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املطران موسى الحاج":ما أراه اليوم يذ ّكرني بالضبط بما عشته يف سورية قبل أربع سنوات..
هكذا الحال يف العراق ولبنان وسورية وفلسطني ،األعياد مشرتكة ألن حياتنا مشرتكة"
رئ���ي���س ب���ل���دي���ة ش���ف���اع���م���رو أم��ي��ن ع���ن���ب���ت���اوي ":وج������ود ث��ل��اث ط���وائ���ف
يف ش��ف��اع��م��رو ب���رَك���ة ،وان���ت���م���اؤن���ا األس������اس ه���و ل��ب��ل��دن��ا وإن��س��ان��ي��ت��ن��ا"
الشيخ محمد سواعد" :هذا اليوم يوم عيد ليس للمسيحيني فقط إنما هو عيد لكل أهلنا
ومجتمعنا كله الذي هو أحوج ما يكون إىل معاني السالم والتآخي واملحبة التي تجمع بيننا
إم����ام ال��ط��ائ��ف��ة ال���درزي���ة ال��ش��ي��ح أب���و أح��م��د ي��وس��ف أب���و ع��ب��ي��د :اع��ت�بر ه���ذا ال��ت��واص��ل ب�ين ابناء
ال��ب��ل��د ال��ح��ب��ي��ب م���وروث���اً ط��ي��ب �اً "ي��ج��ب ان ن��رس��خ��ه يف ك��ل ب��ي��ت ون��ت��ن��اق��ل��ه ج��ي�لا ب��ع��د ج��ي��ل".

و�ألقى �إمام الطائفة الدرزية ال�شيح �أبو �أحمد يو�سف
�أب��و عبيد كلمة الطائفة املعروفية مهنئاً بامليالد
املجيد ،م�ضيفاً" "املجد هلل هو مبد�أنا جميعا ،وعمل
اخلري واملحبة والت�سامح هو ر�سالة جميع الديانات،
كذلك ن�شر العدل بني الب�شر .واعترب هذا التوا�صل
بني ابناء البلد احلبيب موروثاً طيباً "يجب ان
نر�سخه يف ك��ل بيت ونتناقله جيال بعد جيل".
وكانت الكلمة اخلتامية للمطران مو�سى احلاج
ف�أثنى على الكلمات التي �سمعها .وق��ال �إن كلمة
عيد تعني الفرح والغبطة وال�سرور متمنياً �أن
تبقى �شفاعمرو يف �سالم دائم "رغم ما ن�سمعه من
قريب ي�سيء �إىل حياتنا" .و�أ�ضاف" :ما �أراه اليوم

"ال �أروع وال �أ�سمى من التقاء �أبناء البلد الواحد
الذي نعتز باالنتماء �إليه يف منا�سبتي ميالد ر�سول
املحبة وال�سالم عليه ال�سالم ومولد ر�سول الهداية
والإميان �صلى اهلل عليه و�سلم ،كيف ال وقد تعلمنا
و�سنع ّلم �أبناءنا و�أحفادنا �أن الأنبياء �أخوة �أمهاتهم
�شتى ودينهم وربهم واحد" .بهذه الكلمات افتتح
رئي�س بلدية �شفاعمرو �أمني عنبتاوي تهنئته للطائفة
امل�سيحية بعيد امليالد املجيد يف لقاء املعايدة ال�سنوي
الذي جرى يوم ال�سبت يف قاعة ال�سيدة العذراء،
حني حل وف��دان كبريان من الطائفتني الإ�سالمية
والدرزية لتقدمي التهاين .و�ضم الوفدان الع�شرات من
رجال الدين ونواب رئي�س البلدية و�أع�ضاء املجل�س

وجمهورا ً
ً
كبريا من
البلدي و�شخ�صيات اعتبارية
العلمانيني .وا�ستقبل ال�ضيوف مطران املوارنة
يف الأر����ض املقد�سة مو�سى احل��اج وكهنة رعايا
�شفاعمرو والع�شرات من وجهاء و�أبناء الطائفة.
و�أردف عنبتاوي" :يف ه��ذا البلد الطيب نقول
لطوائفه الثالث �إننا طائفة �شفاعمرو الواحدة،
هذا ما ورثناه عن �آبائنا و�أجدادنا ويجب �أن ننقله
ك�أمانة يف �أعناقنا �إىل الأبناء والأحفاد ،خ�صو�صاً يف
هذه الأيام الع�صيبة التي مير بها ال�شرق والعامل..

انتما�ؤنا يجب �أن يكون
لبلدنا و�إىل �إن�سانيتنا
�أي�ضاً" .و�أ�����ض����اف:
"علينا �أن نقف بكل قوة
لنواجه ب�أعلى �صوت كل
م��ن ت�سول ل��ه نف�سه �أن
ي�ستغل ا�سم الدين الذي
هو منه ب��راء ال�ستمرار
م�سل�سل �سفك الدماء".
وت���اب���ع" :بكل اع��ت��زاز
نقول كنا ونبقى نحتفل يف
�أي عيد لأي مواطن �شفاعمري حتت ال�شعار الذي
�أ�ؤم��ن به �شخ�صياً وهو " يف كل عيد يف �شفاعمرو،
كلنا نحتفل" ..لن�ؤكد هذا على مدار ال�سنة كلها ،يف
البلدية واملدر�سة والبيت ويف �أماكن العيادة ويف كل
جمل�س ..لنذوّت ذلك يف نفو�س �أبنائنا وطالبنا يف
ح�ص�ص الرتبية يف كل مدار�سنا ونحكي لهم ق�ص�صاً
ت�ؤكد هذا االنتماء �إىل الإن�سانية و�إىل البلد الواحد،
مثل ق�صة العهدة العمرية ومطران العرب وخوري

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

ق�����س�����م االع������ل�����ان������������ات :ن�����ب�����ي�����ل ن����ج����ار
ت��ص��م��ي��م ال��ج �راف��ي��ك واالع��ل�ان����ات :اي���م���ان حايك

الربوة" .وختم" :كانت
���ش��ف��اع��م��رو و�ستبقى
ال���ن���م���وذج ال����رائ����ع..
وج�����ود ث��ل�اث ط��وائ��ف
فيها ه��و بركة يجب ان
ن�ستثمرها ليبقى ا�سمها
عاليا يف كل املجاالت".
وق�����دّم ال�����ش��ي��خ حممد
�سواعد تهنئة الطائفة
الإ�سالمية فتحدث عن
روعة تزامن عيد املولد
النبوي ال�شريف وعيد امليالد املجيد متمنياً �أن
تبقى الأعياد واملنا�سبات االجتماعية ال�سعيدة
ت�ؤ ّلف بني قلوب اجلميع .وق��ال" :هذا اليوم يوم
عيد لي�س للم�سيحيني فقط �إمنا هو عيد لكل �أهلنا
وجمتمعنا كله الذي هو �أح��وج ما يكون �إىل معاين
ال�����س�لام وال��ت ��آخ��ي وامل��ح��ب��ة ال��ت��ي جتمع بيننا،
ومثل ه��ذه ال��ل��ق��اءات جتمع بيننا لنكون وحدة
واح���دة وجمتمعاً واح� ً
��دا وم�صرينا م�شرتك".

تلفو ن 0 7 6 -5 4 0 0 4 6 4
ف��������اك��������س 04-9862725م�����وق�����ع ال����س��ل�ام

تابعونا على موقعنا

يذ ّكرين بال�ضبط مبا ع�شته يف �سورية قبل �أربع
�سنوات..هكذا احلال يف العراق ولبنان و�سورية
وفل�سطني ،الأعياد م�شرتكة لأن حياتنا م�شرتكة".
وتابع� :أن��ه حيال ما يحاول �أبناء ال�سوء فعله،
علينا نحن ك�أبناء اخل�ير �أن نطرد ك��ل فكر فيه
تق�سيم و�أذي���ة �أو قلة اح�ت�رام للآخر..يجب �أن
جندد كل يوم الق�سَ م ب�أن نكون لبع�ضنا البع�ض..
فاملجد يف ال�سماء موجود ،و�أنتم جميعا من �أبناء
امل�سرة ،ونتمنى �أن ي�سود ال�سالم على الأر�ض".

لحجز اعالناتكم 0525363507/4
الربيدااللكرتونيntohama@gmail.com
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ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
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ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺂﺧﻲ ﻭﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﺪﺍﺓ ﺍﻟﺒﺎﻝ

ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

ﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻮﻛﻞ

ﺣﻤﻼﺕ ﻭﺗﻨﺰﻳﻼﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺎﺕ
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2135
ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ
ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ
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ﺍﻟﻤﻐﺴﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ

Clean Wash

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

ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺎﻡ
ﺇﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ
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ب����������������ي����������������ان ال����������ج����������ب����������ه����������ة:
�أطلت علينا �صحيفة الفجر يوم اجلمعة الفائت
مبقال �سيء حتري�ضي على اجلبهة ورئي�س كتلتها
يف البلدية زهري كركبي متهمة �إياهم باال�شارة اىل
قائمة الفجر و�إتهامها بالطائفية يف البيان الذي
ن�شرته اجلبهة يف تاريخ  11.12.15يف ال�صحف
املحلية .وللحقيقة وال�شفافية �إننا مل نذكر ومل ن�ؤ�شر
يف بياننا اىل قائمة الفجر و�إمنا تكلمنا ب�شكل عام عن
جمموعة الو�سوا�س اخلنا�س والطائفيني الذين
ارادوا �إ�شعال نار الطائفية يف البلد وما نالهم غري
�سواد الوجه .واملفاج�أة عندما اعتربت قائمة الفجر
�أن جملة الو�سوا�س اخلنا�س والطائفيني �إتهام
موجه �إليها ,وبد�أت بتوجيه ال�شتائم واالنتقادات
من خالل املقال الهابط الذي كتبه �شخ�ص مهوو�س
معقد مري�ض نفا�سايا ينتمي اىل هذه القائمة .ومبا
انكم اعتربمت انف�سكم طائفيني فهذا �شيء ي�ؤ�سفنا
ولرمبا من خالل هذا املقال تعودون اىل ر�شدكم.
بداية و�صفتم جبهة �شفاعمرو بالفقاعات ,و�أنها
اعلنت �إفال�سها  .نقول لكم �إن جبهة �شفاعمرو
نق�شت على علمها الوحدة والكفاح والن�ضال من
�أجل احلرية واالن�سانية والكرامة .اجلبهة مل تبدل
تبديال �أبدا وبقييت على العهد متم�سكة مببادئها
منذ النكبة واىل يومنا هذا .اجلبهة حماة الديار
و�سياج هذا الوطن احلبيب .د�أبت دائما �أن يكون
كل �شعبنا موحدا بعدالة ق�ضيته مطالب ًة بحقوقه
ال�شرعية وامل�ساواة و�ضد التمييز من اجل نيل
حقوقه القومية واملدنية .مل نتع َد على احد وال
نريد �إثارة �أحد ,بو�صلتنا دائما موجهة �ضد الظامل
و�ضد ال�سلطة الغا�شمة و�ضد �أع��داء �شعبنا  .مل
نبخل يومًا بالت�ضحية والكفاح يف �سبيل احلرية
ونيل احلقوق  .ولكننا يف اجلبهة مل نتهاون يوما من
االيام مع دعاة الفتنة �أينما كانوا ,الن الفتنة �أ�شد
من القتل .فال تكونوا من دعاة الفتنة يا �أبناء بلدنا
,قياديي قائمة الفجر ,الننا �سنقف لكم باملر�صاد
.نحن نحرتم كل طوائف املدينة وعائالتها ومنيّز
بني الطوائف وبني جتار الطائفية .لذلك الدين نهج
حياة قائم على عبادة اهلل من جهة وتكرمي وحمبة
كل خلق اهلل من جهة �أخرى  .الطائفيون بالأحرى
جمموعة ب�شرية منغلقة على ذات��ه��ا ت��داف��ع عن
م�صاحلها وم�صالح �أفرادها ,والدفاع عن امل�صالح
ي�صبح خما�صمة للآخر الذي يرى مثل عدو فعلي
�أو حمتمل  .ومن هنا عندما نقول روح طائفية نقول

وس���ام حالحلة

زه��ي��ر ك��رك��ب��ي

روح خما�صمة وتفتيت بني النا�س ,فالطائفية هي
رف�ض لالخر واالنغالق على الذات يف وجه االخر .
الدين عامل حمبة وت�سامح �أما الطائفية فهي عامل
فتنة و�صراع .فعندما تقولون"مدار�سنا واحيا�ؤنا"
فهذا كالم طائفي مرفو�ض  .الن ما تدعونه مدار�سكم
هي مدار�س �شفاعمرو لي�ست لكم وما تدعونه �إنها
�أحيا�ؤكم هي �أحياء �شفاعمرو لي�ست لكم  ,فكل
م��دار���س �شفاعمرو لل�شفاعمريني ب��دون تفرقة.
املطلب �أن تتوقفوا عن التكلم بهذا اال�سلوب املفنت
الطائفي البغي�ض ,هذا هو اخلط االحمر واال�سود
معا �إياكم �أن تتخطوه� .أما بالن�سبة لزيارة �شمعون
بري�س يف احتفاالت املئوية وم�شاركتنا فيها  ,قلنا
ونقولها م��رة �أخ��رى �إننا نتمي اىل ح��زب داخل
ا�سرائيل ي�ؤمن مب�ؤ�س�ساتها وال حرج لنا عندما
ن�ستقبل رئي�س الدولة ,هذا امر مفروغ منه ولكن
ال�س�ؤال ال��ذي يُ�س�أل :من �أخ��رج حفل �إ�ستقبال
ب�ير���س؟؟؟ �ألي�س ع�ضوكم يف ال��ف��ج��ر؟؟؟ .ومل��اذا
تت�سرتون على �أنف�سكم ؟؟؟ لقد كان الع�شرات من
�أن�صاركم ممن �شاركوا باحلفل ,وملاذا مل تن�سحبوا
�أن��ذاك من االئتالف البلدي� .أما اليوم فحدث وال
حرج ت�ستقبلون وزير ال�سياحة الليكودي االكرث
ً
تطرفا و�سمعتم منه ب�آذانكم انتقا ًدا للمواطنني

من الطائفة اال�سالمية بعدم الت�صويت حلزبه ومل
حتركوا ً
�ساكنا� .ألي�س هذا نفا ًقا وعهرًا �سيا�سيًا.
�أما بالن�سبة للم�شاركة يف التظاهرة اىل جانب ال�شبيبة
ال�شيوعية والتي كان الهدف منها توجيه ر�سالة اىل
رئي�س الدولة مبو�ضوع �شباب �شفاعمرو املتهمني
زورا وبهتانا ولي�س معار�ضة زيارة رئي�س الدولة .
منذ بداية اال�شكالية يف مدر�سة الب�صلية تبني �أن
هناك �أُنا�س يريدون اال�صطياد يف املياه العكرة
 .هنا كانت اجلبهة ورئي�س الكتلة زهري كركبي
باملر�صاد من �أج��ل �إحتواء اال�شكالية وك��ان �أول
من و�صل اىل املدر�سة مع زميله يف املجل�س البلدي
ع�ضو البلدية زياد احلج حلل اال�شكالية ولتفويت
الفر�صة على املت�آمرين مم��ن ال ي��ري��دون اخلري
لهذا البلد و�أه��ل��ه وه��ذا م��ا ح�صل  .ويف البيان
ال��ذي ا�صدرناه قلنا �إن اال�شكالية بني زم�لاء يف
العمل حت�صل يف كل اماكن عمل وقد �إحتويناها
و�إنتهت لكن القادة يف قائمة الفجر كانوا كمن ي�صب
الزيت على النار� .سعيتم لت�ضخيم امل�شكلة بدل
�إحتوائها �.أي��ن احلكمة يف عملكم ومواقفكم �.أين
م�صلحة املدر�سة وطالبها � .أهكذا توفرون االجواء
التعليمية للطالب واملعلمني على حد �سواء؟؟؟.
تتكلمون ع��ن امل��واق��ف وتتكلمون ع��ن ال�شرف

ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻣﺸﻴﻌﻞ ﻭﺍﻭﻻﺩﻩ
ﻭﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

وتتكلمون عن النفاق عجبًا!!! ,هل ن�سيتم انه
عندما كنتم يف �إئتالف االدارة ال�سابقة برئا�سة
ال�سيد ناه�ض خ��ازم �صومت �ضد �شركة اجلباية
وافتعلتم امل�شاكل من اجل اخل��روج من االئتالف
لهذا ال�سبب؟ .اما اليوم مندوبو قائمتكم املوقرة
يجل�سون يف �إئتالف �أمني عنبتاوي و�شركة اجلباية
موجودة اىل جانبكم وتعمل من داخل �أروقة البلدية
منذ اليوم االول لهذه االدارة ,وهناك �شكوك �أن
ع�ضو بلديتكم ,مندوبكم ,رائ��ف �صديق يعمل
ويتقا�ضى راتبه من �شركة اجلباية التي تعاقدت
مع البلدية ومع �شركة املياه وال�صرف ال�صحي
حيث يجل�س يوميًا يف مكاتب �شركة املياه وال�صرف
ال�صحي يف حي عني عافية . .فما الذي تغري واي
موقف هذا ؟�.ألي�س هذا نوع من �أن��واع النفاق ؟
تتكلمون ع��ن ال�����ش��رف وال�����ش��رف��اء والعجيب
ال��غ��ري��ب ان اح����د حم�����رري ���ص��ح��ي��ف��ة الفجر
الناطقة ب�أ�سم قائمة الفجر مربي �أجيال لال�سف
ال�شديد ك��ان يتلقى راتبه من البلدية من خالل
���ش��ه��ادات م���زورة ل�سنوات ع��دي��دة باالحتيال .
�أهلنا يف �شفاعمرو ,هل �أدركتم االن ملاذا م�ستوى
متدن يف املدينة .عندما �شهادة ال
التح�صيل العلمي ٍ
 BAت�ساوي يف الراتب ل�شهادة  MAمزورة؟؟؟!!.
�أال يذكر ع�ضوا البلدية من قائمة الفجر ابراهيم
�صبح ورائف �صديق عندما قدمت كتلة اجلبهة ممثلة
ب�أع�ضائها زهري كركبي وو�سام حالحله �إقرتاحً ا اىل
املجل�س البلدي بالتنديد بزيارة املدعو جربائيل
ن��داف اىل �شفاعمرو؟ �إذا ن�سيتم ه��ذا االق�تراح
ارجعوا وراجعوا حم�ضر جل�سة املجل�س البلدي.
و�أخ�يرا نقول لكم يا �أبناء بلدنا من قيادة قائمة
الفجر .الدين هلل و�شفاعمرو للجميع  .توقفوا عن
تق�سيم املدينة ال متار�سوا �سيا�سة فرق ت�سد كما
تريدها ال�سلطة بهدف �إ�ضعافنا ومتزيقنا اىل ملل
وطوائف وعائالت  .نحن �شعب واحد وابناء بلد
وهمنا واح��د وما يوحدنا اكرث بكثري مما يفرقنا
الن��ن��ا ن��واج��ه نف�س ال��ت��ح��دي��ات ونف�س امل�صري.
و�أخريا  :الكتب ال�سماوية �أجمعني �أو�صت بالتعارف
واملحبة والت�سامح بني بني الب�شر ,فهذه من �أقوال اهلل
 ,وحذرت من اخل�صام والفتنة لأنها من عمل ال�شيطان.
ال تفتعلوا ال��ف��ت��ن��ة ب�ين �أب���ن���اء ال��ب��ل��د ال��واح��د
ع��ا���ش��ت ���ش��ف��اع��م��رو م���وح���دة ع���ام���رة باهلها.
جبهة �شفاعمرو الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة
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عنبتاوي ي�ترأس وف��دًا لعيادة املصاب البعيناوي
من أحداث الشغب بعد مباراة البعينة – شفاعمرو

ت��ر�أ���س رئي�س بلدية �شفاعمرو �أم�ين عنبتاوي وف � ًدا
�شفاعمريا كبريًا لزيارة رئي�س جمل�س املحلي البعينة
– النجيدات �أب���و �أ�سعد �صالح �سليمان وعيادة
�شقيقه �سمري (�أب��و ع�لاء) ال��ذي �أ�صيب �إ�صابة بالغة
بر�أ�سه يف �أح��داث ال�شغب التي رافقت مباراة الفريق
البعيناوي وهبوعيل �شفاعمرو قبل �أ�سبوعني.
و���ض��م ال��وف��د ن���واب الرئي�س و�أع�����ض��اء يف املجل�س
البلدي ومدير ق�سم الريا�ضة وممثلي �إدارة الفريق
و���ش��خ�����ص��ي��ات �أخ�����رى .وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال��وف��د

رئي�س املجل�س و�شقيقه وع��دد م��ن �أف���راد الأ���س��رة.
وه��ن ��أ ع��ن��ب��ت��اوي ،با�سم البلدية وج��م��ه��ور الفريق
ال�شفاعمري و�شفاعمرو� ،أب��ا ع�لاء بالعودة �إىل بيته
معافى ومتنى له ال�شفاء التام يف �أق��رب فر�صة م� ً
ؤكدا
ً
�شجبه الأح���داث التي رافقت نهاية امل��ب��اراة و�أهمية
�أن ت�سود ال��روح الريا�ضية املناف�سات ،لأنها وجدت
�أ�ص ًال من �أجل التوا�صل ال ال�شجار .وثمّن موقف زميله
�أبي �أ�سعد على احتوائه الأح��داث منذ حلطتها الأوىل.
بدوره �أ�شاد �أبو �أ�سعد باهتمام رئي�س بلدية �شفاعمرو
باملو�ضوع وات�صاالته املتوا�صلة لالطمئنان على
�صحة �شقيقه .و�أك����د وج���وب العمل على نبذ كل
م��ا ي�شو�ش املناف�سات الريا�ضية وك��ل م��ا يتنافى
والأخ�لاق الريا�ضية املفرت�ض ان ترافق املناف�سات.
كما �شكر �أع�ضاء الوفد امل��راف��ق على ه��ذه الزيارة.
ووجه �أبو عالء التحية للوفد ورئي�س البلدية على اهتمامه
باحتواء الأحداث واالت�صاالت لالطمئنان على �صحته.

يتوا�صل العمل املكثف يف املقطع الرئي�سي لعبّارة
ت�صريف مياه الأمطار يف �شفاعمرو (منطقة العني
قرب الإطفائية) لإنهائه خالل الأيام القليلة املقبلة،
و�إع��ادة فتح ال�شارع الرئي�سي �أم��ام حركة ال�سري
بعد �أن مت �إغالقه مطلع الأ�سبوع لتمكني املقاول
من تنفيذ العمل ب�شكل مكثف وب�أ�سرع وقت ممكن.
وقام رئي�س البلدية �أمني عنبتاوي يرافقه ع�ضو
ال��ب��ل��دي��ة م���راد ح���داد بتفقد ال��ع��م��ل (الأرب���ع���اء)
وا�ستمعوا من مدير ق�سم البنى التحتية يف البلدية
فريد ح�سون امل��ق��اول �إىل م��ا مت �إجن���ازه م��ن حفر
ً
متهيدا لبناء
وبناء �أر�ضية وج��دران من الباطون
�سطح كمرحلة �أخ�ي�رة م��ن العمل قبل التزفيت.
وكان رئي�س البلدية �أوعز �إىل املقاول ب�إرجاء العمل
الذي كان مفرو�ضاً البدء فيه قبل �أ�سبوع ،م�ستجيباً

لتوجهات الأهايل و�أ�صحاب امل�صالح التجارية يف احلي،
وذلك لتفادي عرقلة ا�ستعداداهم لعيد امليالد املجيد.
وقال رئي�س البلدية" :عرفنا منذ البلدية حجم العمل
املطلوب ،طبعاً �إىل جانب �أهميته وكنا �شاهدين يف
�سنوات �سابقة كيف كانت هذه املنطقة تغرق كلها مع
هطول الأمطار..وفرنا امليزانية املطلوبة و�أعطينا
التعليمات ببدء العمل بعد ترتيب خمتلف الأمور
�صاح هذه الأيام .كما �أخذنا يف
وا�ستغالل �أن اجلو ٍ
االعتبار العطلة ال�شتوية للمدار�س وحقيقة �أن حركة
ال�سري � ّ
أخف من العادة ،وعملنا على �إنهاء العمل قبل
عودة الطالب �إىل مدار�سهم نهاية الأ�سبوع املقبل.
ودع��ا ال�سيد معني ن�صري� ،صاحب �أق��رب املنازل
م���ن م��وق��ع ال��ع��م��ل رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة وم��راف��ق��ي��ه
واملقاولني �إىل بيته لتقدمي ال�شكر على هذا العمل
ال��ذي و�صفه باجلبار .وق��ال" :انتظرنا �أك�ثر من
ع�شرين �سنة..تلقينا ال��وع��ودات الكثرية ب�إيجاد
ح��ل مل�شكلة الأم��ط��ار ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ول ال�شارع
ُ
�شاهدت اجلرافات
�إىل بحرية لكن عبثاً..عندما
مل �أ���ص��دق ما ت��راه عيناي ..فقد يئ�ست من كرثة
الوعود..اليوم �أن��ا م�ستعد لتحمل معاناة العمل
�أي��ام �اً و�أ���س��اب��ي��ع ك��ي ن��رت��اح ع�����ش��رات ال�سنني".

إنهاء العمل خالل أيام يف الجزء األخري من "العبّارة"
الرئيسية يف شفاعمرو يبعث على ارتياح األهالي

لجنة م��وظ��ف��ي ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ت��واص��ل نضالها
وتشارك يف دورة استكمال للهيستدروت يف بحر امليت

�شاركت جلنة موظفي بلدية �شفاعمرو خالل الأ�سبوع
املا�ضي مل��دة ثالثة اي��ام يف دورة اال�ستكمال التي
نظمتها نقابة العمال وذل���ك حت��ت رع��اي��ة رئي�س
الهي�ستدروت ال�سيد �أيف ني�سن كورن ،مب�شاركة املئات
من جلان املوظفني يف البالد وخا�ص ًة بعد االتفاق
بني الهي�ستدروت ووزارة املالية على زيادة ن�سبة
املعا�شات ب  % 7,5واملنح ملوظفي ال�سلطات املحلية.
رئي�س اللجنة عزيز �سواعد حت��دث با�سم موظفي

بلدية �شفاعمرو وجلان الو�سط العربي امام املئات،
مباركا االتفاق ومن جهة اخ��رى انتقد امل�س�ؤولني
لأن ك��ان ب��الإم��ك��ان زي���ادة الن�سبة وال�ضغط على
وزي���ر امل��ال��ي��ة ب�صفته ق��ري��ب م��ن ال�����ش��ع��ب ،كما
ع��ق��دت جل�سة خا�صة للجنة موظفي �شفاعمرو
مع ايف ني�سن ك��ورن ومت ال��ت��داول يف ع��دة ق�ضايا.
كما �شارك يف اال�ستكمال اع�ضاء اللجنة الأ�ستاذ ماجد
�أيوب ،ال�سيد علي �سعدة ،وال�صحايف ح�سني ال�شاعر،
وتخللت ال��دورة على لقاءات وحما�ضرات عديدة
و�شاركت اللجنة بقوة يف كافة فعاليات الدورة بهدف
م�ساعدة املوظفني ومعرفة حقوقهم .هذا وكانت اللجنة
قد �شاركت خالل ال�شهر الأخري يف جل�سات عمل يف تل
ابيب والتظاهرة الكبرية قبل �أ�سبوعني يف القد�س امام
وزارة املالية والتي اثمرت عن االتفاقية املذكورة.

ال�ع�م�ائ��م ال�ب�ي�ض�اء ت�ش��رق س�م�اء ش�ف�ا عمرو
معني �أبو عبيد ً -
حقيقة ،مل تكن كرثة الإ�ضاءة
التي �أنارت و�أ�شرقت �سماء �شفا عمرو عامّة ،وحميط
اخللوة حي القلعة وبيت ّ
الطائفة الدرزية يف �شفا
عمرو وحدها ال�سّ بب ،و�إمنا ب�شا�شة وجوه وعمائم
حوايل  2000من امل�شايخ الأفا�ضل ،اللذين قدموا
من اجلليل والكرمل واجل��والن برئا�سة ال ّرئي�س
الروحي ف�ضيلة ال�شيخ موفق طريف ،اللذين ح ّلوا
ً
�ضيوفا على م�شايخ مدينة �شفا عمرو ،حيث وط�أت
�أقدامهم اخللوة املميزة ،التي مت ترميمها مب�ستوى
يليق بقد�سيتها مقامها وتاريخها امل�ش ّرف .
وهنا ،ال بد يل من التوقف برهة وا�سمح لنف�سي،
�أن �أوجه كلمة عرفان و�شكر لل�شيخ يو�سف احمد
�أبو عبيد �إمام ورئي�س جمعية دار ّ
الطائفة الدرزية
يف �شفا ع��م��رو ،و�أع�����ض��اء اجلمعية وامل�شايخ
وال�شباب اخلريين على اجلهود اجلبارة التي
بذلوها وعلى مدار ال�سّ اعة على هذا االجناز ،الذي
بحق وحقيقة ي�ستحق كل الثناء جلعل هذا املكان
م�صدر فخر واع��ت��زاز مثاال وق��دوة ،و�أدع��و كل

�إن�سان واقعي ويحب عمل اخلري ويقدر الت�ضحية
واالجتهاد� ،أن يزور املكان ليقف عن كثب ويرى
ب�أم عينيه هذا االجناز العظيم ،حيث تتوفر كافة
اخلدمات وو�سائل ال ّراحة للزائرين وامل�صلني.
خ�لال زي���ارة امل�شايخ للخلوة ،ان��ت��ه��زوا هذه
الفر�صة العزيزة لأداء ال�صلوات واالبتهال
للعلي القدير �أن يحل ال�سالم العادل واال�ستقرار
خا�صة ،وكافة بقاع العامل منددين
يف حميطنا ّ
مبظاهر التطرف والعنف ودع��وا �إىل التعاي�ش
وزرع ب��ذور ال��ت��ع��اون والأل��ف��ة والت�سامح بني
الطوائف ،منا�شدين املجتمع ال��دويل العمل على
و�ضع حد للحروبات وم�شاهد الدمار والت�شرد
والفقر وم�ساندة ال�ضعفاء .بعد ال�صلوات توجهت
الوفود �إىل بيت ّ
الطائفة ،حيث كانت بانتظارهم
�ضيافة مميزة تليق بهم وباملوقف ا َ
جللل �شاكرين
�أه��ل البلد على ح�سن اال�ستقبال وال�ضيافة .
ن�����س ��أل��ه ت��ع��اىل �أن مي���ن ع��ل��ي��ن��ا ب��اال���س��ت��ق��رار
وال�سعادة  ،و�أن َ
تكون �سنة ت�آخي و���س�لام .

