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الول مره يف تاريخ مدرسة راهبات الناصرة ...لجنة أولياء أمور الطالب تكرّم
املعلمات الفاضالت وتحتفي بالطالب يف احتفال مهيب يف ساحة املدرسة

ب��������أي ذن��������ب َق�����ت�����ل�����ت؟؟؟ بعد مضي خمس سنوات...
االف���راج ع��ن رئ��ي��س الدولة
مقتل الطالبة
االس��ب��ق م��وش��ي��ه كتساف

ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻼﻳﺠﺎﺭ
ﻃﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  110ﻣﺘﺮ
ﺗﻢ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻠﺪ-ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﺮ-ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ 10%ﻧﻘﺎﻁ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ

ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
052-3808680

وج�������دان اب���و
ح��م��ي��د (15
ع����ام����ا) م��ن

ﻣﻄﻠﻮﺏ

ﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺍﺭﻣﺎ
ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻃﺒﺎﺧﻴﻦ

ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺰﺍﻛﻲ

ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
04-9862792

ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﺴﻴﺤﻴﺎ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺃﺑـــــﻨـــــﺎﺀ ﻭﺑـــــﻨـــــﺎﺕ ﺍﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺪﺓ ﺇﺧـــﻮﺗـــﻬـــﺎ
ﻭﻋــــــﻤــــــﻮﻡ ﺁﻝ ﻗــــﺴــــﻴــــﺲ ﻭﺟــــــــﺮﻭﺱ
ﺃﻗـــﺮﺑـــﺎﺅﻫـــﻢ ﻭﺃﻧــﺴــﺒــﺎﺅﻫــﻢ ﻓـــﻲ ﺷــﻔــﺎﻋــﻤــﺮﻭ
ﻭﺍﻟـــــﺨـــــﺎﺭﺝ ﻳـــﺪﻋـــﻮﻧـــﻜـــﻢ ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ
ﻗـــــــــــــﺪﺍﺱ ﻭﺟــــــــﻨــــــــﺎﺯ ﺍﻷﺭﺑـــــﻌـــــﻴـــــﻦ
ﺭﺍﺣـــــــــــــﺔ ﻟـــــﻨـــــﻔـــــﺲ ﻓــــﻘــــﻴــــﺪﺗــــﻬــــﻢ
ﺍﻟــــــﻐــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ ﻃـــــﻴـــــﺒـــــﺔ ﺍﻟـــــﺬﻛـــــﺮ

ﻟﻴﻠﻰ ﻧﺎﻳﻒ ﻗﺴﻴﺲ
)ﺍﻡ ﺍﻟﻴﺎﺱ(
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األخبار

الول مره يف تاريخ مدرسة راهبات الناصرة ...لجنة أولياء أمور الطالب تكرّم
املعلمات الفاضالت وتحتفي بالطالب يف احتفال مهيب يف ساحة املدرسة
القس فؤاد داغر يضفي برتانيم ميالدية اجوا ًء مميزة على االحتفال
اكرث من عامني حيث مت ذلك ف��ورا ومت ت�سليم اجهزة احلوا�سيب
واجهزة بث ال�صورةه ومن ثم انربى اع�ضاء اللجنة الجناز م�شروع
ت�سيال للحفاظ على االطفال مع وجبة غ��ذاء حتى ال�ساعة الثالثة
لكل ام ترغب بذلك ح�سب توجه االه��ل بهذا اخل�صو�ص حيث زار
رئي�س اللجنة تهامه جنار وع�ضو اللجنة ال�صيديل ع�صام خوريه
ومدير املدر�سة رام��ي ���س��رور ,مدير ع��ام البلدية الدكتور كمال
�شوفانية ,وهناك مت التداول باملو�ضوع لتحقيق رغبة املدير بدفع
البلدية تكاليف امل�صاريف اخلا�صة التي ت�ستحقها كل مدر�سة من
قبل جمعية ت�سيال حيث مت اقرار امل�شروع وال�شروع بتنفيذه فورا .
هذا وانربت اللجنة حتقق اجنا ًزا ا�ضافيًا الول مرة يف تاريخ املدر�سة
بتكرمي املعلمات واملدير واالحتفاء بالعيد ال�سعيد مع الطالب حيث مت
تنظيم احتفال رائع يف �ساحة املدر�سة مت ت�صوير فلم خا�ص ت�شاهدونه
على موقع ال�سالم يف موقع التوا�صل االجتماعي – الفي�س بوك بعد
ايام  ،فقد جتمعت املعلمات والطالب يف ال�ساحة حيث اقيمت ترانيم
ميالدية رائعة قدمها الق�س ف�ؤاد داغر املوقر حيث ابدع يف التفاعل
مع الطالب واملعلمات واع�ضاء اللجنة ومن ثم مت االحتفال بتوزيع
�سالل معايدة فخمة على املعلمات ,حيث قام اع�ضاء جلنة االولياء
اجناز يتلو اجناز حتققه جلنة اولياء امور الطالب يف مدر�سة راهبات اند اي بادارة زايد زايد ,حيث تكلف االخري بثمن العري�شه كامال بت�سليم املعلمات هذه الهدايا بروح امليالد املجيد ومن ثم قام بابا نويل
النا�صرة يف مدينة �شفاعمرو ,فبعد حتقيق تركيب العري�شه يف مدخل  ،بادر اع�ضاء اللجنة بال�ضغط على ادارة بلدية �شفاعمرو من اجل بتوزيع الهدايا على الطالب الفرحني الذين زينوا االحتفال بح�ضورهم
احل�ضانات حلماية االهل من ال�شتاء الغزير ,بدعم من حمالت تي حتقيق ت�سليم احلوا�سيب للمدر�سة ح�سب وع��ودات م�ستمرة من ك���������������ل ع��������������������ام وان���������������ت���������������م ب�������������ال�������������ف خ��ي��ر

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

اعالناتكم0525363507
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ﺍﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺑﻼ ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﺍﺟﻮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ

ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻕ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﺤﻮﻡ ﻃﺎﺯﺟﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﺧﻴﺼﺔ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ )ﺩﻟﻴﻜﺎﺗﺲ( 04-9868555

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﻃﻪ
ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﺟﻤﻞ ﻭﺍﻓﺨﻢ
ﻣﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﻼﻡ ﺑﺸﻮﺗﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﺸﻮﺗﻲ 04-6960990
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ب������������أي ذن������������ب َق�������ت�������ل�������ت؟؟؟ تُ���ش���ك���ل أغ��ل��ب��ي��ة امل���ج���ل���س ال���ب���ل���دي:
كتل املعارضة يف بلدية شفاعمرو ترفض املشروع
االسكاني وتعتربه خطرا على املدينة وأهلها

م��ق��ت��ل ال��ط��ال��ب��ة وج������دان اب����و حميد
( 15ع����ام����ا) م����ن ك���س���رى  -سميع

�شارك الآالف من قرية ك�سرى والقرى املجاورة
ورج���ال دي��ن ور�ؤ���س��اء جمال�س بت�شييع جثمان
ال��ط��ال��ب��ة وج����دان �أب���و حميد اىل م��ث��واه الأخ�ي�ر
ب��ق��ل��وب يعت�صرها احل���زن والأمل واحل�����س��رة.

الطالبة وج��دان ابو حميد ( 15عاما) من ك�سرى
�سميع ,لقيت م�صرعها يوم الثالثاء  ,بعد ان عرث
على جثتها يف منتزه ه�سلعيم – ال�صخور وهومنتزه
ال��ع��اب ق���رب ال��ق��ري��ة  ,وعليها ع�لام��ات ع��ن��ف .
ق����وات ك��ب�يرة م��ن ال�����ش��رط��ة و���ص��ل��ت اىل مكان
احل����ادث  ,وب��ا���ش��رت التحقيق  ,ح��ي��ث ح��اول
ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي ال���ذي و���ص��ل اىل م��ك��ان احل���ادث
ان��ق��اذ حياتها ع��ن ط��ري��ق عمليات االن��ع��ا���ش اال
ان امل��ح��اوالت ب��اءت بالف�شل ومت اق��رار وفاتها .
وجدان ابو حميد طالبة يف ال�صف احلادي  ،وهي
طالبة متفوقة وي�شهد لها ابناء بلدتها وكل من عرفها
باالخالق احلميدة والتفوق والت�ألق يف الدرا�سة
 ,انتهى م�شوار حياتها اثناء عودتها من مدر�ستها
اىل بيتها القريب من املدر�سة...فب�أي ذنب َقتلت؟؟؟

اع����دادي����ة ع���اط���ف خ��ط��ي��ب تحتفل
ب���امل���ي�ل�اد ون���ه���اي���ة ال���ف���ص���ل االول
احتفاال بنهاية الف�صل وا�ستقباال لل�سنة اجلديدة
ومبنا�سبة عيد امليالد املجيد احتفلت مدر�سة
عاطف خطيب االعداديّة يف �شفاعمرو والتي يديرها
املربي املربّي معمّر �صغري بكري�سما�س ماركت
وهو عبارة عن �إقامة �سوق من انتاج الطلاّ ب .
و�أق���ي���م���ت �أي�������ض���ا ف���ع���ال��� ّي���ات ت��رف��ي��ه � ّي��ة مع
ال�����س��اح��ر امل��ب��دع حم � ّم��د خ�ير وع��ر���ض دب��ك��ة.
�أ����ش���رف ع��ل��ى ه����ذا ال���ي���وم م���ر ّك���زة ال�ترب��ي��ة
االج����ت����م����اع���� ّي����ة امل���ع��� ّل���م���ة ه����ي����ام ع������وّاد
وامل��ع�� ّل��م ب��ه��اء ط���ه م���ع م��ر ّب��ي��ي ال�����ص��ف��وف .
هذا وقد �شارك املدر�سة بهذا اليوم املميز جلنة
اول��ي��اء ام��ور ال��ط�لاب يف املدر�سة و�أع�����ض��اء من

اللجنة القطرية لأول��ي��اء ام��ور الطالب والذين
ع�ب�روا ع��ن اعجابهم ور���ض��اه��م ع��ن ه��ذا اليوم
املميز ال��ذي ات�سم بلوحات العيد وج��و العيد
هذا وقد اثنى مدير املدر�سة املربي معمر �صغري
على العمل اجلبار و�شكر مركزة الرتبية االجتماعية
املعلمة هيام عواد واملربي بهاء طه و�شكر كل طاقم
الهيئة التدري�سية الذي جتند لإجناح هذا اليوم
هذا وقد قامت جلنة املعلمني يف املدر�سة بتنظيم
وجبة غ��داء فاخرة يف مطعم �صيدا يف �شفاعمرو
ل��ط��اق��م ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة مبنا�سبة انتهاء
الف�صل االول وح��ل��ول االع��ي��اد املجيدة والتي
ا���ض��اف��ت رون��ق��ا وبهجة على جميع املعلمني .

ت������ط������ورات ج�����دي�����دة ب��ق��ض��ي��ة
ع���ص���اب���ة ال���ه���وات���ف ال��خ��ل��ي��وي��ة
عممت ال�شرطة  ،بيانا ي��وم االرب��ع��اء ،جاء
فيه "ا�ستمرارا لتحقيقات ال�شرطة يف ملف
اعتقال م�شتبه ( 34عاما) من �سكان مدينة
طمرة ،يوم الثالثاء وال��ذي تن�سب له �شبهات
رئ��ا���س��ة ع�صابة ال�ضالعة يف عمليات ن�صب
واح��ت��ي��ال مب��ج��ال ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة يف �شتى
مناطق ال�شمال ،مت نهار االرب��ع��اء اعتقال 2
م�شتبهني ا�ضافيني مركزيني اع�ضاء الع�صابة
( 24عاما) من �سكان طمرة حيث من املقرر
طلب متديد فرتة اعتقالهما خالل �ساعات نهار
ي��وم اخلمي�س على ذم��ة التحقيقات اجلارية.
وكانت ال�شرطة قد ا�ستلمت �شكوى يف �شهر �سبتمرب
الفائت مع توجهها لعموم اجلمهور بالتوجه
لل�شرطة فيما اذا وقعوا �ضحايا �صفقات �شراء

هواتف نقالة بنف�س املوا�صفات واال�سلوب الذي
اتبعته الع�صابة ومع اعتقال وحتقيق ال�شرطة
منذ حينها مع ع�شرات امل�شتبهني ال�ضالعني يف
تنفيذ �صفقات م�شبوهة وكذلك مع وكالء مبيعات
م�شتبهني بالتعاون مع القيمني على تنفيذ �صفقات
حمالت التنزيالت ذات ال�صلة ،وكذلك مت تفتي�ش
منازلهم و�ضبط مركبات خا�صة وحيث توا�صل
ال�شرطة التحقيق �صحيح لهذه املرحلة يف 450
�شكوى ملواطنني غالبيتهم ع��رب �سكان طمرة
و�شفاعمرو ومبا يقدر اجمايل خ�سائره نتيجة
الن�صب واالحتيال يف نحو  10مليون �شاقل.
هذا قد مت نهار االربعاء متديد فرتة اعتقال
امل�شتبه رئ��ي�����س الع�صابة وذل���ك يف حمكمة
ال�صلح بطربيا على ذمة التحقيقات اجلارية".

