�برك��ات  ....كل ع��ام وانتم بخري

عظيم الشكر واالمتنان من شفاعمرو برئيسها وسكانها لرأس الكنيسة األب بحوث والقس داغر
ولفيف الكهنة ومجموعة الشبيبة على انجاز افتتاح منقطع النظري لليالي شفاعمرو امليالدية

م��ؤت��م��ر ال���ن���واي���ا ال��ح��س��ن��ة ل��رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ام��ي�ن ع��ن��ب��ت��اوي
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مؤتمر النوايا الحسنة لرئيس بلدية شفاعمرو امني عنبتاوي

رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ام�ي�ن ع��ن��ب��ت��اوي ي��ع��رض ان���ج���ازات ادارت���ه
وي�برر اسباب التّ َل ُكؤ يف تنفيذ وع��ودات��ه االنتخابية "بنوايا حسنة"

ان النقا�ش احل�ضاري واالن�ساين والدميوقراطي ال�سائد
يف املدينة يتمحور يف ا�سا�سه ح��ول حتديد معامل املعادلة
ال�صحيحة التي ت�ضمن ازدهار وتطور املدينة وتعزز التجارة
فيها لتعود بفائدة جمة على جميع ال�سكان واملواطنني .كذلك
نطمح جميعا يف رفع م�ستوى الرتبية والتعليم يف املدينة كذلك
توطيد اوا�صر ال�صداقة واملحبة بني جميع ال�سكان ونزع فتيل
االحرتاب الطائفي لنتناغم جميعا مع ايقاع حلن موحد ي�ضمن
�سالمة وامن النا�س  ،من اجل كل هذا منح ال�شعب املربي امني
عنبتاوي تفوي�ض تر�ؤ�س اجلوقة وحتديد معامل العمل وقيادة
امل�سرية وان "العتب على قد الع�شم" يف كل مرحلة من مراحل
هذه امل�سرية ويتوجب على ر�أ�س الهرم ان يتقبل االنتقادات
مما ال �شك فيه ان رئا�سة املربي امني عنبتاوي لبلدية �شفاعمرو البناءة وان ي�سارع بالعمل على تقومي االعوجاج واعادة
متتدعلىم�ساحةخم�س�سنواتانق�ضىالعاماالولمنهايفاجواء
من االنتقادات الوا�سعة لال�سرتاتيجية التي اتبعها لإدارة �ش�ؤون
العملالبلديوعدممتكنهمنحتقيقبرناجمهاالنتخابي كماوعد
خالل هذه الفرتة الزمنية الق�صرية املحدودة من عمر رئا�سته .
امللفت للنظر ان رئي�س البلدية مل يكن غافال عن هذا االخفاق
حاماليفجعبتهع�شراتالتربيراتيفم�ؤمترهال�صحفيلتلخي�ص
عام على ادارته لزمام االمور معربا بالأ�سا�س عن ح�سن نواياه
وخال�صة اهدافه لإحداث تغيري نوعي جذري وحتقيق اجنازات
غري م�سبوقة يف العمل البلدي االمر الذي ينقل �شفاعمرو نحو
م�صاف املدن االكرث حداثة وتطورا يف البالد على حد اقواله .
ان القا�صي والداين يتابع عرب منابرنا االعالمية املوقرة من�سوب

العمل البلدي وادارة االمور يف عهد االدارة احلديثة للبلدية ،
لذلك نتفادى يف تقريرنا هذا الوقوف عند املحطات املختلفة من
اجنازات او اخفاقات ،الن كم املعلومات التي "امت�صها" الر�أي
العام خالل العام االخري تكاد تطفح وت�سيل وان ح�سن الذوق
يف التعامل مع احلدث يحتم علينا جتاوز تكرار الن�شر والرتوي
يف هذه الظروف فاالوجب هو التوجه الجراء درا�سة وبحث
م�ستفي�ضني حول التوقعات امل�ستقبلية والوعودات املتجددة
للرئي�س امني عنبتاوي من خالل االدوات التي ميتلكها والقدرات
التي �سيوظفها وح�سن النوايا التي يبديها لل�شروع يف حتقيق
م�شروعه وبرناجمه الذي وعد من خالله اهايل املدينة جميعا .
اليوم اكرث من �أي يوم م�ضى ظهر الرئي�س امني عنبتاوي بكامل
لباقته وعمق �سيا�سته اجلديدة م�شهرا "�سالحا" ا�سرتاتيجيا
حادا معلنا من خالله ان االنتخابات من ورائنا وان كادره
اليوم ميتد على م�ساحة جميع �سكان املدينة وانه ال يقت�صر
على املجموعة املقل�صة من اتباعه يف االنتخابات فقط وانه
على ا�ستعداد ملد يديه للتعاون والعمل والت�سامح يف اجواء من
املحبة واالنتماء لهذا البلد االغر � ،آملني ان تكون تلك �صحوة
مباركة بعد ان عا�ش كابو�سا اف�سد عليه احالمه اجلميلة .

امل�سرية اىل م�سارها ال�صحيح وال�شروع فورا بالعمل واالجناز
لكي يربهن بالدليل القاطع ا�ستحقاقه لهذا املن�صب الرفيع .
ان ام�ين عنبتاوي وح���ده م�����س��ؤول ع��ن ارت��ف��اع من�سوب
توقعات النا�س م��ن ادائ���ه فهو م��ن زرع ب���ذور االم���ل يف
ق��ل��وب النا�س واع���دا بح�صاد واف���ر اي���ام احل�صاد االوىل
وحتقيق االمنيات خ�لال ف�ترة ال تتجاوز اال�شهر ال�ستة
م��ن والي��ت��ه  ،االم���ر ال���ذي مل يتحقق ف��خ��اب ام��ل النا�س .
ان االعرتاف الذي قدمه الرئي�س امني عنبتاوي امام ح�شد كبري
من النا�س من خالل م�ؤمتره مبنا�سبة مرور عام على رئا�سته
ي�صنف يف قمة اجلر�أة ويعترب مبثابة فاحتة امل وا�ستحقاق
فر�صة متجددة لل�شروع بالعمل وحتقيق االجن��ازات وطي
�صفحة عام بحلوه ومره بينما �ستبقى ا�ضواء ال�صحافة م�شتعلة
تراقب احلدث تتبنى االجن��ازات وتك�شف االخفاقات قارعة
ناقو�س احلذر الن م�صلحة البلد وهمومه فوق كل االعتبارات .
دم����ت����م ب����رع����اي����ة اهلل م�����ع م����ي��ل�اد ج����دي����د وب����داي����ة
�����س����ن����ة م�����ب�����ارك�����ة وك���������ل ع���������ام وان�������ت�������م ب��خ�ير

عظيم الشكر واالمتنان من شفاعمرو برئيسها
وسكانها لرأس الكنيسة األب بحوث والقس داغر
ولفيف الكهنة ومجموعة الشبيبة على انجاز
افتتاح منقطع النظري لليالي شفاعمرو امليالدية

انطلقت م�ساء �أم�س فعاليات ليايل �شفاعمرو امليالدية  , 2014حيث �أ�ضيئت
�سماء املدينة من اعلى �سطح دير الراهبات بالألعاب واملفرقعات النارية على
وقع الأنغام املو�سيقية امليالدية ,التي قدمتها �سرية ك�شافة �شفاعمرو امل�سيحية,
وقد احت�شد املئات من �أبناء املدينة منذ ال�ساعة الرابعة والن�صف ,ا�ستعدا ًدا
النطالق الفعاليات التي ا�ستهلت مب�سرية �شارك فيها رئي�س بلدية �شفاعمرو
امني عنبتاوي وجابت حمطات البازار امليالدي حيث ا�ستمرت االحتفاالت حتى
�ساعات امل�ساء املت�أخرة ب�أجواء غاية يف الروعة ,كما و�أقيمت وعلى امتداد
ال�سوق القدمي وحي باب الدير الأك�شاك وافتتحت املحالت التجارية حيث
ا�ستقطبت جموع ال��زوار الذين ت�سوقوا مبتعة و�سط �أج��واء ميالدية جميلة

اتحادات املياه واملجاري يف طريقها اىل
الزوال وتخفيض اضايف باسعار املياه %9
من املتوقع ان تقر اللجنة من اجل تنجيع مرافق املياه والتي اقامها وزير الطاقة �سيلفان
�شالوم ووزير املالية يئري لبيد على تبديل احتادات املياه واملجاري ب�شركة حكومية
واح��دة واملحفز للبلديات �سيكون دفع على االم�لاك و�أرب��اح من املبيعات  .هذا ومن
املتوقع ان يتبنى الوزير هذه التو�صيات االمر الذي �سي�ؤدي اىل خف�ض ا�ضايف با�سعار
املياه بن�سبة  9%حيث �ست�صل جممل ن�سبة التخفي�ض منذ بداية العام اىل .25%
التو�صيات مل تقدم بعد  ،وحتى بعد تقدميها يتوجب ان يتم اقرارها من خالل قانون يف الكني�ست
وكذلكهنالكبع�ضاخلالفاتيفوجهاتالنظربنياللجنةور�ؤ�ساءالبلديات،ولكنالبندالوحيد
املتفق عليه هو عدم اقامة احتادات للمياه يف ا�سرائيل ومكانها حتل تدريجيا �شركة حكومية
واحدة تدير مرافق املياه يف البالد وجتبي دفعات من امل�ستهلكني على غرار �شركة الكهرباء