امل��ئ��ات يف أمسية م��ي�لادي��ة رائ��ع��ة م��ع جوقة
"س���راج" نظمتها لجنة أول��ي��اء ام��ور األسقفية

�ضاقت قاعة دير الراهبات يف �شفاعمرو عن �سعتها،
م�ساء ال�سبت املا�ضي بح�ضور �أك�ثر م��ن 400
�شخ�ص الأم�سية الفنية امليالدية اخلا�صة التي
قدمتها جوقة "�سراج" بقيادة املاي�سرتو �سامر
ب�شارة ،ونظمتها جلنة �أول��ي��اء �أم���ور ال��ط�لاب يف
املدر�سة الأ�سقفية الثانوية يف املدينة يف باكورة
فعالياتها ور�صد ريعها لرتميمات داخل املدر�سة.
افتتح الأم�سية رئي�س اللجنة ال�صحايف �أ�سعد تلحمي
ً
مهنئا اجلميع بعيد امليالد املجيد وباملولد النبوي
ً
ال�شريف �شاكرا �أهل املدينة على �سخائهم وتربعهم
لدعم �أعرق املدار�س يف �شفاعمرو واملنطقة .وقال:
"عندما تكون الأم�سية لدعم �أبنائنا ومدر�ستنا ،نكون يف
امليالد،وعندمايكونهذااحل�شدالرائعنكونيفامليالد،
وعما تكون مدينتنا و�شعبنا بخري ،نكون يف امليالد".
ولفت �إىل التعاون الرائع بني اللجنة و�إدارة املدر�سة.
وهن�أ راع��ي الكني�سة الكاثوليكية الأب اندرا�س

بحوث املحتفلني بامليالد املجيد وحيى اللجنة على
فعاليتها والأه��ايل على التفاتتهم لل�صرح الرتبوي
العريق ،و�أهمية دع��م امل��دار���س لتثقيف �أبنائنا
ً
م�شيدا بال�سخاء ال�شفاعمري "الذي مل �أ َمل�س له
مثي ًال يف �أي مكان" من �أجل رفعة املجتمع ورقيه.
و�ألقى كلمة املدر�سة مديرها املربي فاروق فرهود
ف�شكر الأه����ايل ع��ل��ى ح�سن جت��اوب��ه��م واللجنة
الأول��ي��اء على م��ا تقدمه للمدر�سة ،وه��ن��أ عموم
املحتفلني بامليالد املجيد واملولد النبوي ال�شريف.
وق��دم �أع�ضاء جوقة �سراج ،كل ب��دوره ،ترنيمة
ميالدية نالت ا�ستح�سان احل�ضور الذي تفاعل مع
الرتانيم ب�شكل الفت .واختتم احلفل ب�أغنية "ليلة
عيد" فيما قام طالب "�إم .يو� .إن" يف املدر�سة بدور
"بابا نويل" فطافوا القاعة وقرعوا الأجرا�س وقدموا
احللويات للحا�ضرين الذين وقفوا ي�شاركون اجلوقة
يف الرتنيم والت�صفيق واالبت�سامة تعلو وجوههم.
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ال����ل����ـ����ه

ْإن ش�������ـ�������ـ�������ا َء
د .ح�������������امت ع�������ي�������د خ����������وري
ع��ن��دم��ا �أن��ه��ي� ُ�ت م��ق��ايل ال�����س��اب��ق (ال��دج��اج��ة املتدينة)
ُ
تك�شف دائما حقيقة
مت�سائال :هل مقولة "�إن �شاء اهلل"
م�����ش��اع� ِرن��ا وج �دّي��ة وع���و ِدن���ا وحت���� ّد ُد م��ن�����س��وبَ �صدقنا
و�صراحتنا؟ ،كانت تتبادر اىل ذهني ق�صة اال�ستاذ فهمان.
كان اال�ستاذ فهمان من اوائل خريجي دار املعلمني العرب يف
يافا ،فت ّم تعيي ُنه مديرا ملدر�سة قريته التي كانت �آنذاك( يف
اوا�سط اخلم�سينات من القرن املا�ضي) قرية ًزراعية بعيدة عن
التطور ،زراع ُتها تقليدية بدائية تعتمد على الثريان يف فالحة
االر�ض وعلى احلمري واجلمال كو�سائل للنقل ،اما اال�ضاءة
فبوا�سطة قناديل الكاز ،والتدفئة على احلطب ،ومياه ال�شرب
من �آبار تجُ مع فيها ميا ُه االمطار .جميع اهل القرية منهمكون
يف حقولهم .يرتكون القرية �صباحا ويعودون اليها يف �ساعات
امل�ساء ،كقوافل منف�صل ٍة قوام ُ ك ٍّل منها :فالحٌ ميتطي ظهر
حماره ،وامامه ثريانه ،وخلفه جمله مقطورا باحلمار.
كان اال�ستاذ فهمان محُ بّا لقريته ،غيورا عليها ومتحمّ�سا لها
ومُد ِركا لأهمية �إقامة جمل�س حملي يرعي �ش�ؤونها ويُ�ش ّك ُل
رافعة لتطوريها .ومع ذلك ،عندما اعلنت وزار ُة الداخلية
يف مطلع ال�ستينات عن االنتخابات االوىل للمجل�س املحلي،
ت��ردّد اال�ستا ُذ ب�ش�أن تر�شيح نف�سه ،وذلك حت�سّ با منه ب�أ َّن
هذه االنتخابات �ستكون على غرار ما حدث يف القرى العربية
انتخابات حمائلية ً  ،وبالتايل فهو ال ي�ستطيع ان
االخ��رى،
ٍ
يناف�س مر�شحي احلمائل الكبرية ويف مقدمتهم ابو جميل
املعروف بلقب "خمتاراحلاكم" .يقول الراوي بهذا ال�صدد،
�أ ّن اب��ا جميل قد "فاز" بهذا اللقب امل�شبوه ،الن احلاكم
الع�سكري كان قد عيّنه خمتارا نكاية ً باملختار االنتدابي
ال�سابق الذي رف�ض �أن يكون خمربا وعميال للحاكم الع�سكري.
�صحيح �أن اال�ستاذ فهمان تردّد يف بداية االمر� ،إال �أنه ما لبث
�أن �صمّم على خو�ض املعركة االنتخابية ،فقرر تر�شيح نف�سه
ائتالف ينتخبُه
على ر�أ�س قائمة ع�ضوية ،طمعا يف ت�شكيل ٍ
رئي�سا للمجل�س املحلي� ،إذ مل يكن �آن��ذاك انتخابٌ مبا�شر
للرئي�س كما هو متبع اليوم .هذا التغيري يف موقف اال�ستاذ
فهمان ،قد جاء ،كما قيل يل ،نتيجة ً ملداعبات اثنني من زمالئه
املعلمني االغراب ،حيث قال له احدُهما " :يا �أ�ستاذ فهمان ،كل
�شي يف بلدكم زفت اال ال�شوارع"� .أما الثاين ،الذي كان معلما
للعلوم ،فلقد قال�" :أنا بدي ا�ستقيل"ِ .ذه َل اال�ستاذ فهمان
من هذا الت�صريح غري املتوقع ابدا ،وقبْل ان ي�س�أل " :ملاذا
تريد ان ت�ستقيل؟" ،تابع معلم العلوم حدي َثه قائال " :نعم ،انا
بدّي �أ�ستقيل ،لأنني ك ّذاب" .ف�س�أله اال�ستاذ فهمان منده�شا:
"ك ّذاب!! كيف يعني كذاب؟" .فاجابه املعل ُم قائال�" :أنا �أع ّل ُم
دائما� ،أ ّن املاء �سائل ال طعم له وال لون وال رائحة ،واملياه يف
قريتكم لها طعم ولها لون ولها رائحة"� .ضح َك اال�ستاذ فهمان
مقهقها ،لكنه ما لبث �أن قال بينه وبني نف�سه " :واهلل �صدق
من قال ان مزح الرجال جدّ .ف�شوارع بلدنا ترابية و�ضيقة
ومل تذق طعم الزفتة (التعبيد) يف حياتها� ،أما نوعية مياه
ال�شرب ،خ�صو�صا يف مطلع ال�سنة الدرا�سية �أي قبل ت�ساقط
امطار ال�شتاء ،فهي حقيقة ً يف و�ضع يُرثى له" .هذه املداعبات
�أثارت روحَ التحدّي لدى اال�ستاذ فهمان� .أمّا ما ح�س َم َ
املوقف
نهائيا ل�صالح ّ
تر�ش ِحه ،فكان اخلرب املثري الذي تناقلته �أل�سن ُة
اهايل القرية ،ومفاده ان "خمتار احلاكم" قد قام بزيارة �سرية
اىل بيت قريبه ابي �شاكر ،طالبا ت�أييده ودعمه ،وم�ص ّرا ان ال
ي�شرب القهوة �إال �إذا �أخذ وعدا قاطعا من ابي �شاكر .كان
ابو �شاكر معروفا ب�صدقه وجر�أته و�صراحته التي ال ت�ساير
احدا ،فقال ملختار احلاكم" :خليني �أحكيلك الق�صة التالية:
فالح ب�سيط مثل حالتي ،قرر بعد �أن تقدّم بال�سن ،و�سا َء
ال�صحي� ،أن يحا�سب �ضمريَه ويعتذر اىل كل الذين
و�ضعُه
ّ

�أ����س���اء ال��ي��ه��م مب��ا يف ذل���ك كلبه
وعنزته وبقرته وحماره وجمله.
َق ِب َل اجلمي ُع �إع��ت��ذارَه با�ستثناء
ا َ
جلمل الذي قال له�" :أنا ا�ساحمُك
ي��ا �صاحبي ،ب َتعَبي وبعط�شي
وب��ج��وع��ي ،لكني ل��ن ا�ساحمَ ك
ولن اغفر لك ذنبا رهيبا بحقي،
وه��و �أن��ك كنت تقطرين (تربط ر�سني) باحلمار وبالتايل
َ
جعلت حمارا يقودوين على امتداد �سنوات طويلة" .يقول
ال���راوي� ،أن خمتار احل��اك��م ف ِه َم ال��رم� َز "امل�شربح" ،فلم
ي�شرب القهوة وغادر بيت م�ضي ِف ِه ابي �شاكر غا�ضبا....هذه
احلادثة جعلت اال�ستاذ فهمان يقول لزوجته�" :أنا �شايف
ان عهد العائلية واحلمائلية قد �أف � َل ،وان الوعي قد غزا
بلدتنا �أي�ضا ،ولذلك ُ
قررت ان �أخو�ض املعركة االنتخابية".
�أع ّد اال�ستاذ فهمان برناجما �إنتخابيا راقيا مطبوعا على ورق
المع ،ت�ضمّن �إنار َة القرية بالكهرباء وم َّد خطوط مياه وجماري
وتلفون ،و�إقامة َ نوا ٍد لل�شبيبة وللمُ�س ّنني الخ....كما ق ّرر ان
تكون حمل ُته االنتخابية هادئة ومبا�شرة ومنظمة ،فو�ضع
برنامج زيارات للبيوت ،لعر�ض برناجمه االنتخابي ولك�سب
ت�أييد النا�س ،خ�صو�صا وانه مل يكن من عائلة كبرية� .إ�سته َّل
ن�شاطه بزيارة دار ابي يو�سف الوجيه املعروف ،حيث قوبل
برتحاب كبري وحظي ب�إ�صغاء كامل� .إ�ستب�ش َر اال�ستا ُذ خريا
خ�صو�صا وان ابا يو�سف "ميون" على ع�شرين �صوتا .تنحنح
اال�ستاذ يف نهاية الزيارة  ،و�س�أل م�ضيفه" :هل �س�أنال ت�أييدكم
يا ابا يو�سف ؟" .فاجابه ابو يو�سف مبت�سما�" :إن �شاء اهلل".
�إ�ستم ّد اال�ستاذ فهمان من هذه الزيارة ،قو ًة ومعنوية ً جعل ْت ُه
بيوت �أخرى �أح�سنت هي اي�ضا ا�ستقباله
يتابع زيارا ِته اىل ٍ
والرتحيبَ به ،وكالت له وعو َد الت�أييد امل�شروطة ،والأ�صح
املُخت َزلة ،يف معظم احل��االت ،بتعبري "�إن �شاء اهلل"...قال
اال�ستاذ مط ْم ِئنا نف�سه" :طاملا �أن الت�أييد معتمد على م�شيئة اهلل،
ف�إن هذه اال�صوات هي �أ�صوات م�ضمونة ،وبالتايل فال خوف
على القائمة" ،ثم �أ�ضاف مت�سائال ":وملاذا ال ي�شاء اهلل؟ فنيتي
ح�سنة وق�صدي �شريف ويدي نظيفة" .ومع ذلك كان اال�ستاذ
باطمئنان
فهمان ينتظر يوم االنتخابات مب�شاعر م�شحونة
ٍ
تعرتيه احيانا ُ
نابع من مقولة
بع�ض الظنون امل�شوبة ٍ
بقلق ٍ
طاملا رددها �أمام تالميذه "عند االمتحان يُكرم املرء �أو يُهان ".
لكنه عندما كان ميعن النظر يف "�سجل اال�صوات امل�ضمونة"
الذي اعدّه ،كان ي�شعر مبوجة �إطمئنان غامرة ،ف�أبو يو�سف
الوجيه � 20صوتا ،وابو يعقوب احلداد � 26صوتا  ،وابو
طارق النجار � 18صوتا وهكذا الخ  .....واملجموع 228
�صوتا اي � 28صوتا فائ�ضا عمّا حتتاجه القائمة للنجاح....
واخريا و�صل يوم االنتخابات ،وجرى االق�تراع يف اجواء
ُ
ال�صندوق وابتد�أ فرز اال�صوات...ويف
هادئة مميزة ،واق ِف َل
حني �أخ��ذت اال�شاعات حول النتيجة تت�سرب عرب هم�سات
وغمزات ،اىل اجلمهور املحت�شد حول مركز االقرتاع ،كانت
زوجة اال�ستاذ فهمان ،قابعة يف البيت مع اوالدها ال�صغار،
منقطعة عن امل�ستجدات ،متلظية على نار االنتظار ملعرفة
النتيجة ،و�إذ باال�ستاذ فهمان يدخل �ضاحكا .هبّت اليه
حتت�ض ُنه قائلة" :مربوك ،ربحت القائمة؟" .فاجابها ،وقد
ع��ادت اىل وجهه جدية ٌ �إقت�ضاها املوقف" :طبعا ربحَ ت
ب�س خ�سرَت .ربحْ نا مئة وخم�سني �صوتا من �صنف "�إن �شاء
اهلل" وخ�سرنا االنتخابات" .ف�س�ألته مذهولة�" :إذن على اي�ش
ُ
�صدقت �أ َّن "�إن
بت�ضحك" .قال لها " :ا�ضح ُك على حايل ،الين
�شاء اهلل" تعني يف قامو�سنا االجتماعي "�إن �شاء اهلل فعال"....
ف��ه��ل ت���غ�ّي�رّ ْ ن���ا؟ ق���ول���وا م��ع��ي "�إن ����ش���اء اهلل".....