* زهري كركبي :املؤسسة ال تنوي الخري لشفاعمرو بهذا املشروع املشبوه *
رف�����ض��ت ك��ت��ل امل��ع��ار���ض��ة يف جل�سة املجل�س
البلدي املنعقدة ي��وم �أم�����س الأول االرب��ع��اء،
امل�شروع الإ�سكاين ال��ذي طرحه رئي�س البلدية
�أم�ي�ن عنبتاوي للمرة الثالثة على ال��ت��وايل.
وا��������ص�������رت ك����ت����ل امل�����ع�����ار������ض�����ة ع��ل��ى
رف�������ض���ه���ا ل�����ه�����ذا امل�����������ش�����روع اخل����ط��ي�ر.
و�سوغ رئي�س كتلة اجلبهة يف مداخلة طويلة
بعد درا�سة �شاملة للم�شروع مدى خطورته على
املدينة و�أهلها ،م�ؤكدا �أن جلنة التنظيم والبناء
ت�صدر �سنويا  200رخ�صة بناء م��ن �أرا���ض
خا�صة لأهايل �شفاعمرو .بينما اليوم ا�ضيف اىل
هذا العدد من الرخ�ص التي ترغب وزارة اال�سكان
ا�صدارها  6500رخ�صة بناء من ارا�ضي الدولة.
�أ���ض��ف اىل ذل��ك  1000رخ�صة م��ن االرا���ض��ي

اخلا�صة ،خالل � 5سنوات� ،أي �إ�سكان ما يقارب
ثالثني الف مواطن خالل هذه الفرتة الق�صرية.
و�أ���ش��ار كركبي اىل �أن وراء امل�����ش��روع خطة
جل��ل��ب �آالف ال���ع���ائ�ل�ات م���ن خ�����ارج مدينة
�شفاعمرو م��ا �سي�ضر بالن�سيج االجتماعي
للمجتمع ال�شفاعمري ال��ذي تربى عليه اهلها
م��ن ت���� ٍآخ وحم��ب��ة وم���ودة لبع�ضهم البع�ض.
لذلك رف�ضت كتل املعار�ضة هذا امل�شروع وهذه
االتفاقية النه ي�شتم منه رائحة وخمطط �سلطوي
خميف ،باال�ضافة اىل عدم تو�سيع م�سطحات القرى
واملدن العربية االخرى وح�شرهم يف �شفاعمرو.
ومناجلديرذكره�أنكتلاملعار�ضةوللمرةاخلام�سة
على التوايل تقرر م�صري جل�سات املجل�س البلدي
النها متلك االغلبية املطلقة يف املجل�س البلدي.

ب��ع��د م��ض��ي خ��م��س س���ن���وات ...االف����راج عن
رئ��ي��س ال���دول���ة االس��ب��ق م��وش��ي��ه كتساف

بعد م�ضي خم�س �سنوات داخ��ل ال�سجن مت
ع�صر الأرب��ع��اء  ,الإف���راج ع��ن رئي�س الدولة
ال�����س��اب��ق مو�شيه كت�ساف م��ن ال�سجن حيث
�أن����ه ك���ان ي��ق�����ض��ي ع��ق��وب��ة ال�����س��ج��ن الفعلي

مل���دة �سبع ���س��ن��وات ب��ع��د �أن �أُدي����ن بارتكاب
�سل�سلة جرائم جن�سية �أخطرها الإغت�صاب.
ه��ذا وك��ان��ت جلنة الثلثقد رف�ضت يف ال�سابق
طلبات اعفاء مو�شيه كت�ساف بالثلث  ،نظرا
لعدم خ�ضوعه ل���دورات ت�أهيلية يف ال�سجن ،
وبعد ان خ�ضع لدورات ت�أهيل على ان تتوا�صل
وهو خارج ال�سجن تقرر قبول اعفائه بالثلث .
وافيد �أن جلنة الإفراجات فر�ضت قيودا على
تنقالت كت�ساف وح��ظ��ر عليه م��غ��ادرة البالد
حتى نهاية ع��ام  2018واخل���روج م��ن منزله
م��ن ال�ساعة العا�شرة ليال وح��ت��ى ال�ساد�سة
���ص��ب��اح��ا وخم��ال��ط��ة ا���ش��خ��ا���ص جم���رم�ي�ن ..

امل���ف���ت���ش ت���وف���ي���ق زع��������رورة ي��ح��ص��ل على
ج���ائ���زة أف���ض���ل م��ف��ت��ش يف وزارة امل���ع���ارف

�أق���ام���ت وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م اح��ت��ف��اال لتتويج
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة امل� ّ
��وظ���ف امل��ت��م � ّي��ز للعام
ّ
 2015ح�����ض��ره ك��ب��ار م��وظ��ف��ي ال������وزارة .
املديرة العامّة ل��ل��وزارة  ،ميخال كوهني ه ّنات
جميع الفائزين بهذه اجلائزة متمنيّة لهم النجاح
م�ضيفة ب�أ ّن هذه املنا�سبة هي فر�صة جيّدة لنقول
كلمة �شكر وتقدير بحق جميع الفائزين الذين يرون
بوظائفهم ر�سالة م�ؤ ّكدة ب�أ ّننا ن�شهد يف الفرتة
الأخرية قفزات نوعيّة جديّدة يف جمال التح�صيل

العلمي  ،تذويت القيم وتقلي�ص الفجوات وتطوّرا
ملحوظا يف عمل الوزارة بكل املفاهيم بهدف احداث
التغيري املطلوب مل�ستقبل �أف�ضل جلهاز التعليم .
�أ ّم��ا الفائزون بهذه اجل��ائ��زة من الو�سط فهم :
 .1املف ّت�ش علي القريناوي  :مف ّت�شا عاماعلى املدار�س
فوق االبتدائيّة يف الو�سط البدوي  -لواء اجلنوب
 .2املف ّت�ش توفيق زعرورة :مف ّتا عاما على املدار�س
فوق االبتدائيّة يف الو�سط العربي – لواء ال�شمال
 .3املف ّت�ش ج�لال �أ�سعد  :مف ّت�ش الو�سطني
ال�������درزي وال�����ش��رك�����س��ي  -ل�����واء ال�����ش��م��ال
كذلك فاز ّ
املوظف فار�س طويل  ،مدير ق�سم �أ ( ق�سم
الرتخي�ص ) وطاقم موظفيه بجائزة الطاقم املتميّز .
وامل� ّ
��وظ���ف نبيه �أب���و ي��و���س��ف ،م��دي��ر يف جمال
امليزانيّات على اجلائزة �ضمن الطاقم املتميّز
لق�سم االقت�صاد وامليزانيّات يف وزارة التعليم .
وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ت��ت��م� ّن��ى ال��ن��ج��اح للجميع .
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عروض مسرحيات هادفة لطالب مدرسة الكاثوليك عرض مسرحية "دير بالك" لطالب مدرسة
االبتدائية ضمن السلة الثقافية يف شفاعمرو
ال�سلة مفتان شفاعمرو ضمن السلة الثقافية
بعنوان " مقالب ح�سونة" وذلك �ضمن فعاليات

الثقافية يف دار الثقافة والفنون يف بلدية �شفاعمرو.
مت خالل امل�سرحيات توظيف اهداف �سامية ومقاطع
هادفة مما يفتح املجال �أمام �إمكانية تعري�ض �أطفالنا
للثقافات وال��ف��ن��ون الأخ����رى ،وه��و م��ا ي���د�أب اليه
م�شروع ال�سلة الثقافية والذي يديره ال�صحايف ح�سني
ال�شاعر م�ؤك ًدا ان "اختيار امل�سرحيات يتم دائمًا يف
حيثيات امل�ضامني واملوا�ضيع املالئمة لطالبنا".
ادارة امل��در���س��ة ع�ب�رت ع��ن ���ش��ك��ره��ا للم�س�ؤولني
ا�ستمتع ط�لاب م��در���س��ة الكاثوليك االب��ت��دائ��ي��ة يف لك�شف ال��ط�لاب مل��ث��ل ه���ذه ال�برام��ج وامل�سرحيات
�شفاعمرو خالل عر�ض م�سرحتي الأوىل جليل ال�ضفار الثقافية التي تعطي رون� ً�ق��ا �آخ��ر للطالب وخا�ص ًة
بعنوان " ام �سليم والثعلب" والثانية ل�شريحة الكبار يف ن��ه��اي��ة ال��ف�����ص��ل الأول و�أج������واء ع��ي��د امل��ي�لاد.

الثقافة والفنون يف بلدية �شفاعمرو و�ضمن الفعاليات
اجلمة التي ت�شهدها املدر�سة يف الأ�سبوع الأخري.
افتتح العر�ض ال�صحايف ح�سني ال�شاعر مركز ال�سلة
الثقافية ،م�ؤك ًدا على اهداف امل�سرحية الهامة والتي
يع�شها الطالب خالل ال��دوام الدرا�سي والتي تعالج
ق�ضايا العنف بني الطالب وم��ن اجلدير ذك��ره ان
امل�سرحية القت �إعجاب الطالب والهيئة التدري�سية.
�شاهد طالب
مدر�سة مفتان يف �شفاعمرو نهاية الأ�سبوع مديرة املدر�سة املربية اقبال ح�سون ثمنت مثل
املا�ضي ً
عر�ضاممي َ
مل�سرح
التابعة
بالك"
"دير
مل�سرحية
ا
ز
ه��ذه الن�شاطات التي تعود بالفائدة على الطالب
الأجيال يف طمرة� ،ضمن فعاليات ال�سلة الثقافية يف دار م��ن خ�ل�ال ت��ذوي��ت ال��ق��ي��م ال�ترب��وي��ة يف نفو�سهم.

اخ���ت���ت���ام ب���ط���ول���ة ك�����رة ال���س���ل���ة يف ال� �ك ��ات ��ب م �ح �م��د ع �ل��ي ط���ه وال��ف��ن��ان��ة روض���ة
امل������دارس اإلب��ت��دائ��ي��ة يف شفاعمرو س�ل�ي�م��ان يف ض�ي��اف��ة م��درس��ة ال�ب�رج يف شفاعمرو
العني '�أ" واملدر�سة "د" واملدر�سة "هـ" ،مدر�سه
الب�صلية ،االب��ت��دائ��ي��ة "ب" واالب��ت��دائ��ي��ة "ج".
ات�����س��م��ت م���ب���اري���ات الأوالد ب��ن��دي��ه ك��ب�يره
وك���ان ال��ف��وز بالنهائي م��ن ن�صيب االبتدائية
"�أ" ال��ع�ين م��ع امل���درب ت��ام��ر عليان بعد �أن
ت��غ��ل��ب ب��ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى م��در���س��ة الب�صلية.
�أم��ا بالن�سبة لبطولة البنات فكان من الوا�ضح
تغلب يف الأداء وامل�ستوى ملدر�سه املكتب بقيادة
املعلمة فيكتوريا ع��ب��دو وق��د ق��ام برتكيز كل
البطوالت مركز الدورات الأ�ستاذ فرا�س حالحله.
اختتم مطلع اال�سبوع املا�ضي ،بطولة كرة ال�سلة و�شكر الأ�ستاذ ك��ارم �صبح مدير ق�سم الريا�ضة
للبنات والبنني للمدار�س االبتدائية يف �شفاعمرو ،معلمي الرتبية البدنية ومدراء املدار�س امل�شرتكة
حيث ا�شرتك يف البطولة كل من املدر�سة االبتدائية على تعاونهم من �أجل تطوير الريا�ضة يف مدار�سهم.
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ح��ل الكاتب والأدي���ب حممد علي ط��ه والفنانة
رو���ض��ة �سليمان �ضيّفني ع��ل��ى ط�لاب مدر�سة
ال��ب�رج يف ���ش��ف��اع��م��رو  ،وذل����ك ���ض��م��ن �سل�سلة
ال��ل��ق��اءات م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج ال�سلة الثقافية
يف ب��ل��دي��ة �شفاعمرو ودار ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون.

وك���ان يف ا�ستقبالهما م��دي��ر امل��در���س��ة الأ�ستاذ
ع��م��ر خ��ال��دي ال���ذي رح���ب بال�ضيفني و�أ���ش��ار
لر�ؤية املدر�سة التعليمية والرتبوية و�شكرهما
ع��ل��ى ع��ط��ائ��ه��م��ا امل��م��ي��ز وع���ل���ى �إب���داع���ه���م���ا.
مر ّكز ال�سلة الثقافية ال�صحايف ح�سني ال�شاعر �أكد
على اهمية مثل هذه اللقاءات والتي تهدف اللقاءات
مع الأدباء والفنانني ومع رواة الق�ص�ص يف �أجيال
مبكرة اىل تعميق التجربة الأدبية و�إثرائها مب�ساعدة
اللقاء املبا�شر مع املبدعني يف حقل الأدب والفن.
وا�ستمتع الطالب مع الكاتب ال��ذي حت��دث عن
م�سريته مع القلم وكتابة ق�ص�ص الأطفال وجتربته
الغنية يف بحر الكتابة الأدبية� ،أما الفنانة رو�ضة
�سليمان �سردت ق�ص�ص واقعية نالت �إعجاب الطالب.
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ﺻﺤﻴﺔ
ﺗﺘﻘﺪم أﺳﺮة ﻣﻜﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ّ
ﺑﺄﻋﻄﺮ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻃﻴﺐ ا�ﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ا�ﻋﻴﺎد اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ
أﻋﺎدﻫﺎ ا� ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺗﻜﻢ
ﺑﺘﻤﺎم اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻌﺎدة.
ﻣﻴﻼد ﻣﺠﻴﺪ ورأس ﺳﻨﻪ ﻣﺒﺎرﻛﺔ.
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻜﻢ وﺳﻼﻣﺔ أﺑﻨﺎﺋﻜﻢ ﻧﺮﺟﻮ
ً
ﻣﻨﻜﻢ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ وإﺑﻌﺎد أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ
وأوﻻدﻛﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻮاء واﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت
وا�ﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﻜﺴﻮر.
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﻋﻄﻠﺔ أﻋﻴﺎد ﺳﻌﻴﺪة وآﻣﻨﺔ.

ﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ ﺑﺄﻟﻒ ﺧﻴﺮ

ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺮﺿﻰ وﻓﻲ ﻣﻜﺎﺑﻲ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ا�ﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد

ﺩﻋﻮﺓ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﻃﻪ

ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  27/12/2016ﻭ 28/12/2016
ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺄﻫﻼً ﻭﺳﻬﻼً ﺑﻜﻢ

ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ

04-6960990

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﻼﻡ ﺑﺸﻮﺗﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﺸﻮﺗﻲ
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د .أحمد مطلق حجازي مدير عام اتحاد املياه منطقة شفاعمرو يطالب
وزير البنى التحتية د .شطاينتس بالتدخل السريع أمام بلدية كريات
اتا لحل ملشكلة خط املجمع الرئيسي واملضخة الرئيسية يف الناعمة

�أبرق د� .أحمد مطلق حجازي مدير عام احتاد املياه وال�صرف
ال�صحي منطقة �شفاعمرو بر�سالة عاجلة لوزير الطاقة املياه
والبنى التحتية د .يوفال �شطاينت�س للتدخل ال�سريع �أمام
بلدية كريات اتا حلل م�شكلة امل�ضخة الرئي�سية يف منطقة
الناعمة وخط املجمع الرئي�سي للبلدان� :شفاعمرو ،عبلني،
و�أ�شار مدير عام االحتاد د .حجازي يف ر�سالته اىل �أن "
احتاد املياه بد�أ منذ عام  2010بتخطيط وتطوير م�شروع
لإقامة جممع �صرف �صحي رئي�سي وم�ضخة رئي�سية بدعم
كبري من �سلطة املياه ،والذي ي�ضم خط �ضخ بطول  9كم
من مفرق الناعمة حتى املنطقة اجلنوبية غرب كريات اتا،
لأجل بناء ومد خط ال�صرف ال�صحي اجلديد على يد دائرة
تطوير البنى التحتية يف �سلطة املياه مبيزانية خا�صة
تبلغ  59.1مليون �شيكيل لتغطية امل�شروع ،ي�شار اىل �أن
احلديث يدور عن م�شروع ذا اهمية كبرية والذي يعترب من
ا�ضخم امل�شاريع املركزية الحتاد املياه منطقة �شفاعمرو،
وال���ذي ي��وف��ر بيئة �صحية لأه���ايل �شفاعمرو وعبلني،
وي�ساهم يف بناء االف الوحدات ال�سكنية يف البلدين ،وقد
بد�أ االحتاد بتنفيذ امل�شروع وا�ستغالل  20مليون �شيكيل

من امليزانية ،و�إقامة م�ضخة رئي�سية يف منطقة الناعمة
حتت نفوذ بلدية كريات اتا ،ومتكن من مد حتى  6كم من
مفرتق الناعمة حتى حماذاة كريات اتا ،ولأجل االنتهاء
من تنفيذ امل�شروع فان االحتاد بحاجة اىل  3كم فقط من
احلفر يف منطقة كريات اتا ،اال ان بلدية كريات اتا ترف�ض
منح االحت��اد امل�صادقة على ذل��ك ،هذه العرقلة من قبل
كريات اتا متنع ا�ستكمال تنفيذ مد خط ال�صرف ال�صحي
الرئي�سي اجل��دي��د ،وب��ن��اء امل�ضخة الرئي�سية ،وذه��اب
امليزانيات ال�ضخمة التي مت ا�ستثمارها يف تنفيذ امل�شروع
�سدى .وتعلل كريات اتا رف�ضها ملنح امل�صادقة على مد
خط طوله فقط  3كم داخل م�سطحها على �أنه ي�ؤثر على
اخلارطة الهيكلية امل�ستقبلية الواقعة �شرقا لكريات اتا".
و�أ�ضاف مدير عام االحتاد د� .أحمد حجازي ":ب�أن رف�ض
بلدية كريات اتا ال�ستكمال تنفيذ امل�شروع وتعاملها بهذا
ال�شكل مي�س بجريانها البلدان املنتفعة من هذا امل�شروع،
فهي جتعل �سكان �شفاعمرو وعبلني كرهائن وتفر�ض عليهم
املعاناة ب�سبب �شبكة �صرف �صحي غري مالئمة ،وموا�صلة
املعاناة ب�سبب نق�ص يف الوحدات ال�سكنية ،وي�ضطر احتاد
املياه ملواجهة ه��ذه امل�شكلة بجدية يف حماولة للحفاظ
على �شبكة ال�صرف ال�صحي ومنع انهيارها ،و�أكد مدير
عام االحتاد د .حجازي يف ختام ر�سالته ب�أن �سلطة املياه
ووزارة البيئة يدعمون ب�شكل مطلق موقف احتاد املياه".
قريبا اجتماع للبحث يف الق�ضية بني ر�ؤ�ساء ال�سلطات املحلية
�شفاعمرو وعبلني ومدير عام احتاد املياه منطقة �شفاعمرو
ه��ذا ومت االت��ف��اق على عقد اجتماع عاجل ب�ين ر�ؤ�ساء
ال�سلطات املحلية ل�شفاعمرو ال�سيد امني عنبتاوي ورئي�س
املجل�س املحلي لعبلني ال�سيد م�أمون ال�شيخ �أحمد ومدير
ع��ام احت��اد امل��ي��اه .د .احمد حجازي والطواقم املهنية
اال�سبوع القادم للبحث يف م�سار الق�ضية والتن�سيق امل�شرتك
ملواجهة وال�ضغط على كريات اتا ملنح الت�صاريح الالزمة
لإنهاء تنفيذ امل�شروع .كما مت حتديد جل�سة مع مدير �سلطة
املياه ال�سيد مو�شي غرازي وامل�ست�شارة الق�ضائية تاهلي
براند�س من �سلطة املياه والطاقم املهني للبحث كذلك يف
هذه الق�ضية ملا يعود مب�صلحة املواطنني يف بلدان االحتاد.

جمعية ال����روح ال��ط��ي��ب��ة يف زي����ارة شكر
الت����ح����اد امل����ي����اه م��ن��ط��ق��ة ش��ف��اع��م��رو

هالل حاج يحيا مدير املجتمع العربي يف جمعية الروح الطيبة ":اتحاد املياه
هو الشركة العربية الوحيدة التي شاركت يف مشاريع األعمال الخريية"

د .أحمد مطلق حجازي مدير عام اتحاد املياه منطقة شفاعمرو“ ":نحن نساهم يف
بناءمجتمعمتواصلوأفضل،يتمتعبكفاءاتبشريةعاليةعلىمختلفاألصعدة"

ا�ستقبل مدير عام احتاد املياه وال�صرف ال�صحي
منطقة �شفاعمرو الدكتور احمد مطلق حجازي،
ال�سيد ه�لال ح��اج يحيا مدير املجتمع العربي
يف جمعية ال��روح الطيبة وذل��ك يف مكاتب ادارة
االحتاد يف �شفاعمرو ،وتهدف الزيارة لتقدمي ال�شكر
�أوال لإدارة وطاقم احتاد املياه على ال�شراكة مع
جمعية ال��روح الطيبة ودعمها لل�سلطات املحلية
التابعة الحتاد املياه وجلمهور زبائن احتاد املياه
يف تنفيذ م�شاريع اخلريية �ضمن ا�سبوع االعمال
اخل�يري��ة للعام  2015وال��ع��ام  ،2016و�أك��د
ال�سيد ه�لال ح��اج يحيا ب ��أن ال�شراكة مع احتاد
املياه منطقة �شفاعمرو لتنظيم وتنفيذ االعمال
اخلريية مبثابة حمفز ل�شركات عربية واحتادات
مياه �أخرى للبدء ب�شراكة جماهريية لتعزيز العمل
التطوعي والقيام ب�أعمال خري يف جمتمعنا العربي".
وقال ":نتقدم بال�شكر ملدير عام احت��اد املياه د.

�أحمد حجازي القائم على ادارة االحتاد ولطاقم
املوظفني على عطائهم وتطوعهم يف ا�سبوع االعمال
اخلريية" .كما توجه حاج يحيا ملدير عام االحتاد
د .حجازي بطلب ت�شجيع وحتفيز مدراء احتادات
مياه ع��رب لالن�ضمام لتنفيذ مل�شاريع تطوعية
لتعزيز ال�شراكة مع اجلمهور يف املجتمع العربي".
ومن جانبه �أو�ضح مدير عام احتاد املياه منطقة
�شفاعمرو د� .أحمد حجازي“ :نحن يف احتاد املياه
ن�ساهم يف بناء جمتمع متوا�صل و�أف�ضل ،يتمتع
بكفاءات ب�شرية عالية على خمتلف الأ�صعدة،،
من خالل تبني دورا اجتماعيا يرقى �إىل م�ستوى
توقعات �أهلنا يف ب��ل��دان االحت���اد ب�شكل خا�ص
وجمتمعنا العربي ب�شكل ع��ام ،وال بد من كلمة
�شكر لطاقم موظفي الإحت��اد املهنيني واملخل�صني
يف عملهم والتن�سيق التام مع ر�ؤ�ساء ال�سلطات
املحلية ومركزي امل�شاريع اخلريية يف ال�سلطات
املحلية لإجن���اح �شراكتنا م��ع �أه��ل��ن��ا يف بلدات
االحت����اد ،كما ن�شكر م��دي��ر املجتمع ال��ع��رب��ي يف
جمعية "الروح الطيبة" على دوره يف تعزيز القيم
االجتماعية و�أبرزها قيمة العمل اخلريي لأبناء
جمتمعنا" .ن�ؤكد ا�ستمرارنا وتوا�صلنا مع جمعية
الروح الطيبة لنلتقي �ضمن م�شاريع اعمال خريية
للعام ال��ق��ادم  ،2017من خ�لال تنفيذ م�شاريع
خا�صة يف جمال املياه حتمل قيما عديدة �أبرزها
التوفري باملياه والرتبية لرت�شيد ا�ستهالك املياه".
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ّ
ﻟـﻄـﻼﺑـﻬــﺎ
ﺑـﻠﺪﻳـــــﺔ ﺷــﻔـﺎﻋـﻤـﺮو
ﻣﻨﺢ
ّ
ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣـﻌـﺎت واﻟﻤﻌـﺎﻫـــﺪ اﻟـﻌـﻠـﻴﺎ
���� ����� �����و �� ����� ��� درا��� ����ب ا������� ��ا�� �����و

���ـ�م ّ
ا��را�ـ� ا���يل ) ( 6102\7102
رشوط ا����ل ا�����:

 – 1ا��ــ�ب ��ا�ــ� �ــ����و ��ــ� ��ر�ــ�ن يف ا����ــ� ا����ــ�
ا���ف ��� �� ��� ���� ا����� ا���يل يف ا���د و��ر���
 – 2ا���ــ� ����ــ� ���ــ�ب ا���ــ� أ��ــ�ا ا��ــ�� ا��را�ــ�� االوىل
و��ا��ــ�ن درا�ــ��� ���ــ�� ا�����ــ� )  (2017/2016و�ــ� �ــ�ق
����� االول ).��� (B.A
��� ��� – 3مي ��� ���� أل�� �� ���� �� ��� ا����.

ا�����ات وا���ذج ا����ب ار����� ���� ا����:
���� – 1ــ� أ�ــ� ���ــ�م ��ــ� ا������/ا���ــ� �ــ� �ــ�� ا����ــ� وا���ــ�ع ����ــ� �ــ� �ــ�د
ا�����ت ا������� اال������ و����� �� ��� ا�����.
 – 2آ�� ��ت ���مئ روا�� ��ب واألم أو ا��وج/ة ) أ�ـ�ـ� .( 10+11+12 /2016
��– 3ــ���ات ا���ــ� �ــ� ا����ــ� ا���ــ� �����ــ�م أو �ــ�ب/االم /او ا�ــ�وج/ة او ��ــ��� �ــ� ا����ــ�
ا���� �� ��م ا���� )~~( و/أو ����� ��يل �� ���� �����ت ��������.
�� – 4رة ا����� ��ب أو األم ا����� ���� ��د األ��اد دون �� .18
����� :ال ُ���� ا���� يف ��ل ��� أي �����.