تابعونا على موقعنا
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ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ

ﺍﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﺍﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ

ﻧﻬﻨﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

אקסס רד
100

רושאז

אקסס בלאק
100

מ“ל

מ“ל

100

119.90

119.90
עדן

50

מ“ל

179.90

100

מ“ל

90

399.90

מ“ל

גרנייה
צבע לשיער

אלוויז כפול

 3יח‘ &"9
אדם
דאודרנט

19.90

9.90

38.90
דבש זלוע

סימילאק
400

מ“ל

79.90

מ“ל

119.90

קבוטין
100

99.90

16.90

מ“ל

ביונסי הייט
100

189.90
יופי אדט

אליין

מ“ל

מונט בלאק
100

119.90

299.90

מ“ל

מ“ל

אליין

60

229.90

219.90

125

119.90

מ“ל

7*1212

100

מ“ל

אנגל לגבר

100

ריהאנה

שפתון

ג‘

39.90

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺣﻲ ﻋﻴﻦ ﻋﺎﻓﻴﺔ 04-9502998

149.90

מתנה
 ALSHEFA PHARMﺍﻟﺸﻔﺎﺀ

8

األخبار

19.12.2014

افتتاح منقطع النظري لليالي شفاعمرو امليالدية

ﺍﻻﻭﺍﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ...
ﺭﺣﻼﺕ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ...

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ :ﺟﺒﻮﺭ ﺟﺒﻮﺭ

ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ
04-9861211

12

19.12.2014

األخبار

افتتاح منقطع النظري لليالي شفاعمرو امليالدية

16

19.12.2014

األخبار

افتتاح منقطع النظري لليالي شفاعمرو امليالدية

ﻣﻌﺪﻧﻴﺎﺕ ﺳﻤﻴﺮ ﺍﻣﻴﺲ
ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻏﺎﺯﻱ ﻭﻫﺎﺩﻱ ﻧﻔﺎﻉ

ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻰ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ
ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ 04-9503346

ﻣﻌﺪﻧﻴــــﺎﺕ ﺳـــﻴﺰﺍﺭ

ﻳﻬﻨﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ
ﺷﻮﻛﻼﻃﺔ

ﺑﺎﺟﻴﺖ

ﻛﻴﺖ ﻛﺎﺕ

ﻟﺒﻨﺔ ﻃﻤﺮﺓ

ﺟﺒﻨﺔ ﻋﻴﻤﻚ
 250ﻏﺮﺍﻡ

 4ﺑـــ 10

ﺵ.ﺝ

ﺣﻤﺺ ﺍﺣﻼ

ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﻣﺎ ﻫﻮﺩﻭ
 200ﻏﺮﺍﻡ

10

 5ﺑـــ 10

ﺵ.ﺝ

ﺵ.ﺝ

ﺵ.ﺝ

ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺟﻠﻲ

ﺷﻮﻛﻮ

ﻟﺒﻦ ﺗﻨﻮﻓﺎ

ﻋﺠﻴﻨﺔ ﺻﻔﻴﺤﺔ

 750ﻏﺮﺍﻡ

10

10

ﺵ.ﺝ

10

ﺵ.ﺝ

 1ﻟﺘﺮ

10

10

ﺵ.ﺝ

ﺷﻮﻛﻼﻃﺔ

 2ﺑـــ 10

ﺵ.ﺝ

ﻗﻬﻮﺓ ﻧﺨﻠﺔ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻛﻴﺎﺱ ﺍﻻﺣﻤﺮ

ﺵ.ﺝ

ﻛﻌﻚ ﺗﻠﻴﺎﻧﻲ

AXE

ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ )ﻋﻠﻴﺖ(

 3ﺑـــ 10

10

ﺵ.ﺝ

 2ﺑـــ 14

ﺵ.ﺝ

18.90

ﺵ.ﺝ

ﻧﺲ ﻛﺎﻓﻴﻪ
JACOBS

ﻛﺒﻴﺮﺓ +ﺻﻐﻴﺮﺓ

Teysteer

10

ﺵ.ﺝ

ﺯﻳﺖ ﺫﺭﺓ

ﻧﺲ ﻛﺎﻓﻴﻪ

ﻧﺲ ﻛﺎﻓﻴﻪ

10

ﺵ.ﺝ

ﻗﻨﻴﻨﺔ
ﻛﺘﺸﻮﺏ

ﻋﻠﺐ ﺧﻴﺎﺭ

ﺵ.ﺝ

10

ﺵ.ﺝ

 1ﻛﻐﻢ

35

ﺵ.ﺝ

בית השיטה

 3ﻛﻐﻢ

ﺵ.ﺝ

ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﺎ

 1ﻛﻐﻢ

 3ﻛﻐﻢ

15.90

ﻣﻄﺮﻱ ﻏﺴﻴﻞ

ﺷﺮﻳﻤﺒﺲ

ﻋﻠﺒﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻜﺒﻮﺱ

ﻃﺤﻴﻦ

9.90

29.90

ﺵ.ﺝ

24.90

ﺵ.ﺝ

ﺵ.ﺝ

49.90

29.90

ﺵ.ﺝ

 3ﻟﺘﺮ

ﺵ.ﺝ

16.90

ﺵ.ﺝ

ﺷﻮﻛﻼﻃﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻌﻴﺪ ﺑﺎﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻛ
ﻞ
ﺍ
ﻧ
ﺑﺄ ﻮﺍﻉ
ﻭ
ﻳ
ﺳ
ﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻ ﺴﻜﻲ
ﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤ ﺟﺪﺍً
ﺤﻞ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻓﺨﺮ ﻭﺍﺟﻤﻞ ﺳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﻭﺭﻕ ﺗﻮﺍﻟﻴﺖ

ﺷﺎﻣﺒﻮ ﺑﻴﻨﻮﻙ

ﺍﻭﺭﻥ
 48ﻟﻔﺔ

ﻣﺎﺀ ﻧﺒﻴﻌﻮﺕ

ﻋﺮﻕ ﺻﺎﺑﺎﺕ

ﺳﺪﺍﺳﻴﺔ

29.90

ﺵ.ﺝ

8.90

ﺵ.ﺝ

59.90

ﺵ.ﺝ

ﻭﻳﺴﻜﻲ ﺑﻼﻙ ﻟﻴﺒﻞ

ﻋﺮﻕ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ

ﻋﺮﻕ ﺟﺒﻠﻨﺎ

9.90

 750ﻣﻞ

ﺵ.ﺝ

ﻧﺒﻴﺬ

 IBBLﺍﻻﺻﻠﻴﺔ

 1ﻟﺘﺮ

39.90

ﺵ.ﺝ

49.90

ﻧﺒﻴﺬ ﻛﺒﺮﻧﻪ ﺳﻴﺮﻩ
ﺗﺸﺒﻲ

ﻓﻨﺎﺟﻴﻦ ﻛﺮﺗﻮﻥ
ﻟﻠﻘﻬﻮﺓ

ﻧﺒﻴﺬ ﺗﺸﺒﻲ
 3ﺑــ 100

ﺵ.ﺝ

159.90

 4ﺑــ 100

ﺵ.ﺝ

ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻓﻮﺩﻛﺎ ﺳﻤﻴﺮ ﻧﻮﻑ
ﻭﻛﻴﺲ ﺛﻠﺞ 5 +ﻗﻨﺎﻧﻲ BLU

79.90

ﺵ.ﺝ

 5ﺑــ 100

ﺵ.ﺝ

ﺵ.ﺝ

 4ﺑــ 100

ﺵ.ﺝ

ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻓﻮﺩﻛﺎ TRUMP
 +ﻛﻴﺲ ﺛﻠﺞ 5 +ﻗﻨﺎﻧﻲ BLU

ﺵ.ﺝ

79.90

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ 04-9501945

ﺵ.ﺝ

20

19.12.2014

األخبار

افتتاح منقطع النظري لليالي شفاعمرو امليالدية

ÆÖÞyß»À»

Çvvw´l

Ö

ľòŔĿĊĿŎÿ
ľŀŃ700

±ππ

π∞

¶

ĒňœĉĎėĎļŔĿ
ľŀŃ700

ĽîĀœčđîĴŔė
ľŀŃ700

ľòŔĿĹŜñ
ľŀŃ700

±±π

±∞π

π∞

π∞

¶

¶

ľŀŃ700ľòŔĿĊœč

ĆœĊĳĊŇŜÿ
ôňē12
ľŀŃ700

±≥π

∏π

π∞

π∞

¶

¶

łœĎĻĖœĎœã
(ęĤėĐ)

ĎøĔœîŃĎŔĀŔœ
ľŀŃ700

∂π

π∞

≥π

π∞

¶

¶

ŒŇîňòĿĵĎī
ďōĎŔĳ

þy ≤

±∞∞

¶

Ņî÷ĊăōŐøă

ņŔøňûíàíĎėņļńŃýĕ200ñóōĎėŐŀīióĊăōàíĎėņļńŃýĕ100ñóōĎėŐŀī

ππ

π∞

¶

ðŃíĎ÷îĻĉŎĳ
ľŀŃ700

îĻĉŎĳ
õŎĿŎĔñí

µπ

π∞

¶

}³×ÌËÑËßÏwÐ¿2Üv
wîÞßÄÝÖ
ÎwÃyÞzÏ
~×Ç×yvwÃ×»