ت�����ح�����ت س��������ي��������ادة ح���ب���ي���ب���ت���ي
ب�������ق�������ل�������مَ :م�������������������������ارون َ
س�����������ام�����������ي َع������������������ ّزام

جمال مميّز ،ا�ستحوذت على عقلي،
وقع اختياري على فتاة ذات ٍ
ك��ان اختياري لها نكاية بكل الفتيات� ،أي نعم!! وه��و مبثابة ر ٍّد
على كل فتاة تبجّ حت ب�أجوبتها .ك��ان ه��ذا االختيار ح��دث العام
اجلديد بالن�سبة يل ،وكان �ضرب ًة قا�ضية جلميع املتبجّ حات .لذلك
اخرتتها و�أ�صبح لها مركز خا�ص يف حياتي ،وباتت جممّع تفكريي،
ال�صاخبة.
ال��ذي يتجَ مّع فيه �أروع اللحظات املميّزة واملنا�سبات ّ
�أيتها الفتيات �إنيّ �أع��ل��ن �أمامكن ومل��ن يعنيهن ه��ذا الأم���ر ،ب�أ ّنها
ال تهاب ردّة ِفعل �أح��د ،فهي مل تطالبكن ب ��أن ت�ضعن لها عالمة
حُ �سن �سلوك على ت�صرفها ،لأنها عملت ما �أم�لاه عليها �ضمريها
وم��ا ه��و ب��الأخ�ير ل�صاحلها .بعد �سماعهن ردّي ،تابعت قائ ًال
لهن :اذه�بن وفت�شن عن "ق�صة حب" �أخ���رى ،لأين حتت �سيادة
حب فتاة ،ال يعرتف بدكتاتوريّة ال� ّرج��ل ،فيه �شفافية متبادلة.
قناعتها ال�شخ�صيّة بي مل تكن من منطلق �أ ّنها تعرفني �أو تقر�أ كتاباتي،

ال ...بل لأ ّنها ن�ش�أت يف بيئة ُتقدّر اختيار ال�شاب الأ�صلح ،ولي�س ملجرد
�أ ّنه يحمل لقب "كاتب" ال ،فاللقب بالن�سبة لها من كماليات ال�شهرة
ً
م�سئوال يرعى �ش�ؤونها ...طموحً ا يف تط ّلعاته
فقط .لذا �أرادت �شابًّا
امل�ستقبليّة ...يكره بعرثة �أوقات فراغه يف حانة الت�سلية ،يتغا�ضى عن
متابعة دوران دوالب الأحداث االجتماعيّة حول حمور ال ّر�أي العام.
ال�صفات جمتمعة بي ،و َق ِب َلتْ عر�ضي ،لإميانها بتفكريي
وجدتْ هذه ّ
الواقعي ،الذي ي�أبى �أن يجازف مببادئه ،للو�صول ب�سرعة �إىل قمّة
الكمال ،بل ي�ؤمن بت�س ّلق �س ّلم التجان�س العقلي درج ًة تلو الأخرى.
ما زال ال َّربيع يرفرف حول ميا�سة قدّها� .آثار الفهم والرزانة بارزة يف
حمياها� .شعرها الأ�سود الناعم يفخر ب�أنه يغطي كتفيها ،يلوح على
ظهرها مثل ذيل ح�صان عربي �أ�صيل ،يعتز ب�أ�صله كاعتزازها ب�أ�صلها.
عيناها ال�سوداوان تلمعان بر�ؤية ثاقبة .ينام اخلجل بداخلهما ،تغطيه
رمو�شهما ،ل ُتخبّئ التفاتتها �إيل .هذه �صفات حبيبتي �صاحبة ال�سيادة.

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

أنوار عيد يف ّ
ظل أوضاع مقلقة
تزاحمت يف خميّلتي الكلمات ،وت�سابقت يف ذهني
ال��ع��ب��ارات ،ف��اح�ترت �أ ّي��ه��ا �أخ��ت��ار ،وب�أيها �أب��د�أ
�أ�سطر مقالتي بهذه املنا�سبة ورغم �أنها منا�سبة
القلب ح�سرة ولوعة .
�سعيدة وعزيزة ،لكن يف ِ
ّ
تعوّد قلمي على الكتابة بكل �سهولة �إال �أنني �أعرتف
�أن كتابة هذه ال�سطور ا�ستغرق وق ًتا طويلاً حماولاً
ً
عبثا �أن �أبحث عن كلمات ق ّل ما تكررت�،إذ م ّل القارئ
التقليد والتط ّرق �إىل معاين العيد يف كافة جوانبه،
وو���ص��ف مظاهره وظ��اه��رة االه��ت��م��ام باجلانب
املادّيّ  ،ولب�س اجلديد و�شراء �أفخر �أنواع الأطعمة
واحللويات والزينة  .فقد تعوّدنا واجنررنانحو
ثقافة املظاهر اخلدّاعة ،وق�صدنا �إب��راز اجلانب
إيجابي للعيد ب�صورة وا�ضحة ،كونها منا�سبة
ال ّ
ع��زي��زة؛ ل � َن��دبَ الأم����ل يف ن��ف��و���س املحتفلني .
نن�سى ونتنا�سى ،م�سرحيّة وم�شاهد الإج��رام،
الرتمّل و�إراقة الدماء وانتهاك حريّة الإن�سانّ ،
تف�شي
ظاهرة اجل��وع والفقر ،وت�شريد ماليني الأطفال
والن�ساء العزل�،إ ّنهم يفتقدون امل��أوى ،يلتحفون
الأر���ض ،وال�سماء غطا�ؤهم  .يعانون وميوتون؛
�إمّا جو ًعا �أو بر ًدا �أو ً
غرقا يف عر�ض البحار الغدّارة
يف �أثناء حماولتهم الهروب من الظلم لي�صلوا �إىل ب ّر

الأم��ان ،مقابل عجز �أو
امتناع املجتمع الدو ّيل
امل��ت��ح��� ّ��ض��ر ع��ن تقدمي
�أب�سط اخلدمات احليويّة؛ حمايتهمو�إنقاذهم .
قد ال ي ّتفق معي الكثريون،فيقول  :ما بال َك فلوال
ف�سحة الأمل ،ل�ضاقت بنا احلياة و  . ...يف نظري
�أ ّن ما يجري على م�سرح احلياة ما هو �إلاّ طوفان
ليمتحننا ال��ب��اري ع � َز وج��ل ال���ذي خرجنا عن
طاعته و�أنكرنا نعمته  .وال ننظر �إىل �أنف�سنا بعمق
ً
قا�سية �صلبة ال تعرف
وت��روٍّ ،وقد غدت قلوبنا
معنى ال ّرحمة ،و�آذاننا �صمّاء ،وعيوننا عمياء،
ال نتمنى حتى يف �صلواتنا �إلاّ لأنف�سنا ناهيك عن
ّ
تف�شي العنف واحلقد وغياب م�صطلح الت�سامح
و لغة احلوا ر بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ،حتى
فقدان �أع ّز و�أقرب النا�س �إلينا ،ال يه ّز م�شاعرنا .
ن�س�أله تعاىل ،ب�أن تتعاىل القلوب وتت�صافى النفو�س،
ً
و�سوية حتكيم العقل وال�ضمري
و�أن يلهمنا م ًعا
،لت�سدل ال�ستارة عن هذه امل�شاهد امل�أ�ساويّة املقلقة.
مع خال�ص �أمنياتي جلميع املحتفلني بالأعياد
املجيدة،واملنا�سبات كا ّفة ،بال�سّ عادة وهد�أة البال،
و�أن تعود على الب�شرية جمعاء ،وهم ب�أح�سن حال ...

ع�������������������������������امٌ ج�������������دي�������������دٌ
ب���������ق���������ل���������م :زه�����������ي�����������ر دع�������ي�������م
غ ًدا �ست�سقط �آخر ورقة من روزنامة الأيام ،ورقة
قد نذكرها باخلري وبالدمعة ً
حينا �آخر ،ورقة كانت
خ�ضراء نا�ضرة ،حملت وقتها الآم���ال ،وم�ل�أت
نفو�سَ نا بالأماين .لقد خيّبت ظ ّننا يف كثري من االمور،
وح���� ّق����ق����ت ب���ع�������ض �آم����ال����ن����ا ه���ن���ا وه����ن����اك ،
�آم���������ال ����ش���خ�������ص���ي���ة وف������ردي������ة وع���ائ���ل���ي���ة.
لقد �أ�صبحت �أو ك��ادت ان ت�صبح ال�سنة الفائتة
ً
وتاريخا وذك��رى  ،ولك ّن احلكمة الإلهية
ما�ضيًا
تقول �أن منت ّد دومًا اىل االمام  ،فاحلارث احلاذق
يجب ان ينظر اىل االم���ام اب��� ًدا ال ان يلتفت اىل
َ
والتفت فلتكن التفاتة ق�صرية
اخللف ،وان حدَث
التوا�صل.
العربة و�أريج
ُ
ي�ستم ّد من خاللها �شذا ِ
لقد انق�ضى عام  ،وو ِل � َد لنا يف م��ذود احلياة عام
ج��دي��د...ع��ام مقموط ب��الأم��اين  ،مُ�سرب ٌل بالنور
و ُم��ت��ل� ّف� ٌع ب��الأ���س��رار ،ع���ام ن��ري��ده ب���ا ًّرا ال ع��ا ًّق��ا،
يحم ُل يف حقو ْي ِه اخل�ير والهناءة وال�سالم ،عام
ت�سقط فيه ورق��ة ال��ت�ين ع��ن ع���وْرة الظلم �أينما
ح � ّل يف الأر����ض  ،و ُت� ّ
��دك فيه ع��رو���ش اال�ستبداد
 ،وي��ح��ت�����ض��ر ف��ي��ه اجل����وع واجل���ه���ل وامل���ر����ض.
عام ّ
تتبخر فيه الدكتاتوريّة وا�ستبداد
ا ّننا نرنو اىل ٍ
الأغلبية املُتجبرّ ،وتطري اىل غري رجعة عهود الت�س ّلط
والتزمّت والظالمية واالنانية ال�ضيّقة ود ْو���س
احلقوق واحلريات ،وانتهاك احلرمات واملقد�سات.
نتوق اىل عام َت ُ�شق فيه ِب ُ
ي�ض احلمائم بهديلها
امل��رن��ان ع��ن��ان ال�سماء وه�ضبات االر����ض ،ع��ام
تخ�ض ّر فيه االم��اين وتنزرع الب�سمات على ِ�شفا ِه
الأطفال يف ك ّل بقعة من ِبقاع االر�ض .عام نكن�س
فيه الظلم واالره����اب واال���س��ل��ح��ة ب��ك� ّل انواعها
وا���ش��ك��ال��ه��ا و ُم�����س��م��ي��ات��ه��ا!! ع��ام ن���و ّزع ف��ي��ه قدر
امل�ستطاع خريات البالد على ا�صحابها وبالت�ساوي.
يح�صح�ص ف��ي��ه احل� ّ
ُ�برع � ُم
ع��ام
ُ
��ق الإل��ه��ي  ،وي ِ
ف��ي��ه اخل�ي�ر وي���زه���ر م���ن خ�ل�ال ث��ن��اي��اه االم���ل.
عام ال نقول فيه �سقى اهلل تلك االيام  ،بل نقول فيه
" :ما احيلى هذه االيام  ،ورحم اهلل االيام اخلوايل

ب��ك � ّل ن��وره��ا ودي��ج��وره��ا.
م��ا �أح��وج��ن��ا ال��ي��وم ح ًّقا
اىل ب��اق��ة م��ن االم���ل ح ّتى
ول����و ك��ان��ت ا�صطناعية
 ،خ��ي��ال��ي��ة  ،ح��امل��ة ،فيها
ال���ك���ث�ي�ر م����ن ال����ت����ف����ا�ؤل
وال�������ق�������ل�������ي�������ل م����������ن ال�������واق�������ع�������ي�������ة.
لكن ال ب��أ���س فاال�شتياق اىل االف�ضل واىل االمل
النابت على جنبات الآت��ي ي�شدّاننا اىل التم�سّ ك
ب��احل��ي��اة ،وال�����س�ير ُق���د ًم���ا يف م����دارج االي����ام .
َم������� ْن ق�����ال �أ ّن االي��������ام ت�������س�ي�ر ال���ق���ه���ق���رى،
و�أ ّن اخل���ي���ر ي���ت���ب� ّ
��خ���ر م�����ن ال�����دّن�����ي�����ا ؟!
م������ن ق�������ال ا ّن االي����������ام اخل����������وايل ك���ان���ت
ت������اجً ������ا ر�� ّ������ص������� َع ج�����ب��ي��ن امل�����ا������ض�����ي ؟!
ان��ن��ا ن��ت��وق ف��ع�ًل�اً اىل ع���امل ج��دي��د ي��ح��م��ل اخل�ير
وال�����س�لام ُ
والطم�أنينة ل��ك� ّل الب�شر  ،اىل ال�سود
وال��ب��ي�����ض وال��� ُ��ص��ف��ر وا ُ
حل��� ْم���ر و���ش � ّت��ى االل����وان.
وب�صدق اىل َم� ْن ي��زرع الب�سمات على
اننا نتوق
ٍ
���ش��ف��اه اجل��ي��اع وامل��ظ��ل��وم�ين وامل��ر���ض��ى  ،فيفتك
بال�سرطان امللعون  ،ويق�ضي على االيدز  ,،ويُجه ُز
على بُعبع الإرهاب والداع�شيني واجلهل والتزمت.
ما اجم ّل �أن نك ِن َز لنا يف االر�ض �أم ًال ويف ال�سماء زا ًدا ،
فاملحبة كانت وما زالت زاد املالئكة ،وز ّوادة احلياة
ال ُف�ضلى وعنوان اخلري  ،ورمز امل�ستقبل الأبهى.
ب���امل���ح���ب���ة وح�����ده�����ا ن����������داوي االو������ص�����اب
وال���ع���ل���ل ون�������ش���ف���ي اجل��������روح وال�����ق�����روح .
باملحبة فقط نبني ج�سور التوا�صل ونهدم جدا َر
العداء  ،ونقطع الدرب على الل�صو�ص و ُق ّطاع ُ
الطرق.
ِ
ب��امل��ح��ب��ة ف��ق��ط  ,حم��ب��ة ي�����س��وع املُ��خ� ّل�����ص نعطي
ومعنى  ,و ُنلوّن حياتها باحلياة .
للإن�سانية لو ًنا
ً
ل��ق��د ان��ق�����ض��ى ع����ام او ك����اد وو ِل������ َد ل��ن��ا ع����ام .
ل��ق��د ُو ِل����� َد ل��ن��ا ط��ف � ٌل ج��دي�� ٌد  ،ف��ل��ن��ف��رح ونته ّلل
ب�����ه ،ون���ن���ت���ظ���ر م����ن خ�ل�ال���ه �أم���ل��� ًا اخ�������ض��� َر.
وك�������������ل ع�������������ام واجل��������م��������ي��������ع ب�����خ��ي��ر.