** ُ� َ
��م ا�����ت �� �ـ�ل ��ذج �ــ��ـــ� ��� ا������ �� �� ا���رف �ـ� ا������.

�� ���� ا���� �� ا�����ات ����� ا��� ا����ة ���� �����وي )�� ا�����ت .(9:00-14:00

ا���� األ�� �����ـ� ا�����ت
وا��ـ�ـــــــ�ــ�ات4/2/2017 :

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺯﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﻃﻪ
ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﺟﻤﻞ ﻭﺍﻓﺨﻢ
ﻣﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ

04-6960990

ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ

ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﻼﻡ ﺑﺸﻮﺗﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺭﺑﻴﻊ ﺑﺸﻮﺗﻲ
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ﺍﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺑﻼ ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﺍﺟﻮﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ

ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻕ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﺤﻮﻡ ﻃﺎﺯﺟﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﺧﻴﺼﺔ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ )ﺩﻟﻴﻜﺎﺗﺲ(
04-9868555

ﺟﺪﻳﺪ...ﻓﺮﻉ ﻃﻤﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻨﺘﺮ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻛﻞ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ
ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺠﻤﻌﻪ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ

ﻃﻤﺮﻩ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ) 100ﻡ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ (

ﺩﺟﺎﺝ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺸﻮﺗﻲ

ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻐﻼﺀ

ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺩﺟﺎﺝ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻟﺤﻢ ﻃﺎﺯﺝ ﻋﺠﻞ ﻭﺧﺮﻭﻑ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻸﻋﻼﻡ

 1ﻛﻐﻢ ﻋﺠﻼﺕ ﻃﺎﺯﺟﺔ
ﺑــــ 50

 1ﻛﻐﻢ ﺧﺮﻭﻑ ﺑﻌﻈﻤﻪ  1ﻛﻐﻢ ﺧﺮﻭﻑ ﺑﻼ ﻋﻈﻢ

ﻳﻮﺟﺪ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺒﺶ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
ﺵ.ﺝ

ﺑــــ 70

ﺵ.ﺝ

ﺑــــ 100

ﺵ.ﺝ

 8ﻛﻐﻢ ﻓﺨﺎﺩ ﺩﺟﺎﺝ 100
 8ﻛﻐﻢ ﺟﻨﺤﺎﻥ ﺩﺟﺎﺝ 50ﺵ.ﺝ
 4ﻛﻐﻢ ﻓﺨﺎﺩ ﻣﺴﺤﺐ 100ﺵ.ﺝ
ﺵ.ﺝ

ﻛﻤﺎ ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺒﺶ ﻛﺎﻣﻞ  ,ﻓﺮ ﻭ ﻓﺮﺍﺭﻳﺞ

ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﻼﻓﻞ ﻣﻌﻴﻦ 04-9860129
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إحصائيات مقلقة ...نسبة الفقر تطال نصف املواطنني
العرب و تصاعد مخيف يف جرائم العنف والقتل

االع����ل����ام���������ي أح�������م�������د ح��������ازم
ال��دول الأوروب��ي��ة ،وكذلك البلدان التي تعري اهتماماً
ملواطنيها ،حتدد احلد الأدنى لدخل الفرد ،والذي يتمكن
املواطن من خالله ت�سديد حاجاته املعي�شية ،بحيث �إذا
ق ّل دخل املواطن عن هذا احلد ،يكون عملياً من عداد الذين
يندرجون يف �إط��ار قائمة الفقراء ،لأن ال��دول املتقدمة
�إقت�صادياً واجتماعياً حتدد ن�سبة الفقر لدى مواطنيها.
واملعروف �أن الدول التي حترتم نف�سها و�سمعتها تعامل
مت�ساو� ،أي ال تفرق بني مواطن و�آخر
مواطنيها ب�شكل
ٍ
وال تف�ضل فئة على فئة ،كما هو احل��ال يف �إ�سرائيل.
التقرير الذي �أ�صدرته م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني ،يظهر
بو�ضوح مدى الإجحاف الر�سمي بحق املواطنني العرب
يف هذه الدولة ،التي يحلو لها �أن تتحدث عن الدميقراطية
وعن حرية الفرد يف جمتمعاتها� ،إن كان ذلك يف الداخل �أو
اخلارج ،رغم �أن كافة امل�ؤ�شرات والأرقام تقول عك�س ذلك.
التقرير ي��ق��ول ان ن�سبة الفقر ب�ين امل��واط��ن�ين العرب
قد ارتفعت �إىل  ،53.3%وبح�سب معلومات الت�أمني
الوطني ،فان �سبب الفقر يف املجتمع العربي يعود اىل
ال��دخ��ل املنخف�ض يف العمل ،وذل��ك بح�سب املعطيات
التي وردت يف تقرير النفقات املنزلية التابع للجنة
املركزية للإح�صائيات .وال �شك �أن التمييز بني ما هو
ع��رب��ي وغ�ير ع��رب��ي يف ال��وظ��ائ��ف واخ��ت��ي��ار الأ�شخا�ص
املالئمني للوظائف يلعب ً
دورا هاما يف احلياة املعي�شية،
الأم��ر الذي ي��ؤدي �إىل انعكا�سات �سلبية يف حياة الفرد.
�صحيح �أن �إ�سرائيل ب�شكل عام ،وح�سب درا�سات ر�سمية،
تتواجد على قمة جبل الفقر وعدم امل�ساواة االقت�صادية،
مقارنة مع دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
( )OECDلكن املت�ضرر الأك�بر هي الأقلية العربية.
وب�سبب هذا الو�ضع يعاين املجتمع العربي من تف�شي البطالة
ومن �آفات اجتماعية �أخرى خطرية مثل العنف والقتل.
االح�صائيات عن اجلرمية وح��وادث القتل يف املجتمع
العربي خميفة ومرعبة ج��دا .ن�سبة ال�سكان االعرب يف
البالد تبلغ حوايل ع�شرين باملائة ،لكن ن�سبة العنف يف

امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي تبلغ
ثالثة �أو �أرب��ع��ة �أ�ضعاف
من جممل �أعمال العنف يف
�إ���س��رائ��ي��ل ،ح�سب تقارير
ر���س��م��ي��ة .ت�������ص���وروا �أن
مئات ح��االت اط�لاق النار
ي�شهدها املجتمع العربي
�سنوياً ،واملخفي �أعظم.
ولي�س من امل�ستبعد �أن تكون هناك حوادث خفية ال يجري
احل��دي��ث عنها .ه��ذا يعني �أن املجتمع العربي يعي�ش
حاالت �إره��اب �شبه يومية ،حاالت تق�شعر لها الأب��دان،
ت��ق��ول ال��ت��ق��اري��ر ان املجتمع ال��ع��رب��ي الفل�سطيني يف
البالد �شهد منذ مطلع العام اجل��اري مقتل � 45شخ�صا
بينهم  10ن�ساء ،الأم��ر ال��ذي ي��دل على ارت��ف��اع مقلق
وخطري يف جرائم قتل الن�ساء ،دون �أي رادع للمجرمني،
يف ظ��ل �صمت املجتمع وا���س��ت��م��رار تقاع�س ال�شرطة
و�إهمالها مللف العنف والإج���رام يف البلدات العربية.
الأمر الذي يدعو �إىل القلق ،ان املجتمع ال ينظر �إىل هذا التطور
بجدية تامة كما هو املفرو�ض� ،إمنا يتم احلديث عن احلدث
لأيام قليلة ثم يذهب املو�ضوع يف مهب الريح ،حتى وقوع
حالة عنف �أخرى او بالتحديد حالة قتل �أخرى ،مبعنى �أن
اجلرائم ال تلفت انتباه �أحد يف املجتمع �سوى لوقت ق�صري.
جرمية قتل هزت املجتمع العربي وقعت يف مدينة طمرة يف
�شهر �آب� /أغ�سط�س املا�ضي ،حيث راحت �ضحيتها �سيدة يف
اخلام�سة والثالثني من العمر حيث كانت يف مرحلة متقدّمة
من حملها ،وتركت وراءها ولدين دون �سن اخلام�سة ع�شر.
متابعون لظاهرة القتل يرون �أن مواجهة هذه الظاهرة هي
"ق�ضية وطنية من الدرجة الأوىل ،ويتوجّ ب على الأحزاب
ال�سيا�سية وجلنة املتابعة تناولها ،وو�ضع خطة عملية
وتوزيع امل�س�ؤوليات ومطالبة امل�ؤ�س�سات وال�شرطة بتحمّل
م�س�ؤوليتها ور�صد امليزانيات الالزمة ب��دون تقاع�س".
ف�إىل متى �سيبقى جمتمعنا العربي يعاين من ظاهرة الإجرام؟

ال���تَّ���خ��� ّل���ي ع����ن م����ي��ل�اد ال��� ّل���مَّ���ة
ب���ق���ل���م :م��������ارون س���ام���ي ع����� ّزام
تهافت ال ّنا�س يف البلدات �إىل ال�سّ احات ،واحتفلوا
ب��إ���ض��اءة �شجرة امل��ي�لاد الكبرية بقيمتها املعنويّة،
كتعبري عن �إ�ضاءتهم ل�شجرة العي�ش امل�شرتك ،امل�شعّة
بالوحدة ،ال ّرا�سخة يف الأر���ض ،فكان هذا �أروع حدث
ميالدي .بينما هناك جمموعة �شا ّذة اجتماعيًّا من ّ
ال�شبّان
والأزواج ،حتمل عقليّة احتفاليّة غربيّة �أنانيةّ ،
حطمت
�أي اعتبارات �أُ�سريّة ،غري مهتمّة مبدى ت�أثريها ال�سّ لبي
على �أهاليها و�أحبّتها ،الذين �سيحتفلون لوحدهم ق�سرًا
ع�شيّة هذه الليلة الفريدة ب�أهميتها ،التي من املفرو�ض
�أن تلتم �أف��راد العائلة حول مائدة الوئام والت�سامح.
بالن�سبة للعديد من املحتفلني ،اكتملت ال�صورة االحتفاليّة
بق�ص
التقليدية "املم ّلة" مع العائلة والأ�صدقاء ،واكتفوا ّ
�شريط التهاين الوهمي بعيد امليالد مع �أهاليهم ،من خالل
االحتفال معهم عرب �شا�شة الفي�سبوك ً
علنا ،بدون لهفة �أو
حنني ،لتبد�أ املرحلة القادمة من احتفال ه�ؤالء الأزواج
املخ�ضرمني �أوروب � ًّي��ا بالأعياد املجيدة ،بال ّتخطيط
امل�ستعجل بال�سّ فر �إىل �إح��دى ال �دّول الأوروب� ّي��ة ،هربًا
َ
و�صخب اللقاء العائلي،
م��ن "روتني املعايدات"،
ففي �أوروب��ا املتو ّترة �أمنيًّا ،ي�شعرون �أك�ثر "ببهجة
العيد" ،رغم �أنهم �سيعي�شون حالة من ال ّذعر ال ّنف�سي!!
تخ ّلى ه�ؤالء الأزواج عن لياقة احتفالهم مع �أهاليهم،
وم��ع �إخوتهم بالع�شاء امل��ي�لادي التقليدي ...تخ ّلوا
عن �أه��م �شيء وهو ال ّلمة الأ�سريّة التي ن�شتاق �إليها
اليوم ،يف ظل تراجع اللقاءات االجتماعية والأ�سريّة،

ال���ت���ي امن���ح���ت ك���ل��� ًّي���ا من
املرتا�صة
ج��دول مواعيدهم
ّ
باالن�شغاالت اليوميّة التي
لن تنتهي ...لذا امليالد املجيد
لي�س فقط تزيني ال�شجرة،
ونرث الأ���ض��واء يف كل �أرجاء
امل��ن��زل و�إ����ض���اءة ال����ُّ�ش��رف��ات اخل��ارج��ي��ة وامل��داخ��ل.
ليلة امليالد ُت�صبح �أروع بالتفافنا حول كبارنا ،ليفرحوا
بح�ضورنا بينهم ،كما ت�صبح �أكرث حميميّة ،ك ّلما تق ّرب
�أبناء العائلة من بع�ضهم البع�ض ،فتتجدّد فيهم دورة
ال�صادقة ،ال �أن يتغ ّربوا عن وطن الأ�سرة
امل�شاعر الأخويّة ّ
ال�صغري ،بال�سّ فر يف هذه الفرتة املميّزة� ،إىل اخلارج ،مت ُّث ًال
ّ
باملفاهيم اخلاطئة للآخرين� ،إر�ضا ًء لأه��واء ترفيهيّة
�شخ�صيّة مزيّفة ،حبًّا برتقية م�ستوى عي�شهم ّ
ال�شرقي!!
هذا العيد ي�ضيء بَهو حياتنا ب�أ�ضواء الف َرح الآتي،
ال�صعبة عن نوافذ �آمالنا ال�ضيّقة،
لتتال�شى ُظلمة الأيّام ّ
التي ما زالت تتخوّف من فتحها ،لئ ّال يدخل منها خفافي�ش
الأفكار ال�سّ وداويّة .يا ليت بابا نويل الإتيكيت يزور
جمتمعنا املنحل �أخالقيًّا على عربته التقليديّة ،ليخرتق
�ضباب ال ّنفاق االجتماعي ،ال��ذي يحجب عن البع�ض
ر�ؤي��ة �أبعاد ت�ص ّرفاته� ،إنيّ �أمت ّنى مع حلول الأعياد
املجيدة� ،أن تت�س ّرب فكرة االبتعاد عن الأه��ل ع�شيّة
عيد امليالد ،من م�سارب هواج�س ال ّنا�س ،الذين جعلوا
من هذه الأ ّي��ام املباركة ،م َ
ُنط َل ًقا لعوملة احتفاالتهم!!