}ÐÞÐ¿ÛÈ³{ÇvÉvÖ
~×ÇwÆwÝÖwîÞ

∂π

π∞

¶

}³×ÌËÑËßÏwÐ¿2Üv
ıÂēyÉyıÉzÞÇ×ÈyÉzÞÇÂēyıÉzÞÇ Ý
ÉzÞÇÇ×
º×ÏÞÌwÃ×»ıÐÝÄÞÇ

ßÏwÐ¿3ÛÈ³{ÇvÉvÖ
ÁÞÈ´wÔµËÇ4į5ÉzÞÇÝ

}Ð

merry christmas
and happy new year

DUTY FREE þÇwyĒÖ

ýďîģýîÿĉõŎŔÿĎñ

ýďîģýîÿĉĉîĈĳí

µµ

¶

ľŔĔįőĎĤŃ
ņœĊñ
ĎøĿ4

±µ

¶

µµ

þyÍ¸Ã 3

π∞

ðŃîÿ
ĎøĿ1.5

¶

±π

þy µ

≤∞

¶

śŎňĻöœď
čŎńŔŀŃ
ĎøĿ3

±π

¶

π∞

ŒĤŀĿôŀñîķôĿōîģ

±¥π

¶

π∞
  100¾×»|ÖÉÃÛÈ³

±π

π∞

¶

îļŀŔŃôģśŎĻŎė
ŁíĎį250

±∞

¶

ôģśŎĻŎėāíŎĿíùŜû
ľŔŀĀŋĉĎŔĳ

±∞

¶

±∞

±π

~vÖ6Û

∑

π

π∞

¶

ņĘĻíľòœĎ÷öŔĀĿŎĻ

∂

π∞

±µ

¶

ĒĻčŎñ
ôňòĀĿîñ

ŒŀĀĿíľëîē
őĎŔĳ
łŀŃ650

¶

čîŔć
đŎòļŃ
łİĻ3

óŎŌķ
ôŀĈňĿí
łİĻ1

≥π

|ÖÛ

łēōíïŎĘøĻ
ŁíĎį700

π

¶

π∞
  100¾×»|ÖÉÃÛÈ³

|ÖÛ

őĎñóčċ
ľŔŀĀŋ
łİĻ3
π∞

¶

ŁčîĄŃ
¯ôŔēîńć°

þy ≤

≤¥

 اﻟﻤﺪﺧﻞ،ﻓﺮع ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو
اﻟﻐﺮﺑﻲ
04-6944016
 اﻳﺎم ﺑﺎﻻﺳﺒﻮع7 ﻣﻔﺘﻮح

  100¾×»|ÖÉÃÛÈ³

±π

π∞

¶

π∞

¶

ôŀŔļĘøĿíľĻõîňĀĬŃ

π∞

π∞ þyÍ¸Ã 1

µπ

¶

¶

ýčŎÿöœď
ôĄĸė
ĎøĿ3
¶

ýďîģıōĎćĪñč

±∞

¶

¶

þyÍ¸Ã 2

¶

óĐŋîÿôňŔĀī
ĺŔòŀÿōď

|ÖÛ

ĽŜŌĿíôňŔĄģ
ŁíĎį900

µµ

þyÍ¸Ã 2

đíōĎøėņòĿ
ĎøĿ3
¶

ýďîģýîÿĉľĔøŔňė

π∞

ĒòŔĘ÷
þŀøŃ
łİĻ2

±π

¶

23 ، ﻓﺮع ﻋﺴﻔﻴﺎ
اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ،ﺣﻮﺷﻴﻪ
04-8366222
 اﻳﺎم ﺑﺎﻻﺳﺒﻮع7 ﻣﻔﺘﻮح

π∞

،ﻓﺮع اﻟﻨﺎﺻﺮة اﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﻫﺮﻳﻮﻧﺔ،1 ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺳﻴﺘﻲ
046471616
 اﻳﺎم ﺑﺎﻻﺳﺒﻮع7 ﻣﻔﺘﻮح

26

األخبار

19.12.2014

ك��ل��ي��ة آف����اق للتنمية ال��ج��م��اه�يري��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة حيفا
ت��خ��رج ال��ف��وج األول مل��س��اري إدارة االع���م���ال و ال��ف��ن��ون التشكيلية
على �أهمية التعليم والثقافة من الناحية الفكرية وما
ي�ساهم به يف تطوير املجتمع وركز على �أف�ضليات
التعليم املكمل التي متنحه كلية �آف���اق للتنمية
اجلماهريية بالتعاون مع جامعة حيفا والنجاح
الكبري الذي تالقيه الكلية يف �شفاعمرو واملنطقة .
هذا وقد مت تخريج الفوج الأول من امل�سار التعليمي
لإدارة الأعمال �أول �أم�س الأربعاء بح�ضور مدير
الكلية ال�سيد عماد �أيوب وحما�ضرة جامعة حيفا "
�سريت فيت�سمن " التي �أعربت عن �سعادتها من التقدم

خرجت كلية �آف��اق للتنمية اجلماهريية بالتعاون
مع جامعة حيفا فوجها الأول من م�سار الفنون
الت�شكيلية  ،نهاية الأ�سبوع املا�ضي بح�ضور مدير
وحدة التعليم املكمل يف جامعة حيفا للو�سط العربي
ال�سيد �أ�سعد طه ومدير الكلية ال�سيد عماد �أيوب
وق���د ت��خ��رج م��ن ه���ذا ال��ف��وج خم�سة وع�شرون
م���ن ط�ل�اب ال��ك��ل��ي��ة ال���ذي���ن اك��ت�����س��ب��وا املعرفة
وال�شهادة م��ن �أج��ل االن��دم��اج يف �سوق العمل .
وذكر ال�سيد عماد �أيوب مديرة الكلية يف كلمته �أن
كلية �آف��اق للتنمية اجلماهريية تفخر يف تخريجها

امللحوظ الذي احدثه الطالب خا�صة كون معظمهم
من �أ�صحاب امل�صالح الن�ش�أة التي �أحدثت نقلة
نوعية يف كيفية الإدارة وا�ستغالل املوارد وغريها
من الأم��ور الأ�سا�سية يف �آليات الإدارة الناجحة .
و�أ�ضاف مدير الكلية عماد �أيوب يف كلمته للخريجني �أن
من �سمات املجتمع الناجح االقت�صاد املتني والثابت
وهذا امل�سار يهدف �إىل تطوير امل�صالح و�إتاحة الفر�ص
�أمام الطاحمني يف �إن�شاء م�صلحة خا�صة  ،مما من
�ش�أنه توفري الثبات لالقت�صاد يف املجتمع العربي. .

الفوج الأول للم�سار التعليمي للفنون الت�شكيلة
وتعتز بكوكبة اخل��ري��ج��ات ال��ل��وات��ي �أ�ستطعن
زي���ادة الفر�ص م��ن �أن يندجمن يف ���س��وق العمل
وت��وف�ير دخ��ل �إ���ض��ايف بعد انتهائهن م��ن التعليم
و�إمكانية االنخراط يف التعليم الأكادميي ب�سبب
نقاط اال�ستحقاق التي ح�صلن عليها من امل�سار،
م� ً
ؤكدا �أن هذه هي ر�ؤية �آفاق للتنمية اجلماهريية
الأ�سا�سية احت���ات الفر�ص وتطوير املجتمع .
وق��د و�أك��د ال�سيد �أ�سعد طه مدير وح��دة التعليم
املكمل يف املجتمع العربي يف جماعة حيفا بكلمته
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052-4804416
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ﺑﻜﻞ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻣﻄﻌﻢ ﻭﻣﻘﻬﻰ " ﺳُﻔﺮﺓ " ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻻﻫﻠﻨﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ
ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻟﻜﻢ
ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮﺍ".
ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
ﻃﺎﻗﻢ "ﺳُﻔﺮﺓ
ﻔﺮﺓ "

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ -ﺣﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ FOX
ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 0549937979 04-6358646
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ب�ي�ن امل��ت��اب��ع��ة وح�����رب ال��ك��وف��ي��ة