ﻣﻌﺪﻧﻴﺎﺕ ﺳﻴﺰﺍﺭ

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻓﺨﺮ ﻭﺍﺟﻤﻞ ﺳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ 04-9501945

ﻧﻬﻨﻲﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺑﻼﻙ ﻭﺍﻳﺖ
 700ﻣﻞ

80

 4ﺑـ

 4ﺑـ

ﻭﻳﺴﻜﻲ
ﺑﻼﻙ ﻟﻴﺒﻞ

99.90

39.90
ﺣﻤﺺ ﺍﺣﻼ

 750ﻏﺮﺍﻡ

100

ﻋﺮﻕ ﻏﺰﺍﻟﻴﻦ

ﻓﻮﺩﻛﺎ

ﺑﺎﻓﻞ ﻋﻠﻴﺖ XL

ﺳﻤﻴﺮﻧﻮﻑ

55

50

ﻗﻬﻮﺓ ﻧﺨﻠﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
 1ﻛﻐﻢ

 4ﺑـ

100

100
 700ﻣﻞ

ﻧﺒﻴﺬ ﺗﺸﺒﻲ

ﻧﺒﻴﺬ ﻃﻠﻴﺎﻧﻲ

ﻭﻳﺴﻜﻲ

ﻧﺒﻴﺬ ﻛﺒﺮﻧﻪ
ﺗﺸﻴﻠﻲ

20
ﻛﺘﺸﻮﺏ
ﺍﻭﺳﻢ

ﻣﻌﻜﺮﻭﻧﺔ ﺍﻭﺳﻢ
 500ﻏﺮﺍﻡ

 2ﺑـ

10

10
ﻣﻠﻔﻮﻑ ﺍﺣﻼ

ﻃﺤﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ

15

ﺷﻴﺒﺲ

ﻣﻴﻨﻲ ﻣﻴﻠﻜﻲ

 2ﻛﻐﻢ

 750ﻏﺮﺍﻡ

8.90
ﺍﻛﻴﺎﺱ ﺣﻠﻴﺐ

8.90

 3ﺑـ

 2ﺑـ

 8ﺑـ

ﻟﺒﻦ ﺗﻨﻮﻓﺎ

10

 1ﻛﻐﻢ

 3ﺑـ

ﺟﺒﻨﺔ ﻋﻴﻤﻚ

 100ﻏﺮﺍﻡ

 1.5ﻟﺘﺮ

50

ﻣﺮﺗﺪﻳﻼ ﺳﻼﻣﺔ

 100ﻏﺮﺍﻡ

3.90
25
3.90
10.90
ﻣﺴﺤﻮﻕ ﻏﺴﻴﻞ
ﺑﺴﺘﺮﺍﻣﺎ ﻫﻮﺩﻭ
ﻣﺴﺤﻮﻕ ﻏﺴﻴﻞ
ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻛﺒﺎﻳﺎﺕ
ﺍﺭﻳﺎﻝ
ﺗﺎﻳﺪ
 100ﻏﺮﺍﻡ
5.90

 3ﺑـ

10

59.90

 8ﻛﻐﻢ

59.90

 8ﻛﻐﻢ

ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﺮﺳﺎﻥ ﻳﺎﺳﻴﻦ

ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻨﻌﻢ ﺑﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ

ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺮﺍﻧﺴﻲ

)ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﺪﻳﻢ(

ﺣﻤﻼﺕ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻳﺎﺕ
ﻭﻻﻣﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺴﺨﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺩﻓﺎﻳﺔ  3ﺍﺻﺎﺑﻊ ﻟﻮﻛﺴﺘﻴﻦ ﺩﻓﺎﻳﺔ ﺍﺻﺒﻌﻴﻦ ﻟﻮﻛﺴﺘﻴﻦ

ﺩﻓﺎﻳﺔ ﺣﻤﺎﻡ ﻟﻮﻛﺴﺘﻴﻦ

70
 90ﺵ.ﺝ

 75ﺵ.ﺝ

ﺩﻓﺎﻳﺔ ﺟﻮﻟﺪ ﻻﻳﻦ
 250ﺵ.ﺝ

ﺵ.ﺝ

120
ﻻﻣﺒﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ
)חירום(

ﺩﻓﺎﻳﺔ ﺟﻮﻟﺪ ﻻﻳﻦ
 380ﺵ.ﺝ

ﺩﻓﺎﻱ ﺍﺻﺒﻌﻴﻦ

ﺵ.ﺝ

ﺩﻓﺎﻳﺔ ﻣﻴﺴﺘﺮﺍﻝ

 250ﺵ.ﺝ
 80ﺵ.ﺝ

ﺳﺨﺎﻥ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ )אטמור(

ﻻﻣﺒﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ )חירום( 120ﻟﻴﺪ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ

120

ﺵ.ﺝ

ﻻﻣﺒﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ )חירום( 60ﻟﻴﺪ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻛﻮﺑﺎﺕ ﺣﻮﻟﻴﻢ ﻫﺴﺘﺪﺭﻭﺕ

70

ﺵ.ﺝ

 180ﺵ.ﺝ
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الصحة

ف������ائ������دة ه������امّ������ة ت��ح��ص��ل
ع��ل��ي��ه��ا ع��ن��د ت��ع��رض��ك ل��ل�برد!

ك�شفت درا���س��ة �أ َّن ال�شعور ب��ال�برد ي��غ�ّيفرّ يف
تكوين البكترييا يف الأم��ع��اء ب�شكل كبري ،ما
ي�����ؤدي �إىل ح���رق ال��ده��ون وحت�����س�ين التمثيل
ال��غ��ذائ��ي ل��ل��ج��ل��وك��وز وخ��ف�����ض وزن اجل�سم.
و�أ���ش��ارت الدرا�سة� ،إىل �أ َّن ممار�سة الريا�ضة
�أو تع ّر�ض اجل�سم لدرجات ح��رارة منخف�ضة
ت�����س��ب��ب زي������ادة يف م���ا ُي���ع���رف بـ"الدهون
البنية" امل��ف��ي��دة ل��ل��ج�����س��م ،وال���ت���ي تلعب
ً
دورا م��ه��م�اً يف ح���رق ال�����س��ع��رات احل���راري���ة.
ويوجد نوعان من الدهون يف ج�سم الإن�سان،

النوع الأول هو الدهون البي�ضاء ،التي ُتخ ِّزن
الطاقة داخل اجل�سم يف �صورة �سعرات حرارية،
وهي الدهون التي ُت�سبب ال�سمنة وزيادة الوزن،
�أما النوع الثاين فهو الدهون البنية ،التي تقوم
بحرق تلك "البي�ضاء" ،للح�صول على ال�سعرات
احل��راري��ة ال�لازم��ة لإم����داد اجل�سم بالطاقة.
ي��ذك��ر �أ َّن درا���س��ات �سابقة ك��ان��ت ق��د �أ���ش��ارت
�إىل �أ َّن ال��ت��ع � ّر���ض للطق�س ال���ب���ارد يحاكي
ت�����أث��ي�رات مم���ار����س���ة ال���ري���ا����ض���ة وي���ق���ي من
ال�سمنة ويح�سِّ ن عملية التمثيل الغذائي.

ق�ضم الأظافر ع��ادة �سيئة منت�شرة لدى كثريين
وه��م يفعلونها دون وع��ي لتخفيف ال�ضغوط
والتوتر .لكنها لي�ست فقط ع��ادة قبيحة ت�شوه
منظر الأظافر ،بل تزيد �أي�ضاً من خطر الإ�صابة
بعدة �أم��را���ض .فكيف تتخل�ص من هذه العادة؟
ب�أيدينا نحمل طوال اليوم الكثري من الأ�شياء ،وال
تكون لدينا الفر�صة دائماً لغ�سل اليدين .من يقوم
بق�ضم �أظ��اف��ره ميت�ص البكرتيا ب�شكل م�ستمر،
ولهذا عواقب عديدة .فمن يق�ضم �أظافره ي�صاب
ب�شكل م�ستمر بنزالت ال�برد والتهابات اجلهاز
اله�ضمي كما يتعر�ض �أكرث للإ�صابة بطفح جلدي.
ميكن �أي�ضاً �أن تعاين الأ�سنان وجتويف الفم،
فهنا �أي�ضاً ت�سكن البكرتيا وم�سببات الأمرا�ض
املنتقلة من الأظافر .ومن يق�ضم �أظافره ب�شكل
م�ستمر وقوي ميكن �أن ي�سبب جروحاً يف �أطراف

�أ�صابعه .كذلك يعاين قا�ضمو الأظ��اف��ر نف�سيا،
فهم ي�شعرون برغبة يف �إخفاء �أ�صابعهم لأنهم
ي�شعرون باحلرج من �شكلها .فالأظافر املق�ضومة
تعطي انطباعاً بال�ضعف وقلة االن�ضباط الذاتي.
ل��ك��ن ه���ذه ال���ع���ادة ال�����س��ي��ئ��ة مي��ك��ن التخل�ص
م���ن���ه���ا� ،إذا ات���ب���ع���ت ب��ع�����ض ال��ن�����ص��ائ��ح:
الن�صيحة الأوىل ه��ي اخ��ت��ي��ار �إ���ص��ب��ع حمدد
والرتكيز على عدم ق�ضم ظفره .وبعد �أيام قليلة
�ستالحظ ال��ف��رق .ثم قم باختيار التايل وهكذا.
الن�صيحة الثانية هي القيام ب�شغل نف�سك ب�شيء �آخر
كلماوجدتيفنف�سكرغبةيفالق�ضم،مث ًالا�شغليديك
بال�ضغط على كرة طرية وا�شغل فمك مب�ضغ العلكة.
الن�صيحة الثالثة هي حمل م�برد �أظ��اف��ر معك،
وا�ستخدامه ب�شكل م�ستمر لتح�سني �شكل الأظافر
ثم �ضع كرمياً على يديك ،فالكرمي مذاقه �سينفرك.

قضم األظافر ..عادة سيئة تسبب األمراض

تناول الكستناء لتتغلب على اإلرهاق املزمن
ال��ك�����س��ت��ن��ة� ،أب������وف������روة ،ال�����ش��اه
ب����ل����وط ،ال��ق�����س��ط��ل وال��ق�����س��ط��ل��ة.
ت�شابه تركيبة الك�ستناء القمح ،حيث
يحتوي ك � ّل  100غ���رام منها ،على
 52%من املاء و 4غرامات من املواد
الربوتينية و 2.6غرامات من املواد
الدهنية (الأحما�ض الأمينية) و40%
من الكربوهيدرات الن�شوية ،ف�ض ًال عن
البوتا�سيوم واحلديد والزنك والنحا�س
واملنغنيز والفو�سفور واملاغني�سيوم
وال�صوديوم والكال�سيوم والفيتامينات
حمبّبة ل��دى الكثريين يف ف�صل ال�شتاء ،ولها
ف��وائ��د ط� ّب��ي��ة ك��ث�يرة .ي��ط��ل��ق عليها �أي�����ض �اً" :بي B1 "1و"بي B2 "2املركبة و"�سي" .C
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ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻊ ﺍﺿﺎﺀﺓ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﳴﻴﻼﺩ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭﻩ ﺍﳴﻤﻴﺰﺓ
ﻳﻮﻧﺪﺍﻱ I 20

ﻳﻮﻧﺪﺍﻱ 35

ﻣﺮﺳﻴﺪﺱ E 200 2006

ﺗﻴﻮﺗﺎ

)ﺗ
ﺸ
ﻜ
ﻛﻮﺭﻭﻟﻪ ﻴﻠ

ﻣﺎﺯﺩﺍ 6

ﺔ(

ﻳﻮﻧﺪﺍﻱ 25

ﺳﻜﻮﺩﺍ ﺭﺑﻴﺪ

ﺸ
ﻜﻴﻠﺔ(

ﻓﻮﺭﺩ ﻓﻴﺎﺳﺘﻪ

ﻓﻮﻟﺴﻔﺎﺟﻦ ﺑﻮﻟﻮ

ﻣﺎﺭﺳﻴﺪﺱ ﺳﻲ ﺍﻝ ﺍﺱ

ﻳﻮﻧﺪﺍﻱ I 10

ﺍﻭﺑﻞ ﻛﻮﺳﻴﻪ

ﺷﺒﻮﺭﻟﻴﺖ ﻛﺮﻭﺯ )ﺗ

דגם חדש ﺍﻳﺴﻮﺯﻭ ﺩﻱ ﻣﺎﻛﺲ 4X4

)ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ (2008-2011

ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ 10000

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻣﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ  24ﺷﻬﺮﺍً ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
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الفن

توقعات الفلك للنجوم يف  2016هيفاء وهبي جدة ملرة الثانية
ثانية يف �أح���د امل�ست�شفيات بالكويت
ون�شرت «زينب» �صورة �أخرى تظهر فيها
يد ابنتها الكربى حتت�ضن يد ال�صغرى،
وك��ذل��ك ���ص��ورة م��ن داخ���ل امل�ست�شفى
ليدها وعليها ا�سمها الكامل مع جن�س
الطفلة التي �أجنبتها وتاريخ ال��والدة.
وا�ستقبلت «زي��ن��ب» طفلتها اجلديدة
باحللويات وال�شوكوالتة وال���ورود،
ويبدو �أن «زينب» حتر�ص على �إبقاء
ابنتها اجل��دي��دة بعيدة عن اال�ضواء.

ك�شف عامل الفلك امل�صري حممد فرعون عن توقعاته للفنانني
يف العام اجلديد ،حيث �أكد �أن البع�ض �سيتعر�ضن لأمرا�ض
خطرة ،وتوقع الطالق وال��زواج للعديد من النجمات.
�أ�شار �إىل �أن الفنان عمرو دياب �سيعاين من �سوء احلظ وعليه
احلذر من املر�ض ،ويرى �أن الفنانة نان�سي عجرم �س ُت�صاب
بحالة من احلزن والك�آبة نتيجة عدم توفيقها يف العام اجلديد.
ويقول فرعون �أن الفنان حممد رم�ضان �سيكون حظه
ً
مرتفعاً يف �أعماله الفنية و�سيلقى جناحاً
كبريا رغم
ً
م�شريا �إىل �أن رم�ضان عليه
وجود م�شاكل �أ�سرية كبرية،
احل��ذر من احل�سد وه��و يخ�شى عليه من احل���وادث يف
العام  ،2016على العك�س من الفنانة هيفاء وهبي التي
يرى �أنه �سيتخلى عنها احلظ ولن حتقق جناحاً ب�أعمالها
الفنية وقد تتعر�ض حلادث م�ؤمل �أو ت�صاب مبر�ض خطر.
ويو�ضح �أن الفنانة نيللي كرمي �ستكون على موعد مع
زواج جديد وين�صحها بالإحتفاظ ب�أ�سرارها وب�أن تحُ ِ�سن
ٍ
اختياراتها الفنية ،بينما يتوقع �أن يتع ّر�ض الفنان عادل
�إم��ام مل�شاكل �صحية كبرية ،فيما يرى �أن رانيا يو�سف
�س ُتحقق جناحاً ً
كبريا يف �أعمالها الفنية لكنها �ستتعر�ض
مل�شاكل �أ�سرية كبرية تنتهي بالإنف�صال عن زوجها.
وي��ح� ِّذر امل��خ��رج حممد �سامي م��ن ال��غ��رور لأن��ه يتوقع

له �أن يدخل بخالفات �أكرثها مع الفنان حممد رم�ضان
حيث �سريافقه حظاً متو�سطاً يف ال��ع��ام اجل��دي��د ،فيما
تعاين ي�سرا من م�شاكل �صحية وعدم التوفيق ب�أعمالها
الفنية ،على العك�س من ليلى علوي التي يتوقع لها عودة
احلظ والت�ألق يف حياتها ال�شخ�صية و�أعمالها الفنية.
واك���د �أن �أي�ت�ن ع��ام��ر �ستعاين م��ن ه��ب��وط جنوميتها
وت���دخ���ل يف م�����ش��اك��ل م���ع زوج���ه���ا ب�����س��ب��ب ال��غ�يرة
وق���د ت�صل ل�ل�إن��ف�����ص��ال ،بينما ي��ع��ود ال��ت ��أل��ق للفنانة
ك�����ارول ���س��م��اح��ة ال��ت��ي �ستعي�ش �أف�����ض��ل �أح��وال��ه��ا
�أم���ا الفنانة زي��ن��ة فين�صحها بتح�سني خ��ي��ارات��ه��ا يف
ال��ع��ام اجل��دي��د والإب��ت��ع��اد ع��ن امل�شاكل و�أن ال ت�شغل
فكرها �إال بالفن متوقعاً لها الإرتباط وال��زواج يف العام
اجل��دي��د ،فيما يتوقع حظوظاً متو�سطة للفنانة غادة
عبد ال��رازق التي �سيثبت جنمها ويغيب عنها القبول
وال�بري��ق و�سي�ضيع حظها ب�سبب ن��ظ��رات احل�سد.
وي��رى �أن الفنانة �سمية اخل�شاب �ستتعر�ض مل�شاكل
عائلية رمبا تنتهي بالطالق رغم جناحها على امل�ستوى
الفني يف �أعمالها ،فيما ين�صح الفنان ال�سوري ق�صي
خ��ويل بثبات �أع��م��ال��ه الفنية يف م�صر وامل��واف��ق��ة على
الأعمال التي ُتع َر�ض عليه خا�صة و�أن حظوظه ممتازة.