رم��������������اح ي�����ص�����وب�����ه�����ا – م������ع���ي��ن اب������������و ع���ب���ي���د

أجواء ميالد املحبّة يف غياب األمن والعدالة
�أي��ام م��ع��دودة تف�صلنا عن منا�سبة حلول عيد
امليالد املجيد ،وم�شاهده ال�ساحرة الرومان�سيّة،
�إذ يرتقب املحتفلون بلهفة ق��دوم هذه الأج��واء
املميّزة من زينة الأ�شجار املزرك�شة مبزيج الألوان
على جوانب الطرقات الرئي�سيّة والداخليّة وداخل
البيوت ،وبهاء الأن���وار التي متت ّد بني البيوت
و�أعمدة الإن��ارة ،الكنائ�س واملحالت التجارية،
وب�ين احل�ين واحل�ين تقرع الأج��را���س وتنبعث
مو�سيقى من مكبرّ ات ال�صوت تدعو �إىل ال�سالم
واملحبة جت�سي ًدا ملا نادى به ال�سيّد امل�سيح ،وجتوّل
بابا نويل يف ال�شوارع يعايد ويقدم الهدايا للأطفال.
هذه املنا�سبة العطرة التي جت ّلت فيها احلقائق
الروحيّة والدينية قيمًا �إن�سانيّة واجتماعيّة
وت��رب��و ّي��ة� .إن حقيقة �إ���ض��اءة كافة ال�شوارع
وامل�ؤ�س�سات يف البلدان املختلطة لدليل وا�ضح
و�أكيد على الوحدة والت�آخي ،ممّا يعك�س عمق
العالقات احلميمة واملتينة بني كافة الأع��راق
واالن��ت��م��اءات و�أط��ي��اف املجتمع ،الأم���ر ال��ذي
يثلج ال�صدر ويبعث االرت��ي��اح والطم�أنينة.
و�سط هذه االجواء االحتفاليّة ،يجب �أن ال يغيب
عن بالنا و�أن نذكر ونتذ ّكر ف�ضل الباري ونعمته

على العباد وطاعته ،و�أن
نتوقف مطوّال وننظر �إىل ما
يجري ويدور يف جمتمعنا
وخارجه من عنف و�سفك
دماء ودمار وت�شريد وحبّ
ال�سيطرة وانتهاك حرمة
البيوت ،وحريّة ال�ضعفاء
ف����إ ّن ه��ذه امل�شاهد التي
تعيد نف�سها ،للأ�سف ،غدت ظاهرة ً
ومنطا وم�سلكاً
تدمع العيون وتهز القلوب وتق�شعر الأب��دان.
هيّا بنا نحارب كافة الظواهر ال�سلبيّة ولغة
التجريح وال�صراعات وت�صفية احل�سابات .الله ّم
اح��م نفو�سنا من الكرب واجعل قلوبنا وا�سعة
متوا�ضعة ك�أر�ضك التي تنبت من حتت الرتاب
�أجمل الأزهار و�أطيب الثمار ،وافتح قلوب النا�س
للعطاء وحتكيم ال�ضمري واحل��ك��م��ة ،واجعل
البهجة متلأ الروح ،وان�صر املظلوم على الظامل،
وحقق العدل والعدالة قوال وفعال! ال ّله ّم �آمني.
م���ي�ل�ا ًدا جم���ي��� ًدا و���س��ن��ة م���ي�ل�اد ّي���ة م��ب��ارك��ة،
�أع����اده����م����ا اهلل ع���ل���ى ال���ع���ب���اد ب����ك���� ّل خ�ير
وحم���ب���ة ،وك���� ّل ع����ام واجل��م��ي��ع ب����أل���ف خ�ير.

امل���ج���د هلل يف األع���ال���ي

زه��������������������ي��������������������ر دع������������ي������������م
" ال تخافوا  ،فها ان��ا ّ
عظيم
اب�شركم ب��ف� ٍ
�رح ٍ
ي��ك��و ُن جلميع ال�شعب ،ا ّن���ه ُو ِل �دَل��ك��م ال��ي��وم يف
مدينة داوود مخُ ّل�ص هو امل�سيح ال��ربّ  ،وهذه
ال��ع�لام��ة  ،جت���دون ط��ف� ًلا ُم��ق� ّم� ً�ط��ا يف مذود" .
ق�صة امليالد ؛ ق�صة جميلة غنتها ال�سماء للأر�ض
 ،مّ
ورنتها جوقات املالئكة ب�أ�صواتها ال�شجيّة " :
املجد هلل يف االعايل وعلى االر�ض ال�سالم ويف النا�س
امل�س ّرة " .فن�شرت ال�براءة والطفولة واملحبّة
يف ال�شرق ،وانت�شر ه��ذا اخل�بر ال����ّ�س��ا ّر ليم َال
ِ�شعاب االر���ض ك ّلها  ،فالطفل ال�سماويّ ما جاء
لين�شئ ً
دينا جدي ًدا  ،و�إمنا جاء للب�شرية جمعاء.
ج��اءه��ا ُم��ت��ج����ّ�س� ًدا ليحم َل �إل��ي��ه��ا ال�����س� ّر االزيل
��� ،س � ّر اخل�لا���ص ب��ال��ت��ج����ّ�س��د االل��ه��ي ال��رائ��ع.
ما اجمل َك يا طف َل املغارة ! وما احيلى واروع
ال��ب�راءة املُتمثلة يف ك��� ّل ِح���� ٍ�س وع�����ص� ٍ�ب في َك
!!..ج��ئ��ت متوا�ضعًا و�أن���ت املليك  ،ور�ضيت
�أن ت��ول � َد يف م��غ��ارة ح��ق�يرة و�أن����ت ال�����س� ّي��د ،
وتتل ّفع بالق�ش وت�ستدفئ ب�أنفا�س احليوانات
 ،وتتمنطق ب��احل� ّ�ق  ،ن��اظ �رًا اىل اور���ش��ل��ي��م ،
اور�شليم املجد  ،اور�شليم الآالم  ،واور�شليم
املحبّة الالمُتناهية املُت�سربلة �أب � ًدا بالقدا�سة .
اىل اور�شليم ترنو وت��رن��و ويف اعماقك �أعظم
و�أج��م��ل فكر عرفه الب�شر  " :اح� ّب��وا اعداءكم
 ،ب��ارك��وا العنيكم � ،أح�سنوا ايل مُبغ�ضيكم ،
و�ص ّلوا لأجل الذين يُ�سيئون اليكم ويطردونكم ".
َ
اراك يا �سيّد  ،وان��ت تنحني وامامك تلك التي
ثرّ
ام�سكت بذات الفعل  ،فتخرب�ش على ال ى و ُتلقم
ِ
ُ
�شيوخ اليهود امل�شتكني الف حجرَ " :م ْن منكم بال

خطيئة فلريجمها
بحجر" ،وين�سحب
املُ�����ش��ت��ك��ون العُتاة
واح���� ًدا ف��واح�� ًدا ،
يتقطعون ً
وهم ّ
حنقا
وغ��ي� ً�ظ��ا ق��ائ��ل�ين يف
نفو�سهم  :من اي َن
َ
احلكم وه��ذه ال �دّرر االلهية؟.
لهذا النجّ ار هذه ِ
ّ
املطر والزمهرير والثلج والعا�صفة وكل مرادفات
كانون لن تقوى على دحر ال ّنور االتي من بيت حلم .
ُق��م��اط � َك ي��ا ط��ف��ل ال��ب�����ش��ري��ة ي��ق��ط� ُر ال��ي��وم د ًم��ا
يف ك � ّل بُقعة م��ن ب��ق��اع االر����ض  ،ف ��أ ّن��ى َ
نظرت
ُ
والطغيان
���س�ترى القتل وال� ّ�ظ��ل��م واالح���ت�ل�ال
،و�أ ّن������ى ال��ت��ف� ّ�ت ���س��ت�����س��م��ع ازي����ز ال��ر���ص��ا���ص
وه��دي��ر ال��ط��ائ��رات و���ص��راخ ال�ضمري املُنتحر .
م��ا ع��اد يف ار���ض��ن��ا ي��ا ربّ " رع���اة متبدّون"
ي�سهرون على قطعانهم ،وم���ا ع���ادت ع��ذارى
القد�س يبكني عليك  ،فلقد طغى امل��ال وجت�ّب�رّ ،
فباعوك بثالثني من الف�ضة بل بال�شاقل واليورو
واالوراق املُهرتئة ...ورغ��م ك ّل الت�شا�ؤم فهناك
ماليني املاليني من ال ّر َكب ما زالت ت�سج ُد ل َك !!
فتعال ي��ا �سيّد ...ت��ع��ال على �سحاب ال�سماء
وامل���ج���د وان���ق���ذ ال���ع���امل م���ن ن��ف�����س��ه ...ت���ع���ال
ف��ك � ّل ب��ق��ع��ة م���ن اجل��ل��ي��ل وال��ن��ا���ص��رة وجبل
ال���زي���ت���ون ت��ن��ت��ظ��ر ك��م��ا ال��ن��ف��و���س ب�����ش��وق .
تعال يا ي�سوع فالنفو�س ت�شتاق اليك واالر�ض
تنتظر عطر اقدامك  ،والن�سيم يتوق اىل انفا�سك
ال�سماوية ،عجّ ل يا ربّ فقد جُ ّن الب�شر او كادوا!!
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ً
ً
آ��� أن ً���ن ���ا ����ا و��� ً
����� ر��ا و���ء وأ�� ����� �����
و�����و ����� ��ل���� ����� ،
ّ
ا���� ���� و���ـ� ��ال���ء إ����.

أﻣﻴﻦ ﻋﻨﺒﺘﺎوي

رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮو

ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
ﻓﻲ ﻋﺒﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺄﻋﻄﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ
ﻭﺃﺻﺪﻕ ﺍﻷﻣﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻦ

ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
ﻣﺘﻀﺮﻋ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ
ﻭﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ
ﻳﻨﻌﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ

ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺣﻤﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﺒﻠﻴﻦ
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ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻓﺎدﻳﺔ ﻧﺎﴏ اﺑﻮ اﻟﻬﻴﺠﺎء
رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ

اﴍف ﻓﺆاد ﺟﺒﻮر

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رواد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮيب واﻟﺪرزي واﻟﴩﻛﴘ
وﻃﺎﻗﻢ اﻻدارة واﳌﺮﻛﺰﻳﻦ

اﺣﻤﺪ ﻣﻮاﳼ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮيب
ﺻﻨﺪوق روﺗﺸﻴﻠﺪ ﻗﻴﺴﺎرﻳﺎ
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«ي����رح����ل امل���ب���دع���ون وت���ظ���ل أع���م���ال���ه���م خ���ال���دة»
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تاريخا ً
�شهد عام  2016رحيل عدد كبري من امل�شاهري على يظل الو�سط الفني امل�صري هو الأك�ثر حزناً حيث التي قاموا بتج�سيدها ،وتركوا خلفهم ً
عريقا ال�شديد على تقدمي ر�سالة هادفة ون�صيحة ال تن�سى ،بل

م�ستوى العامل ,فقد ح�صد عام  2016العديد من �شهد رحيل عدد كبري من الفنانني املبدعني امل�ؤثرين من خالل �أعمالهم الفنية املميزة �سواء درامية �أو ير�سخ ب�أذهاننا التخاذه كموعظة لنا يف بع�ض الأحيان
الوجوه الفنية ,الأدبية  ,الريا�ضية والثقافية ،لكن لدى اجلمهور الذي تعلق الكثري بهم وب�شخ�صياتهم �سينمائية،جعلنانفتخربهمونتخذهمقدوة،حلر�صهم م��ن �أب� ��رز ال��راح �ل�ين ع��ن ع��امل�ن��ا ع ��ام : 2016

م��ل��ح��م ب��رك��ات

مم����دوح ع��ب��د العليم

اخمل����رج م��ح��م��د خ��ان

محمود عبد العزيز

ح�����م�����دي أح���م���د

hخملرج السوري نبيل املالح

س������ي������د زي���������ان

أح���م���د رات����ب

زب�������ي�������دة ث�������روت

ف����ي����روز ال��ص��غ��ي��رة

وائ����������������ل ن�������ور

اخمل�����رج أح���م���د ال��ف��ي��ش��اوي اخمل����رج ال���س���وري خ���ل���دون امل��ال��ح
م���ن���ى م��رع��ش��ل��ي

م����ح����م����د ك���ام���ل

ح���م���دي ال��س��خ��اوي املمثل ال��س��وري سليم تركماني املمثل الطفل السوري قصي عبطيني
األدي���ب الفلسطيني
س���ل���م���ان ن���اط���ور

