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وذلك  يوم الجمعة الموافق 23/12/2016 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساًء
في كنيسة القديسين بطرس وبولص للروم الكاثوليك في شفاعمرو

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
 الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع 

من امن بي وإن مات فسيحيا 
قداس وجناز االربعين 

قسيس نايف  ليلى 

ـــدة إخـــوتـــهـــا  ـــي ـــق ـــف أبـــــنـــــاء وبـــــنـــــات ال
وجــــــــروس قــــســــيــــس  آل  ــــــوم  ــــــم وع
أقـــربـــاؤهـــم وأنــســبــاؤهــم فـــي شــفــاعــمــرو
ــم ــه ــت ــارك ــش ــم ـــكـــم ل ـــدعـــون ـــــارج ي ـــــخ وال
ـــــن ـــــي ـــــع قـــــــــــــداس وجــــــــنــــــــاز األرب
ـــــنـــــفـــــس فــــقــــيــــدتــــهــــم راحـــــــــــــة ل
ــــــة  طـــــيـــــبـــــة الـــــذكـــــر ــــــي ــــــال ــــــغ ال

 (ام  الياس)

امبراطورية اللحوم بال منافس 

اجود انواع اللحوم الطازجة يوميًا

 نتشرف بدعوتكم لحضور 
حفل االفتتاح المهيب  وذلك يومي الثالثاء واالربعاء  

من تاريخ 27/12/2016 و 28/12/2016   
شفاعمرو بجانب ملحمة ربيع بشوتي حضوركم يزيدنا شرفًا, اهًال وسهًال . 

دعوة 

مملكة االزهار والهدايا والشوكوالطه 

الول مره يف تاريخ  مدرسة راهبات الناصرة... لجنة أولياء أمور الطاب تكرّم 
املدرسة  ساحة  يف  مهيب  احتفال  يف  بالطاب  وتحتفي  الفاضات  املعلمات 

سنوات...  خمس  مضي  بعد 
الدولة  رئ��ي��س  ع��ن  االف���راج 
كتساف م��وش��ي��ه  االس��ب��ق 

باالضافة الى تجميع %10نقاط ألعضاء النادي والمنضمين الجدد 
ض على كل المحل 

تخفي
ب��������أي ذن��������ب َق�����ت�����ل�����ت؟؟؟

الطالبة  مقتل 
وج�������دان اب���و 
 15( ح��م��ي��د 
ع����ام����ا( م��ن 
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

اعاناتكم0525363507رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

م��������وق��������ع ال������س������ام

ف��������������������اك��������������������س04-9862725
ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك: اي����م����ان ح��اي��كت������������ل������������ف������������ون076-5400464

اجناز يتلو اجناز حتققه جلنة اولياء امور الطالب يف مدر�سة راهبات 
النا�سرة يف مدينة �سفاعمرو, فبعد حتقيق تركيب العري�سه يف مدخل 
تي   حمالت   من  بدعم  الغزير,   ال�ستاء  من  االهل  حلماية  احل�سانات 

كامال  العري�سه  بثمن  االخري  تكلف  حيث  زايد,  زايد  بادارة  اي   اند  
اجل  من  �سفاعمرو  بلدية  ادارة  على  بال�سغط  اللجنة  اع�ساء  بادر   ,
من  م�ستمرة  وع��ودات  ح�سب  للمدر�سة  احلوا�سيب  ت�سليم  حتقيق 

احلوا�سيب   اجهزة  ت�سليم  ومت  ف��ورا  ذلك  مت  حيث  عامني  من  اكرث 
واجهزة بث ال�سورةه ومن ثم انربى اع�ساء اللجنة الجناز م�سروع 
الثالثة  ال�ساعة  حتى  غ��ذاء  وجبة  مع  االطفال  على  للحفاظ  ت�سيال 
زار  حيث  اخل�سو�ص  بهذا  االه��ل  توجه  ح�سب  بذلك  ترغب  ام  لكل 
خوريه  ع�سام  ال�سيديل  اللجنة  وع�سو  جنار  تهامه  اللجنة  رئي�ص 
كمال  الدكتور  البلدية   ع��ام  مدير  ���س��رور,  رام��ي  املدر�سة  ومدير 
بدفع  املدير  رغبة  لتحقيق  باملو�سوع  التداول  مت  وهناك  �سوفانية,  
من  مدر�سة  كل  ت�ستحقها  التي  اخلا�سة  امل�ساريف  تكاليف  البلدية 
. فورا  بتنفيذه  وال�سروع  امل�سروع  اقرار  ت�سيال حيث مت  قبل جمعية 
هذا وانربت اللجنة حتقق اجناًزا ا�سافًيا 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�سوير فلم خا�ص ت�ساهدونه 
بعد  بوك  – الفي�ص  االجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  ال�سالم  موقع  على 
ال�ساحة حيث اقيمت ترانيم  ايام , فقد جتمعت املعلمات والطالب يف 
التفاعل  يف  ابدع  حيث  املوقر  داغر  فوؤاد  الق�ص  قدمها  رائعة  ميالدية 
بتوزيع  االحتفال  مت  ثم  ومن  اللجنة  واع�ساء  واملعلمات  الطالب  مع 
االولياء  جلنة  اع�ساء  قام  حيث  املعلمات,  على  فخمة  معايدة  �سالل 
بت�سليم املعلمات هذه الهدايا بروح امليالد املجيد ومن ثم قام بابا نويل 
بتوزيع الهدايا على الطالب الفرحني الذين زينوا االحتفال بح�سورهم 
ك���������������ل ع��������������������ام وان���������������ت���������������م ب�������������ال�������������ف خ�����ري

تكرّم  الطاب  أمور  أولياء  لجنة  الناصرة...  راهبات  مدرسة  تاريخ   يف  مره  الول 
املدرسة  ساحة  يف  مهيب  احتفال  يف  بالطاب  وتحتفي  الفاضات  املعلمات 
اجواًء مميزة على االحتفال القس فؤاد داغر يضفي برتانيم ميادية 



باالضافة الى تجميع %10نقاط ألعضاء النادي والمنضمين الجدد 
تخفيض على كل المحل 



شفاعمرو (دليكاتس) 04-9868555
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حملة األسبوع 

امبراطورية اللحوم بال منافس 
اجود انواع اللحوم الطازجة يوميًا

الناس تستحق لحوم طازجة ومراقبة بأسعار رخيصة 



تدعوكم لزيارة اجمل وافخم  
معرض في شفاعمرو والمنطقه 

المحل مفتوح يوميًا ما عدا يوم االحد 

6960990-04بإدارة احالم بشوتي بجانب ملحمة ربيع بشوتي 

مملكة االزهار والهدايا والشوكوالطه 

على كل  
المجموعه 
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املجاورة  والقرى  ك�سرى  قرية  من  االآالف  �سارك   
جثمان  بت�سييع  جمال�ص  وروؤ���س��اء  دي��ن  ورج���ال 
االأخ���ري  م��ث��واه  اىل  حميد  اأب���و  وج����دان  ال��ط��ال��ب��ة 
واحل�����س��رة.  واالأمل  احل���زن  يعت�سرها  ب��ق��ل��وب 

ك�سرى  من  عاما(   15( حميد  ابو  وج��دان  الطالبة 
عرث  ان  بعد   , الثالثاء  يوم  م�سرعها  ,لقيت  �سميع 
على جثتها يف منتزه ه�سلعيم – ال�سخور وهومنتزه 
. ع��ن��ف  ع��الم��ات  وعليها   , ال��ق��ري��ة  ق���رب  ال��ع��اب 

مكان  اىل  و���س��ل��ت  ال�����س��رط��ة  م��ن  ك��ب��رية  ق����وات 
ح��اول  ح��ي��ث   , التحقيق  وب��ا���س��رت   , احل����ادث 
ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي ال���ذي و���س��ل اىل م��ك��ان احل���ادث 
اال  االن��ع��ا���ص  عمليات  ط��ري��ق  ع��ن  حياتها  ان��ق��اذ 
. وفاتها  اق��رار  ومت  بالف�سل  ب��اءت  امل��ح��اوالت  ان 
,  وهي  ال�سف احلادي  ابو حميد طالبة يف  وجدان 
طالبة متفوقة وي�سهد لها ابناء بلدتها وكل من عرفها  
الدرا�سة  يف  والتاألق  والتفوق  احلميدة  باالخالق 
مدر�ستها  من  عودتها  اثناء  حياتها  م�سوار  انتهى   ,
اىل بيتها القريب من املدر�سة...فباأي ذنب َقتلت؟؟؟  

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

لتتويج  اح��ت��ف��اال  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأق���ام���ت 
للعام  امل��ت��م��ّي��ز  امل���وّظ���ف  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 
. ال������وزارة  م��وّظ��ف��ي  ك��ب��ار  ح�����س��ره   2015
هّنات  كوهني  ميخال   , ل��ل��وزارة  العاّمة  املديرة 
النجاح  لهم  متمنّية  اجلائزة  بهذه  الفائزين  جميع 
م�سيفة باأّن هذه املنا�سبة هي فر�سة جّيدة لنقول 
كلمة �سكر وتقدير بحق جميع الفائزين الذين يرون 
الفرتة  يف  ن�سهد  باأّننا  موؤّكدة  ر�سالة  بوظائفهم 
االأخرية قفزات نوعّية جدّيدة يف جمال التح�سيل 

العلمي , تذويت القيم وتقلي�ص الفجوات وتطّورا 
ملحوظا يف عمل الوزارة بكل املفاهيم بهدف احداث 
. التعليم  جلهاز  اأف�سل  مل�ستقبل  املطلوب  التغيري 
: فهم  الو�سط  من  اجل��ائ��زة  بهذه  الفائزون  اأّم��ا 

1. املفّت�ص علي القريناوي : مفّت�سا عاماعلى املدار�ص 
فوق االبتدائّية يف الو�سط البدوي - لواء اجلنوب
2. املفّت�ص توفيق زعرورة :مفّتا عاما على املدار�ص 
– لواء ال�سمال فوق االبتدائّية يف الو�سط العربي 
الو�سطني  مفّت�ص   : اأ�سعد  ج��الل  املفّت�ص   .3
ال�����س��م��ال ل�����واء  ال�������درزي وال�����س��رك�����س��ي - 
كذلك فاز املوّظف فار�ص طويل , مدير ق�سم اأ ) ق�سم 
الرتخي�ص ( وطاقم موظفيه بجائزة الطاقم املتمّيز .
جمال  يف  م��دي��ر  ي��و���س��ف,  اأب���و  نبيه  وامل���وّظ���ف 
املتمّيز  الطاقم  �سمن  اجلائزة  على  امليزانّيات 
. التعليم  وزارة  يف  وامليزانّيات  االقت�ساد  لق�سم 
. للجميع  ال��ن��ج��اح  ت��ت��م��ّن��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 

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

اجلديدة  لل�سنة  وا�ستقباال  الف�سل  بنهاية  احتفاال 
مدر�سة  احتفلت  املجيد  امليالد  عيد  ومبنا�سبة 
عاطف خطيب االعدادّية يف �سفاعمرو والتي يديرها 
ماركت  بكري�سما�ص  �سغري  معّمر  املرّبي  املربي 
. الطاّلب  انتاج  من  �سوق  اإقامة  عن  عبارة  وهو 

واأق���ي���م���ت اأي�������س���ا ف���ع���ال���ّي���ات ت��رف��ي��ه��ّي��ة مع 
ال�����س��اح��ر امل��ب��دع حم��ّم��د خ��ري وع��ر���ص دب��ك��ة.