كيف عايدت لجني جورج وسوف أباها؟
ن�شرت ندى زيدان الزوجة الثانية
ل�سلطان الطرب جورج و�سوف،
�صورة مركبة لطفلتهما الر�ضيعة
جل�ين ،كتبت عليها معايدة من
الطفلة ل��وال��ده��ا يف عيد مياله.
ورزق "�سلطان الطرب"
بطفلته جلني (� 4أ�شهر) لتكون
ط��ف��ل��ت��ه الأوىل� ،إذ �أن����ه �أب
لثالثة �أوالد من زوجته الأوىل
وه���م ودي����ع وح����امت وج����ورج.

ن�شرت زينب ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء
وهبي على ح�سابها على «في�س بوك»،
�صورة جم��ت��ز�أة لوجه طفلة تظهر فيها
�شفتاها فقط ،ب��إ���ش��ارة �إىل �أن��ه��ا �أجنبت
طفلتها ال��ث��ان��ي��ة ،وي��ب��دو م��ن ال�صورة
ت��ق��ارب ال�شبه ب�ين ه��ي��ف��اء وحفيدتها،
خ��ا���ص��ة منطقة ال��ذق��ن ور���س��م ال��وج��ه.
وك��ان��ت «زي��ن��ب» �أجن��ب��ت «ره���ف» عام
 ،2011وبذلك �أ�صبحت «هيفاء» جدة
للمرة الثانية ،بعدما �أجنبت زينب طفلة

ف��ن��ان��ون أث�����اروا ال��ج��دل يف 2015
يف عام � ،2015أثار عدد من الفنانني ً
جدال وا�سعاً عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي نتيجة ت�صريحات �أدلوا بها �أو ت�صرفات
قاموا بها .وتعترب �شريين عبد الوهاب �أكرث �شخ�صية �أثارت
اجلدل هذا العام من خالل حلقات برنامج “ذا فوي�س” الذي
ت�شارك يف ع�ضوية جلنة حتكيمه .مث ًال ،ا�ستخدمت النجمة
امل�صرية حذاءها لل�ضغط على الز ّر وت�سجيل �إعجابها ب�أحد
املت�سابقني .حادثة ا�شتهرت بـ “واقعة احلذاء” واعتربها
اجلمهور ت�ص ّرفاً غري الئق بفنانة بحجم �شريين .وانتقد
كثريون ت�ص ّرفها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي .وبالرغم
من اعتذارها عن هذا الت�صرف� ،إال �أنها فاج�أت امل�شاهدين
مرة �أخ��رى بخلع حذائها للمرة الثانية� .أم��ر �أث��ار غ�ضب
عدد كبري من حمبيها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إذ
قالت �ساخرة�“ :ألو �أيوه برفعه تاين عل�شان نغيظ النا�س”.
ً
وبعيدا عن احلذاء ،تعر�ضت �شريين للهجوم �أي�ضاً بعدما
تفوهت بلفظ “خارج” خ�لال �إح��دى احللقات املبا�شرة.
�أي�ضاً ،تعترب ريهام �سعيد �صاحبة برنامج “�صبايا اخلري”
من ال�شخ�صيات التي �أثارت ً
جدال وا�سعاً خالل هذا العام.
بعدما ا�ست�ضافت فتاة تع ّر�ضت للتحر�ش �ضمن برناجمها،
عر�ضت جمموعة من ال�صور ال�شخ�صية للفتاة التي مت
التحر�ش بها من دون �إذنها ،و�أ ّكدت �أ ّن الفتاة كانت ال�سبب
يف التحر�ش بها! هذا الأمر ع ّر�ض الإعالمية امل�صرية حلملة
عنيفة ت�سبّبت يف �إيقاف برناجمها بعدما انهالت البالغات
والق�ضايا على الربنامج وقناة “النهار” العار�ضة له.
كذلك� ،أثارت انت�صار ً
جدال وا�سعاً يف برنامج “نف�سنة” الذي
تقدمه مع هيدي كرم و�شيماء �سيف عرب قناة “القاهرة
والنا�س”� .أك��دت انت�صار �أنها ت�شاهد الأف�لام اجلن�سية،
بل ن�صحت املقبلني على الزواج بها ،قائلة“ :هناك �شباب
بي�صبرّ نف�سه مب�شاهدة الأفالم اجلن�سية ،فهو غري قادر على
الزواج يف الوقت احلايل .ولذلك فهي املتنف�س الوحيد له” .هذا
ً
وجدال على مواقع التوا�صل االجتماعي،
الأمر �أثار ا�ستيا ًء
ووجه املمتع�ضون �سي ًال من االنتقادات النت�صار .ومل يقت�صر
الأمر على االنتقادات ،بل تقدّم املحامي �سمري �صربي ببالغ
عاجل للنائب العام طالب فيه مبحاكمة عاجلة للفنانة بعد
ح ّثها ال�شباب على م�شاهدة امل��واق��ع الإباحية .وطالب
�صربي ب�إحالة انت�صار �إىل املحاكمة العاجلة بتهمة “خد�ش
احلياء العام واملجاهرة بالف�سق والفجور ون�شر الرذيلة”.
وتعترب �شم�س الكويتية من ال�شخ�صيات التي �أثارت اجلدل

هذا العام بعدما �أعلنت عن تنازلها عن اجلن�سية الكويتية،
وب��ررت ذلك قائلة“ :حابة �أك��ون على راحتي� ،ألب�س على
راحتي ،و�أق��ول كلمتي ،وكل دول��ة ليها قوانينها” .كذلك
عقب ظهورها مع الإعالمي وائل االبرا�شي ،اتهمها بع�ضهم
باال�ساءة لال�سالم ب�سبب بع�ض الت�صريحات التي �أدلت بها.
ومل مي ّر هذا العام من دون جدل تثريه �إينا�س الدغيدي
بت�صريحاتها اجل��ري��ئ��ة ح��ول مم��ار���س��ة اجلن�س خ��ارج
م�ؤ�س�سة ال����زواج .ه��ذه الت�صريحات ع ّر�ضتها لهجوم
عنيف من رجال الدين بعدما �أعلنت عرب مداخلة هاتفية
�أجرتها مع �إح��دى القنوات الف�ضائية �أ ّن اجلن�س ب�شكل
عام حريّة �شخ�صية ،ولو خارج �إط��ار ال��زواج .و�أ�ضافت
�أ ّن “هناك �أ�شخا�صاً ي��رون ممار�سة اجلن�س قبل الزواج
ح��رام �اً ،وال ي�ستطيعون �أن ي�ستوعبوا �أ ّن��ه��ا حالل”.
ت�صريحات امل��خ��رج��ة امل�����ص��ري��ة �أث����ارت ج� ً
��دال وا�سعاً
ه��ذه امل��رة ،ف�أ�صدر الأزه���ر بياناً ي�ؤكد حت��رمي ال��زن��ا ،يف
حني طالب �آخ���رون بتطبيق حد الرجم عليها ،معتربين
ت�صريحاتها دع��وة ملمار�سة الفاح�شة العلنية يف م�صر.
كذلك� ،أث��ارت املذيعة منى عبد الوهاب ج� ً
�دال وا�سعاً يف
برناجمها “م�صارحة حرة” على قناة  .tenالربنامج
�أثار غ�ضب عدد كبري من الفنانني الذين متت ا�ست�ضافتهم
كالإعالمية اللبنانية ن�ضال الأح��م��دي��ة التي ان�سحبت
م��ن ال�برن��ام��ج� ،إذ طلبت الأح��م��دي��ة وق���ف الت�صوير
للتحدث م��ع م��ن��ى ع��ب��د ال��وه��اب ب��ع��ي� ً
�دا ع��ن ال��ك��ام�يرا.
ومع ا�ستكمال الت�صوير وا�ستمرار الأ�سئلة التي تناولت
خالفات الإعالمية اللبنانية مع جنوم و�إعالميني كرث وموقفها
ً
ال�سيا�سي ،وجهت الأحمدية اتهاماً
مبا�شرا �إىل منى ب�أ ّن
�أ�سئلتها حتمل �أحكاماً م�سبقة ،ثم قالت للمذيعة“ :احرتمي
نف�سك عيب” ،ثم نزعت امليكروفون وغ��ادرت الربنامج.
ومن املوا�ضيع التي �أثارت ً
جدال وا�سعاً هذا العام اخلالفات
ال��ت��ي ن�شبت ب�ين ع��م��رو دي���اب و”روتانا” .وق��د تبادل
الطرفان االتهامات قبل الإع�لان عن �إنهاء التعاقد بينهما.
وفاج�أ دي��اب جمهوره بطلب ف�سخ التعاقد مع “روتانا”
لعدم الوفاء بالتزاماتها جتاهه يف الفرتة الأخ�يرة وعدم
تنفيذ ما ورد يف العقد املربم بينهما .هذا ما جعل ال�شركة
ت�صدر بياناً ت�ؤكد فيه �أنها هي التي ف�سخت التعاقد مع
دياب ،متهم ًة �إياه باال�ساءة لها وحماولة النيل منها وبلبلة
املتعاملني معها لت�شتعل الت�صريحات والق�ضايا بينهما.
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ال ي��زال كوكبا �أوران��و���س وزح��ل ي��ؤث��ران على مولود احلمل،
ل��ذا عليك �أي��ه��ا احل��م��ل امل��ث��اب��رة وت��ف��ادي املتاعب �إذا �أردت
الو�صول والنجاح يف العام  .2016والأم���ر نف�سه بالن�سبة
�إىل العاطفة� .إن��ه��ا �سنة االخ��ت��ب��ارات ،كما �أن ه��ن��اك الكثري
احلمل م��ن ال���وع���ود ه���ذا ال��ع��ام ك���ازده���ار م���ايل ودرا����س���ي ومهني.
حت�صن ما لديك من روابط
مهنيًّا وماليًّا :من امل�ستح�سن �أن ّ
واهتمامات وا�ستقرار مادي ومهني� .سيجلب كوكب امل�شرتي ًّ
حظا
ً
خ�صو�صا املالية ،ال �سيما
لك خالل الأ�شهر ال�ستة الأخرية على �صعيد العالقات العامة،
بالن�سبة �إىل النجاحات يف امل�ؤمترات وور�ش العمل وتبادل اخلربات ،ما �سيد ّر عليك املال.
�صحيًّا :اح� ِ�م �أو�ضاعك ال�صحية وال تهم ْل �صحتك ..ح��ان الوقت التباع نظام
غذائي ومزاولة الريا�ضة .تخ ّل ْ�ص من الك�سل والتدخني �أو ال�شراهة يف الأك��ل.
ك��وك��ب امل��ري��خ يف ب��رج ال��ع��ذراء �سي�س ّلط الأ����ض���واء ه��ذا ال��ع��ام على �صحتك.
ع��اط��ف� ًّي��ا :ب��ال��ت��أك��ي��د ه��ي لي�ست �سنة ه��ادئ��ة ل�ب�رج احل��م��ل ،ف��زح��ل يبحث عن
ن��ق��اط �ضعف يف ك��ل ال�����ش��راك��ات حتى ال��زوج��ي��ة منها .االن��ف�����ص��ال حمتمل �إذا
كانت العالقة �سطحية �أو م�صطنعة .ال��ف�ترة الإيجابية ل��ل��زواج �ستكون مع
انتقال زح��ل �إىل ب��رج العقرب اب��ت��داء م��ن  6ت�شرين الأول� .ستحتاج للحبيب
بقربك ل��ك�ثرة ان�شغاالتك ه��ذا ال��ع��ام ،ف�لا تت�سبّب ب ��أم��ور منفرة تبعده عنك.

هي �سنة تقدّم وارتقاء وجناح و�شهرة ،لكن الو�ضع ال�شخ�صي
والعائلي متطلب و�ضاغط ويحتاج �إىل اهتمام و�إن�صاف .الأ�شهر
اخلم�سةالأوىل�ستكونمميزةوا�ستثنائيةبالن�سبة�إليك،نظرًالتزامن
ت�أثريات �أورانو�س مع تلك التي للم�شرتي� .سنة مريحة وناجحة.
مهنيًّا وماليًّا� :أوران��و���س يف برج احلمل يفاجئك باتفاقية عمل
مهمة �أو تر�شيحك لتبو�ؤ موقع بارز .تكون �أعمالك و�إجنازاتك
العملية حم��ط الأن���ظ���ار وااله��ت��م��ام .ت����زداد �شهرتك ب�سبب
طموحاتك العملية .قد تتلقى ً
عر�ضا مهنيًّا يغيرّ من م��ردودك امل��ايل .لكن ن�صيحة
عامة بعدم املجازفة بل ّ
ح�ضر جي ًدا وكن مو�ضوعيًّا يف التعامل مع امل�ستجدات.
�صحيًّا :رغ��م ك��ل �إجن��ازات��ك لكن ال تهمل �صحتك .راج��ع طبيبك ك��ل ف�ترة �أو
كلما دع���ت احل��اج��ة .اح� ِ��م �ضغط ال���دم م��ن التقلبات وال ت��ت��ع� ّر���ض ل�ضغوط
نف�سية .ح��ان ال��وق��ت للتخفيف م��ن وزن���ك �أو الت��ب��اع حمية غ��ذائ��ي��ة �سليمة.
عاطفيًّا :ال ب��د و�أن يحالفك احل��ظ ه��ذا ال��ع��ام لت�صل �إىل موقع �أف�ضل حتلم به
اجتماعيًّا ومهنيًّا كالزواج� .أورانو�س يف برج احلمل �سيجلب لك الزواج واالرتباط.
�سوف تفرح يف الأي���ام الأوىل من ع��ام  2016بانفراجات عاطفية فكن متفائ ًال،
ون�صيحة �أنه يف حال مررت بفرتة عاطفية �صعبة� ،سيتوجّ ب عليك حماية الروابط
وحت�صينها .ح��اذر من الكالم اجل��ارح وال تتخذ مواقف دون �أخ��ذ ر�أي احلبيب.