امل��ط��رب اللبناني سمير يزبك

م�����دح�����ت ق���اس���م

ال����ع����ال����م امل���ص���ري
أح������م������د زوي�������ل

م��ح��م��د ع��ل��ي ك�لاي

املمثل أنتون يلشني

املمثل الكويتي محمد حسني الدهالوي امل��م��ث��ل ال��ك��وي��ت��ي ف��ي��ص��ل امل��س��ف��ر

أشهر كومبارس في السينما املصرية فايزة عبد اجلواد

عبد العزيز مكيوي

محمد حسنني هيكل اإلعالمي السعودي ماجد الشبل

23.12.2016

الفن

ح���ص���اد زواج وط���ل��اق ال���ف���ن���ان�ي�ن ع�����ام 2016

�شهد الو�سط الفني العديد من حفالت
ال��زف��اف ب�ين فنانني وف��ن��ان��ات يف عام
 ،2016كما �شهد �أي�ضاً حاالت طالق…
وم���ن �أب����رز ال��ف��ن��ان�ين ال��ذي��ن دخ��ل��وا
ال��ق��ف�����ص ال���ذه���ب���ي ه�����ذا ال����ع����ام :

ح�������س���ن ال���������رداد و�إمي��������ي ����س���م�ي�ر غ���امن
جاء زواجهما بعد عالقة �صداقة وحب ا�ستمرت
حوايل خم�س �سنوات ،وجمعت بينهما خالل هذه
الفرتة �أعمال �سينمائية وتلفزيونية عديدة،
وكلها حققت جناحا كبريا ،و�شكال معا “ديو”
فنيا ج��ذب املنتجني لتكرار ال��ت��ع��اون معهما
يف �أعمال جديدة يجري التح�ضري لها حاليا.
ع�����م�����رو ي����و�����س����ف وك������ن������دة ع���ل���و����ش
عقد النجمان قرانهما م ��ؤخ� ً
�را ،ومل يتم بعد
حتديد موعد للزفاف .واجتمع االثنان يف �أعمال
عديدة ،منها �أفالم “برتيتا” و”واحد �صحيح”
و”هيبتا” وم�سل�سال “عد تنازيل” و”نريان
�صديقة” ،وقد تلقى الثنائي التهاين من عدد كبري
من �أ�صدقائهما يف الو�سط الفني وذلك من خالل

ح�ساباتهم على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ك�����ارم�����ن ����س���ل���ي���م���ان وم�������ص���ط���ف���ى ج����اد
ك���ذل���ك ع���ق���دت ال��ف��ن��ان��ة ك���ارم���ن �سليمان
ق���ران���ه���ا ه����ذا ال���ع���ام �أي�������ض���ا ع��ل��ى امللحن
م�صطفى ج��اد بعدما �سبق �أن تعاونا معا.
���س��م��ي��ة اخل�������ش���اب و�أمي�������ن ال�����س��ك��ن��دري
ت��زوج��ت ه���ذا ال��ع��ام �أي�����ض��ا ال��ف��ن��ان��ة �سمية
اخل�شاب من �شخ�ص كانت ترف�ض الإف�صاح
ع���ن ا���س��م��ه ،ل��ك��ن مت ال��ك�����ش��ف ع���ن ه��وي��ت��ه،
و�أن���ه يعمل ط��ي��ارا ي��دع��ى �أمي���ن ال�سكندري
ح���ن���ان م���ط���اوع وامل����خ����رج ك����رمي ال��ي��م��اين
وت��زوج��ت ه���ذا ال��ع��ام �أي�����ض��ا ال��ف��ن��ان��ة حنان
م��ط��اوع ،ابنة الفنانني �سهري املر�شدي وكرم
م��ط��اوع ،م��ن امل��خ��رج ك���رمي ال��ي��م��اين ،و�شهد
حفل زفافهما ح�����ض��ورا ك��ب�يرا م��ن �أ�صدقاء
العرو�سني ،من داخل الو�سط الفني وخارجه.
دال��ي��ا البحريي ورج��ل الأع��م��ال ح�سن �سامي
فاج�أت الفنانة داليا البحريي اجلميع بزواجها،
هذا اال�سبوع ،يف حفلة ب�سيطة اقت�صرت على

الأه��ل وعدد قليل من الأ�صدقاء املقربني منهم
نيللي ك���رمي وه���اين رم���زي وح��ن��ان م��ط��اوع.
ورغم �أن داليا �أحاطت احلفلة ب�سرية وخ�صو�صية
�شديدتني ،لكن هذا مل مينع ت�سريب بع�ض ال�صور
مع عري�سها اجلديد رجل الأعمال ح�سن �سامي.
وك���ان���ت ال���ب���ح�ي�ري ،ت���زوج���ت م���ن �سعيد
جميل ،قبل الإنف�صال وال���زواج م��ن الراحل
ف��ري��د امل��ر���ش��دي ال���ذي ت��ويف يف ع��ام ،2014
ول��دي��ه��ا م��ن��ه اب��ن��ة وح��ي��دة ا�سمها ق�سمت..

كما و�شهد ع��ام  2016ح��االت طالق
وانف�صال بني جنوم الفن كان �أبرزها:

ح�سني فهمي وزوجته ال�سعودية رنا الق�صيبي
انف�صل هذا العام الفنان ح�سني فهمي عن زوجته
ال�سعودية رنا الق�صيبي ،بعد عامني من الزواج،
علما انه �سبق لفهمي الزواج من داخل الو�سط
الفني وخارجه ،حيث تزوج من قبل الفنانةلقاء
���س��وي��دان،وم��ن قبلها الفنانة م�يرف��ت �أم�ين.
�أجن�����ل�����ي�����ن�����ا ج����������ويل وب���������������راد ب���ي���ت
���ش��ه��د ع���ام  2016ط�ل�اق ال��ث��ن��ائ��ي الأ���ش��ه��ر

ع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل �أجن��ل��ي��ن��ا ج���ويل وب���راد
ب��ي��ت ،ح��ي��ث ق��ام��ت ب��رف��ع دع���وة ط��ال��ب��ت فيه
ال���ط�ل�اق وح�����ض��ان��ة الأط����ف����ال م��ن��ذ ف�ت�رة.
دول�����ل�����ي ����ش���اه�ي�ن وب����اخ����و�����س ع���ل���وان
�أك��������دت امل����ط����رب����ة دول����ل����ي ����ش���اه�ي�ن ك��ل
ال��ت��ق��اري��ر ال���ت���ي حت���دث���ت ع���ن ط�لاق��ه��ا من
زوج����ه����ا وم���واط���ن���ه���ا ب���اخ���و����س ع���ل���وان.
وق��ام��ت "دوللي" بن�شر ب��ع�����ض ال��ع��ب��ارات
ل���زوج���ه���ا ،وال���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا ح����ول ال���ط�ل�اق،
وعلقت قائلة" :لو مهما اتفرقنا بت�ضل نور
جتمعنا" ،مثل ما باخو�س كتب" :بد�أنا فعال
�إج����راءات االنف�صال وال��ط�لاق م��ع الأ�سف".
ج�������������وين دي�������������ب و�آم����������ب���������ر ه���ي���رد
رف��ع��ت املمثلة العاملية �آم�ب�ر ه�ي�رد ،دع��وى
طالبت فيها بالطالق م��ن املمثل ج��وين ديب،
ب��ع��دم��ا ق���ام ب�����ض��رب��ه��ا وه���و يف ح��ال��ة �سكر.
م���روة عبد املنعم وامل��خ��رج ح�سام ال�شاذيل
وبعد زواج ا�ستمر  15عاما� ،أعلن املخرج ح�سام
ال�شاذيل انف�صاله عن الفنانة مروة عبد املنعم.

حسن ال��رداد وإميي سمير غامن عمرو يوسف وكندة علوش كارمن سليمان ومصطفى جاد

حنان مطاوع واخملرج كرمي اليماني سميةاخلشابوأمينالسكندري داليا البحيري ورجل األعمال حسن سامي

ح�������س���ي���ن ف����ه����م����ي أجن�����ل�����ي�����ن�����ا ج����ول����ي دول���������ل���������ي ش�����اه��ي��ن م������������روة ع�����ب�����د امل����ن����ع����م
وزوجته السعودية رنا القصيبي وب��������������������راد ب����ي����ت وب��������اخ��������وس ع�����ل�����وان واخمل��������رج ح����س����ام ال���ش���اذل���ي ج���ون���ي دي����ب وآم���ب���ر ه��ي��رد
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ت�����س�����ال�����ي

23.12.2016

م�������ت�������اه�������ة

كلمات متقاطعة
س����دوك����و
ل���������ون

اف���������������������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������������������ي :
 – 1انـ�سان  .....الإكمـال [مـ�ستكـاود ] مـرادفهـا يف تـرويح القلوب .
 – 2اكمل  /الع�ضو ( _____ �شحاتة )  -اكمل  /ع�ضوة ( ـــــــــــــ اجلنة )
 – 3معنـى احلنـان – عـ�ضو (_____ ال�سعـد ) اكمل – النهـاية  /مبعـرث
 4م��ع��رف ع��ـ�����ض��وة مب��ع��ن��ـ��ي ( االح�����س��ا���س ال���ك���اذب ب��ع��ي��د عناحلقيقة ) – �أك��م��ل (ق��ائ��د _____ ) �إح���دى والي���ات منطقة الباطنة
 ع�����ض��وة م��ع��روف��ة ب�����إع����داد احل�����ورة ( ال����ـ _______ ) اك��م��ل . - 5مبعرث  /ع�ضو ريا�ضي مميز ( بهالوي _______) �أكمل � -سورة من
�سور القر�آن الكرمي (الـ / )...معكو�س – �أحد حروف العلة – حرف مفرد
 6اكمـل  /الع�ضو ( _____ االر�ض ) مبعنـى (وجه الأر�ض ) – حرفمفرد – �أكـمل  /العـ�ضو (  ........املجـرة ) /مبعـرث  -ح��رف مفرد
 – 7م��ر���ض م��ع��دي  /م��ع��ك��و���س – �أك��م��ـ��ل ��� /ص��اح��ـ��ب العـبارة
امل��ـ�����ش��ه��ورة * ي���و وي *( .........ال��ع��ـ��م��ـ��ر )  /معكـو�س
 – 8م������رادف ك��ل��م��ة ( ذل����ل وه���ي����أ ) – ح����رف م���ف���رد و�أح����د
ح�����روف ال��ع��ل��ة – �أك���م���ـ���ل ( جن��م��ـ��ة  / ) .........معكـو�س
 – 9معرف مرادف كلمة( بطـل) – ع�ضـو (..........العبقرية ) �أكمـل .
 – 10حـرف مكـرر – �أكـمل  /العـ�ضو (  ........الرحـيل ) /مبعـرث
– معـرف عـ�ضوة معنـاه ( رائحة الطيب الفواحـة )  /معكـو�س
 – 11معكـو�س  /ع�ضو (........ال��ع��م��ـ��اين ) �أكمـل – ح��رف مكرر
ت����������������روي����������������ح����������������ي جم�����������ن�����������ون
– 12

ع������������������������������������������������������������������م������������������������������������������������������������������ودي :
 - 1م�����ع�����رف ي�����ع�����رف ب������ـ ( ه���ك�������س���و����س ) ال�������س���ب���ل���ة
 – 2مـن �أقـواله ..اجي مت�أخر �ساعات وثواين ..الين م�ستكاود ا�سرع بحديده.
– 3حرف مكرر –كلمة تفيد [املعية ] –�ضد العلـن  /معكو�س –حرف علة
 – 4جت���م���ع ح������روف ال���ع���ل���ة يف ك��ل��م��ـ��ة ............؟ /
م��ع��ك��و���س – ح����رف م���ك���رر – م�����رادف ك��ل��م��ـ��ة ط���ري���ق  /معكو�س
 – 5معكـو�س ( /طـائر  ).......اكمل – عكـ�س اجلهـل  /مبعرث
 – 6حرف مفرد � -ضميـر الغائـب  -م�شرف �سابق ل�سبلة ترويح القلوب
� – 7أداة ن��ف��ـ��ي  /م��ع��ك��ـ��و���س – ع��م��ل��ة ال����ي����اب����ان –من
ح�����روف ال��ع��ل��ة  -ح����رف م���ف���رد – م���ـ���رادف ال��ع��ـ��ق��ل  /معكو�س
 – 8ح���ـ���رف م���ك���ـ���رر – راع����ـ����ي ال���ن���ـ���اق���ة – ح���ـ���رف م��ك��ـ��رر
 - 9امل��ع��رف ( �صخب ���ص��ام��ت ) كلمة �صخب م����رادف لكلمة /
اك��م��ل  -م��ع��ـ��رف عـ�ضوة معنـاه (ال���غ���زال ال��ن��ا���ص��ع ال��ب��ي��ا���ض ال��ذي
ي��ع��ي�����ش ب��ال�����ص��ح��راء)  /م��ب��ع��ـ�ثر – ح����رف م���ف���رد – ح����رف م��ف��رد
 – 10ج����م����ـ����ع ( امل�������ـ�������وج ) –كلمـة ذك�����������رت يف
������س�����ورة ال�����ن�����ور ت���ع���ن���ـ���ي [ ال���ع���م���ـ���ق ] – ح������رف م���ف���رد
 – 11ال��ي��ح��ي��ائ��ي (ك��ات��ب يف جم��ل��ة ال��ف��ك��ر ال��ري��ا���ض��ي ) –�أداة
ن��ه��ـ��ي  /م��ع��ك��و���س  -ع�����ض��و (_____ ال���ف����ؤاد ) اك��م��ل  /معكو�س
 - 12ع�����ض��و �أك���م���ل (�أم���ي���رة ____) م��ع��ك��و���س -ح����رف من
ح������روف ال���ع���ل���ة  -امل����ع����رف " ا����س���م والي������ة ال�������س���ي���ب ���س��اب��ق��ا