اأ����س���رف ع��ل��ى ه����ذا ال���ي���وم م���رّك���زة ال��رتب��ي��ة 
االج����ت����م����اع����ّي����ة امل���ع���ّل���م���ة ه����ي����ام ع������ّواد 
وامل��ع��ّل��م ب��ه��اء ط���ه م���ع م��رّب��ي��ي ال�����س��ف��وف . 
جلنة  املميز  اليوم  بهذا  املدر�سة  �سارك  وقد  هذا 
من  واأع�����س��اء  املدر�سة  يف  ال��ط��الب  ام��ور  اول��ي��اء 

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

تحتفل  خ��ط��ي��ب  ع���اط���ف  اع����دادي����ة 
االول  ال���ف���ص���ل  ون���ه���اي���ة  ب���امل���ي���اد 

جاء  االرب��ع��اء,  ي��وم  بيانا   , ال�سرطة  عممت 
ملف  يف  ال�سرطة  لتحقيقات  "ا�ستمرارا  فيه 
مدينة  �سكان  من  عاما(   34( م�ستبه  اعتقال 
�سبهات  له  تن�سب  وال��ذي  الثالثاء  يوم  طمرة, 
ن�سب  عمليات  يف  ال�سالعة  ع�سابة  رئ��ا���س��ة 
�ستى  ال��ن��ق��ال��ة يف  ال��ه��وات��ف  واح��ت��ي��ال مب��ج��ال 
 2 اعتقال  االرب��ع��اء  نهار  مت  ال�سمال,  مناطق 
الع�سابة  اع�ساء  مركزيني  ا�سافيني  م�ستبهني 
املقرر  من  حيث  طمرة  �سكان  من  عاما(   24(
نهار  �ساعات  خالل  اعتقالهما  فرتة  متديد  طلب 
اجلارية. التحقيقات  ذم��ة  على  اخلمي�ص  ي��وم 

وكانت ال�سرطة قد ا�ستلمت �سكوى يف �سهر �سبتمرب 
بالتوجه  اجلمهور  لعموم  توجهها  مع  الفائت 
�سراء  �سفقات  �سحايا  وقعوا  اذا  فيما  لل�سرطة 

هواتف نقالة بنف�ص املوا�سفات واال�سلوب الذي 
ال�سرطة  وحتقيق  اعتقال  ومع  الع�سابة  اتبعته 
يف  ال�سالعني  امل�ستبهني  ع�سرات  مع  حينها  منذ 
تنفيذ �سفقات م�سبوهة وكذلك مع وكالء مبيعات  
م�ستبهني بالتعاون  مع القيمني على تنفيذ �سفقات 
حمالت التنزيالت ذات ال�سلة, وكذلك مت تفتي�ص 
توا�سل  وحيث  خا�سة  مركبات  و�سبط  منازلهم 
 450 ال�سرطة التحقيق �سحيح لهذه املرحلة يف 
طمرة  �سكان  ع��رب  غالبيتهم  ملواطنني  �سكوى 
نتيجة  خ�سائره  اجمايل  يقدر  ومبا  و�سفاعمرو 
�ساقل. مليون   10 نحو  يف  واالحتيال  الن�سب 
اعتقال  فرتة  متديد  االربعاء  نهار  مت  قد  هذا    
حمكمة  يف  وذل���ك  الع�سابة  رئ��ي�����ص  امل�ستبه 
اجلارية". التحقيقات  ذمة  على  بطربيا  ال�سلح 

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

مت  ال�سجن   داخ��ل  �سنوات  خم�ص  م�سي  بعد 
الدولة  رئي�ص  ع��ن  االإف���راج   , االأرب��ع��اء  ع�سر 
حيث  ال�سجن  م��ن  كت�ساف  مو�سيه  ال�����س��اب��ق 
الفعلي  ال�����س��ج��ن  ع��ق��وب��ة  ي��ق�����س��ي  ك���ان  اأن����ه 

بارتكاب  اأُدي����ن  اأن  ب��ع��د  ���س��ن��وات  �سبع  مل���دة 
االإغت�ساب. اأخطرها  جن�سية  جرائم  �سل�سلة 
ال�سابق  يف  رف�ست  الثلثقد  جلنة  وك��ان��ت  ه��ذا 
نظرا   , بالثلث  كت�ساف  مو�سيه  اعفاء  طلبات 
 , ال�سجن  يف  تاأهيلية  ل���دورات  خ�سوعه  لعدم 
تتوا�سل  ان  على  تاأهيل  لدورات  خ�سع  ان  وبعد 
. بالثلث  اعفائه  قبول  تقرر  ال�سجن  خارج  وهو 
على  قيودا  فر�ست  االإفراجات  جلنة  اأن  وافيد  
البالد  م��غ��ادرة  عليه  وح��ظ��ر  كت�ساف  تنقالت 
منزله  م��ن  واخل���روج   2018 ع��ام  نهاية  حتى 
ال�ساد�سة  وح��ت��ى  ليال  العا�سرة  ال�ساعة  م��ن 
���س��ب��اح��ا وخم��ال��ط��ة ا���س��خ��ا���ص جم���رم���ني ..

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

املجل�ص  جل�سة  يف  امل��ع��ار���س��ة  ك��ت��ل  رف�����س��ت 
االرب��ع��اء,  االأول  اأم�����ص  ي��وم  املنعقدة  البلدي 
البلدية  رئي�ص  طرحه  ال��ذي  االإ�سكاين  امل�سروع 
ال��ت��وايل.  على  الثالثة  للمرة  عنبتاوي  اأم���ني 
وا��������س�������رت ك����ت����ل امل�����ع�����ار������س�����ة ع��ل��ى 
رف�������س���ه���ا ل�����ه�����ذا امل�����������س�����روع اخل����ط����ري. 
طويلة  مداخلة  يف  اجلبهة  كتلة  رئي�ص  و�سوغ 
على  خطورته  مدى  للم�سروع  �ساملة  درا�سة  بعد 
والبناء  التنظيم  جلنة  اأن  موؤكدا  واأهلها,  املدينة 
اأرا���ص  م��ن  بناء  رخ�سة   200 �سنويا  ت�سدر 
اىل  ا�سيف  اليوم  بينما  �سفاعمرو.  الأهايل  خا�سة 
هذا العدد من الرخ�ص التي ترغب وزارة اال�سكان 
ا�سدارها 6500 رخ�سة بناء من ارا�سي الدولة. 
االرا���س��ي  م��ن  رخ�سة   1000 ذل��ك  اىل  اأ���س��ف 

يقارب  ما  اإ�سكان  اأي  �سنوات,   5 خالل  اخلا�سة, 
الق�سرية.  الفرتة  هذه  خالل  مواطن  الف  ثالثني 
خطة  امل�����س��روع  وراء  اأن  اىل  كركبي  واأ���س��ار 
مدينة  خ�����ارج  م���ن  ال���ع���ائ���الت  اآالف  جل��ل��ب 
االجتماعي  بالن�سيج  �سي�سر  م��ا  �سفاعمرو 
اهلها  عليه  تربى  ال��ذي  ال�سفاعمري  للمجتمع 
البع�ص.  لبع�سهم  وم���ودة  وحم��ب��ة  ت���اآٍخ  م��ن 
وهذه  امل�سروع  هذا  املعار�سة  كتل  رف�ست  لذلك 
االتفاقية النه ي�ستم منه رائحة وخمطط �سلطوي 
خميف, باال�سافة اىل عدم تو�سيع م�سطحات القرى 
�سفاعمرو.  يف  وح�سرهم  االخرى  العربية  واملدن 
ومن اجلدير ذكره اأن كتل املعار�سة وللمرة اخلام�سة 
البلدي  التوايل تقرر م�سري جل�سات املجل�ص  على 
البلدي. املجل�ص  يف  املطلقة  االغلبية  متلك  النها 

تُ���ش���ك���ل أغ��ل��ب��ي��ة امل���ج���ل���س ال���ب���ل���دي:
كتل املعارضة يف بلدية شفاعمرو ترفض املشروع 
وأهلها املدينة  على  خطرا  وتعتربه  االسكاني 
* املشبوه  املشروع  بهذا  لشفاعمرو  الخري  تنوي  ال  املؤسسة  كركبي:  زهري   *
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يف   االب��ت��دائ��ي��ة  الكاثوليك  م��در���س��ة  ط��الب  ا�ستمتع 
ال�سفار  جليل  االأوىل  م�سرحتي  عر�ص  خالل  �سفاعمرو 
الكبار  ل�سريحة  " ام �سليم والثعلب" والثانية  بعنوان 

ال�سلة  " مقالب ح�سونة" وذلك �سمن فعاليات  بعنوان 
�سفاعمرو. بلدية  يف  والفنون  الثقافة  دار  يف  الثقافية 

ومقاطع  �سامية  اهداف  توظيف  امل�سرحيات  خالل  مت   
اأطفالنا  تعري�ص  اإمكانية  اأمام  املجال  يفتح  مما  هادفة  
اليه  ي���داأب  م��ا  وه��و  االأخ����رى,  وال��ف��ن��ون  للثقافات 
ح�سني  ال�سحايف  يديره  والذي  الثقافية  ال�سلة  م�سروع 
يف  دائًما  يتم  امل�سرحيات  "اختيار  ان  موؤكًدا  ال�ساعر 
لطالبنا". املالئمة  واملوا�سيع  امل�سامني  حيثيات 
للم�سوؤولني  ���س��ك��ره��ا  ع��ن  ع���ربت  امل��در���س��ة  ادارة 
وامل�سرحيات  ال��ربام��ج  ه���ذه  مل��ث��ل  ال��ط��الب  لك�سف 
وخا�سًة  للطالب  اآخ��ر  رون��ًق��ا  تعطي  التي  الثقافية 
امل��ي��الد. ع��ي��د  واأج������واء  االأول  ال��ف�����س��ل  ن��ه��اي��ة  يف 

عروض مسرحيات هادفة  لطاب مدرسة الكاثوليك 
شفاعمرو يف  الثقافية  السلة  ضمن  االبتدائية 

�ساهد طالب مدر�سة مفتان يف �سفاعمرو نهاية االأ�سبوع 
ا مميَزا مل�سرحية "دير بالك" التابعة مل�سرح  املا�سي عر�سً
االأجيال يف طمرة, �سمن فعاليات ال�سلة الثقافية يف دار 

الثقافة والفنون يف بلدية �سفاعمرو و�سمن الفعاليات 
االأخري. االأ�سبوع  يف  املدر�سة  ت�سهدها  التي  اجلمة 

ال�سلة  مركز  ال�ساعر  ح�سني  ال�سحايف  العر�ص  افتتح 
الهامة والتي  الثقافية, موؤكًدا على اهداف امل�سرحية 
تعالج  والتي  الدرا�سي  ال��دوام  خالل  الطالب  يع�سها 
ان  ذك��ره  اجلدير  وم��ن  الطالب  بني  العنف  ق�سايا 
التدري�سية. والهيئة  الطالب  اإعجاب  القت  امل�سرحية 
مثل  ثمنت  ح�سون  اقبال  املربية  املدر�سة  مديرة 
الطالب  على  بالفائدة  تعود  التي  الن�ساطات  ه��ذه 
نفو�سهم.  يف  ال��رتب��وي��ة  ال��ق��ي��م  ت��ذوي��ت  خ���الل  م��ن 

عرض مسرحية "دير بالك" لطاب مدرسة 
الثقافية السلة  ضمن  شفاعمرو  مفتان 

والفنانة  ط��ه  علي  حممد  واالأدي���ب  الكاتب  ح��ل 
مدر�سة  ط��الب  ع��ل��ى  �سّيفني  �سليمان  رو���س��ة 
�سل�سلة  ���س��م��ن  وذل����ك   , ���س��ف��اع��م��رو  يف  ال����ربج 
الثقافية  ال�سلة  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  ال��ل��ق��اءات 
وال��ف��ن��ون.  ال��ث��ق��اف��ة  ودار  �سفاعمرو  ب��ل��دي��ة  يف 

االأ�ستاذ  امل��در���س��ة  م��دي��ر  ا�ستقبالهما  يف  وك���ان 
واأ���س��ار  بال�سيفني  رح���ب  ال���ذي  خ��ال��دي  ع��م��ر 
و�سكرهما  والرتبوية  التعليمية  املدر�سة  لروؤية 
ع��ل��ى ع��ط��ائ��ه��م��ا امل��م��ي��ز وع���ل���ى اإب���داع���ه���م���ا.

اأكد  ال�ساعر  ال�سحايف ح�سني  الثقافية  ال�سلة  مرّكز 
على اهمية مثل هذه اللقاءات  والتي تهدف اللقاءات 
مع االأدباء والفنانني ومع رواة الق�س�ص يف اأجيال 
مبكرة اىل تعميق التجربة االأدبية واإثرائها مب�ساعدة 
والفن. االأدب  حقل  يف  املبدعني  مع  املبا�سر  اللقاء 
عن  حت��دث  ال��ذي  الكاتب  مع  الطالب  وا�ستمتع 
م�سريته مع القلم وكتابة ق�س�ص االأطفال وجتربته 
الفنانة رو�سة  اأما  االأدبية,  الكتابة  بحر  الغنية يف 
�سليمان �سردت ق�س�ص واقعية نالت اإعجاب الطالب.