بقلم :زي��اد شليوط

حدثني �أبو م�سعود اجلليلي ،عن متعب بن مرتاح،
�أنه قرر يوما �أن يزور مكاتب املتابعة والقطرية،
يف مدينة النا�صرة اجلليلية التي كانت تعترب حتى
الأم�س القريب عا�صمة الأقلية ،ليطلع على ما تقوم
به قياداتنا من �أجل الق�ضية ،فعاد وروى يل العجب
العجاب مما ر�آه و�سمعه من كبار اجلماهري العربية.
قال انهم قوم ي�ؤمنون ب�شيء ،ويفعلون نقي�ضه عن
نكاية ولي�س ندية .يكرهون بع�ضهم كرها كبريا،
لكنهم يجل�سون معا وك�أنهم �أخوة يف االن�سانية.
ك� ٌّ�ل له من�ش�أ وعقيدة ،بني التحفظ �أو التحرر
وما بينهما من النمطية .وهناك من يتبع اليمني
�أوالي�سار وامل�ستقل بر�أيه ،والالمنتمي لعقيدة �أو
�أيديولوجية .يتحاورون يتناق�شون حتى ال�شتائم،
حتت �شعار التعددية .يود كل واحد ان يكون القائد
الأول واملطلق ،ويعلنون على امل�ل�أ احرتامهم
للدميقراطية .وال�شعب ينتظر قراراتهم ،لكنه
يت�صرف على هواه دون مرجعية .بالأم�س كانوا
يختلفون يف امل�سريات من يعتلي املن�صة ،لريفع
ال�صرخة املدوية القوية .وتت�شابك الأيادي وترتفع
ال��ه��راوات ،وين�سى املتظاهرون ه��دف الذكرى
ال�سنوية .وجاءهم الفرج باالتفاق على رئي�س
املتابعة لي�س حبا وثقة به ،بل لتفادي ال�صراعات
اجلانبية .وماذا �أقول يف قوم يتغنون بالوحدة ،وال
يجدون اتفاقا على رئي�س يحمل لواء امل�س�ؤولية.
فك ّل يريد الرئا�سة وك ّل ي�سعى الف�شال غريه ،فيبقى
املن�صب فارغ الهوية .ومرة �أخرى نرى �أنف�سنا
ن�سخة عن لبنان ،الذي متزقه النزاعات الطائفية.
وكي يجملوها عندنا� ،ألب�سوها رداء احلزبية.
وتابع �أب��و م�سعود اجلليلي نقال عن متعب بن
مرتاح ،الذي قال �أن حال الأح��زاب لي�س �أف�ضل،
وبينها ويف داخلها تدور امل�شاحنات .من معار�ض
داخ��ل��ي اىل مغ�ضوب عليه اىل مقموع ال���ر�أي،
وبعدها ي�ستغربون وقوع االنق�سامات .فالقومي
ب��ات يغ ّلب ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،وت���رك م��ا �شيد من
�أ�سا�سات .وقام الأممي العنا االنحراف ،وعاد اىل
تركيز ال�سلطات .واال�سالمي ي�ضم اليه ما تبعرث
من �أوراق مت�ساقطة ،خ�شية االنفالت .فالذي ي�ؤمن
بدولتني وي�سخر من الواحدة ،ي�صعب عليه تقدمي
التحليالت .وكل همه �أن يناكف خ�صمه� ،سواء يف
منابر الأخوة �أو منابر ال�سادات .وبدل �أن يحافظ

على ما تبقى من توافق ،نراه يهدم التفاهمات.
وتنطلق عرب �صفحات الفي�سبوك �أنواع ال�شتائم
وال�سخرية العابرة للم�سافات .والذي كان بالأم�س
حمبوبا من �أنظمة ،تخلى عنها اليوم يف الأزمات.
وخرجت من �صفوفه فرقة مكافحة ،لكنها من
�أوىل ال�ضربات� .أثبتت �أنها ال تختلف يف الأ�سلوب
والر�أي ،عن غريها من الفلقات .وبدل �أن تتحدث
بلغة ثورية كما وعدتنا� ،أخ��ذت تدبج ما نعرفه
م��ن بيانات .وم��ن يرفعون �شعار االن��ع��زال ،ال
جديد عندهم ،ال غد يجمعهم ال حلول للم�شكالت.
ال ن�سمع لهم �صوتا� ،سوى امل�شاغبات .والوحدة
يتغنون بها �شعارا ،لكنهم ال يقيمون لها اعتبارات.
واذا ما احتدوا قريبا فلي�س عن قناعة ،امنا خ�شية
احل�سم وخ�سارة االمتيازات .هذه حال �أحزابنا
وحركاتنا ،فهل يتبدل احل��ال ي��وم��ا ..هيهات.
وق�صتنا مع الكوفية ،تاه فيها اجلمع وباتت ق�ضية.
وبدل �أن تكون �أيقونة لنا حتولت اىل لعنة خالفية.
الكوفية يا �أخوة ال حتتاج اىل كل هذا اخلالف ،وهي
لي�ست �سببا للكراهية .وملا ارتداها �أحد نوابنا يف
لفتة بارعة ،مل يعرتف بها ذوي القربى �أنها ذكية.
وانق�ضت هجوما وتقريعا ول�ؤما على الرمز ،نائبة
يف الكني�ست عن�صرية .ولو ان نائبا �آخر اعتمرها،
لر�أى اجلانبان فيها اعتداال وحركة اعالمية .حتى
�أن �صحفيا عربيا مل يحتمل التلون ،وانربى يدافع
عن الرمزية .وان�ش�أ مقاال ي�ستعر�ض فيه تاريخها،
وم��ا �آل��ت اليه م��ن مو�ضة يف الأزي���اء العاملية.
ورئي�س جمل�س حملي �أك��د� ،أن �سلطان العروبة
يظهر يف ال�صورة ،وعلى ر�أ���س��ه كوفية .فكيف
يا �أحبائي ال�صغار ،تنكرون رمزا عربيا قوميا،
وتتبعون الرموز ال�صهيونية؟ هل نحن حقا يف
معرفة وادراك� ،أم اننا فقدنا مع الزمن لب الهوية!
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رم������اح ي���ص���وّب���ه���ا -م��ع�ين اب����و عبيد

أن���وار ميالد يف ظ��ل أوض���اع مقلقة
�أي��ام معدودة ،تف�صلنا عن منا�سبة عيد امليالد
املجيد ور�أ���س ال�سّ نة اجل��دي��دة .ه��ذه املنا�سبة
ال��ع��ط��رة وال��ع��زي��زة ،ال��ت��ي ال �شك ا ّن��ه��ا تبعث
ب�أجوائها االحتفاليّة ،و�أنوارها ً ،
ق�سطا من ال ّراحة
ُتن�سينا متاعب وهموم احل��ي��اة ،وت��زرع الأم��ل
والآمال رغم ما ي�شهده العامل من م�شاهد م�ؤ�سفة
و�صراعات دام��ي��ة ،ويف مقدّمتها داع�����ش ،حيث
�أخذت هذه امل�شكلة ُتقلق املجتمع ال��دويل ،حيث
اعتربها خط احمر بالقلم العري�ض ،وجتاوزت
كل التوقعات ،وكيفيّة التفاعل وتعامل العامل
لو�ضع ح��د النت�شارها م��ن �أج��ل �إن��ق��اذ احلريّة
والدميقراطيّة التي اتخذت م�سلك القتل واخلطف،
وخا�صة الن�ساء واالطفال
وانتهاك كرامة االن�سان ّ
الهيمنة وال�سيطرة ا�سرتاجيّتها� ،إذ ال تتوقف
ماكنة القتل واالعتداءات ،وزرع اخلوف وال ّرعب.
ه��ذا م��ن جهة ،وم��ا يجري وي���دور يف جمتمعنا
وتع�صب ،حيث ح ّلت لغة التجريح
من تطرف
ُّ
ّ
وال�صراعات بني ابناء ال�شعب ال��واح��د ،التي
تربطهم ثقافة ،تربية تاريخ وم�ستقبل م�شرتك
من جهة �أٌخ���رى ،ناهيك عمّا يجري وي��دور بني
اف��راد اال�سرة الواحدة ،وحتدي ًدا بني االخوة،
اذ ك��ادت تختفي اللقاءات بينهم ،واللجوء اىل
�سيا�سة االنتقام ،واملظاهر الزائفة ،وزرع بذور
ال�شقاق ،وك ��أن��ه ال ي��وج��د م�صطلح الت�سامح
والت�آخي والإلفة ً
وبدال من ان نتقارب وننظر اىل
خا�صة يف
انف�سنا برتوّي وتعمق ونح ّكم ال�ضمريّ ،
هذه االو�ضاع الع�صيبة وهذه املنا�سبة ،اذ نحتفل

بالعيد مظهرًا بعي ًدا عن اجلوهر ومعانيه ال ّرائعة.
اال ّي����ام وال�����ش��ه��ور م��� ّرت ب�سرعة ،وال��ذك��ري��ات
وال�صفحات واالع��وام تتواىل ،وها نحن نطوي
ع��ا ًم��ا ون�ستقبل �آخ���ر ل��ت��ب��د�أ اح�لام��ن��ا جم��� ّد ًدا
م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام اجل��دي��د امي���ا ًن���ا باملقولة:
يف دي�سمرب تنتهي الأح�لام ،البد ان تبقى منها يف
ال ّذاكرة والقلب ،ويف يناير تبد�أ االحالم ،فلتكن
احالمنا يحدوها االم���ل ،وال��ت��ف��ا�ؤل نابعة من
الرغبة االكيدة ب�أنه ال م�ستحيل هناك ،وا�ضعني
ن�صب عينينا ال��و���ص��ول وحتقيق املعجزات.
ن�����س��أل��ه ت��ع��اىل ،ان ن��ط��وي ه���ذا ال�شهر بوقف
امل��ع��ان��اة ،واراق����ة ال��دم��اء ،ون�ستقبل برتقب
ولهفة ال�سّ نة اجل��دي��دة ،على ام��ل ان تب�شر لنا
ب��ب��زوغ فجر اف�ضل يعيد الب�سمة ،و�ضحكة
االط���ف���ال ،وي���دب يف نفو�سهم ال��ث��ق��ة واالم���ن.
اع����اده اهلل ع��ل��ى ك��ا ّف��ة امل��ح��ت��ف��ل�ين وال��ع��ب��اد،
واالن�سانية جمعاء بتحقيق العدل والعدالة.