7

�دخ��ل �سنة ِم��ن ا َ
َت� ُ
خل��ي��ارات ا َمل�صرييّة ال ِتي يمُ كن و�صفها
ً
ِباملُ�ستبدَة والتي ت�ؤدّي حكما �إىل تغيري جذري يف �أو�ضاعك،
قد تكون واح��دة من �أك�ثر مراحل حياتك ع�صياناً ومت� ً
�ردا
احلمل وانتفا�ضة ،خا�صة يف الأ�شهر الأوىل التي حتمل حماذير
ك��ث�يرة على الأ���ص��ع��دة ال�صحية ،املهنية وال�شخ�صية،
وتتخ ّل�ص م��ن ه��ذه املعاك�سة بعد منت�صف �شهر متوز
(يوليو)� ،إذ تنقلب الأمور مل�صلحتك ويح ّل احلظ اجليد حمل الأزمات ابتدا ًء
من �شهر �آب (�أغ�سط�س) ،فت�شعر �أن��ك تولد من جديد .قد تتوىل من�صباً �أو
ُتعينّ يف موقع مميّز وتعرف االنت�صار واملجد ،وقد تغيرّ جمال عملك كلياً.
وعاطفياً تعاين �أي�ضاً من االرت��ب��اك��ات يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل ،ثم تتبدّل
الأح���وال يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال�سنة ،فتدخل ف�ترة ذهبية جتعلك تنعم
ب��احل��ب ،تتلقى ع��رو���ض�اً عاطفية وتتع ّلم �أ ّن حت��ب م��ن ج��دي��د �إذا خيّبت
ال�سنوات املا�ضية �آم��ال��ك ،ق��د ت�ستقبل ج��دي� ً
�دا يف حياتك ،والدة �أو حم ًال
يخ�ص �أح��د املق َّربني� ،إ���ش��ارة �إىل �أ ّن مواليد الدائرة
يخ�صك �أو ّ
�أو زواج �اً ّ
الأوىل هم الأك�ثر حظاً ه��ذه ال�سنة �أو الأق��ل تع ّر�ضاً للمعاك�سات الفلكية.

حيث تطل عليك هذه ال�سّ نة بانقالبات يف حَ ياتك املهنية وال�شخ�صية
على ال�سواء ،بحيث ت�سجّ ل ال�سماء حدثني يف غاية الأهميةً � ،
أوال
دخول جوبيتري �إىل برجك يف  16متوز (يوليو) ،وثانياً رحيل
�ساتورن ِمن مُعاك�سة برجك يف �أواخ��ر ال�سنة ،وهذان احلدثان
اال�سد م�صرييان� ،إذ �إنك تبد�أ الآن مرحلة جديدة من حياتك تتطلب
منك وعياً وثباتاً ومثابرة لتحقيق الأهداف ،قد يتبلور م�شروع
كبري� ،إذ �إ ّن عام  2017هو مَوعد لتح�سني ظروفك املالية ،ولو �أتت النتائج مت�أخرة
ويف منت�صف ال�صيف ،تعاود ال�سيطرة على قدرك ابتدا ًء من �شهر �آب (�أغ�سط�س)،
حيث تنطلق نحو �آفاق �أكرث ً
ُ
وعدا و�إ�شراقاً ،فتحقق طموحاتك يف الأ�شهر الثالثة
ويجب �أن َتعلم �أ ّن مناف�سني �شر�ساء يعرت�ضونك يف �أواخر ال�شتاء وبداية
أخرية،
ال
ِ
الربيع ،كما يفاجئك بع�ض الأو�ضاع ال�صحية بني �آذار (مار�س) ومتوز (يوليو).
وعاطفياً ،حتتاج �إىل ف�سحة من احلرية فترتدد يف االرتباط واالل��ت��زام �إذا كنت
ً
وحيدا ،وقد ي��ؤدي �سوء تفاهم �إىل االنف�صال والقطيعة يف الأ�شهر الثالثة الأوىل.
تتغري الأجواء يف �شهر �أيار (مايو) فيعدك الفلك بلقاء ا�ستثنائي� ،أما العالقة احلقيقية
فقد تتبلور �أك�ثر ابتدا ًء من منت�صف �شهر متوز (يوليو)ّ � .
أب�شر مواليد الدا ِئرَة
الأوىل �أ ّن ال َكوا ِكب �أ�سا�سية ُتعاك�س طريقهم ،فيِ ِحني َتعني هذه املعاك�سة مُبا�شرة
مواليد الدائرة الثانية ،خا�صة بني �شهري �أيار (مايو) و�أواخ��ر �أيلول (�سبتمرب).

حيث تخرج هذه ال�سنة من �سُ بات �أو من جتارب قا�سية،
��دا روي� ً
فت�سرتجع ف��رح احلياة روي� ً
��دا ،حتى ول��و �سارت
�أمورك على منط بطيء يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل ،ما يتطلب
منك ال�صرب والرويّة� ،إ ّال �أ ّن هذه الفرتة حتمل �إليك عرو�ضاً
القو�س واقرتاحات وخيارات ُتبقيك ً
حائرا رمبا ،ثم جتعلك تتم ّتع
بدعم قوي ابتدا ًء من �شهر متوز (يوليو) فت�صادف موجة
من احلظ ال يقاومها �شيء ،قد ت�أتي احلظوظ عن طريق بع�ض الأحداث
اخلارجية واخلارجة عن �إرادتك ،يجذبك عامل املجهول وال�سيا�سة والإعالم
والطب واالت�صاالت والرتبية والإلكرتونيات وو�سائل النقل والعلوم.
وكذلك يكون امليدان التجاري منا�سباً لك كما الرتويج والإع�لان ،تبدو
النجم يف تعاطيك مع الآخرين .ت�ستقبل التغيريات الآتية كما الأ�سفار بفرح
�شديد وقد ت�ؤ�سّ �س عم ًال لك �شخ�صياً �أو ُت�ستدعى خلو�ض جتربة غنية ً
جدا
خارج بالدك� ،أما الفرتة العاطفية الأكرث وهجاً فتقع يف الن�صف الثاين من
ال�سنة �أي�ضاً ،حيث تعقد �صداقات كثرية وتن�سى اجلروح القدمية ويكون
النجاح واملجد على موعد معك ،قد تقع يف غرام �أحد الذين تتعرف �إليهم
فج�أة رمبا ،وذلك منذ �شهر �أيار (مايو)� ،أو تتحوّل �صداقة �إىل حب متني.

ُ
ُده�شة حتمل �أحداثاً غري متو ّقعة ،لكنها ت�سمح
حيث �أ ّنها �سنة م ِ
مل�شاريعك ب�أن تتج�سّ د وتتبلور �إذا بذلت ً
جهودا م�ضاعفة .تتو�صل
�إىل نتائج ملمو�سة ومده�شة بعد �صراعات وحتديات �شتى،
متيّزك هذه ال�سنة ال�شجاعة واملقاومة والقدرة على املواجهة
يف �أ�صعب الظروف .ميكن القول �إن��ك يف مرحلة حت�ضريية،
وهو م�شوار بد�أته منذ ال�سنة املا�ضية ،يقودك َنحو تع ّلم جديد
والتدرب على �أ�ساليب خمتلفة حتى تنتقل �إىل مرحلة �سعيدة وموجة من احلظ
جتتاحك يف �أواخ��ر ال�سنة ويف عام  2018الذي يحمل الآم��ال الكبرية ،حيث
عليك االنتباه للعرو�ض الوهمية والأفخاخ وحماوالت االبتزاز ،لكنك �أي�ضاً قد
حتقق �أرباحاً وثروة يف هذه ال�سنة ،رغم هذه ال�صعوبات والإ�شكاالت ،كما وانا
�سنة منا�سبة لإجراء الفحو�صات الطبية ولإجراء عملية جراحية ّ
تب�شر بال�شفاء.
وعاطفياً تت�سارع الأحداث فتحمل مفاج�آت وتغيريات يف املجال العائلي كما يف
املجال العاطفي� .إذا كنت عازباً فقد يجذبك َ�شخ�ص ب�سرعة غري متو ّقعة ،وجتتاز
املراحل ب�سرعة فتتو�صل �إىل ارتباط دائم ،كثريون من مواليد الثور يغيرّ ون
مكان �إقامتهم �أو بلد الإقامة .ال ب ّد من القول �إ ّن موا ِليد الدائرة الأوىل ي َ
ُعفوْن من
املعاك�سات الفلكية بالإجمال ،ويكون مواليد الدائرة ال ّثالثة �أكرث املت�أثرين بها.

وت�ص ّنفك الأفالك بني �أكرث الأبراج حظاً يف هذه ال�سنة،
َي� ِ�ع�دُك الفلك باملكاف�آت كما بالفر�ص حتى �شهر متوز
(يوليو) ،فتفوق النتائج كل تو ّقعاتكّ ،
تخطط على
املدى البعيد وتتخذ قرارات تتعلق مب�ستقبلك ،فتتوفر
العذراء
لك الطاقة ال�لازم��ة وال�صحة واملعنويات املرتفعة.
تتو�صل �إىل جمع الكثريين ح��ول م�شروع واح��د �أو
�إىل النجاح يف ال�ش�أن العام� ،أو تقدّم عم ًال �إبداعياً يف الن�صف الأول من
ال�سنة ،وحتتفل بالنجاح يف الن�صف الثاين ،وقد تك�سب جائزة مالية
�أو معنوية وحتقق النجاحات عرب �أ�سفار تقوم بها وحتظى ب�أرباح
من عمليات خارج مهنتك� ،إال �أ ّن الفلك يح ّذر من بع�ض الرتاجع املهني
ّ
ويخف الوهج قلي ًال.
وال�صحي ابتدا ًء من منت�صف �شهر متوز (يوليو)
ّ
تتمتع ب�شعبية غري اعتيادية عَ لى ال�صعيد ال�شخ�صني �إال �أن��ك ت�شكو
من بع�ض ال�ب�رودة يف العالقات �أو من ف��راغ وان��ع��زالَ ،ه��ذا ال مينع
من �أن يتعرف بع�ض مواليد العذراء على �شخ�ص قد يقلب املقايي�س
ويحتل القلب ،وت��ك��ون الأ���ش��ه��ر الثالثة الأوىل حاف َلة بامل�ستجدات

وتكون �سنة يف غاية الأهمية بالن�سبة �إىل مواليد اجلدي ،حتمل
املفاج�آتكمااملواجهات،لكنهاتو ّلدظروفاًا�ستثنائيةتقودك�إىلتغيري
يف حياتك وقناعات جديدة بعد �سل�سلة �أحداث غري اعتيادية .يحالفك
اجلدي «�ساتورن» ويعاك�سك «جوبيتري» ،وذلك حتى ف�صل ال�صيف .تكون
العيون �شاخ�صة �إليك ،تثري الف�ضول يف هذه ال�سنة .تثبت مرة �أخرى
�أ ّنك ال تنهزم وال ت�ست�سلم ،وهكذا تواجه كل امل�ستجدات بثقة بالنف�س نادرة ،وال �شك
�أ ّن املعاك�سات الفلكية ت�ستهدفك� ،إ ّال �أ ّن «جوبيتري» ينتقل يف  16متوز (يوليو) �إىل برج
الأ�سد ليرتكك ب�سالم ،حاذ ْر من بع�ض امل�شاكل القانونية �إذ قد يتعر�ض بع�ض مواليد
اجلدي ،وخا�صة مواليد الدائرة الثانية ،للم�ساءلة واملحاكمة �إذا ارتكبوا �أي خط�أ .
حيث ت�ساهم يف �أعمال عامة كلما اقرتبت من ف�صل ال�صيف ،فتزداد �شعبيتك وتبد�أ
عم ًال رمبا يف جمال م�ؤ�س�ساتي عام �أو حكومي ،وقد حتقق ربحاً ً
كبريا بف�ضل بع�ض
اال�ستثمارات املالية الناجحة �أو بف�ضل ترقية ت�ستحقها �أو �إرث عائلي للبع�ض،
يتطلب منك امليدان ال�صحي عناية ودراية� ،أما املجال العاطفي في�شكو من خطر
االنف�صال يف بداية ال�سنة وتغيري مكان الإقامة ،وتتخذ ً
قرارا باالرتباط يف الأ�شهر
الأخرية من ال�سنة ،بعد مرحلة من الرتدّد ومراوحة املكان� ،أما �إذا كنت من مواليد
الدائرة الأوىل فقد تبدو بني �أكرث املحظوظني وحتمل �إليك ال�سماء مفاج�أة �سارة ً
جدا .