ال���ك���ات���ب م��ح��م��د ع���ل���ي ط����ه وال���ف���ن���ان���ة روض����ة 
شفاعمرو يف  ال���ربج  م��درس��ة  ض��ي��اف��ة  يف  س��ل��ي��م��ان 

ال�سلة  كرة  بطولة  املا�سي,  اال�سبوع  اختتم مطلع 
للبنات والبنني  للمدار�ص االبتدائية يف �سفاعمرو, 
حيث ا�سرتك يف البطولة كل من املدر�سة  االبتدائية 

"ه�" ,مدر�سه  "د" واملدر�سة  'اأ" واملدر�سة  العني  
"ج".  واالب��ت��دائ��ي��ة  "ب"  ,االب��ت��دائ��ي��ة  الب�سلية 
ك��ب��ريه  ب��ن��دي��ه  االأوالد  م���ب���اري���ات  ات�����س��م��ت 
االبتدائية  ن�سيب  م��ن  بالنهائي  ال��ف��وز  وك���ان 
اأن  بعد  عليان  ت��ام��ر  امل���درب  م��ع  ال��ع��ني  "اأ" 
الب�سلية. م��در���س��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ه��ائ��ي  ت��غ��ل��ب 
الوا�سح  من  فكان  البنات  لبطولة  بالن�سبة  اأم��ا   
بقيادة  املكتب  ملدر�سه  وامل�ستوى  االأداء  يف  تغلب 
كل  برتكيز  ق��ام  وق��د  ع��ب��دو  فيكتوريا  املعلمة 
حالحله.  فرا�ص  االأ�ستاذ  الدورات  مركز  البطوالت 
الريا�سة  ق�سم  مدير  �سبح  ك��ارم  االأ�ستاذ  و�سكر 
معلمي الرتبية البدنية ومدراء املدار�ص امل�سرتكة 
على تعاونهم من اأجل تطوير الريا�سة يف مدار�سهم.

اخ���ت���ت���ام ب���ط���ول���ة ك�����رة ال���س���ل���ة يف 
شفاعمرو  يف  اإلب��ت��دائ��ي��ة  امل������دارس 

���ـــ� ���ـــ� ا���ـــ� يف ����� �ــ�ـــــ���و �ـــ� إ���� 
ا�ـ�ـ�ــــ�ى ا���ـــ� يف ا�����، ��ـــ�ف ا����ى �ــ��ــــــ� 
�ــــ���ى ا�ـــــ��� ا������� ا��ــــ�� �ــــ� ا�ــ��ـ�ـــــ�

���� ���� �� �� ���� األ�� �� أ���ء، ��ــــ��� 
و�� �ـــ� ���ـــ� يف ��ـــ�ل ا���ـــ� اىل اال��ـــ�م 
�����ـــ�ى ا���ـــ� وأ�ـــ� دور�ـــ� يف �ـــ�ا ا��ـــ�ل

�� ا���� وا������

د. ���� ��ام
ر��� ���� ا����

maktab.shfa@gmail.com  :���ا���ا�� �� إ�ـ ����
�� �ــ��ـ� أ�ــ�ـ�ه 2017/1/10 



في صناديق مرضى  وفي مكابي 
الخدمات الصحية ا�فضل في البالدالخدمات الصحية ا�فضل في البالد

تتقدم أسرة مكابي خدمات صّحية 
بأعطر التهاني واطيب ا�ماني 

بمناسبة ا�عياد المباركة 
أعادها ا� عليكم وعلى عائالتكم 

بتمام الصحة والسعادة.
ميالد مجيد ورأس سنه مباركة.

حرًصا على سالمتكم وسالمة أبنائكم نرجو 
منكم توخي الحذر الشديد وإبعاد أطفالكم 
وأوالدكم عن مناطق الشواء والمفرقعات 

وا�لعاب النارية والزجاج المكسور.
نتمنى لكم عطلة أعياد سعيدة وآمنة. 

كل عام وأنتم بألف خير





بإدارة احالم بشوتي بجانب ملحمة ربيع بشوتي 
04-6960990

تدعوكم لحضور حفل االفتتاح يومي الثالثاء واالربعاء  
من تاريخ 27/12/2016 و 28/12/2016
كل ساعات اليوم فأهًال وسهًال بكم 

المحل مفتوح يوميًا ما عدا يوم االحد 

مملكة االزهار والهدايا والشوكوالطه 

دعوة 
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���� ����� �����و �� ����� ��� درا��� ����ب ا������� ��ا�� �����و 

���ـ�م ا�ّ�را�ـ� ا���يل ( 7102\6102 )

منح بـلدّيـــــة شــفـاعـمـرو لـطـّالبـهــا
فـي الجامـعـات والمعـاهـــد الـعـلـيا

1 –  ����ــ� 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�����.

2 – آ�� ��ت ���مئ روا�� ��ب واألم أو ا��وج/ة ( أ�ـ�ـ� 2016/ 10+11+12 ).
3 –��ــ���ات ا���ــ� �ــ� ا����ــ� ا���ــ� �����ــ�م أو �ــ�ب/االم /او ا�ــ�وج/ة او ��ــ��� �ــ� ا����ــ� 

) و/أو ����� ��يل �� ���� �����ت ��������. ا���� �� ��م ا���� (
4 – ��رة ا����� ��ب أو األم ا����� ���� ��د األ��اد دون �� 18.

1 –  ا��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���

2 – ا���ــ� ����ــ� ���ــ�ب ا���ــ� أ��ــ�ا ا��ــ�� ا��را�ــ�� االوىل 
و��ا��ــ�ن درا�ــ��� ���ــ�� ا�����ــ� ( 2017/2016) و�ــ� �ــ�ق 

.��� (B.A) االول �����

3 – ��� ���مي ��� ���� أل�� �� ���� �� ��� ا����.

�َ�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�����ات وا���ذج ا����ب ار����� ���� ا����: رشوط ا����ل ا�����:

�����: ال ُ���� ا���� يف ��ل ��� أي �����.

ا���� األ�� �����ـ� ا�����ت
وا��ـ�ـــــــ�ــ�ات: 4/2/2017

ال�سحي  وال�سرف  املياه  احتاد  عام  مدير  ا�ستقبل 
حجازي,  مطلق  احمد  الدكتور  �سفاعمرو  منطقة 
العربي  املجتمع  مدير  يحيا  ح��اج  ه��الل  ال�سيد 
ادارة  مكاتب  يف  وذل��ك  الطيبة  ال��روح  جمعية  يف 
االحتاد يف �سفاعمرو, وتهدف الزيارة لتقدمي ال�سكر 
مع  ال�سراكة  على  املياه  احتاد  وطاقم  الإدارة  اأوال 
املحلية  لل�سلطات  ودعمها  الطيبة  ال��روح  جمعية 
التابعة الحتاد املياه وجلمهور زبائن احتاد املياه 
االعمال  ا�سبوع  �سمن  اخلريية  م�ساريع  تنفيذ  يف 
واأك��د   ,2016 وال��ع��ام   2015 للعام  اخل��ريي��ة 
احتاد  مع  ال�سراكة  ب��اأن  يحيا  ح��اج  ه��الل  ال�سيد 
االعمال  وتنفيذ  لتنظيم  �سفاعمرو  منطقة  املياه 
واحتادات  عربية  ل�سركات  حمفز  مبثابة  اخلريية 
مياه اأخرى للبدء ب�سراكة جماهريية لتعزيز العمل 
التطوعي والقيام باأعمال خري يف جمتمعنا العربي". 
د.  املياه  احت��اد  عام  ملدير  بال�سكر  نتقدم  وقال:" 

ولطاقم  االحتاد  ادارة  على  القائم  حجازي  اأحمد 
املوظفني على عطائهم وتطوعهم يف ا�سبوع االعمال 
اخلريية". كما توجه حاج يحيا ملدير عام االحتاد 
د. حجازي بطلب ت�سجيع وحتفيز مدراء احتادات 
تطوعية  مل�ساريع  لتنفيذ  لالن�سمام  ع��رب  مياه 
لتعزيز ال�سراكة مع اجلمهور يف املجتمع العربي". 
منطقة  املياه  احتاد  عام  مدير  اأو�سح  جانبه  ومن 
“نحن يف احتاد املياه  �سفاعمرو د. اأحمد حجازي: 
يتمتع  واأف�سل,  متوا�سل  جمتمع  بناء  يف  ن�ساهم 
االأ�سعدة,,  خمتلف  على  عالية  ب�سرية  بكفاءات 
م�ستوى  اإىل  يرقى  اجتماعيا  دورا  تبني  خالل  من 
خا�ص  ب�سكل  االحت���اد  ب��ل��دان  يف  اأهلنا  توقعات 
كلمة  من  بد  وال  ع��ام,  ب�سكل  العربي  وجمتمعنا 
واملخل�سني  املهنيني  االإحت��اد  موظفي  لطاقم  �سكر 
ال�سلطات  روؤ�ساء  مع  التام  والتن�سيق  عملهم  يف 
ال�سلطات  يف  اخلريية  امل�ساريع  ومركزي  املحلية 
بلدات  يف  اأه��ل��ن��ا  م��ع  �سراكتنا  الإجن���اح  املحلية 
يف  ال��ع��رب��ي  املجتمع  م��دي��ر  ن�سكر  كما  االحت����اد, 
جمعية "الروح الطيبة" على دوره يف تعزيز القيم 
الأبناء  اخلريي  العمل  قيمة  واأبرزها  االجتماعية 
ا�ستمرارنا وتوا�سلنا مع جمعية  نوؤكد  جمتمعنا". 
الروح الطيبة لنلتقي �سمن م�ساريع اعمال خريية 
م�ساريع  تنفيذ  خ��الل  من   ,2017 ال��ق��ادم  للعام 
اأبرزها  عديدة  قيما  حتمل  املياه  جمال  يف  خا�سة 
املياه". ا�ستهالك  لرت�سيد  والرتبية  باملياه  التوفري 

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

هال 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 
بناء مجتمع متواصل وأفضل، يتمتع بكفاءات بشرية عالية على مختلف األصعدة" 

اأبرق د. اأحمد مطلق حجازي مدير عام احتاد املياه وال�سرف 
ال�سحي منطقة �سفاعمرو بر�سالة عاجلة لوزير الطاقة  املياه 
اأمام  ال�سريع  للتدخل  �سطاينت�ص  يوفال  د.  التحتية  والبنى 
منطقة  يف  الرئي�سية  امل�سخة  م�سكلة  حلل  اتا  كريات  بلدية 
الناعمة وخط املجمع الرئي�سي للبلدان:  �سفاعمرو, عبلني, 
 " اأن  اىل  ر�سالته  يف  حجازي  د.  االحتاد  عام  مدير  واأ�سار 
احتاد املياه بداأ منذ عام 2010 بتخطيط وتطوير م�سروع 
الإقامة جممع �سرف �سحي رئي�سي وم�سخة رئي�سية بدعم 
كم   9 والذي ي�سم خط �سخ بطول  املياه,  �سلطة  كبري من 
من مفرق الناعمة حتى املنطقة اجلنوبية غرب كريات اتا, 
الأجل بناء ومد خط ال�سرف ال�سحي اجلديد على يد دائرة 
خا�سة  مبيزانية  املياه  �سلطة  يف  التحتية  البنى  تطوير 
اأن  اىل  ي�سار  امل�سروع,  لتغطية  �سيكيل  مليون   59.1 تبلغ 
احلديث يدور عن م�سروع ذا اهمية كبرية والذي يعترب من 
�سفاعمرو,  منطقة  املياه  الحتاد  املركزية  امل�ساريع  ا�سخم 
وعبلني,  �سفاعمرو  الأه���ايل  �سحية  بيئة  ي��وف��ر  وال���ذي 
وقد  البلدين,  يف  ال�سكنية  الوحدات  االف  بناء  يف  وي�ساهم 
�سيكيل  مليون   20 وا�ستغالل  امل�سروع  بتنفيذ  االحتاد  بداأ 