م������وس������ي������ق������ى ال������غ������ي������اب
للكاتبة الفلسطينية :س��ع��اد ش��واه��ن��ة  -جنني

عطر م�ساءه العابق ب�أمطار ال�شتاء ،ورحيق ال�صيف ،لها �صورة مل ت��غ��ادره� ،ضحكة مل تر�سم
لغريه ،على م�سافة منه هي ،ويحب حتايلها عليه ،على اللغة وبريق عينيها ال��ذي جتمله عبارات
العتاب واللوم ،الذي ال تقوى على البوح به .ال يذكر �أنها غابت عنه عن ذهنه حلظة ،لكن مرورها
هذا امل�ساء �أمام عينيه� ،أع��اده عمرا �إىل ال��وراء ،التفت �إليها ،بعيون �ضاحكة حمتفية ب�صدفة مذهلة.
ال �شيء تغري ،ال زال��ت ت�ضع العطر ذات��ه ،وتزين وجهها مب�سحوق ب��رون��زي ،ال زال��ت على م�سافة
منه ،تبت�سم را�سمة على �شفاهها بع�ض كلمات ،ومت��ر �سريعا كما يغيب احللم �ساعة اال�ستيقاظ.
ع��ل��ى م�����س��اح��ة ال��ط��ري��ق م����رت ���س��ري��ع��ا ،ويف م�����س��اح��ة روح�����ه وق���ف���ت ���ش��م��ع��ة ت��ع��ي��د ل��ل��روح
دق���ائ���ق ،حل���ظ���ات ،و�أي�������ام ،ف��ب��ع�����ض ال��ل��ح��ظ��ات وت��خ��ط��ط م�����س��اح��ة م���ن احل��ل��م ي��ت��ي��ه ف��ي��ه��ا..
ع��اد �إىل منزله منت�شيا ب�صورتها ،قامتها املتنا�سقة� ،شعرها الك�ستنائي ،ال��ط��وي��ل املتعرج،
جت����اوز ����ص���ورة زوج���ت���ه ،وه���ي ت�����ش��اه��د ع��ر���ض��ا ت��ل��ف��زي��ون��ي��ا حت��ب��ه دخ���ل غ��رف��ت��ه ���ش��اك��را لها
ع���دم ال��ت��ف��ات��ه��ا �إل���ي���ه� ،أراد ال��ي��وم �أن يتنف�س م�����س��اح��ة ال���ه���واء امل��ت��ب��ق��ي��ة ال��ت��ي جمعته بها.
ع���اد �إىل ا���س��ط��وان��ت��ه املو�سيقية ال��ق��دمي��ة ،مل ت��ك��ن الأوىل؛ لكنه ادع���ى ذل���ك �أمامها"،هذه �أول
ال��ه��داي��ا حت��ت �سقف امل��ح��ب��ة" .ا�سرت�سل ي�ستمع �إىل مو�سيقاه واث��ق��ا �أن زوج��ت��ه ل���ن تقتحم
ع��ل��ي��ه م��ع��ب��ده ف��ه��ي ال ت��ف�����ض��ل ه����ذا ال���ن���وع م���ن امل��و���س��ي��ق��ى وال جت��ده��ا م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��رق�����ص..
غاب مع مو�سيقى يف رحيق الذاكرة ،يذكر �أنه �أحب فيها كل �شيء ،و�أنها مل تكن تت�شكل �إال بني يديه ،هو الذي
�أحب كثريا �أن يالحقها بعد�سته ،وهي التي مل تفلح يوما يف التقاط �صورة ما ،كان له �أن يحتال على عينيها ،على
خيالها ال�سارح ،وي�ستقي �شيئا من �ضوئها يزين به عد�سته ،ويجعل منها �صورة يوقظ رماد ذاكرته ،و�أحالمه.
قلب ال�����ص��ور ،ابت�سم لكل ���ص��ورة ا���س�ترج��ع يف ك��ل ���ص��ورة حديثا اختل�س لها منه ���ص��ورة ما.
ع��م��ره معها ح����روف ،وك��ل��م��ات ،ك���ان يعلم �أن���ه ال ي��ح�ترف ال��ت�����ص��وي��ر وال ي��دع��ي ذل���ك لكنها يف
عينيه وع��م��ره حم��ب��ة ،ق��ل��ب ال�����ص��ور وت��ذك��ر يف واح����دة نكهة لأمل ���ص��ار �صعبا �أن تتجاوزه
ي��وم��ه��ا ق��ال��ت ل��ه ب��ن�برة ح��ازم��ة واث���ق���ة�" :أنت مل ت��ع��د ق����ادرا ع��ل��ى اح��ت��وائ��ي يف ���ص��ورة ما".
ت���ق���دم ع���اج�ل�ا ب��ك��ف��ه ل��ي��ك��ون ����س���ت���ارا ي�����س��دل ع��ل��ى حم��ي��ط ���ش��ف��ت��ي��ه��ا م��ه��دئ��ا روع مل ت��ل��ك..
"نغادر الأم���اك���ن ،ن��ن��ف��ي �أن��ف�����س��ن��ا ع��ن ال���ذاك���رة ،ن��خ��ال �أن��ن��ا نبتعد ع��ن��ه��ا ،وت��ب��ت��ع��د عنا،
ون����ع����ود ل��ن��ج��ده��ا حت���ي���ا ف���ي���ن���ا ،وال ن��ح��ي��ا �إال ب���ه���ا ،وحت�����ت ���ض��وئ��ه��ا اخلافت" �سجل
ت��ل��ك ال���ع���ب���ارات ع��ل��ى م�����س��اح��ة ���ص��ورت��ه��ا وخ����رج م��ت��ن��ك��را ب���ذراع�ي�ن ت��ط��ل��ب��ان ع��ن��اق��ا غ��ام��را!
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 2.5ﺷﻮﺍﺭﻣﺎ ﺣﺒﺶ  100ﺵ.ﺝ
 3.5ﻛﻴﻠﻮﺍ ﺻﺪﺭ ﺣﺒﺶ  100ﺵ.ﺝ
ﺵ.ﺝ

 4ﻛﻴﻠﻮ ﻋﺠﻞ ﻃﺎﺯﺝ 100

ﺵ.ﺝ

ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻭﻩ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟـ  200ﺵ.ﺝ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ
ﺧﺒﺮة ﺳﻨﻮات

ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺣﺒﺶ ﻛﺎﻣﻞ

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 0526722237

îœĊŔŃĎĀĴĿí

ôœĎŔŋîńĀĿíôŔńňøŀĿĵîĳáôŔŀĻ

ņŔŀĴøĄńĿíôĳîĻêňŌŇ
ĊŔĀńĿíĉŜŔńĿíĊŔĬñ
ôœĉŜŔńĿíôňĔĿíđãčō


Merry Christmas

óĊœĊÿĵîĳáóĊœĊÿôňē
f

ôœĎŔŋîńĀĿíôŔńňøŀĿĵîĳá

04-9122533

ôœĎŔŋîńĀĿíôŔńňøŀĿ

ôŔīîňĜĿíôĸĤňńĿíōĎńīîĴė
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أه���������م زي�������ج�������ات امل�����ش�����اه��ي��ر ع���������ام 2014

ب����������������ي���������������ري��������������������������������ن ���������������������������س��������������������������ات:

عقدت املمثلة الرتكية "بريين �سات" قرانها على مغني البوب
"كينان دوغلو" ،و ّمت زفافها يف احتفال �أ�سطوريّ  ،بوالية "لو�س
�أجنلو�س" الأمريكية ،بح�ضور �أه��ل العرو�سني واملمثل الرتكي
"كيفاجن تاتيلتوغ" ال�شهري بـ"مهند" .وق��د ارتبطت "بريين"
بـ"كينان" ،منذ عامني ون�صف ،و ّمتت خطبتهم يف بداية العام احلايل.
زف�������������������اف ال���������ف���������ن���������ان ج�������������������ورج و�����������س����������وف:

بعد نفي و�ش ّك يف زواج الفنان جورج و�سوف� ،أعلنت ندى زيدان ،زوجته
الثانية ،الأمر ،من خالل ت�صريح �أدلت به �إىل �صحيفة لبنانية ،حيث قالت:
"جورج زوجي فع ًال .ارتبطنا قبل فرتة ،ونعي�ش معاً ،و�أرافقه يف رحالته".
ُي���ذك���ر �أ ّن ن����دى زي�����دان ري��ا���ض � ّي��ة م��ع��روف��ة يف جم����ال �سباق
ال�����س��ي��ارات (ال�����رايل) ،وه��ي ق��ط��ر ّي��ة م��ن �أ ّم ت��رك��ي��ة .وق��د تع ّرفت
�إىل الو�سوف هناك عندما ك��ان يتلقى ال��ع�لاج قبل �سنة ون�صف.
ال����������ن����������ج����������م����������ة م��������ي�������ري����������������ام ف��������������ار���������������س:

بعد �أن ن�شرت �صورة على مواقع التوا�صل االجتماعي ،ف�صدمت
جمهورها� ،أك �دّت النجمة مرييام فار�س �أ ّنها تزوّجت رجل الأعمال
داين مرتي ،بعد عالقة �صداقة وحبّ دامت لأكرث من ثماين �سنوات.
يُذكر �أ ّن النجمة �صوّرت لقطات من �شهر ع�سلها يف جزيرة �سانتوريني

اليونانية على طريقة الفيديو كليب ،مع �أغنية "د ّقوا الطبول".
زف������������اف م������ق������دّم������ة ال����ب���رام��������ج �إمي�������ي�������ه ������ص����� ّي�����اح:
ت���زوّج���ت امل��م��ث��ل��ة وم��ق�دّم��ة
برنامج �-the Voiceأحلى
�صوت ،يف مو�سمه الثاين� ،إميّيه
�صيّاح ،خطيبها فريد جنار،
يف مدينة جبيل اللبنانية ،وقد
ً
�صورا لف�ستان زفافها
ن�شرت
و�شهر الع�سل على �إن�ستغرام.
دمي��ا بيّاعه و �أح��م��د احللو
ف��اج���أت امل��م� ّث��ل��ة ال�سورية
القديرة دميا بيّاعه جمهورها
وم�شجّ عيها بزفافها ب�أحمد
احل����ل����و ،و ك������ان احل��ف��ل
ب�سيطاً ج� ً
�دا و ال��دع��وة فيه
مل تكن ع��ا ّم��ة ب��ل اقت�صرت
ع���ل���ى �أف��������راد ال���ع���ائ���ل���ة و

اط ّلت دميا بف�ستان �أبي�ض ب�سيط و �أنيق و بت�سريحة �شعر جريئة
ج� ً
�دا .كان �أحمد �صديق �أختها و بعد طالقها بقي هذا الأخ�ير دائماً
�إىل جانبها و هي حتبّه ج� ً
�دا ،و ك��ان زواجهما خامتة م�سك لهما.
روب���������������������ي و ����������س���������ام���������ح ع���������ب���������د ال�������ع�������زي�������ز
�إ ّنها مغ ّنية و مم ّثلة م�صرية معروفة
الفني �أمّا هو فمخرج ،و
يف الو�سط ّ
هي مل مت ّثل يف �أيّ من �أفالمه و لكنهّ
تعاون معها يف �أوّل م�سريتها الفنيّة
و كانا �صديقني �إىل �أن �أحبّا بع�ضهما
و ارتبطا م��ع ال��وق��ت .روب��ي هي
الزوجة الثانية لهذا املخرج الذي
قد �أجنب ثالثة �أوالد من الإعالمية
دال��ي��ا ف���رح ،و ق��د �أُع��ل��ن ال���زواج
بالرغم من عدم رغبة �سامح بالأمر
م�صطفى اخلاين و يارا اجلعفري

وحتى اليوم ما زالت ُتن�شر
�صور ج��دي��دة ل��زف��اف هذا
الثنائي ال��ذي �شغل العامل
ب��راد بيت و �أجنلينا جويل
ه��ذا ال��زف��اف ال���ذي �أحيط
ب�سرية و خ�صو�صية تامّني،
على الرغم من حت ّرق النا�س
�شوقاً ملعرفة تفا�صيله بعد
انتظاره طوي ًال ً
جدا .فبعد
���ش��ي��وع خ�بر زواج ب��راد
ب��ي��ت و �أجن��ل��ي��ن��ا ج���ويل يف
ال�س ّر ،متكنا حل�سن احلظ
م��ن ك�شف �سر الف�ستان.
ح��ي��ث ارت������دت ال��ن��ج��م��ة
ً
ف�ستاناً من ت�صميم دوناتيال فري�سات�شي ،م�صمّما من احلرير العاجي.
و لكن الف�ستان ت�ضمّن مل�سات خا�صة من �أطفال الزوجني ال�ستة ،حيث
زينت خلفية الف�ستان و الطرحة خرب�شات ب�أقالم الأطفال ال�صغار،

و مب�ساعدة �صديق العائلة لويجي ما�سي و مل�سات فري�سات�شي.
و بح�سب �أجن��ل��ي��ن��ا ،ف ��إن��ه��ا مل تتخيّل م�����ش��ارك��ة �شخ�ص �آخ��ر
يف ت�صميم ه���ذا ال��ف�����س��ت��ان ،و �أ���ض��اف��ت �أن����ه ي��ع��رف الأط���ف���ال
و ي��ه��ت � ّم لأم���ره���م ،و ا���س��ت��م��ت��ع و ه��و يح�ضر ال��ر���س��وم معهم.
بعد احلفل ،ن�شرت دوناتيال تغريدة على تويرت مفادها "مربوك �أجنلينا
جويل ،تبدين رائعة بت�صميمي يف يومك املميز! �أحبّك ً
جدا" .مت زفاف
هذا الثنائي ال�شهري يف �شاتو مريافال يف جنوب فرن�سا يف � 23أب/
�أغ�سط�س ،يف حفل �شديد اخل�صو�صية و ح�ضور � 22شخ�صاً فقط.
ك������ي������م ك��������اردا���������ش��������ي��������ان و ك�����ان�����ي�����ي�����ه وي���������س����ت
عقد كانييه وي�ست و كيم كاردا�شيان قرانهما يف فورت دي بيلفيديري
يف فلورن�سا الإيطالية يف �أي��ار /مايو  .2014و قد ارت��دت العرو�س
ف�ستاناً من ت�صميم جيفين�شي ،و �سارت نحو عري�سها و هي مت�سك
بيد زوج والدتها برو�س جيرن ،بينما كان �سائر �أف��راد العائلة �أي
والدتها و �أخواتها كلوي و كورتني و كايلي و كيندل على مقربة منها
�أثناء تبادل العهود .و قد كان الزفاف من ت�صميم من�سّ ق الأعرا�س و
يف ح��ف��ل زف����اف مم � ّي��ز ج����رى يف ال�صديق القدمي لآل كاردا�شيان �شارون �ساك�س .و كان العرو�سان قد
دم�شق ،ت���زوّج املم ّثل م�صطفى �أم�ضيا ليلة يف باري�س قبل الزفاف مع الأ�صدقاء .و لكن �إ�شبني العري�س
اخل���اين ب��ي��ارا اجل��ع��ف��ري و كانت جاي زي غاب و زوجته بيون�سيه عن احلفل لوجودهما يف نيويورك.
�أج����واء احل��ف��ل رائ��ع��ة بالفعل و
�شعر امل��دع�وّون بك ّم احل��بّ الذي
ي��ك � ّن��ه ال��ع��رو���س��ان لبع�ضهما.
زفاف جورج كلوين و �أمل علم الدين
هذا الزفاف الذي �أذهل اجلميع و
اع ُترب زفاف العام .العرو�س �أمل
علم الدين البالغة �ستاً و ثالثني �سنة
من العمر ،حمامية و نا�شطة يف جمال حقوق الإن�سان ،ت�ألقت بف�ستان من
القما�ش املخرم من ت�صميم العاملي �أو�سكار دي ال رنتا .اختار العرو�سان
مو�ضوع "الآرت ديكو" لزفافهما ،فكانت الكعكة باللون الأبي�ض مزينة
بخطوط �سوادء متقاطعة .و العري�س جنم هوليوود الذي يبلغ ثالثاً و
خم�سني �سنة من العمر ،ت�ألق يف بذلة ر�سمية �سوداء ،و قمي�ص �أبي�ض،

ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺨﺒﺰ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
04-98667355
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أف���ض���ل ال����ط����رق ل��ل��ح��ف��اظ على ال���ك���س���ت���ن���اء ..ف���اك���ه���ة ل��ل��ش��ت��اء
ص���ح���ت���ك يف ف����ص����ل ال���ش���ت���اء ذات ق��ي��م��ة غ���ذائ���ي���ة وع��ائ��ل��ي��ة