تب�شرك بفرتة ا�ستثنائية من حَ يا ِتك لمَ
�إ ّنها �سنة ال ّنجاح ّ
َتعر ُفها مُنذ وقت طويلَ ،تبدو بني القال ِئل الذين ال يت�أثرون
باملعاك�سات الفلكية والتي تهدّد هذه ال�سنة بالأخطار واملتاعب،
ب��ل �إ ّن الأف�ل�اك تدعمك لإط�ل�اق امل�شاريع واحل�صول على
جوزاء التقدير والت�أ�سي�س لأعمال جتارية �أو �سيا�سية �أو �إعالمية �أو
�صحية وحتقيق النجاح الباهر ،حيث تبد�أ املرحلة الأف�ضل
يف منت�صف �شهر متوز (يوليو) بعد فرتة من العمل احلثيث ،ويدعمك احلظ
املطلق ابتدا ًء من �شهر �شباط (فرباير) وحتى �آخر ال�سنة وي�أتيك ً
منقذا يف
الدقيقة الأخرية �إذا �ساءت الأحوال ،كما وحتقق الأربَاح �سَ واء عَ ن َط ِريق عَ مل
َتقليدي �أو ابتكار جَ ديد ّ
توظفه مل�صلحتكن �إ ّال �أ ّن فرتة دقيقة قد مت ّر بها وتقع
بني منت�صف �شهر �أيلول (�سبتمرب) و�أواخر �شهر ت�شرين الأول (�أكتوبر)� ،إ ّنها
�سنة النه�ضة بكل معنى الكلمة تفاجئك ب�إيجابياتها وحتميك من ّ
اخل�ضات.
وعاطفياً ،لقد انتهى زمن اخليبات وال�صدمات ،وها �أنت �أمام دورة فلكية �أكرث
ً
وعدا� ،إذ يحمل �إليك القدر لقاءات مهمة ولقا ًء ا�ستثنائياً ي�أتي عن طريق ال�صدفة،
�إذا كنت يف حالة حداد بعد فراق مَن �أحببت ف�إ ّن الن�صف الثاين من ال�سنة يحمل �إليك
هذا اللقاء املنتظر ،وقد تتبلور عالقة يف �أواخر العام وتط ّل معها على جديد ،و َقد
يَ�شعُر مَواليد الدائرتني الأوىل والثانية بهذه الإيجابيات قبل مواليد الدائرة الثالثة.

وي��دخ��ل م��وال��ي��د ب��رج امل��ي��زان �سنة م�صريية حت� ِم��ل �إليك
ال ّتجارب الكثرية وم�سرية من الأح��داث املتنوعة واملفاجئة
يف بع�ض الأحيان� ،إذ �إ ّن املعاك�سات الفلكية تطالك مبا�شرة
امليزان
ويف الأ���ش��ه��ر ال�ستة الأوىل بالتحديد ،ث � ّم تنقلب الأم���ور
مل�صلحتك يف منت�صف �شهر متوز (يوليو) ،لتدخل فرتة هائلة
ُ
واحلظوظ والنجاح والت�ألق واالنت�صارات ،يف ال�صيف تنجح
من الإيجابيات
ً
ً
ّ
وتك�سب جائزة رمبا �أو تقديرا �أو تكرميا ،ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن احلظ املطلق
يحميك طوال ال�سنة ،وهو يخاطب �أكرث ما يخاطب مواليد الدائرة الثالثة،
فيحميهم من الأخطار ويعيد �إليهم ال�صحة وي�أتيهم بفر�ص وعرو�ض مميّزة.
وقد ي�ستحق بع�ض مواليد امليزان من�صباً �أعلى �أو تعييناً يف مركز ويح�صلون
عليه يف ب��داي��ات ال�سنة ،و�أخ���� ّ�ص ب��ال��ذك��ر م��وال��ي��د ال��دائ��رة الأوىل الأك�ثر
حظاً ،يف حني يعاين مواليد الدائرة الثانية من خطر الإقالة �أو اال�ستقالة،
ويوحي عزيزي امليزان ،باحلب يف هذا العام املليء باالحتماالت والوعود
والإغ����راءات ال�شخ�صية ،قد يكون الن�صف الثاين م�سرحاً النتعا�ش جديد
وانطالقة �أكرث ً
وعدا عائلياً ،تهتم ب�أحد الوالدين وحتاول �أن ت�ص ِوّب �سلوك
�أحد الأوالد �أو املق َّربني تتغيرّ ظروف ت�سمح لك بالتح ّرر من بع�ض القيود.

ويف هذه ال�سنة تتابع م�سرية ال�سنة املا�ضية نحو جتارب مهمة
ومتناق�ضةبنيالإيجابيةوال�سلبية،فتخو�ضجتاربغرياعتيادية،
وتنهيال�سنةمعتغيرياتكبريةتطر�أعلىحياتكووجودك.ي�أخذك
الدلو القدر �إىل م�سالك جديدة وغريبة فتحقق قفزات جبارة ،يف حني يفرمل
«�ساتورن» �سرعتك ،ت�شعر بالقوة بني كانون الثاين (يناير) و�أواخر
�شهر متوز (يوليو) بدعم كوكب «مار�س» الذي ينمّي مقاومتك،
خا�صة �إذا كنت تعمل يف جماالت العدالة وال�سيا�سة وال�ش�أن العام ،كذلك تربع يف
جمال الفنون واخللق والإب��داع كما يف املجال الإعالمي وقد تتو�صل �إىل ال�شهرة.
وجتد نف�سك ابتدا ًء من �آب (�أغ�سط�س) و�سط َظرف مل تتوقعه وتواجه حتديات جديدة
وم�س�ؤوليات مباغتة� ،أن�صحك بعدم مبارزة بع�ض ال�سّ لطات واحلكومات ،كما بعدم
التحايل على القانون �أو حتدّيه ،بينما عاطفياً ،قد يعود املا�ضي للظهور يف حياتك عرب
بع�ض ال�صدف �أو الظروف القاهرة ،ورمبا يحاول �أحدهم جعلك تدفع فواتري قدمية،
يجذبك هذه ال�سنة عامل جديد و�أو�ساط غريبة ،قد تنتهي من بع�ض الت�سويات يف
واعدا ً
ف�صل ال�صيف الذي يكون ً
جدا جلهة عقد �صداقة مهمة �أو خو�ض ق�صة عاطفية
�صاخبة ،ومن غري امل�ستبعد �أن ُتقدم على زواج �سريع يده�ش املحيط� ،أطم ِئن
مواليد الدائرتني الأوىل والثانية �إىل �أن كوكب «�ساتورن» ّ
كف عن معاك�ستهم ،يف حني
يتوجه �إىل مواليد الدائرة الثالثة ويُرتجم بنزاع على �سلطة معيّنة �أو على من�صب.

وهي �سنة تاريخية لن تن�ساها لوقت طويل ،وحتمل تغيريات
مفاجئة وتقلبات �سريعة تكاد ال ت�ستوعبها يف اللحظة نف�سها.
قد حتتفظ لك بفر�ص كثرية حيناً ،ثم حت ّذرك من خو�ض غمار
بع�ض التجارب �أحياناً �أخ��رى ،من جهة تعرف تكرمياً ،ومن
حظرا ً
ال�سرطان جهة �أخ��رى تفر�ض عليك ً
كبريا� ،إ ّال �أ ّن الن�صف الثاين
يحمل امل�شاريع اجلديدة والتعوي�ض ،وبعد �شهر �آذار (مار�س)
حتقق بع�ض امل�شاريع ب�سرعة خيالية ،وقد تطر�أ �أح��داث مفاجئة هي �إيجابية
يف معظمها ،ولو �صعقتك يف البداية �أو �ش ّكلت لك عائقاً .قد تلعب دور ال�شرطي
وترتب بع�ض العالقات وت�ضطر لتقريب وجهات النظر يف �سنة تثبّت خاللها
قواعدك وحتقق �أي�ضاً �أرباحاً مالية يف جمال عقاري �أو جتاري �أو عرب بع�ض
ً
وانتقاال �إىل فرتة نقاهة �إيجابية.
الأ�سفار .تبدو ال�صحة جيدة ،يعرف البع�ض �شفا ًء
وعاطفياً،يط ّلالعازبونعلىفرتةمميّزةجتلب�إليهماال�ستقراروال�شعبيةالكبرية،وقد
ال�صلة ب�أ�صدقاء قدامى ،قد ُتقدم على زواج �إذا
تلتقي �أ�شخا�صاًيثريون �إعجابك وتعيد ّ
كنت مرتبطاًبعالقة ،يف حني يُن�شئ البع�ض الآخر عائلة جديدة ويفرح بحمل و�إجناب.
�أم����ا امل��ع��اك�����س��ة ال��ف��ل��ك � ّي��ة ف��ه��ي ت��ع��ف��ي م��وال��ي��د ال���دائ���رة الأوىل ،يف حني
ي��ك��ون م��وال��ي��د ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة �أك��ث�ر امل��ع��ن��ي�ين ب��ال��ت��غ��ي�يرات ال��ط��ارئ��ة.

يف �شهر يوليو تتابع م َِ�سرية ال ّتغيري التي بد�أتها منذ �سنة ون�صف
ال�سنة تقريباً ،فتح ّثك �إرادتك على النهو�ض بكل �ش�ؤون حياتك
لتتخذ القرارات بجر�أة ،وتقود جماعة من النا�س وتتكيّف
مع كل امل�ستجدات مبهارة �أ�سطورية ،قد ُتقدم على تعديالت
العقرب وتغيريات مده�شة وغري منتظرة ،حتى ولو �أع��اق كوكب
�ساتورن يف برجك حت ّركك ،وهذا الكوكب يرتك مواليد الدائرة
الأوىل ب�سالم ويرمق �إىل مواليد الدائرتني الثانية والثالثة يف هذا العام ،لكي يفر�ض
إجنازا ً
عليهم بع�ض امل�س�ؤوليات ال�ضاغطة ،قد حتقق � ً
كبريا رغم ذلك مل تتوقعه،
وتتو�صل �إىل مفرتق طريق يف حياتك وت�شعر �أن مرحلة قد انتهت لتبد�أ �أخرى جديدة.
وقد تكون الأ�شهر ال�ستة الأوىل م�سرحاً لتحقيق امل�شاريع الكبرية ،وقد تتحول هواية
لك �إىل مهنة حقيقية .قد تقطف ثمار جهودك يف الن�صف الثاين من ال�سنة ،من املمكن �أن
ت�ستقيل من مكان وترف�ض جتديد �أحد العقود ،تتوقع الأفالك ربحاً مالياً غري منتتظر
حتققه قبل تاريخ  15متوز (يوليو) ،بينما علي ال�صعيد العاطفي ،قد ت�ستهلك
ع�شقاً يف الن�صف الأول ب�شكل �سريع تتخلى عنه يف ف�صل ال�صيف �أو تهتم بزميل �أو
زميلة يف العمل يجذبك ح�ضوره و�أناقته وغمو�ضه ،لكنك قد ّ
تف�ضل الوحدة على
عالقة مهتزة وترجّ ح عدم االرتباط �إذا مررت يف ال�سابق بتجارب عاطفية جارحة.

حيث َلن َتن�سى هذه ال�سنة التي حتمل �إليك �آم� ً
�اال ووع� ً
ُ
�ودا
ً
ونعما ت�سقط عليك من ال�سماء ،ميكن �أن نطلق عليها ا�سم
احلوت �سنة الإجن��ازات الكربى التي حتقق الطموحات والرغبات،
فتنجز خاللها �أع��م� ً
�اال تفخر ب ��أن حتمل توقيعك ،مدعوماً
م��ن كوكب «���س��ات��ورن» حتى �آخ��ر ي��وم م��ن ال�سنة ،حتقق
�أح�لام �اً طاملا راودت���ك وت�ستعيد ثقة بالنف�س كانت ق��د اه��ت��زت قلي ًال،
ً
حلوال ل��ك ،وامل�شاكل ال�صحية واملهنية وال�شخ�صية،
وتتحرر فتجد
و���س��وف ت�لاق��ي التقدير وت��ع��رف احل��ظ لت�سري ب ��أم��ورك ب�شكل مميّز.
وتتخل�ص من دي��ون �أو تك�سب �أرباحاً كثرية وتنجح يف جمال التجارة
وال�ش�أن العام واال�ستثمارات وال�سيا�سة والإع�لام والفن� ،أن��ت �ضيف
ال�شرف على ه��ذه ال�سنة التي تزيدك ثقة بالنف�س وتفتح قلبك �أم��ام
احلب فت�ستعيد ال�شغف وتهتم �إما بعالقة جديدة �أو بانتماء روحي �أو
فكري �أو �سيا�سي ،وقد جتد �ضالتك يف حميط عملك �أو تفاج�أ باهتمام
�أح��د املق َّربني منك ،ورمب��ا تقوم ب�سفر مميز ج� ً
�دا ي�ترك �أث��ره يف نف�سك
وحياتك� ،أم��ا �أك�ثر مواليد احل��وت حظاً فهم مواليد ال��دائ��رة الثانية.

الثور