الناعمة  منطقة  يف  رئي�سية  م�سخة  واإقامة  امليزانية,  من 
6 كم من  حتت نفوذ بلدية كريات اتا, ومتكن من مد حتى 
االنتهاء  والأجل  اتا,  كريات  حماذاة  حتى  الناعمة  مفرتق 
من  فقط  كم   3 اىل  بحاجة  االحتاد  فان  امل�سروع  تنفيذ  من 
احلفر يف منطقة كريات اتا, اال ان بلدية كريات اتا ترف�ص 
قبل  من  العرقلة  هذه  ذل��ك,  على  امل�سادقة  االحت��اد  منح 
ال�سحي  ال�سرف  خط  مد  تنفيذ  ا�ستكمال  متنع  اتا  كريات 
وذه��اب  الرئي�سية,  امل�سخة  وب��ن��اء  اجل��دي��د,  الرئي�سي 
امل�سروع  تنفيذ  يف  ا�ستثمارها  مت  التي  ال�سخمة  امليزانيات 
مد  على  امل�سادقة  ملنح  رف�سها  اتا  كريات  وتعلل  �سدى. 
يوؤثر على  اأنه  على  م�سطحها  داخل  كم    3 فقط  خط طوله 
اتا".  لكريات  �سرقا  الواقعة  امل�ستقبلية  الهيكلية  اخلارطة 
واأ�ساف مدير عام االحتاد د. اأحمد حجازي:"  باأن رف�ص 
بهذا  وتعاملها   امل�سروع  تنفيذ  ال�ستكمال  اتا  كريات  بلدية 
امل�سروع,   هذا  من  املنتفعة  البلدان  بجريانها  مي�ص  ال�سكل 
فهي جتعل �سكان �سفاعمرو وعبلني كرهائن وتفر�ص عليهم 
املعاناة ب�سبب �سبكة �سرف �سحي غري مالئمة, وموا�سلة 
املعاناة ب�سبب نق�ص يف الوحدات ال�سكنية, وي�سطر احتاد 
للحفاظ  حماولة  يف  بجدية  امل�سكلة  ه��ذه  ملواجهة  املياه 
مدير  واأكد  انهيارها,  ومنع  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  على 
املياه  �سلطة  باأن  ر�سالته  ختام  يف  حجازي  د.  االحتاد  عام 
ووزارة البيئة يدعمون ب�سكل مطلق موقف احتاد املياه".
قريبا اجتماع للبحث يف الق�سية بني روؤ�ساء ال�سلطات املحلية 
�سفاعمرو وعبلني ومدير عام احتاد املياه منطقة �سفاعمرو
روؤ�ساء  ب��ني  عاجل  اجتماع  عقد  على  االت��ف��اق  ومت  ه��ذا 
امني عنبتاوي ورئي�ص  ال�سيد  ل�سفاعمرو  املحلية  ال�سلطات 
ومدير  اأحمد  ال�سيخ  ماأمون  ال�سيد  لعبلني  املحلي  املجل�ص 
املهنية  والطواقم  حجازي  احمد  د.  امل��ي��اه.  احت��اد  ع��ام 
اال�سبوع القادم للبحث يف م�سار الق�سية والتن�سيق امل�سرتك 
الالزمة  الت�ساريح  اتا ملنح  ملواجهة وال�سغط على كريات 
الإنهاء تنفيذ امل�سروع. كما مت حتديد جل�سة مع مدير �سلطة 
تاهلي  الق�سائية  وامل�ست�سارة  غرازي  مو�سي  ال�سيد  املياه 
يف  كذلك  للبحث  املهني  والطاقم  املياه  �سلطة  من  براند�ص 
هذه الق�سية ملا يعود مب�سلحة املواطنني يف بلدان االحتاد.

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

األخبار



تدعوكم لزيارة اجمل وافخم  
معرض في شفاعمرو والمنطقه 

المحل مفتوح يوميًا ما عدا يوم االحد 
بإدارة احالم بشوتي بجانب ملحمة ربيع بشوتي 

04-6960990

مملكة االزهار والهدايا والشوكوالطه 



       

04 6377758 0523728976 –

       



       







شفاعمرو (دليكاتس) 
04-9868555 
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امبراطورية اللحوم بال منافس 

اجود انواع اللحوم الطازجة يوميًا

الناس تستحق لحوم طازجة ومراقبة بأسعار رخيصة 



جديد...فرع طمره والمنطقه 

طمره المدخل الرئيسي( 100م من ناحية اليمين ) 

مجمع عامر سنتر مفتوح 
 كل ايام االسبوع  

ما عدا الجمعه مفتوح 
 فقط في ساعات بعد الظهر 









8 كغم فخاد دجاج 100ش.ج 

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

كما ولدينا حبش كامل , فر و فراريج 

يوجد لدينا حبش ومشتقاته 

1 كغم خروف بال عظم  1 كغم خروف بعظمه  1 كغم عجالت طازجة 
بــــ 100 ش.ج  بــــ 70 ش.ج بــــ 50 ش.ج 

دجاج شفاعمرو  
بإدارة امير ماهر بشوتي 

يحارب الغالء 
جديد جديد في دجاج شفاعمرو لحم طازج عجل وخروف 

شفاعمرو مدخل السوق القديم بجانب فالفل معين   04-9860129

م 
عال

لأل
م 

سال
 ال

عة
مو

مج



    

  





بإحترام السيد حسيب عبود  
رئيس الهستدروت 





يهنئون جميع ابناء بلده شفاعمرو المحتفلين   
 بعيد الميالد المجيد ورأس السنة المباركة 
اعاده اهللا عليكم بالخير واليمن والبركات 

كل عام وأنتم بألف خير 

مطانس بشارة جدعون (ابو بشارة)  
Black Stone وجميع افراد عائلته وطاقم

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

مقاالت

عظيٍم  ب��ف��رٍح  اب�ّسركم  ان��ا  فها   , تخافوا  ال   "
يف  ال��ي��وم  ُوِل��َدل��ك��م  اّن���ه  ال�سعب,  جلميع  ي��ك��وُن 
وهذه   ال��رّب,  امل�سيح  هو  خُمّل�ص  داوود  مدينة 
. مذود"  يف  ُم��ق��ّم��ًط��ا  ط��ف��اًل  جت���دون   , ال��ع��الم��ة 
 ق�سة امليالد ؛ ق�سة جميلة غنتها ال�سماء لالأر�ص 
 "  : ال�سجّية  باأ�سواتها  املالئكة  , ورّنتها جوقات 
املجد هلل يف االعايل وعلى االر�ص ال�سالم ويف النا�ص 
واملحّبة  والطفولة  ال��رباءة  فن�سرت   ." امل�سّرة 
ليماَل  ال�����ّس��اّر  اخل��رب  ه��ذا  ,وانت�سر   ال�سرق  يف  
جاء  ما  ال�سماوّي  فالطفل   , كّلها  االر���ص  �ِسعاب 
للب�سرية جمعاء. , واإنا جاء  ديًنا جديًدا  لين�سئ 
االزيل  ال�����س��ّر  اإل��ي��ه��ا  ليحمَل  ُم��ت��ج�����ّس��ًدا  ج��اءه��ا   
, ���س��ّر اخل��ال���ص ب��ال��ت��ج�����ّس��د االل��ه��ي ال��رائ��ع.
واروع  احيلى   وما   ! املغارة  طفَل  يا  اجملَك  ما   
فيَك  وع�����س��ٍب  ِح�����ٍص  ك���ّل  يف  املُتمثلة  ال����رباءة 
ور�سيت   , املليك  واأن���ت  متوا�سًعا  !!..ج��ئ��ت 
 , ال�����س��ّي��د  واأن����ت  م��غ��ارة ح��ق��رية  ت��ول��َد يف  اأن 
احليوانات  باأنفا�ص  وت�ستدفئ  بالق�ص  وتتلّفع 
 , اور���س��ل��ي��م  اىل  ن��اظ��ًرا   , ب��احل��ّق  وتتمنطق   ,
واور�سليم   , االآالم  اور�سليم   , املجد  اور�سليم 
 . بالقدا�سة  اأب��ًدا  املُت�سربلة  الالُمتناهية  املحّبة 
اأعظم  اعماقك  ويف  وت��رن��و  ترنو  اور�سليم  اىل    
اعداءكم  اح��ّب��وا   "  : الب�سر  عرفه  فكر  واأج��م��ل 
 , ُمبغ�سيكم  ايل  اأح�سنوا   , العنيكم  ب��ارك��وا   ,
." و�سّلوا الأجل الذين ُي�سيئون اليكم ويطردونكم 

التي  تلك  وامامك  تنحني  وان��ت   , �سّيد  يا  اراَك   
ام�ِسكت بذات الفعل , فتخرب�ص على الرّثى وُتلقم 
" َمْن منكم بال  �سيوخ اليهود املُ�ستكني الف حجر: 

فلريجمها  خطيئة 
وين�سحب  بحجر",  
الُعتاة  املُ�����س��ت��ك��ون 
واح����ًدا  ف��واح��ًدا , 
حنًقا  يتقّطعون  وهم 
وغ��ي��ًظ��ا ق��ائ��ل��ني يف 
ايَن  من   : نفو�سهم  

االلهية؟. ال��ّدرر  وه��ذه  احِلَكم  هذه  النّجار  لهذا 
  املطر والزمهرير والثلج والعا�سفة وكّل مرادفات 
كانون لن تقوى على دحر الّنور االتي من بيت حلم .
ُق��م��اط��َك ي��ا ط��ف��ل ال��ب�����س��ري��ة ي��ق��ط��ُر ال��ي��وم دًم��ا 
نظرَت  ف��اأّن��ى   , االر����ص  ب��ق��اع  م��ن  ُبقعة  ك��ّل  يف 
والُطغيان  واالح���ت���الل   وال��ّظ��ل��م  القتل  ���س��رتى 
,واأّن������ى ال��ت��ف��ّت ���س��ت�����س��م��ع ازي����ز ال��ر���س��ا���ص 
. املُنتحر  ال�سمري  و���س��راخ  ال��ط��ائ��رات  وه��دي��ر 
متبّدون"   "  رع���اة  رّب  ي��ا  ار���س��ن��ا  يف  ع��اد  م��ا   
ع��ذارى  ع���ادت  ,وم���ا  قطعانهم  على  ي�سهرون 
 , وجت��رّب  امل��ال  طغى  فلقد   , عليك  يبكني  القد�ص 
واليورو  بال�ساقل  بل  الف�سة   من  بثالثني  فباعوك 
فهناك  الت�ساوؤم  كّل  ...ورغ��م  املُهرتئة  واالوراق 
!! لَك  ت�سجُد  زالت  ما  الّرَكب  من  املاليني  ماليني 

ال�سماء  �سحاب  على  ...ت��ع��ال  �سّيد  ي��ا  فتعال 
وامل���ج���د وان���ق���ذ ال���ع���امل م���ن ن��ف�����س��ه ...ت���ع���ال 
وال��ن��ا���س��رة وجبل  م���ن اجل��ل��ي��ل  ب��ق��ع��ة  ف��ك��ّل 
ال���زي���ت���ون ت��ن��ت��ظ��ر ك��م��ا ال��ن��ف��و���ص ب�����س��وق .  
واالر�ص  اليك  ت�ستاق  فالنفو�ص  ي�سوع  يا  تعال   
انفا�سك  اىل  يتوق  والن�سيم   , اقدامك  عطر  تنتظر 
ال�سماوية, عّجل يا رّب فقد ُجّن الب�سر او كادوا!!

األع���ال���ي يف  هلل  امل���ج���د 
زه��������������������ي��������������������ر دع������������ي������������م

عيد  حلول  منا�سبة  عن  تف�سلنا  م��ع��دودة  اأي��ام 
الرومان�سّية,  ال�ساحرة  وم�ساهده  املجيد,  امليالد 
االأج��واء  هذه  ق��دوم  بلهفة  املحتفلون  يرتقب  اإذ 
املمّيزة من زينة االأ�سجار املزرك�سة مبزيج االألوان 
على جوانب الطرقات الرئي�سّية والداخلّية وداخل 
البيوت  بني  متتّد  التي  االأن���وار  وبهاء  البيوت, 
التجارية,  واملحالت  الكنائ�ص  االإن��ارة,  واأعمدة 
وتنبعث  االأج��را���ص  تقرع  واحل��ني  احل��ني  وب��ني 
ال�سالم  اإىل  تدعو  ال�سوت  مكرّبات  من  مو�سيقى 
واملحبة جت�سيًدا ملا نادى به ال�سّيد امل�سيح, وجتّول 
بابا نويل يف ال�سوارع يعايد ويقدم الهدايا لالأطفال.