نظرة جيدة �إىل �سمائك يف  2016ت�شري �إىل معطيات فلكية
جيدة نو ًعا ما ،رغم �أنها تتقاطع مع ت�أثريات فلكية �ضاغطة
ج��زئ� ًّي��ا ب�ين احل�ي�ن والآخ�����ر� .سنة ج��ي��دة ب��الإج��م��ال ولكنها
متطلبة من �أجل احلفاظ على املوقع .تكرث املفاج�آت و�سيكون
القو�س ال��و���ض��ع ال�شخ�صي م�صدر ه � ّم �أو قلق يف بع�ض الأح��ي��ان.
�سنة ن�ضج ومنو ال �سيما على ال�صعيد العائلي وال�شخ�صي.
مهنيًّا وم��ال � ًّي��ا :اب��ت��داء م��ن  12ح��زي��ران ينتقل امل�شرتي
�إىل ب��رج اجل���وزاء فتبد�أ ال��ت��أث�يرات الفلكية الإيجابية بتعزيز عالقاتك العامة
والعملية .تكون حمط الأن��ظ��ار وق��د تظهر عُرو�ض مهنية مغرية رمب��ا .قد تفكر
بخو�ض غمار البور�صة �أو ا�ستثمار عقار ،اذ ْن ،عليك � ً
أوال در�س املو�ضوع جي ًدا.
���ص��ح� ًّي��ا��� :س��ت��ك��ون الأو����ض���اع ال�صحية م�����س��ت��ق� ّرة م��ع التنبيه �إىل ���ض��رورة
اع��ت��م��اد االع����ت����دال يف ح��ي��ات��ك ال��ي��وم��ي��ة .ح�����اول �أن ت�����س�تري��ح يف الأي�����ام
ال�����ص��ع��ب��ة واح���ر����ص ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ط��ع��ام��ك وغ���ذائ���ك اجل�����س��دي وال���روح���ي.
عاطفيًّا :قد تلتقي ب�شريك العمر وتق ّرر الإرت��ب��اط ،فمث ًال �إذا كنت حتلم ب�إن�شاء
عائلة ،فعلى الأرج��ح �سيتحقق حلمك� .أما �إذا كنت تعاين من م�شاكل زوجية فلن
تكون ً
حزينا� ،إذ �سوف تتح ّرك الأم��ور ب�شكل يريحك .الال مباالة وعدم االكرتاث
بواجباتك خط�أ ف��ادح ه��ذا العام و�إال فقد جتد نف�سك وح��ي� ًدا ل�سبب �أو لآخ��ر.
���س��ن��ة ج���ي���دة ن�����س��ب � ًّي��ا ل���ل���ج���دي ..م���زي���د م���ن ال���ن���ج���اح���ات والإجن��������ازات
ل����ل����دل����و و�����س����ن����ة �إب������������داع وان������ف������راج������ات ع����ل����ى ع���������دّة �أ�����ص����ع����دة.

ق��د ال ت���زال �أي��ه��ا ال��ث��ور واق� ً�ف��ا عند خ��ي��ار �أو �أك�ث�ر منذ العام
امل��ا���ض��ي ،لكن ان��ت��ظ��ارك ق��د ان��ت��ه��ى� .إن��ه��ا �سنة ت��ق �دّم وازده���ار
و�ستبقى �أحداثها الإيجابية ل�سنوات ع��دي��دة .مواليد ني�سان
�أب���ري���ل ���س��وف ت��ط��ال��ه��م ال��ف��ر���ص الثمينة ب�ين ال�����ش��ه��ر الأول
ونهاية �آذار م��ار���س� .إذ ْن ،جتهّز للفر�ص الكبرية ه��ذا العام.
مهنيًّا وماليًّا :اعرف كيف تق ّرر وتختار وال تت�س ّرع يف امل�شاريع
املهنية ،بل ف ّكر جي ًدا مب�صلحتك .ل�ست من املغامرين وال من املجازفني ،لكن هذا
ال ي�سمح لك بعدم در���س العُرو�ض واال�ست�شارة قبل القبول والرف�ض .كن عاق ًال
ونا�ضجً ا .بني حزيران وكانون الأول هناك �أرب��اح مالية ،فال تتفاج�أ باملكاف�آت.
���ص��ح � ًّي��ا :ان��ت��ب��ه وحت���ا�� َ��ش الأج������واء امل���ت���و ّت���رة وامل�����ش��ح��ون��ة بال�سلبيات.
اب��ح��ث ع��ن ال���ه���دوء َوارحْ �أع�����ص��اب��ك ،ف��رمب��ا ع��ل��ي��ك م��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب �إذا
ل��زم الأم���ر يف ال�شهر التا�سع ج��� ّراء التعب والإره�����اقُ .اخ����رجْ �إىل الرتفيه.
ع��اط��ف� ًّي��ا :م��ن ال��وا���ض��ح ج���دًّا �أن���ه ي��ت��وجّ ��ب عليك �أي��ه��ا ال��ث��ور احل��ر���ص على
ا���س��ت��ق��رار ع�لاق��ات��ك ال��ع��اط��ف��ي��ة ،ف�ل�ا جت����ازف ب��ه��ا وال ت�����س��ت��خ��ف ب��ه��ا على
الإط��ل�اق .ق��د يحمل الك�سوف قطيعة �أو ج��ف��اء �أو غ��ي��ا ًب��ا حلبيبك .تكيّف مع
ال��ظ��روف وك��ن �أك�ث�ر م��رون��ة يف �إي��ج��اد احل��ل��ول� .إن��ه��ا �سنة ال��ت��ق�دّم ال�شخ�صي.

�سنة ازده���ار وت��ق�دّم وجن��اح��ات و�أ�سفار و�أف��ك��ار المعة� .سنة انفتاح
وخ��روج �إىل ال��ن��ور ،لكن ظ� ً
�روف��ا عابرة قد تخترب مهارتك ور�صانتك
املهنية واالجتماعية .كما قد متتحن جدية و�صدقية العالقات على
�أنواعها مبا فيها الزوجية .املهم �أال جت��ازف باالحتيال على القانون
�أو اال�ستخفاف بقوانني و�أع��راف وتقاليد و�شروط متفق عليها ً
�سابقا.
مهنيًّا وم��ال � ًّي��ا :ال ي���زال ك��وك��ب زح���ل يتن ّقل يف ب���رج امل���ي���زان ،بيت
امل����ال بالن�سبة �إىل ب��رج��ك .ل��ك��ن ال���زي���ارة ل��ن ت��ط��ول ح��ت��ى نهاية
العام حل�سن احل��ظ ،بل �ستنتهي بتاريخ  5ت�شرين الأول �أكتوبر ،فا�سحً ا لك املجال
لتح�سني و���ض��ع��ك امل����ايل .يف ال��ن�����ص��ف ال��ث��اين م��ن ال�����س��ن��ة �أي يف  12ح���زي���ران يونيو
�سي�صل امل�شرتي �إىل ب��رج اجل���وزاء ف�سوف يحمل �إل��ي��ك م��ك��اف��أة �أو ترقية يف العمل.
���ص��ح� ًّي��ا :ك��وك��ب امل��ري��خ يتنقل يف ب��رج��ك ل��غ��اي��ة  3مت���وز ي�سبّب وع��ك��ات �صحية �أو
عملية ج��راح��ي��ة غ�ير م��ت��وق��ع��ة .ي��ج��ب ع���دم اال���س��ت��خ��ف��اف ب��ك��ل ع��ار���ض ���ص��ح��ي .حان
ال��وق��ت لكي ت ّتبع �أ���س��ل��و ًب��ا حياتيًّا �سليمًا .م��ار���س الريا�ضة للتنفي�س ع��ن الإره����اق.
عاطفيًّا:رمباتقعيفغرام�شخ�ص�أجنبي،وقدتمُ تحنجدّيةو�صدقيةالعالقاتعلى�أنواعهاو�أهمها
الزوجية .بالرغم من �أن اجلو العام يوحي باحلب والتفاهم والتقارب ،لكن وجود كوكب املريخ
يف برج العذراء ي�سبّب االنفعال واجلدال ،فحاذر من انتقاد احلبيب وتوجيه الكالم اجلارح �إليه.
ح������ان ال�����وق�����ت ل���ل���ن���ه���و����ض ل����ل����م����ي����زان ..ان�����ف�����راج�����ات يف ال���ن�������ص���ف الأول
م������ن  2016ل����ل����ع����ق����رب و ت���������أث����ي���رات ف���ل���ك���ي���ة �����ض����اغ����ط����ة ل���ل���ق���و����س.

حل�سن احل��ظ ال توجد ت��أث�يرات من الك�سوف وال من حمور
ال��ق��م��ر ،فكيف �ستكون الأج�����واء يف 2016؟ �سنة جيدة
ن�سبيًّا جلميع مواليد اجل��دي ،لكنها حتمل تغيريات بطيئة
اجلدي ومهمة على ال�صعيد ال�شخ�صي والعائلي .من امل�ستح�سن
ت��ع��زي��ز ال���رواب���ط وع����دم ت��ه��دي��د اال���س��ت��ق��رار ب��امل��خ��اط��ر.
مهنيًّا وماليًّا :ندعوك �إىل مراجعة الأعمال والتدقيق بالتفا�صيل
منذ بداية العام .ال ترتك جهودك و�أعمالك تذهب �سدى ،ف�أنت متلك طاقة كبرية
وقد تتلقى فر�ص عمل جديدة �أو تزدهر �أعمالك احلالية .ت�ستمر الفر�ص والنجاحات
فقط حتى منت�صف العام  ،2014لذلك اع��رف كيف تلتقط الفر�ص وكيف تق ّرر.
راع ظروفك ال�صحية وحاذ ْر من م�صاريف �صحية مفاجئة وطارئة ..اعرف
�صحيًّاِ :
كيف تختار الوقت التباع نظام �صحّ ي �سليم .يف منت�صف العام وحتدي ًدا يف �شهر حزيران
قد يزورك التعب �إىل ح ّد ا�ست�شارة طبيب �أو اخت�صا�صيّ ..نظم وقتك لكي ال حتتاجهما.
عاطفيًّا :انفراج على ال�صعيد العاطفي و�ست�سمح الظروف بامل�صاحلات و�إعادة
الأم��ور �إىل جمراها �إذا كانت مهدّدة .قد ت�شهد حياتك اخلا�صة هذا العام ً
حدثا
عائليًّا �إيجابيًّا كارتباط �أو زواج �أو والدة طفل .ديناميتك العاطفية �ستكون
وا�ضحة خ�لال الأي���ام الأوىل م��ن ال��ع��ام اجل��دي��د .كوكب ال��زه��رة يتنقل يف برج
الدلو ،ما �سيكون واع � ًدا ب�أن حياتك العاطفية �سكرث فيها اللقاءات الرومان�سية.

هل �أنت جاهز اللتقاط الفر�ص اجليدة؟ فهناك تغيري يف وجهات احلظ
ل�صاحلك .ت�أتي احلظوظ ب�شكل تدريجي ،فكم �ستحلو لك زيارة
امل�شرتي جالب احلظ يف تاريخ  11حزيران حتى كانون الأول،
حيث �ستحمل � ً
آفاقا وانفتاحً ا قد تبلور طريق النجاح للعام .2014
جوزاء مهنيًّا وماليًّا :و�صول نبتون ،الذي يرمز �إىل املهنة� ،إىل برج احلوت
بتاريخ � 3شباط فرباير �سيعمل على ا�ستقرار موقعك الفلكي حتى
 2025و�سيحمل الكوكب �سفرًا �أو تغيريًا مهنيًّا .ال تنتظر ً
�شيئا على
طبق من ف�ضة ..احذر ك�سوف ال�شم�س يف برج ال�سرطان فقد يت�سبب لك بركود مايل.
�صحيًّا :قد حتتاج ال�صحة �إىل مزيد من الإهتمام والرعاية يف م�سبّبات �صحية قدمية
وجديدة ،ب�سبب وجود زحل يف برج امليزان واملريخ يف برج العقرب يف �أيلول ثم
ك�سوف ال�شم�س يف ت�شرين الثاين يف برج العقرب و� ً
أي�ضا ك�سوف القمر يف ت�شرين الثاين.
عاطفيًّا��� :س��وف تنفرج عاطفيًّا اب��ت��دا ًء م��ن ت��اري��خ  5ت�شرين الأول �أكتوبر،
و�سي�صبح ب��الإم��ك��ان التعاطي م��ع الأح��ب��اء ب�����ص��ورة �أف�����ض��ل و�أو���ض��ح  ،كما
ي�سهّل م��و���ض��وع الإجن����اب وت��ك�بر ف��ر���ص ال��ت�لاق��ي وال��وق��وع يف احل���ب� ،أو قد
ت ��أخ��ذ خ��ط��وة ج��ري��ئ��ة ن��ح��و حبيب ق���دمي� ،إذ جت��د ح��ل� ً
�وال للم�شاكل بينكما.
معطيات فلكية �إيجابية لل�سرطان� 5 ..أ�شهر مميزة للأ�سد و�سنة ازدهار وتقدّم للعذراء

�سنة ثقافة وان��دم��اج مع الآخ��ري��ن ،لكن الرغبة يف �إدخ��ال بع�ض
التغيريات على حياتك وت�ص ّرفاتك و�أ�سلوبك قد تكون �أجدى من
معاك�سة الظروف �أو اال�ستخفاف بها .حان الوقت لكي تتخلى عن كل
ما مل ينفع م�ؤخرًا وللنهو�ض جمد ًدا وللتعبري عن الر�أي واملعتقد.
مهنيًّا وماليًّا :دعوة �إىل مواليد � 14إىل  22ت�شرين الأول �أكتور،
حماية اال�ستقرار املهني من املجازفات ب�سبب ت�أثريات زحل املعاك�سة
وال�ضاغطة لغاية ت�شرين الأول� .أما مواليد �شهر �أيلول ملواليد امليزان ،فقد تكون
مبن�أى عن املعاك�سات وامل�ؤامرات ،لكن يتوجّ ب عليها العمل على بناء م�ستقبل جديد.
�صحيًّا� :أورانو�س يف برج احلمل قد يهدّد الو�ضع ال�صحي وي�سبّب الإرهاق والتو ّتر
والغ�ضب .لذلك دعوة �إىل حماية الو�ضع ال�صحي .ال ت�ست�سلم �إىل ت�ش ّنج الأجواء والتوتر
امللحوظ يف الأجواء ،فهذا يجعلك مت�شنجً ا وع�صبيًّا وتلحظ تراجعًا يف معنوياتك.
عاطفيًّا :احر�ص على �سالمة عالقاتك وال تف ّرط بها ال �سيما الزوجية منها .لن يبقى من
القدمي يف حياتك �إال املفيد وال�صادق� .أما بالن�سبة �إىل العامل الفلكي الأبرز لهذا لعام فقد
يكون كوكب �أورانو�س يف برج احلمل والذي قد يهدّد العالقات غري املتينة وغري ال�صادقة
بالقطيعة ،فهو كوكب املفاج�آت فقد ت�أتي الأحداث ب�شكل فجائي فتتهاوى عالقات .لكنك
�أيها امليزان قد ت�ستطيع ال�سيطرة على الأمور يف حال ا�ستطعت التكيّف مع الظروف.