حمل الطق�س البارد يف ال�شتاء �أمرا�ضاً كثرية ،ومييل
ال�شخ�ص خالل هذا الف�صل للخمول واال�سرتخاء
والبقاء يف امل��ن��زل ،حيث ت�صبح مناعة اجل�سم
�أ�ضعف للأمرا�ض وي�صبح �أك�ثر عر�ض ًة لنزالت
الربد 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 ه��ذه 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 �أق���ل بكثري م��ن � 7إىل ��� 9س��اع��ات املو�صى
ب��ه��ا ل��ل��ن��وم يف ف�صل ال�����ش��ت��اء ،فنحن بطبيعة
احل���ال ب��ح��اج��ة ل��ل��ن��وم مل���دة �أط����ول يف الطق�س
ال��ب��ارد .لذلك من الأف�ضل جل�سمك �أخ��ذ 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،
ه��ذا يعني �أن جهازك املناعي بحاجة �إىل الدعم
والتقوية ،و�سيكون م��ن اجليد ت��ن��اول احلليب
وم�شتقاته من منتجات الأل��ب��ان والأج��ب��ان فهي
م�صادر غنية بالربوتني والكال�سيوم كما �أنها حتتوي
على فيتامينات  Aو  B12التي جتعلك ت�شعر
بحال �أف�ضل ،ويف�ضل �أن تختار
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
ج� ً
�دا لتناول الأط��ع��م��ة الد�سمة ولكن م��ن املهم
الت�أكد �أنك لن حتيد عن النظام الغذائي اخلا�ص
ب��ك مهما كانت امل��غ��ري��ات ،اح��ر���ص على تناول
 5ح�ص�ص م��ن الفاكهة واخل�����ض��ار ي��وم��ي�اً ،و
�إذا �شعرت ب ��أن ج�سمك يحتاج لل�سكريات فمن
الأف�����ض��ل ت��ن��اول التمر �أو ال��زب��ي��ب �أو الفواكه
املجففة ً
بدال 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 مفيدة ج� ً
��دا يف ه��ذا املو�سم.
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�سرة والأ�صدقاء
كامل�شي على ال�شاطئ وممار�سة الريا�ضة والتزحلق
على اجلليد ،فذلك �سيجعلك ت�سيطر على وزنك
و�سيعزز ن�شاط اجلهاز املناعي ،كما �أنه طريقة
رائعة لك�سر الروتني ب� ً
�دال من البقاء يف املنزل.
وج���������������ب���������������ة الإف���������������������ط���������������������ار:
ال�شتاء مو�سم مثايل لتناول وجبة �إفطار 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 �أطول� ،أ�ضف �إىل وجبتك
احلليب وامل�شم�ش املجفف والزبيب و�شرائح املوز.

ه�������ل ت����ف����ض����ل امل�������أك�������والت
ال������ح������ارة؟ اع�������رف ال����س����ب����ب...

مي��ي��ل ال����رج����ال ال���ذي���ن ي��ت��م��ت��ع��ون بن�سب
ع����ال����ي����ة م������ن ال���ت�������س���ت���و����س���ت�ي�رون �إىل
ت��ف�����ض��ي��ل امل������أك�����والت ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ت��واب��ل.
و�شملت هذه الأبحاث  114رج ًال ترتاوح �أعمارهم
بني  18و 44عاماً وقد �أخ��ذت عينات من لعاب
الرجال لقيا�س ن�سبة الت�ستو�ستريون فيها ،وطلب
منهم تقييم م�أكوالت على �صعيد التوابل وامللح.
وب���ع���د دق����ائ����ق م����ع����دودة ق�����دم ل���ه���م طبق
هري�سة ب��ط��اط��ا ،و�إىل ج��ان��ب��ه  50ج��رع��ة من

�صل�صة "تابا�سكو" و 80ج��رع��ة م��ن امللح.
وب��ع��دم��ا �أ���ض��اف امل�����ش��ارك��ون امل��ل��ح والتوابل
على �سجيتهم ،طلب منهم �أن يقولوا �إن كان
الطبق م��احل�اً �أو غنياً بالتوابل �أو غ�ير ذلك.
و�أظهرت النتائج تنا�سباً بني ن�سب الت�ستو�ستريون
عند امل�شاركني والتوابل امل�ضافة �إىل امل�أكوالت.
�أن هذه النتائج تعزز تلك التي �أظهرت ازدياد
امل��خ��اط��رة املالية �أو اجلن�سية �أو ال�سلوكية
م��ع ازدي���اد ن�سب الت�ستو�ستريون ..وتنطبق
ه���ذه ال��ق��اع��دة ه��ن��ا ع��ل��ى امل��خ��اط��ر امل��ذاق��ي��ة.
و�أن الت�ستو�ستريون كان مو�ضع � 85ألف مقال
علمي ويدفع هذا الهرمون �إىل البحث عن �أحا�سي�س
قوية ،ما ي�ؤدي �إىل ازدياد املخاطرة يف جماالت عدة.
وم���ن امل��م��ك��ن �أي�����ض��اً �أن ي��ك��ون اال���س��ت��ه�لاك
املنتظم مل���أك��والت غنية ب��ال��ت��واب��ل ي�ساهم يف
ازدي����اد ن�سب ال��ت�����س��ت��و���س��ت�يرون ،ح��ت��ى ل��و مل
تربهن ه��ذه الفر�ضية بعد �إال عند القوار�ض.

على خ�لاف فاكهة ال�صيف الغنية ب�ألوانها
و�أ�شكالها و�أنواعها التي تنع�ش الروح واجل�سم،
ترتدي فاكهة ال�شتاء رداءها الدافئ لتكون جنمة
ال�سهرات ال�شتوية العائلية يف الليايل الباردة.
و�أه��م �أنواعها ،الك�ستناء  ..وهي فاكهة لذيذة
امل��ذاق لكل منها خ�صائ�صها التي تدعم اجل�سم
بالفوائد الغذائية الطبيعية الالزمة بعيدا عن كل
ما حتتويه الأنواع ال�صناعية الأخرى من مواد
م�ضرة ترتك �آثارها ال�سلبية على �صحة الإن�سان.
ويف لبنان ،كما يف معظم الدول العربية ،لفاكهة
ال�شتاء جل�ساتها اجلبلية املميزة التي ال ميكن
اال�ستغناء عنها يف الليايل الباردة ،وتبقى هي
امل�ؤن�س الذي ال غنى عنه يف ال�سهرات الطويلة ،ال
�سيما يف عطلة نهاية الأ�سبوع حني يق�صد اللبنانيون
قراهم حمملني بزادهم من الفاكهة ال�شتوية التي
تنفرد مبذاق مميز �إذا �شويت يف مدف�أة احلطب.
مع العلم �أن الك�ستناء مل تكن يف ما م�ضى فاكهة
معروفة يف اجلبال اللبنانية ،وكان ي�ستعا�ض عنها
بـ«البلوط»� ،أي ثمرة �شجرة ال�سنديان .ويحكي
الأجداد �أن �أبناء القرية كانوا يرت�صدون ال�شجرة
التي تثمر بلوطا حلو املذاق ويبتعدون عن ذات
الطعم امل ّز ،ويت�سابقون جلمع ما تي�سر منها لل�شي
يف الـ«وجاق» �أو املدف�أة التي تعمل على احلطب.
ورمب��ا ت�شابه م��ذاق البلوط بطعم الك�ستناء

ج��ع��ل ال��ن��ا���س يف ال��ق��دم يطلقون عليها ا�سم
«���ش��ج��رة ����ش���اه ب���ل���وط» ،ق��ب��ل �أن ت�صبح
«�شجرة اخل�ي�ر» ،و«فاكهة ال�شتاء» ،و«�أب��و
ف�����روة» ،و«ال��ق�����س��ط��ل»� ،أو «الق�سطلة»،
�إىل �أن ا�ستقر بهم الأم���ر على «الك�ستناء».
و�شجرة الك�ستناء من الأ�شجار اجلميلة التي
تعمر طويال ،تثمر ثمرة �شوكية خ�ضراء اللون
حتوي يف داخلها ما بني ب��ذرة واح��دة �إىل ثالث
ب��ذرات من الك�ستناء ذات اللون البني الداكن.
وك��ان��ت الك�ستناء حتى ب�ضعة ق���رون م�ضت
الغذاء الأ�سا�سي يف معظم البلدان القدمية منذ
�أيام الإغريق والرومان ،حتى اكت�شاف البطاطا
ال��ت��ي م��ك��ان الك�ستناء يف م��ك��ون��ات الأط��ب��اق.
وت�ؤكل الك�ستناء نيئة �أو م�شوية �أو م�سلوقة،
وق��د ي�ستفاد م��ن طعمها ال��ل��ذي��ذ �إذا �أدخلت
يف بع�ض امل���أك��والت ،ال �سيما التي تعرف يف
لبنان بـ«املحا�شي» ،كذلك يف �سلطة اخل�ضار.
ثمنها مرتفع وحت�ضريها الدقيق الذي يحتاج جهد
�أيام متوا�صلة وتتطلب �صناعته مهارة خا�صة.
وتعترب الك�ستناء م�صدرا للطاقة والن�شويات
ال��ب��ط��ي��ئ��ة االم���ت�������ص���ا����ص ،ل��ك��ن��ه��ا قليلة
ال��ده��ون وف��ي��ه��ا كمية معتدلة م��ن ال�بروت�ين
والأل��ي��اف ،وه��ي مقوية لله�ضم وم�سهلة له.
لكن ال ين�صح بها ملن يتبعون حمية غذائية،
ب��ل على العك�س ه��ي مفيدة مل��ن ي��ع��ان��ون من
ال��ن��ح��اف��ة وامل�����س��ن�ين وامل�����ص��اب�ين بفقر ال���دم.
ويقال �إن ثالثة �أرب��اع كوب من الك�ستناء يوفر
�أكرث من  40%من احل�صة الغذائية اليومية من
فيتامني « ،»Dو 35%من احل�صة الغذائية من
حم�ض الفوليك ،و 25%من احل�صة الغذائية
من فيتامني « ،»B6وتعترب الك�ستناء ،نظرا
الحتوائها على املعادن والفيتامينات من�شطة
وقوية ومرممة للع�ضالت والأع�صاب وال�شرايني.
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خ��ذ خطوة �إىل اخللف و انظر �إىل م��ا يف حميطك ،
و لي�س فقط �أم��ام عيونك .ال َع ْ�ش َع َ�شة للطيور و
احلمل لي�ست لأمثالك  ،ل��ذا اخ��رج من ع�شك و قم بجولة
يف اجل� ��وار � .أن ��ت م �ب��دع ج � ً�دا وم �ل��ئ بالب�صرية
َ ،ل �ك��ن ل��ن ي �ف �ي��دك ج�ل��و��س��ك يف ال �ب �ي��ت ب �� �ش��يء .
ال��ر�ؤي��ة ال�ضيقة َل ْ
ي�ست م��رغ��وب� َ�ة يف ح��ال��ة مثل
ه��ذه احل���االتّ .
تنف ْ�س بعمق وح���او ْل �أَ ْن ت��درك
ك��ام��ل ال�����ص��ورة .ال ت��ك�ثر م��ن ت��ع��دد ع�لاق��ات��ك يف
الثور نف�س ال��وق��ت  ،ب��ل خ�ضها واح���دة واح����دة .جد
�شخ�ص واح��د و ب�شكل
الوقت املالئم للكالم مع ِ
خ��ا���ص م��ن ينظر �إل��ي��ك م��ن زواي�����اك اجل��ي��دة .
يجد ال��ن��ا���س فيك ط��اق��ة و�سحر ال ي��ق��اوم اليوم
لأان النجوم مت��دك بربيقها و �سحرها  .ان�سى
ك��ل االح��ق��اد و ال�ضغوط ال��ت��ي وق��ع��ت حتتها يف
جوزاء املا�ضي .تكون اليوم م�ستمعاً ً
جيدا  ،ت�س�أل �أ�سئلة
ن��اف��ذة وت ��أخ��ذ ً
دورا ن�شيطاً يف احل��دي��ث ب��دون
َتغيري املو�ضوع .احل��ب ميلئ حياتك اال�سرية .