احلقائق  فيها  جتّلت  التي  العطرة  املنا�سبة  هذه 
واجتماعّية  اإن�سانّية  قيًما  والدينية  الروحّية 
ال�سوارع  كافة  اإ���س��اءة  حقيقة  اإن  وت��رب��وّي��ة. 
وا�سح  لدليل  املختلطة  البلدان  يف  واملوؤ�س�سات 
عمق  يعك�ص  مّما  والتاآخي,  الوحدة  على  واأكيد 
االأع��راق  كافة  بني  واملتينة  احلميمة  العالقات 
ال��ذي  االأم���ر  املجتمع,  واأط��ي��اف  واالن��ت��م��اءات 
والطماأنينة.  االرت��ي��اح  ويبعث  ال�سدر  يثلج 
و�سط هذه االجواء االحتفالّية, يجب اأن ال يغيب 
ونعمته  الباري  ف�سل  ونتذّكر  نذكر  واأن  بالنا  عن 

واأن  وطاعته,  العباد  على 
نتوقف مطّوال وننظر اإىل ما 
جمتمعنا  يف  ويدور  يجري 
و�سفك  عنف  من  وخارجه 
دماء ودمار وت�سريد وحّب 
حرمة  وانتهاك  ال�سيطرة 
ال�سعفاء  وحرّية  البيوت, 
التي  امل�ساهد  ه��ذه  ف���اإّن 

تعيد نف�سها, لالأ�سف, غدت ظاهرة ونًطا وم�سلًكا 
االأب��دان. وتق�سعر  القلوب  وتهز  العيون  تدمع 

ولغة  ال�سلبّية  الظواهر  كافة  نحارب  بنا  هّيا 
اللهّم  احل�سابات.  وت�سفية  وال�سراعات  التجريح 
وا�سعة  قلوبنا  واجعل  الكرب  من  نفو�سنا  اح��م 
الرتاب  حتت  من  تنبت  التي  كاأر�سك  متوا�سعة 
اأجمل االأزهار واأطيب الثمار, وافتح قلوب النا�ص 
واجعل  واحل��ك��م��ة,  ال�سمري  وحتكيم  للعطاء 
البهجة متالأ الروح, وان�سر املظلوم على الظامل, 
اآمني.  الّلهّم  وفعال!  قوال  والعدالة  العدل  وحقق 
م���ي���الًدا جم���ي���ًدا و���س��ن��ة م���ي���الدّي���ة م��ب��ارك��ة, 
خ��ري  ب����ك����ّل  ال���ع���ب���اد  ع���ل���ى  اهلل  اأع����اده����م����ا 
وحم���ب���ة, وك����ّل ع����ام واجل��م��ي��ع ب���األ���ف خ��ري.

أجواء مياد املحبّة يف غياب األمن والعدالة
اهتماماً  تعري  التي  البلدان  وكذلك  االأوروب��ي��ة,  ال��دول 
يتمكن  والذي  الفرد,  لدخل  االأدنى  احلد  حتدد  ملواطنيها, 
اإذا  بحيث  املعي�سية,   حاجاته  ت�سديد  خالله  من  املواطن 
قّل دخل املواطن عن هذا احلد, يكون عملياً من عداد الذين  
املتقدمة  ال��دول  الأن  الفقراء,  قائمة  اإط��ار  يف  يندرجون 
مواطنيها.  لدى  الفقر  ن�سبة  حتدد  واجتماعياً  اإقت�سادياً 
تعامل  و�سمعتها  نف�سها  حترتم  التي  الدول  اأن  واملعروف 
واآخر  مواطن  بني  تفرق  ال  اأي  مت�ساٍو,  ب�سكل  مواطنيها 
اإ�سرائيل.  يف  احل��ال  هو  كما  فئة,  على  فئة  تف�سل  وال 
يظهر  الوطني,  التاأمني  موؤ�س�سة  اأ�سدرته  الذي  التقرير 
العرب  املواطنني  بحق  الر�سمي  االإجحاف  مدى  بو�سوح 
يف هذه الدولة, التي يحلو لها اأن تتحدث  عن الدميقراطية 
وعن حرية الفرد يف جمتمعاتها, اإن كان ذلك يف الداخل اأو 
اخلارج, رغم اأن كافة املوؤ�سرات واالأرقام تقول عك�ص ذلك. 
العرب  امل��واط��ن��ني  ب��ني  الفقر  ن�سبة  ان  ي��ق��ول  التقرير 
التاأمني  معلومات  وبح�سب   ,53.3% اإىل  ارتفعت  قد 
اىل  يعود  العربي  املجتمع  يف  الفقر  �سبب  فان  الوطني, 
املعطيات  بح�سب  وذل��ك  العمل,  يف  املنخف�ص  ال��دخ��ل 
للجنة  التابع  املنزلية  النفقات  تقرير  يف  وردت  التي 
هو  ما  بني  التمييز  اأن  �سك  وال  لالإح�سائيات.  املركزية 
االأ�سخا�ص   واخ��ت��ي��ار  ال��وظ��ائ��ف  يف  ع��رب��ي  وغ��ري  ع��رب��ي 
املعي�سية,  احلياة  يف  هاما  دورًا  يلعب  للوظائف  املالئمني 
الفرد. حياة  يف  �سلبية  انعكا�سات  اإىل  ي��وؤدي  الذي  االأم��ر 

اإ�سرائيل ب�سكل عام, وح�سب درا�سات ر�سمية,  اأن  �سحيح 
االقت�سادية,  امل�ساواة  الفقر وعدم  قمة جبل  تتواجد على 
والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  دول  مع  مقارنة 
العربية.  االأقلية  هي  االأك��رب  املت�سرر  لكن   )OECD(
وب�سبب هذا الو�سع يعاين املجتمع العربي  من تف�سي البطالة 
والقتل. العنف  مثل  خطرية  اأخرى  اجتماعية  اآفات  ومن 
املجتمع  يف  القتل  وح��وادث  اجلرمية  عن  االح�سائيات   
يف  االعرب  ال�سكان  ن�سبة  ج��دا.  ومرعبة  خميفة  العربي 
يف  العنف  ن�سبة  لكن  باملائة,  ع�سرين  حوايل  تبلغ  البالد 

تبلغ  ال��ع��رب��ي  امل��ج��ت��م��ع  
اأ�سعاف  اأرب��ع��ة  اأو  ثالثة 
يف  العنف  اأعمال  جممل  من 
تقارير  ح�سب  اإ���س��رائ��ي��ل, 
اأن  ت�������س���وروا  ر���س��م��ي��ة. 
النار  اط��الق  ح��االت  مئات 
العربي  املجتمع  ي�سهدها 
اأعظم.  واملخفي  �سنوياً, 

ولي�ص من امل�ستبعد اأن تكون هناك حوادث خفية ال يجري 
يعي�ص  العربي  املجتمع  اأن  يعني  ه��ذا  عنها.  احل��دي��ث 
االأب��دان, لها  تق�سعر  حاالت  يومية,  �سبه  اإره��اب  حاالت 

يف  الفل�سطيني  ال��ع��رب��ي  املجتمع  ان   ال��ت��ق��اري��ر  ت��ق��ول 
�سخ�سا   45 مقتل  اجل��اري   العام  مطلع  منذ  �سهد  البالد 
مقلق  ارت��ف��اع  على  ي��دل  ال��ذي  االأم��ر  ن�ساء,    10 بينهم 
للمجرمني,  رادع  اأي  دون  الن�ساء,  قتل  جرائم  يف  وخطري 
ال�سرطة  تقاع�ص  وا���س��ت��م��رار  املجتمع  �سمت  ظ��ل  يف 
العربية.  البلدات  يف  واالإج���رام  العنف  مللف  واإهمالها 
االأمر الذي يدعو اإىل القلق, ان املجتمع ال ينظر اإىل هذا التطور 
بجدية تامة كما هو املفرو�ص, اإنا يتم احلديث عن احلدث  
الأيام قليلة ثم يذهب املو�سوع يف مهب الريح, حتى وقوع 
حالة عنف اأخرى او بالتحديد حالة قتل اأخرى, مبعنى اأن 
اجلرائم ال تلفت انتباه اأحد يف املجتمع �سوى لوقت ق�سري. 
جرمية قتل هزت املجتمع العربي وقعت يف مدينة طمرة يف 
�سهر اآب/ اأغ�سط�ص املا�سي,  حيث راحت �سحيتها �سيدة يف 
اخلام�سة والثالثني من العمر حيث كانت  يف مرحلة متقّدمة 
من حملها, وتركت وراءها ولدين دون �سن اخلام�سة ع�سر. 
متابعون لظاهرة القتل يرون اأن مواجهة هذه الظاهرة هي 
"ق�سية وطنية من الدرجة االأوىل, ويتوّجب على االأحزاب 
عملية  خطة  وو�سع  تناولها,  املتابعة  وجلنة  ال�سيا�سية 
وتوزيع امل�سوؤوليات ومطالبة املوؤ�س�سات وال�سرطة بتحّمل 
تقاع�ص". ب��دون  الالزمة  امليزانيات  ور�سد  م�سوؤوليتها 
فاإىل متى �سيبقى جمتمعنا العربي يعاين من ظاهرة االإجرام؟

إحصائيات مقلقة... نسبة الفقر تطال نصف املواطنن
والقتل العنف  جرائم  يف  مخيف  تصاعد  و  العرب 

االع���������ام���������ي أح�������م�������د ح��������ازم

واحتفلوا  ال�ّساحات,  اإىل  البلدات  يف  الّنا�ص  تهافت 
املعنوّية,  بقيمتها  الكبرية  امل��ي��الد  �سجرة  ب��اإ���س��اءة 
امل�سّعة  امل�سرتك,  العي�ص  ل�سجرة  اإ�ساءتهم  عن  كتعبري 
حدث  اأروع  هذا  فكان  االأر���ص,  يف  الّرا�سخة  بالوحدة, 
ميالدي. بينما هناك جمموعة �ساّذة اجتماعيًّا من ال�ّسّبان 
حّطمت  اأنانية,  غربّية  احتفالّية  عقلّية  حتمل  واالأزواج, 
ال�ّسلبي  تاأثريها  مهتّمة مبدى  اأُ�سرّية, غري  اعتبارات  اأي 
ق�سًرا  لوحدهم  �سيحتفلون  الذين  واأحّبتها,  اأهاليها  على 
املفرو�ص  من  التي  باأهميتها,  الفريدة  الليلة  هذه  ع�سّية 
والت�سامح.  الوئام  مائدة  حول  العائلة  اأف��راد  تلتم  اأن 
بالن�سبة للعديد من املحتفلني, اكتملت ال�سورة االحتفالّية 
التقليدية "املمّلة" مع العائلة واالأ�سدقاء, واكتفوا بق�ّص 
�سريط التهاين الوهمي بعيد امليالد مع اأهاليهم, من خالل 
االحتفال معهم عرب �سا�سة الفي�سبوك علًنا, بدون لهفة اأو 
االأزواج  القادمة من احتفال هوؤالء  لتبداأ املرحلة  حنني, 
بالّتخطيط  املجيدة,  باالأعياد  ��ا  اأوروب��يًّ املخ�سرمني 
هرًبا  االأوروب��ّي��ة,  ال��ّدول  اإح��دى  اإىل  بال�ّسفر  امل�ستعجل 
العائلي,  اللقاء  و�سَخب  املعايدات",  "روتني  م��ن 
"ببهجة  اأك��رث  ي�سعرون  اأمنيًّا,  املتوّترة  اأوروب��ا  ففي 
الّنف�سي!!   الّذعر  من  حالة  �سيعي�سون  اأنهم  رغم  العيد", 
اأهاليهم,  مع  احتفالهم  لياقة  عن  االأزواج  هوؤالء  تخّلى 
تخّلوا  التقليدي...  امل��ي��الدي  بالع�ساء  اإخوتهم  وم��ع 
اإليها  ن�ستاق  التي  االأ�سرّية  الّلمة  وهو  �سيء  اأه��م  عن 
واالأ�سرّية,  االجتماعية  اللقاءات  تراجع  ظل  يف  اليوم, 