تعدك ال�سنة باملزيد من النجاحات والإجن���ازات �إذا كنت
ً
خ�صو�صا بوجود امل�شرتي ب��رج احل��ظ يف موقع
ج��اه� ًزا.
منا�سب لربجك� 2016 .ستكون مهمة بالن�سبة �إىل مواليد
الدلو لأنها تقدّم لهم فر�صة للتقدّم .هناك دع��وة مفتوحة
الدلو التخاذ خطوات كبرية ،ال �سيما على ال�صعيد ال�شخ�صي.
مهنيًّا وم��ال � ًّي��ا :ب��ل��وت��و ال ي���زال يتنقل يف ب���رج اجل���دي،
�أي بيت امل��ال بالن�سبة �إىل ب��رج ال��دل��و ،وال ي��زال يجلب الأح���داث املهمة
ل�صنع �شهرتك ال��ت��ي ت���د ّر عليك امل���ال .ق��د ي��ك��ون م�صدر رب��ح��ك يتع ّلق
باخلارج ،ال�سفر �أو امل�ؤ�س�سات ال�صحية �أو النفطية �أو الفنية! كن عند
ح�سن الظن ورمب��ا يكافئك احل��ظ مبوقع �أف�ضل وفر�صة ثمينة مهنيًّا.
�صحيًّا� :ستم ّر بفرتات من الت�سويات والتنازالت املالية كما �ستكرث عليك احل�سابات
و�إعادة درا�سة امللفات املالية ومواجهة الأخطاء وحتمّل التكاليف والأثمان .قد
يحمل ال�شهر الأول من عام  2016بالن�سبة �إىل مواليد الدلو ً
طارئا �صحيًّا.
عاطفيًّا :اب��ت��داء من  12ح��زي��ران يونيو يتن ّقل جوبيرت يف ب��رج اجل��وزاء
ول�سنة ك��ام��ل��ة .ه��و بيت الأوالد واحل���ب واحل���ظ بالن�سبة �إىل برجك،
ل��ذل��ك ل��ن تبقى وح��ي � ًدا �أي��ه��ا ال��دل��و ،فقد جت��د احل��ب �إذا ك��ان��ت حياتك
ف��ارغ��ة .قد تفرح بطفل �أو لنجاح ول��د من �أوالدك يف ح��ال كنت متزوجً ا.

نظرة جيدة �إىل �سمائك ت�شري �إىل معطيات فلكية متنوّعة
معظمها �إيجابي ي�ضمن ا�ستقرار موقعك وا�ستمرارية جهودك
كافة� .إنها �سنة جيدة فهناك العديد من الإيجابيات ،لكنها
ت�شري �إىل م�س�ؤوليات جتاه الأوالد والأحباء فال تكن مهم ًال.
ال�سرطان مهنيًّا وماليًّا� :أوران��و���س يف برج احلمل منذ العام املا�ضي
وه���ذا م��ؤ���ش��ر فلكي مهم بالن�سبة ال��ي��ك� ،إذ ق��د يفاجئك
�أورانو�س بتغيري مهني �أو يت�سبّب لك بنقلة مهنية لن تر�ضيك ماديًّا ما قد
ي�سبّب لك ارتبا ًكا .ال تتم ّرد بل كن ذكيًّا يف التفاعل مع هذه الأمور مهما كانت.
���ص��ح � ًّي��ا :وج����ود زح����ل يف ب����رج امل���ي���زان ق���د ي�����س � ّب��ب ل���ك ���ص��ع��وب��ة يف
احل���م���ل والإجن��������اب� ،أو رمب����ا ت��ع � ًب��ا ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل ط��ف��ل ي��خ��� ّ��ص��ك.
وم���ن ت����أث�ي�رات زح���ل �أي��� ً��ض��ا ت���راج���ع ���ص��حّ ��ي لأح����د �أف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة.
عاطفيًّا :ق��د يجلب زح��ل يف ب��رج امل��ي��زان ن�شوء عالقة ح��ب م��ع �شخ�ص
�أك�بر �س ًّنا� ،أو والدة طفل .العالقة اجلديدة بينك وبني احلبيب لن تتمتع
بانطالقة ع��ام �سليمة� ،إال �إذا ق �دّم الطرفان ت��ن��ازالت .ت�ستقيم الأم��ور كل
مرة تع�صف فيها الرياح بالعالقة وقد حت�صل على فر�صة ثانية وتخطط
مع احلبيب �إىل جل�سات هادئة للتفاهم� .إذا كنت عازبًا فالأجواء �ستكون
بالإجمال منا�سبة ،وقد تلتقي ب�شخ�ص يلفت انتباهك يف رحلة �أو ور�شة عمل.

من �أهم ال�سنني ملواليد العقرب ولعدة �أ�سباب فلكية رئي�سية
�أهمها ك�سوف ال�شم�س يف ب��رج العقرب بتاريخ  13ت�شرين
الثاين وو�صول كوكب زحل �إىل برجك .حل�سن احلظ �سيجلب
جوبيرت بع�ض االنفراجات يف الن�صف الأول من العام� .سنة
�صعبة لكنها تبد�أ ب�شكل جيد وبا�ستطاعتك تعزيز املواقع
العقرب وال���رواب���ط و�إي��ج��اد احل��ل��ول قبل و���ص��ول زح��ل �إىل برجك.
مهنيًّا وم��ال � ًّي��ا� :إذا ك��ن��ت م��وظ� ً�ف��ا ق��د حت�صل ع��ل��ى فر�صة
عمل �أف�ضل �أو رمب��ا على فر�صة عمل جانبي يخفف عليك ال�ضغط امل���ايل� .أما
�إذا كنت تعمل عم ًال ح���رًّا ،فعلى الأرج���ح هناك ازده���ار ملمو�س خ�لال الفرتة
الأوىل م��ن ال��ع��ام .اب��ت��داء م��ن  12ح��زي��ران يونيو تتغيرّ ال�����ص��ورة ن��و ًع��ا ما،
ً
خ�صو�صا ملواليد ت�شرين الثاين.
ولكنك �ستبقى حمط الأن��ظ��ار حل�صد املكا�سب
�صحيًّا :ق��د ي�سبّب زح��ل ت��راج � ًع��ا �صحيًّا ،لكن ك��ن ح���ذرًا �أي��ه��ا ال��ع��ق��رب .ال
تهمل �أيّ و���ض��ع م��ت��ق� ّل��ب ،ب��ل ه���ذه ه��ي ال�سنة الأف�����ض��ل ل�لاه��ت��م��ام بال�صحة.
ا�ست�شر طبيبك �إذا �شئت� ،إذ يجب �أن ت��ك��ون يف �أح�����س��ن حالتك اجل�سدية.
عاطفيًّا :تن ّقل امل�شرتي يف ب��رج ال��ث��ور �سيو ّفر ل��ك احل��ظ��وظ القوية و�ستكون
ل�صاحلك حتى  11ح��زي��ران ي��ون��ي��و ،وت��وق��ع االرت��ب��اط وال����زواج� .أم���ا نبتون
يف ب���رج احل���وت فيجلب ل��ك ع�لاق��ة م��ع �شخ�ص يعمل يف م��ؤ���س�����س��ة �صحية.
ق��د تختلط ب��وج��وه ج��دي��دة وم��ث�يرة ل�لاه��ت��م��ام وت�شعر ب�����س��ع��ادة وارت��ي��اح.

 2016لي�ست �سلبية �أب��� ًدا� .إنها �سنة �إب��داع وانفراجات على
ع���دّة �أ���ص��ع��دة ق��د حتمل ظ� ً
�روف��ا �شخ�صية وعائلية �إيجابية.
يجب توظيف تلك ال��ظ��روف لل ّم ال�شمل وتعزيز الأل��ف��ة لكنها يف
احلوت الوقت نف�سه ت�س ّلط الأ�ضواء على قدرتك على لعب دور الأه��ل �أو
امل�س�ؤول ،نظرًا لثقل بع�ض الواجبات بني احلني والآخ��ر .هنالك
�أرباح وهنالك �شهرة �إذا كنت طالبها .هناك احتفال بحدث �شخ�صي.
مهنيًّا وماليًّا :ال يزال �أورانو�س يتن ّقل يف بيت املال وزحل يف بيت امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
الكبرية� .سوف ترتاح من ال�ضغوط املالية �إبتداء من  5ت�شرين الأول .ال جتازف ب�أموالك
وال تتو ّرط يف توظيفات مالية .احم م�صاحلك املهنية .حاذر من م�صاريف قانونية.
�صحيًّا :ك�سوف ال�شم�س يف � 20أيار مايو �سي�س ّلط الأ�ضواء على متطلبات �صحية
�ضاغطة ورعاية ،وعكة �صحية ت�صيب �أحد �أفراد العائلة .يف �شهر �آب �ستظهر تطوّرات
و�أحداث من خارج جدول �أعمالك تتع ّلق بالو�ضع ال�صحي ،لذلك �سيقوم مولود احلوت
با�ست�شارة طبيب �أو قد تظهر م�شكلة عن �أحد املعاونني ،في�ضطر ملعاجلتها دون تلك�ؤ.
عاطفيًّاً � :
أي�ضا ك�سوف ال�شم�س ق��د ي��أت��ي برغبة يف ال����زواج ..يف ال�شهر الأول
م��ن ع���ام  .2016ق��د ي�����س��اه��م وج���ود ك��وك��ب زه���رة يف ب���رج احل���وت يف جلب
وتالق
احلظوظ العاطفية يف �إيجاد احللول للخالفات بني الع�شاق .م�صاحلات ٍ
�إذا ك��ان��ت العالقة ف��ات��رة �أو م��ه �دّدة باالنف�صال  .ك��ن مت�ساحمًا م��ع احلبيب
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احلمل

م��ه��ن��ي��ا:ق��د ت�تراج��ع �أو���ض��اع��ك املهنية
ل��ل��ي��وم مم��ا ي�����ش��ع��رك ب��ال��ق��ل��ق و التوتر
ع���اط���ف���ي���ا:ح���اول �أن ت����ك����ون �أك��ث�ر
�إي��ج��اب��ي��ة م���ع احل��ب��ي��ب و�أن تعطي.

امليزان

م��ه��ن��ي��ا:ت��واج��ه ب �ع ����ض ال� �ع ��راق� �ي ��ل يف
ال �ع �م��ل ال� �ي ��وم مم ��ا ي �� �ش �ع��رك ب��اال��س�ت�ي��اء
ع��اط �ف �ي��ا:جت �ن��ب ال �ن �ق��ا� �ش��ات احل��ام �ي��ة
ال� � �ت�� ��ى ال جت� � � ��دي م� � ��ع احل � �ب � �ي� ��ب.

مهنيا:يحمل لك اليوم الكثري من اللقاءات املميزة
التى جتني من ورائ��ه��ا الكثري من املكا�سب
الثور ع���اط���ف���ي���ا:ي���ج���ب �أن ت����ك����ون ع�لاق��ت��ك
م������ع احل����ب����ي����ب �أك�����ث����ر و�����ض����وح����ا.

مهنيا:حتتاج اىل الكثري م��ن امل�ساعدة
وال ��دع ��م ل ��ت ��ع��ود �أو� ��ض ��اع ��ك ك ��م ��ا كانت
العقرب ع ��اط��ف ��ي��ا:ت ��ب ��ادل االراء م ��ع احل ��ب ��ي��ب
وال ت � ��ف � ��ر� � ��ض ع ��ل ��ي ��ه ق � � � �رارات � � ��ك.

م�ه�ن�ي��ا:ك��ن �أك�ث�ر ث�ق��ة ب �ق��درات��ك يف العمل
وال ت�خ���ش��ى م ��ن جت��رب��ة �أم � ��ور ج��دي��دة
ع ��اط� �ف� �ي ��ا:ك ��ن واث�� �ق� ��ا م� ��ن احل �ب �ي��ب
وال ت � ��رى الأم � � � ��ور ب� �غ�ي�ر ح �ق �ي �ق �ت �ه��ا.

م��ه��ن ��ي��ا:حت��ت ��اج اىل اج � � �راء ال��ك��ث�ير من
االت ��� ��ص ��االت ال ��ه��ام ��ة ال ��ت ��ى ت ��دع ��م موقفك
عاطفيا:الكثري من امل ��واق��ف املرحة التى
حتدث اليوم وتقربك من �أحد الأ�شخا�ص.

جوزاء

م��ه��ن ��ي��ا:ق ��د ت�ضطر ال ��ي��وم ل��ل��ت��ن��ازل عن
بع�ض مطالبك ب�سبب �ضغوطات العمل
ال�سرطان ع ��اط��ف ��ي��ا�� �:ش��خ ��� ��ص م ��ا ي��ث�ير �إع��ج ��اب ��ك يف
ال ��ع��م��ل وال ت ��ع ��رف ك ��ي��ف ت ��ت ��ق ��رب منه.

اال�سد

م��ه��ن ��ي��ا:ت��خ��ف ال ��� ��ض ��غ ��وط ��ات عليك
ال ��ي ��وم ب ��ع��د ف�ت�رة ع��� ��ص��ي��ب ��ة م � ��ررت بها
ع ��اط��ف ��ي��ا:ت��� ��ش ��اه ��د ب ��ع��� ��ض امل ��واق ��ف
ت ��ت��ح ��ف��ظ ع ��ل ��ي��ه��ا م ��ن ق ��ب ��ل احل ��ب ��ي��ب.

اجلدي

الدلو

احلوت

مهنيا:تكرث الن�شاطات واالن ��ت ��ق��ادات
مم ��ا ي�شعرك ب ��االح��ب ��اط ال ت�ست�سلم
ع ��اط��ف ��ي ��ا:ع ��ل ��ي��ك �أن حت��ت�رم م�شاعر
احلبيب و�أن ال ت�سبب ل ��ه الإح ����راج.
مهنيا:تن�شغل ال ��ي��وم ب ��الأم ��ور املالية
وامل ��� ��ص ��رف ��ي ��ة اخل ��ا� ��ص ��ة ب ��ال��� ��ش ��رك ��ة
ع��اط��ف ��ي��ا:ك��ن متفهما ل ��و� ��ض��ع احلبيب
وح � ��اول �أن ت ��ت��خ��ط ��ى م��ع��ه امل��� ��ص ��اع ��ب.
م��ه��ن ��ي ��ا:ت ��ت��ج ��ادل ال ���ي���وم م���ع �أح���د
الأ�شخا�ص ح ��ول نقا�ش ه ��ام بالعمل
ع ��اط��ف ��ي ��ا:ك ��ن � ���ص ���ادق ���ا مب��� ��ش ��اع ��رك
م���ع احل ��ب ��ي��ب وال داع �����ي ل��ل��ن ��ف��اق.

س����دوك����و

العذراء

مهنيا:ت�شعر بعدم الإ�ستقرار اليوم بالعمل
ب�سبب الكثري من التغريات التى تدور من حولك
ع������اط������ف������ي������ا:احل������ب������ي������ب م���ت���ق���ل���ب
امل����������زاج مم�����ا ي�������ش���ع���رك ب���ال�������ض���ج���ر.
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