يف العمل ان��ت �شخ�ص يحرتمه جميع النا�س ال
ت�ضع نف�سك يف م ��واق��ف ح ��رج ��ة و اال ف��ق ��دت هذا
االح�ت�رام ،عاطفيا ال تتفاج �أ �إذا كنت حماطاً من
العذراء قبل املعجبني اليوم� .سحرك ج��ذاب .على العازب
�أن ي�ستغل هذه الفر�صة لالرتباط .اما املتزوجون
فيجب ان ي��ج��ددوا اليوم الرومان�سية القدمية .

عليك ب ��أن تكون م��ي��زان ��اً كما ه ��و ب ��رج ��ك .حتتاج
لإيجاد ذلك ّ
اخلط الرفيع بني الكرم و�ضبط النف�س.
العقرب ال ��داف ��ع لإكت�ساب ال�شيء اجلديد ق ��وي ،لكن هل
مي�ل�أ الف راغ ّ
حقاً ؟ النجوم تقول ب �أ ّن ك قد حتتاج
لنظرة �أعمق �إىل ح ّد ما الكت�شاف ما حتتاجه حقاً.

القو�س

اجلدي

هناك تغيريات مالية قادمة  ،ولقد حان الوقت
للرتكيز على الأ�شياء املادية� .أنت كرمي  ،لكن
لي�س باليد حيلة � .إمن��ا قد يحمل لك امل�ستقبل
بع�ض التح�سن يف �أح���وال���ك  ،ك��ل م��ا عليك
فعله هو ا�ستغالل الفر�صة املواتية  .عاطفيا
ل��دي��ك ام��ل كبري يف تقع يف احل��ب م��ن ج��دي��د .
ال تنق�صك الأف�ك��ار  ،وال ينق�صك احلما�س لإب��داء
ه��ذه الأف�ك��ار .ا�ستغل وعيك احل��ايل  ،و �ألقي نظرة
على جممل ال �� �ص��ورة.راج��ع خطتك ثانية ،وف ّكر
جم � ّد ًدا ب�إ�سرتاتيجيتك الأ�سا�سية� .سواء يف ميدان
املال �أو العمل �أو يف الأمور ال�شخ�صية و العاطفية.

اق�������وال ل��ع��ي��د امل����ي��ل�اد امل��ج��ي��د

�إن مل جتد عيد امليالد يف قلبك فحتما لن جت��ده حتت �شجرة.
امل��ي�لاد وق���ت ل�لاح��ت��ف��ال ،وق���ت ل��ل��خ�لا���ص ،وق���ت للم�صاحلة.
ه���������داي���������ا م���������ن "ال������������وق������������ت" و"املحبة"
ه��ي بالت�أكيد امل��ك��ون��ات اال�سا�سية لعيد م��ي�لاد �سعيد حقاً.
م����ا مل ن�������ش���ارك ال��ب�رك����ات ال���ت���ي ل���ن���ا يف ه�����ذا امل���ي�ل�اد،
ف���������إن ك�����ل ث����ل����وج �أال�����س����ك����ا ل�����ن جت���ع���ل���ه �أب���ي�������ض���اً.
ل��ق��د ���ص��ار اب���ن اهلل ان�����س��ان��ا ،ل��ي��ج��ع��ل االن�����س��ان اب���ن���اً هلل.

س������دوك������و

يف احلب انت متهور حلد اجلنون هذا االم��ر قد
ي�صعب عليك التحكم مب�شاعرك او حتى التعبري
عنها ام يف جمال العمل �أنت عقالين ومنطقي اليوم
ال�سرطان  ،ويريد الآخرون ن�صيحتك و انتباهك� .أي عالقة �أو
م�شروع متعدد الزوايا اليومً .
بدال من تركه يج ّننك،
ا�سرتح وانظر �إىل املو�ضوع من كافة �أبعاده.
�إنك مرح وح�سّ ا�س ،و �ساحر ب�شكل غري عادي
اليوم .فغازل بثقة .ترى الأم��ور بلون وردي،
العامل يبدو يف حالة جيّدة .ملاذا يجب �أن نعكر
اال�سد لون احلياة .ال ترتدد يف طرح االمور التي ترغب
مبناق�شتها م��ع احلبيب لأن��ك ان ابقيتها طي
الكتمان ف�ست�ؤدي اىل م�شاكل ال حتمد عقباها .

عاطفيا ان��ت �شخ�ص ي ��ري��د اجلميع ان حتبه و ان
يحبك و لكن احلب الذي تبحث عنه لن جتده اليوم ،
امليزان ي�صرخ الآخرون لكي تقرب منهم ،لكن �إعارتهم انتباهك
�أم ��ر راج��ع لك .تبد�أ يومك كف را�شة �إجتماعية مرفرفة
بن�شاط ،لكن بحلول امل�ساء قد ت�شعر ب �أنك �أكرث واقعية
بع�ض ال��� ��ش ��يء .ال تتع ّهد بتنفيذ �أيّ خطط كبرية.

ن�شاطك يف ت�صاعد  ،و حما�سك يف ازدياد  ،و غالب اً
�ستلقى ردود فعل �إيجابية ج � ً
�دا� .إع� ِ�ط �صوتك
للعاطفةُ .ت ��ع�يرك النجوم قلي ًال م ��ن �إ�شراقها
الدلو و ملعانها َ ،ل ي�س لأ ّن ��ك حتتاجه  .ف �أنت ُت ُ
�شرق
ب ��دون تو ّق ف � .إن ��ه �إح�سا�س جميل ه��ذا اليوم .

احلوت

الظروف �ستم ّكنك من �أن تكون حتت الأ�ضواء لذا
عليك ان تكون لبقا و لي�س متعجرفا و ان ال تكرث
م��ن احل��دي��ث ع��ن منجزاتك لأن ��ك �ستقع �ضحية
الغرور  ،عاطفيا لديك الكثري لتناق�شه مع �شريك
احل ��ي��اة ك��ن �شجاعا و ع�بر عما ي��دور يف ذهنك .

كلمات متقاطعة

ل��������������ون

اف�����������������������������������������ق�����������������������������������������ي :
 – 1دول����ة �أوروب����ي����ة –  – 2عا�صمة
�أوروب���ي���ة – ل���دى –  – 3ال ي��ب��اح – غنج
ودل���ع –  – 4مت�شابهة – ح��رف عطف –
 – 5عك�سها �أع��اد – عا�صمة نيجرييا – 6
– ن�سبة �إىل دولة عربية – � – 7أداة ن�صب
– مت�شابهان – من الثمار يزرع يف البلدان
احلارة يف �أفريقيا – � – 8شاعر �شعبي لبناين
–  – 9ن�سبة �إىل دولة �أوروبية – �أ�ضطرم .

ع��������������������������������������م��������������������������������������ودي :
 – 1كربى جزر �أوقيانيا – الأ�سم الثاين
لفيل�سوف فرن�سي وجودي راحل – �آلة
احلائك – � – 3إح�سان – تتعب – �أرقد
– � – 4أدت ن�صيحة – يغفل عن – – 5
عك�سها �صنف �أو نوع – دولة عربية – 6
– عك�سها كتاب لل�شاعر �سعيد عقل – ملكي
–  – 7رجاء – �أ�سم مو�صول – � – 8إحدى
القارات – � – 9إلهة احلب واجلمال عند
الرومان.
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