���ا من  ك���ل���يًّ ال���ت���ي ان���ح���ت 
ة  املرتا�سّ مواعيدهم  ج��دول 
التي  اليومّية  باالن�سغاالت 
لذا امليالد املجيد  لن تنتهي... 
ال�سجرة,  تزيني  فقط  لي�ص 
اأرجاء  كل  يف  االأ���س��واء  ونرث 

��رف��ات اخل��ارج��ي��ة وامل��داخ��ل.  امل��ن��زل واإ����س���اءة ال�����سُّ
اأروع بالتفافنا حول كبارنا, ليفرحوا  ليلة امليالد ُت�سبح 
تقّرب  كّلما  حميمّية,  اأكرث  ت�سبح  كما  بينهم,  بح�سورنا 
دورة  فيهم  فتتجّدد  البع�ص,  بع�سهم  من  العائلة  اأبناء 
ادقة, ال اأن يتغّربوا عن وطن االأ�سرة  امل�ساعر االأخوّية ال�سّ
اًل  غري, بال�ّسفر يف هذه الفرتة املمّيزة, اإىل اخلارج, متثُّ ال�سّ
ترفيهّية  الأه��واء  اإر�ساًء  لالآخرين,  اخلاطئة  باملفاهيم 
ال�ّسرقي!! ا برتقية م�ستوى عي�سهم  �سخ�سّية مزّيفة, حبًّ

االآتي,  الفَرح  باأ�سواء  حياتنا  َبهو  ي�سيء  العيد  هذا 
اآمالنا ال�سّيقة,  عبة عن نوافذ  االأّيام ال�سّ لتتال�سى ُظلمة 
التي ما زالت تتخّوف من فتحها, لئاّل يدخل منها خفافي�ص 
يزور  االإتيكيت  نويل  بابا  ليت  يا  ال�ّسوداوّية.  االأفكار 
ليخرتق  التقليدّية,  عربته  على  اأخالقيًّا  املنحل  جمتمعنا 
البع�ص  عن  يحجب  ال��ذي  االجتماعي,  الّنفاق  �سباب 
االأعياد  حلول  مع  اأمتّنى  اإيّن  ت�سّرفاته,  اأبعاد  روؤي��ة 
ع�سّية  االأه��ل  عن  االبتعاد  فكرة  تت�سّرب  اأن  املجيدة, 
جعلوا  الذين  الّنا�ص,  هواج�ص  م�سارب  من  امليالد,  عيد 
احتفاالتهم!!  لعوملة  ُمنَطَلًقا  املباركة,  االأّي��ام  هذه  من 

ال���تَّ���خ���ّل���ي ع����ن م����ي����اد ال���ّل���مَّ���ة
ب���ق���ل���م: م��������ارون س���ام���ي ع�����ّزام
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�سهد عام 2016 رحيل عدد كبري من امل�ساهري على 
من  العديد   2016 عام  ح�سد  فقد  العامل,  م�ستوى 
لكن  والثقافية,  الريا�سية   , ,االأدبية  الفنية  الوجوه 

حيث  حزناً   االأك��رث  هو  امل�سري  الفني  الو�سط  يظل 
الفنانني املبدعني املوؤثرين  �سهد رحيل عدد كبري من 
بهم وب�سخ�سياتهم  الكثري  الذي تعلق  لدى اجلمهور 

تاريًخا عريًقا  قاموا بتج�سيدها, وتركوا خلفهم  التي 
اأو  درامية  �سواء  املميزة  الفنية  اأعمالهم  خالل  من 
�سينمائية, جعلنا نفتخر بهم ونتخذهم قدوة, حلر�سهم 

ال�سديد على تقدمي ر�سالة هادفة ون�سيحة ال تن�سى, بل 
ير�سخ باأذهاننا التخاذه كموعظة لنا يف بع�ص االأحيان 
اأب����رز ال��راح��ل��ني ع��ن ع��امل��ن��ا ع���ام 2016 : م��ن 

»ي����رح����ل امل���ب���دع���ون وت���ظ���ل أع���م���ال���ه���م خ���ال���دة«
2016 ع�����������������ام  ع���������امل���������ن���������ا  ع�������������ن  رح�������������ل�������������وا  ن�����������ج�����������وم 

hخملرج السوري نبيل املالح

م��ح��م��د ع��ل��ي ك��اي

م�����دح�����ت ق���اس���م

هيكل حسنني  محمد 

ح���م���دي ال��س��خ��اوي

أح���م���د رات����ب زب�������ي�������دة ث�������روتمحمود عبد العزيزم��ل��ح��م ب��رك��ات

مكيوي العزيز  عبد 

اخمل����رج م��ح��م��د خ��ان

املمثل الطفل السوري قصي عبطينيم����ح����م����د ك���ام���ل

امل��م��ث��ل ال��ك��وي��ت��ي ف��ي��ص��ل امل��س��ف��راملمثل الكويتي محمد حسني الدهاوي
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ف����ي����روز ال��ص��غ��ي��رة ح�����م�����دي أح���م���د العليم ع��ب��د  وائ����������������ل ن�������ورس������ي������د زي���������انمم����دوح 
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حفالت  من  العديد  الفني  الو�سط  �سهد 
عام  يف  وف��ن��ان��ات  فنانني  ب��ني  ال��زف��اف 
2016, كما �سهد اأي�ساً حاالت طالق…
 وم���ن اأب����رز ال��ف��ن��ان��ني ال��ذي��ن دخ��ل��وا 
ال��ق��ف�����ص ال���ذه���ب���ي ه�����ذا ال����ع����ام :
 ح�������س���ن ال���������رداد واإمي��������ي ����س���م���ري غ���امن
جاء زواجهما بعد عالقة �سداقة وحب ا�ستمرت 
حوايل خم�ص �سنوات, وجمعت بينهما خالل هذه 
عديدة,  وتلفزيونية  �سينمائية  اأعمال  الفرتة 
“ديو”  معا  و�سكال  كبريا,  جناحا  حققت  وكلها 
معهما  ال��ت��ع��اون  لتكرار  املنتجني  ج��ذب  فنيا 
حاليا. لها  التح�سري  يجري  جديدة  اأعمال  يف 
ع�����م�����رو ي����و�����س����ف وك������ن������دة ع���ل���و����ص

بعد  يتم  ومل  م��وؤخ��رًا,  قرانهما  النجمان  عقد 
اأعمال  حتديد موعد للزفاف. واجتمع االثنان يف 
“برتيتا” و”واحد �سحيح”  اأفالم  منها  عديدة, 
و”نريان  تنازيل”  “عد  وم�سل�سال  و”هيبتا” 
�سديقة”, وقد تلقى الثنائي التهاين من عدد كبري 
خالل  من  وذلك  الفني  الو�سط  يف  اأ�سدقائهما  من 

االجتماعي. التوا�سل  مواقع  على  ح�ساباتهم 
ك�����ارم�����ن ����س���ل���ي���م���ان وم�������س���ط���ف���ى ج����اد

�سليمان  ك���ارم���ن  ال��ف��ن��ان��ة  ع���ق���دت  ك���ذل���ك 
امللحن  ع��ل��ى  اأي�������س���ا  ال���ع���ام  ه����ذا  ق���ران���ه���ا 
معا. تعاونا  اأن  �سبق  بعدما  ج��اد  م�سطفى 
���س��م��ي��ة اخل�������س���اب واأمي�������ن ال�����س��ك��ن��دري

ال��ف��ن��ان��ة �سمية  اأي�����س��ا  ال��ع��ام  ت��زوج��ت ه���ذا 
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ع���ن ا���س��م��ه, ل��ك��ن مت ال��ك�����س��ف ع���ن ه��وي��ت��ه, 
ال�سكندري اأمي���ن  ي��دع��ى  ط��ي��ارا  يعمل  واأن���ه 
ح���ن���ان م���ط���اوع وامل����خ����رج ك����رمي ال��ي��م��اين

وت��زوج��ت ه���ذا ال��ع��ام اأي�����س��ا ال��ف��ن��ان��ة حنان 
وكرم  املر�سدي  �سهري  الفنانني  ابنة  م��ط��اوع, 
ال��ي��م��اين, و�سهد  م��ط��اوع, م��ن امل��خ��رج ك���رمي 
اأ�سدقاء  م��ن  ك��ب��ريا  ح�����س��ورا  زفافهما  حفل 
وخارجه. الفني  الو�سط  داخل  من  العرو�سني, 
�سامي ح�سن  االأع��م��ال  ورج��ل  البحريي  دال��ي��ا 

فاجاأت الفنانة داليا البحريي اجلميع بزواجها, 
على  اقت�سرت  ب�سيطة  حفلة  يف  اال�سبوع,  هذا 

منهم  املقربني  االأ�سدقاء  من  قليل  وعدد  االأه��ل 
م��ط��اوع. وح��ن��ان  رم���زي  وه���اين  ك���رمي  نيللي 

ورغم اأن داليا اأحاطت احلفلة ب�سرية وخ�سو�سية 
�سديدتني, لكن هذا مل مينع ت�سريب بع�ص ال�سور 
�سامي. االأعمال ح�سن  عري�سها اجلديد رجل  مع 

�سعيد  م���ن  ت���زوج���ت  ال���ب���ح���ريي,  وك���ان���ت 
الراحل  م��ن  وال���زواج  االإنف�سال  قبل  جميل, 
 ,2014 ت��ويف يف ع��ام  ال���ذي  امل��ر���س��دي  ف��ري��د 
ق�سمت.. ا�سمها  وح��ي��دة  اب��ن��ة  م��ن��ه  ول��دي��ه��ا 

طالق  ح��االت   2016 ع��ام  و�سهد  كما 
اأبرزها: كان  الفن  جنوم  بني  وانف�سال 
الق�سيبي رنا  ال�سعودية  وزوجته  فهمي  ح�سني 

انف�سل هذا العام الفنان ح�سني فهمي عن زوجته 
ال�سعودية رنا الق�سيبي, بعد عامني من الزواج, 
الو�سط  داخل  من  الزواج  لفهمي  �سبق  انه  علما 
الفني وخارجه, حيث تزوج من قبل الفنانةلقاء 
اأم��ني. م��ريف��ت  الفنانة  قبلها  ���س��وي��دان,وم��ن 
اأجن�����ل�����ي�����ن�����ا ج����������ويل وب���������������راد ب���ي���ت

االأ���س��ه��ر  ال��ث��ن��ائ��ي  ط���الق   2016 ع���ام  ���س��ه��د 

وب���راد  ج���ويل  اأجن��ل��ي��ن��ا  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
ب��ي��ت, ح��ي��ث ق��ام��ت ب��رف��ع دع���وة ط��ال��ب��ت فيه 
ال���ط���الق وح�����س��ان��ة االأط����ف����ال م��ن��ذ ف���رتة.
دول�����ل�����ي ����س���اه���ني وب����اخ����و�����ص ع���ل���وان

اأك��������دت امل����ط����رب����ة دول����ل����ي ����س���اه���ني ك��ل 
ال��ت��ق��اري��ر ال���ت���ي حت���دث���ت ع���ن ط��الق��ه��ا من 
زوج����ه����ا وم���واط���ن���ه���ا ب���اخ���و����ص ع���ل���وان.

ال��ع��ب��ارات  ب��ع�����ص  بن�سر  "دوللي"  وق��ام��ت 
ل���زوج���ه���ا, وال���ت���ي ك��ت��ب��ه��ا ح����ول ال���ط���الق, 
نور  بت�سل  اتفرقنا  مهما  "لو  قائلة:  وعلقت 
فعال  "بداأنا  كتب:  باخو�ص  ما  مثل  جتمعنا", 
االأ�سف". م��ع  وال��ط��الق  االنف�سال  اإج����راءات 
ج�������������وين دي�������������ب واآم��������������������رب ه�������ريد

دع��وى  ه���ريد,  اآم���رب  العاملية  املمثلة  رف��ع��ت 
ديب,  ج��وين  املمثل  م��ن  بالطالق  فيها  طالبت 
�سكر. ح��ال��ة  يف  وه���و  ب�����س��رب��ه��ا  ق���ام  ب��ع��دم��ا 
ال�ساذيل ح�سام  وامل��خ��رج  املنعم  عبد  م���روة 

وبعد زواج ا�ستمر 15 عاما, اأعلن املخرج ح�سام 
املنعم. عبد  مروة  الفنانة  عن  انف�ساله  ال�ساذيل 

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

غامن سمير  وإميي  ال��رداد  حسن 

داليا البحيري ورجل األعمال حسن ساميسمية اخلشاب وأمين السكندري حنان مطاوع واخملرج كرمي اليماني

ح�������س�������ني ف����ه����م����ي 
القصيبي رنا  السعودية  وزوجته 

أجن�����ل�����ي�����ن�����ا ج����ول����ي
ب����ي����ت وب��������������������راد   

دول���������ل���������ي ش�����اه�����ني 
وب��������اخ��������وس ع�����ل�����وان

م������������روة ع�����ب�����د امل����ن����ع����م 
ج���ون���ي دي����ب وآم���ب���ر ه��ي��ردواخمل��������رج ح����س����ام ال���ش���اذل���ي

علوش وكندة  يوسف  كارمن سليمان ومصطفى جادعمرو 
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اف���������������������������������������������������������������������ق���������������������������������������������������������������������ي :
. القلوب  ت�رويح  يف  م�رادفه�ا   ] ]م��ستك�اود  االإكم�ال   ..... – ان��سان   1  
2 – اكمل / الع�سو ) _____ �سحاتة ( - اكمل / ع�سوة ) ������������� اجلنة ( 
– النه�اية / مبع�رث  اكمل   ) ال�سع�د   _____( – ع��سو  – معن�ى احلن�ان   3
عن  ب��ع��ي��د  ال���ك���اذب  االح�����س��ا���ص   ( مب��ع��ن�����ي  ع��������س��وة  م��ع��رف   4-
الباطنة  منطقة  والي���ات  اإح���دى   )  _____ )ق��ائ��د  اأك��م��ل   –  ) احلقيقة 
 . اك��م��ل   )  _______ ال�����   ( احل�����ورة  ب����اإع����داد  م��ع��روف��ة  ع�����س��وة   -
من  �سورة   - اأكمل   )_______ بهالوي   ( مميز  ريا�سي  ع�سو   / مبعرث   -  5
�سور القراآن الكرمي )ال� ...( /معكو�ص – اأحد حروف العلة – حرف مفرد 
– حرف   ) االأر�ص  )وجه  مبعن�ى   ) االر�ص   _____  ( الع�سو   / اكم�ل   6-
مفرد ح��رف   - مبع�رث   /) املج�رة   ........  ( الع��سو   / اأك�مل   – مفرد 
الع�بارة  ���س��اح�����ب   / اأك��م�����ل   – م��ع��ك��و���ص   / م��ع��دي  م��ر���ص   –  7
معك�و�ص   /  ) ال��ع�����م�����ر   .........(* وي  ي���و   * امل��������س��ه��ورة 
واأح����د  م���ف���رد  ح����رف   –  ) وه���ي���اأ  ذل����ل   ( ك��ل��م��ة  م������رادف   –  8
معك�و�ص   /  )  ......... جن��م�����ة   ( اأك���م�������ل   – ال��ع��ل��ة  ح�����روف 
. اأكم�ل   ) )..........العبقرية  – ع�س�و  بط�ل(  كلمة)  مرادف  – معرف   9

مبع�رث   /) الرح�يل   ........  ( الع��سو   / اأك�مل   – مك�رر  ح�رف   –  10
معك�و�ص   /  ) الفواح�ة  الطيب  رائحة   ( معن�اه  ع��سوة  مع�رف   –
مكرر  ح��رف   – اأكم�ل   ) )........ال��ع��م�����اين  ع�سو   / معك�و�ص   –  11
جم�����������ن�����������ون  ت����������������روي����������������ح����������������ي   –  12

ع������������������������������������������������������������������م������������������������������������������������������������������ودي :
ال�������س���ب���ل���ة  ) ه���ك�������س���و����ص   ( ب�������  ي�����ع�����رف  م�����ع�����رف   -  1
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7
و�سفها  مُيكن  الِتي  امَل�سريّية  اخَل��ي��ارات  ِم��ن  �سنة  َت��دُخ��ل 
اأو�ساعك,  يف  جذري  تغيري  اإىل  حكماً  توؤّدي  والتي  ِباملُ�ستبَدة 
ومت��ردًا  ع�سياناً  حياتك  مراحل  اأك��رث  من  واح��دة  تكون  قد 
حماذير  حتمل  التي  االأوىل  االأ�سهر  يف  خا�سة  وانتفا�سة, 
وال�سخ�سية,  املهنية  ال�سحية,  االأ���س��ع��دة  على  ك��ث��رية 
متوز  �سهر  منت�سف  بعد  املعاك�سة  ه��ذه  م��ن  وتتخّل�ص 
ابتداًء  االأزمات  حمل  اجليد  احلظ  ويحّل  مل�سلحتك  االأمور  تنقلب  اإذ  )يوليو(, 
اأو  من�سباً  تتوىل  قد  جديد.  من  تولد  اأن��ك  فت�سعر  )اأغ�سط�ص(,  اآب  �سهر  من 
كلياً. عملك  جمال  تغرّي  وقد  واملجد,  االنت�سار  وتعرف  ممّيز  موقع  يف  ُتعنّي 

تتبّدل  ثم  االأوىل,  ال�ستة  االأ�سهر  يف  االرت��ب��اك��ات  من  اأي�ساً  تعاين  وعاطفياً 
تنعم  جتعلك  ذهبية  ف��رتة  فتدخل  ال�سنة,  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف  االأح���وال 
خّيبت  اإذا  ج��دي��د  م��ن  حت��ب  اأّن  وتتعّلم  عاطفية  ع��رو���س��اً  تتلقى  ب��احل��ب, 
حماًل  اأو  والدة  حياتك,  يف  ج��دي��دًا  ت�ستقبل  ق��د  اآم��ال��ك,  املا�سية  ال�سنوات 
الدائرة  مواليد  اأّن  اإىل  اإ���س��ارة  املقَرّبني,  اأح��د  يخ�ّص  اأو  ك  يخ�سّ زواج��اً  اأو 
الفلكية. للمعاك�سات  تعّر�ساً  االأق��ل  اأو  ال�سنة  ه��ذه  حظاً  االأك��رث  هم  االأوىل 

احلمل

حيُث اأّنها �سنة ُمدِه�سة حتمل اأحداثاً غري متوّقعة, لكنها ت�سمح 
مل�ساريعك باأن تتج�ّسد وتتبلور اإذا بذلت جهودًا م�ساعفة. تتو�سل 
�ستى,  وحتديات  �سراعات  بعد  ومده�سة  ملمو�سة  نتائج  اإىل 
املواجهة  والقدرة على  ال�سجاعة واملقاومة  ال�سنة  متّيزك هذه 
حت�سريية,  مرحلة  يف  اإن��ك  القول  ميكن  الظروف.  اأ�سعب  يف 
وهو م�سوار بداأته منذ ال�سنة املا�سية, يقودك َنحو تعّلم جديد 
اإىل مرحلة �سعيدة وموجة من احلظ  اأ�ساليب خمتلفة حتى تنتقل  والتدرب على 
حيث  الكبرية,  االآم��ال  يحمل  الذي   2018 عام  ويف  ال�سنة  اأواخ��ر  يف  جتتاحك 
قد  اأي�ساً  لكنك  االبتزاز,  وحماوالت  واالأفخاخ  الوهمية  للعرو�ص  االنتباه  عليك 
حتقق اأرباحاً وثروة يف هذه ال�سنة, رغم هذه ال�سعوبات واالإ�سكاالت, كما وانا 
�سنة منا�سبة الإجراء الفحو�سات الطبية والإجراء عملية جراحية تب�ّسر بال�سفاء.
يف  كما  العائلي  املجال  يف  وتغيريات  مفاجاآت  فتحمل  االأحداث  تت�سارع  وعاطفياً 
املجال العاطفي. اإذا كنت عازباً فقد يجذبك �َسخ�ص ب�سرعة غري متوّقعة, وجتتاز 
يغرّيون  الثور  مواليد  من  كثريون  دائم,  ارتباط  اإىل  فتتو�سل  ب�سرعة  املراحل 
مكان اإقامتهم اأو بلد االإقامة. ال بّد من القول اإّن مواِليد الدائرة االأوىل ُيعَفْون من 
بها. املتاأثرين  اأكرث  الّثالثة  الدائرة  مواليد  ويكون  باالإجمال,  الفلكية  املعاك�سات 

الثور

مَل  َحياِتك  من  ا�ستثنائية  بفرتة  تب�ّسرك  الّنجاح  �سنة  اإّنها 
يتاأثرون  ال  الذين  القالِئل  بني  َتبدو  طويل,  وقت  ُمنذ  َتعرُفها 
باملعاك�سات الفلكية والتي تهّدد هذه ال�سنة باالأخطار واملتاعب, 
على  واحل�سول  امل�ساريع  الإط���الق  تدعمك  االأف���الك  اإّن  ب��ل 
اأو  اإعالمية  اأو  �سيا�سية  اأو  جتارية  الأعمال  والتاأ�سي�ص  التقدير 
االأف�سل  املرحلة  تبداأ  حيث  الباهر,  النجاح  وحتقيق  �سحية 
احلظ  ويدعمك  احلثيث,  العمل  من  فرتة  بعد  )يوليو(  متوز  �سهر  منت�سف  يف 
يف  منقذًا  وياأتيك  ال�سنة  اآخر  وحتى  )فرباير(  �سباط  �سهر  من  ابتداًء  املطلق 
الدقيقة االأخرية اإذا �ساءت االأحوال, كما وحتقق االأرَباح �َسواء َعن َطِريق َعمل 
بها وتقع  قد متّر  دقيقة  اأّن فرتة  اإاّل  توّظفه مل�سلحتكن  َجديد  ابتكار  اأو  َتقليدي 
اإّنها  )اأكتوبر(,  االأول  ت�سرين  �سهر  واأواخر  )�سبتمرب(  اأيلول  �سهر  بني منت�سف 
اخل�ّسات. من  وحتميك  باإيجابياتها  تفاجئك  الكلمة  معنى  بكل  النه�سة  �سنة 
اأمام دورة فلكية اأكرث  اأنت  وعاطفياً, لقد انتهى زمن اخليبات وال�سدمات, وها 
وعدًا, اإذ يحمل اإليك القدر لقاءات مهمة ولقاًء ا�ستثنائياً ياأتي عن طريق ال�سدفة, 
اإذا كنت يف حالة حداد بعد فراق َمن اأحببت فاإّن الن�سف الثاين من ال�سنة يحمل اإليك 
هذا اللقاء املنتظر, وقد تتبلور عالقة يف اأواخر العام وتطّل معها على جديد, وَقد 
َي�سُعر َمواليد الدائرتني االأوىل والثانية بهذه االإيجابيات قبل مواليد الدائرة الثالثة.

جوزاء

تغيريات  وحتمل  طويل,  لوقت  تن�ساها  لن  تاريخية  �سنة  وهي 
نف�سها.  اللحظة  يف  ت�ستوعبها  ال  تكاد  �سريعة  وتقلبات  مفاجئة 
بفر�ص كثرية حيناً, ثم حتّذرك من خو�ص غمار  لك  قد حتتفظ 
ومن  تكرمياً,  تعرف  جهة  من  اأخ��رى,  اأحياناً  التجارب  بع�ص 
الثاين  الن�سف  اأّن  اإاّل  كبرياً,  حظرًا  عليك  تفر�ص  اأخ��رى  جهة 
يحمل امل�ساريع اجلديدة والتعوي�ص, وبعد �سهر اآذار )مار�ص( 
اإيجابية  هي  مفاجئة  اأح��داث  تطراأ  وقد  خيالية,  ب�سرعة  امل�ساريع  بع�ص  حتقق 
ال�سرطي  دور  تلعب  قد  عائقاً.  لك  �سّكلت  اأو  البداية  يف  �سعقتك  ولو  معظمها,  يف 
خاللها  تثّبت  �سنة  يف  النظر  وجهات  لتقريب  وت�سطر  العالقات  بع�ص  وترتب 
بع�ص  عرب  اأو  جتاري  اأو  عقاري  جمال  يف  مالية  اأرباحاً  اأي�ساً  وحتقق  قواعدك 
االأ�سفار. تبدو ال�سحة جيدة, يعرف البع�ص �سفاًء وانتقااًل اإىل فرتة نقاهة اإيجابية.
وعاطفياً, يطّل العازبون على فرتة ممّيزة جتلب اإليهم اال�ستقرار وال�سعبية الكبرية, وقد 
لة باأ�سدقاء قدامى, قد ُتقدم على زواج اإذا  تلتقي اأ�سخا�ساً يثريون اإعجابك وتعيد ال�سّ
كنت مرتبطاً بعالقة, يف حني ُين�سئ البع�ص االآخر عائلة جديدة ويفرح بحمل واإجناب.

حني  يف  االأوىل,  ال���دائ���رة  م��وال��ي��د  ت��ع��ف��ي  ف��ه��ي  ال��ف��ل��ك��ّي��ة  امل��ع��اك�����س��ة  اأم����ا 
ي��ك��ون م��وال��ي��د ال���دائ���رة ال��ث��ان��ي��ة اأك����رث امل��ع��ن��ي��ني ب��ال��ت��غ��ي��ريات ال��ط��ارئ��ة.

ال�سرطان

حيث تطل عليك هذه ال�ّسنة بانقالبات يف َحياتك املهنية وال�سخ�سية 
على ال�سواء, بحيث ت�سّجل ال�سماء حدثني يف غاية االأهمية, اأواًل 
رحيل  وثانياً  )يوليو(,  متوز   16 يف  برجك  اإىل  جوبيتري  دخول 
احلدثان  وهذان  ال�سنة,  اأواخ��ر  يف  برجك  ُمعاك�سة  ِمن  �ساتورن 
تتطلب  حياتك  من  جديدة  مرحلة  االآن  تبداأ  اإنك  اإذ  م�سرييان, 
وثباتاً ومثابرة لتحقيق االأهداف, قد يتبلور م�سروع  منك وعياً 
كبري, اإذ اإّن عام 2017 هو َموعد لتح�سني ظروفك املالية, ولو اأتت النتائج متاأخرة 
)اأغ�سط�ص(,  اآب  ابتداًء من �سهر  ال�سيطرة على قدرك  ال�سيف, تعاود  ويف منت�سف 
الثالثة  االأ�سهر  يف  طموحاتك  فتحقق  واإ�سراقاً,  وعداً  اأكرث  اآفاق  نحو  تنطلق  حيُث 
االأخرية, ويِجب اأن َتعلم اأّن مناف�سني �سر�ساء يعرت�سونك يف اأواخر ال�ستاء وبداية 
)يوليو(. ومتوز  )مار�ص(  اآذار  بني  ال�سحية  االأو�ساع  بع�ص  يفاجئك  كما  الربيع, 
كنت  اإذا  واالل��ت��زام  االرتباط  يف  فترتدد  احلرية  من  ف�سحة  اإىل  حتتاج  وعاطفياً, 
االأوىل.  الثالثة  االأ�سهر  يف  والقطيعة  االنف�سال  اإىل  تفاهم  �سوء  ي��وؤدي  وقد  وحيداً, 
تتغري االأجواء يف �سهر اأيار )مايو( فيعدك الفلك بلقاء ا�ستثنائي, اأما العالقة احلقيقية 
الداِئَرة  مواليد  اأب�ّسر  )يوليو(.  متوز  �سهر  منت�سف  من  ابتداًء  اأك��رث  تتبلور  فقد 
االأوىل اأّن ال َكواِكب اأ�سا�سية ُتعاك�ص طريقهم, يِف ِحني َتعني هذه املعاك�سة ُمبا�سرة 
)�سبتمرب(. اأيلول  واأواخ��ر  )مايو(  اأيار  �سهري  بني  خا�سة  الثانية,  الدائرة  مواليد 

اال�سد

ال�سنة,  هذه  يف  حظاً  االأبراج  اأكرث  بني  االأفالك  وت�سّنفك 
متوز  �سهر  حتى  بالفر�ص  كما  باملكافاآت  الفلك  َي��ِع��ُدك 
على  تخّطط  توّقعاتك,  كل  النتائج  فتفوق  )يوليو(, 
فتتوفر  مب�ستقبلك,  تتعلق  قرارات  وتتخذ  البعيد  املدى 
املرتفعة.  واملعنويات  وال�سحة  ال��الزم��ة  الطاقة  لك 
اأو  واح��د  م�سروع  ح��ول  الكثريين  جمع  اإىل  تتو�سل 
من  االأول  الن�سف  يف  اإبداعياً  عماًل  تقّدم  اأو  العام,  ال�ساأن  يف  النجاح  اإىل 
مالية  جائزة  تك�سب  وقد  الثاين,  الن�سف  يف  بالنجاح  وحتتفل  ال�سنة, 
باأرباح  وحتظى  بها  تقوم  اأ�سفار  عرب  النجاحات  وحتقق  معنوية  اأو 
املهني  الرتاجع  بع�ص  من  يحّذر  الفلك  اأّن  اإال  مهنتك,  خارج  عمليات  من 
قلياًل. الوهج  ويخّف  )يوليو(  متوز  �سهر  منت�سف  من  ابتداًء  وال�سحي 
ت�سكو  اأن��ك  اإاّل  ال�سخ�سني  ال�سعيد  َعلى  اعتيادية  غري  ب�سعبية  تتمتع 
مينع  ال  َه��ذا  وان��ع��زال,  ف��راغ  من  اأو  العالقات  يف  ال���ربودة  بع�ص  من 
املقايي�ص  يقلب  قد  �سخ�ص  على  العذراء  مواليد  بع�ص  يتعرف  اأن  من 
بامل�ستجدات حافَلة  االأوىل  الثالثة  االأ���س��ه��ر  وت��ك��ون  القلب,  ويحتل 

العذراء

اإليك  حت��ِم��ل  م�سريية  �سنة  امل��ي��زان  ب��رج  م��وال��ي��د  وي��دخ��ل 
واملفاجئة  املتنوعة  االأح��داث  من  وم�سرية  الكثرية  الّتجارب 
مبا�سرة  تطالك  الفلكية  املعاك�سات  اإّن  اإذ  االأحيان,  بع�ص  يف 
االأم���ور  تنقلب  ث��ّم  بالتحديد,  االأوىل  ال�ستة  االأ���س��ه��ر  ويف 
هائلة  فرتة  لتدخل  )يوليو(,  متوز  �سهر  منت�سف  يف  مل�سلحتك 
تنجح  ال�سيف  يف  واالنت�سارات,  والتاألق  والنجاح  واحلُظوظ  االإيجابيات  من 
وتك�سب جائزة رمبا اأو تقديرًا اأو تكرمياً, ال بّد من االإ�سارة اإىل اأّن احلظ املطلق 
الثالثة,  الدائرة  مواليد  يخاطب  ما  اأكرث  يخاطب  وهو  ال�سنة,  طوال  يحميك 
ممّيزة. وعرو�ص  بفر�ص  وياأتيهم  ال�سحة  اإليهم  ويعيد  االأخطار  من  فيحميهم 

يف مركز ويح�سلون  اأو تعييناً  اأعلى  امليزان من�سباً  ي�ستحق بع�ص مواليد  وقد 
االأك��رث  االأوىل  ال��دائ��رة  م��وال��ي��د  ب��ال��ذك��ر  واأخ�����صّ  ال�سنة,  ب��داي��ات  يف  عليه 
اال�ستقالة,  اأو  االإقالة  خطر  من  الثانية  الدائرة  مواليد  يعاين  حني  يف  حظاً, 
والوعود  باالحتماالت  املليء  العام  هذا  يف  باحلب  امليزان,  عزيزي  ويوحي 
جديد  النتعا�ص  م�سرحاً  الثاين  الن�سف  يكون  قد  ال�سخ�سية,  واالإغ����راءات 
�سلوك  ب  ت�سِوّ اأن  وحتاول  الوالدين  باأحد  تهتم  عائلياً,  وعدًا  اأكرث  وانطالقة 
القيود. بع�ص  من  بالتحّرر  لك  ت�سمح  ظروف  تتغرّي  بني  املقَرّ اأو  االأوالد  اأحد 

امليزان

يف �سهر يوليو تتابع َم�ِسرية الّتغيري التي بداأتها منذ �سنة ون�سف 
ال�سنة تقريباً, فتحّثك اإرادتك على النهو�ص بكل �سوؤون حياتك 
وتتكّيف  النا�ص  من  جماعة  وتقود  بجراأة,  القرارات  لتتخذ 
مع كل امل�ستجدات مبهارة اأ�سطورية, قد ُتقدم على تعديالت 
كوكب  اأع��اق  ولو  حتى  منتظرة,  وغري  مده�سة  وتغيريات 
�ساتورن يف برجك حتّركك, وهذا الكوكب يرتك مواليد الدائرة 
االأوىل ب�سالم ويرمق اإىل مواليد الدائرتني الثانية والثالثة يف هذا العام, لكي يفر�ص 
عليهم بع�ص امل�سوؤوليات ال�ساغطة, قد حتقق اإجنازًا كبريًا رغم ذلك مل تتوقعه, 
وتتو�سل اإىل مفرتق طريق يف حياتك وت�سعر اأن مرحلة قد انتهت لتبداأ اأخرى جديدة.

وقد تكون االأ�سهر ال�ستة االأوىل م�سرحاً لتحقيق امل�ساريع الكبرية, وقد تتحول هواية 
لك اإىل مهنة حقيقية. قد تقطف ثمار جهودك يف الن�سف الثاين من ال�سنة, من املمكن اأن 
ت�ستقيل من مكان وترف�ص جتديد اأحد العقود, تتوقع االأفالك ربحاً مالياً غري منتتظر 
15 متوز )يوليو(, بينما علي ال�سعيد العاطفي, قد ت�ستهلك  حتققه قبل تاريخ 
ع�سقاً يف الن�سف االأول ب�سكل �سريع تتخلى عنه يف ف�سل ال�سيف اأو تهتم بزميل اأو 
زميلة يف العمل يجذبك ح�سوره واأناقته وغمو�سه, لكنك قد تف�ّسل الوحدة على 
عالقة مهتزة وترّجح عدم االرتباط اإذا مررت يف ال�سابق بتجارب عاطفية جارحة.

العقرب

قا�سية,  جتارب  من  اأو  �ُسبات  من  ال�سنة  هذه  تخرج  حيث 
�سارت  ول��و  حتى  روي���دًا,  روي���دًا  احلياة  ف��رح  فت�سرتجع 
يتطلب  ما  االأوىل,  ال�ستة  االأ�سهر  يف  بطيء  اأمورك على نط 
منك ال�سرب والروّية, اإاّل اأّن هذه الفرتة حتمل اإليك عرو�ساً 
تتمّتع  جتعلك  ثم  رمبا,  حائرًا  ُتبقيك  وخيارات  واقرتاحات 
موجة  فت�سادف  )يوليو(  متوز  �سهر  من  ابتداًء  قوي  بدعم 
من احلظ ال يقاومها �سيء, قد تاأتي احلظوظ عن طريق بع�ص االأحداث 
اخلارجية واخلارجة عن اإرادتك, يجذبك عامل املجهول وال�سيا�سة واالإعالم 
والعلوم. النقل  وو�سائل  واالإلكرتونيات  والرتبية  واالت�ساالت  والطب 

تبدو  واالإع��الن,  الرتويج  كما  لك  منا�سباً  التجاري  امليدان  يكون  وكذلك 
النجم يف تعاطيك مع االآخرين. ت�ستقبل التغيريات االآتية كما االأ�سفار بفرح 
�سديد وقد توؤ�ّس�ص عماًل لك �سخ�سياً اأو ُت�ستدعى خلو�ص جتربة غنية جدًا 
خارج بالدك, اأما الفرتة العاطفية االأكرث وهجاً فتقع يف الن�سف الثاين من 
ال�سنة اأي�ساً, حيث تعقد �سداقات كثرية وتن�سى اجلروح القدمية ويكون 
النجاح واملجد على موعد معك, قد تقع يف غرام اأحد الذين تتعرف اإليهم 
فجاأة رمبا, وذلك منذ �سهر اأيار )مايو(, اأو تتحّول �سداقة اإىل حب متني.

القو�ص

حتمل  اجلدي,  مواليد  اإىل  بالن�سبة  االأهمية  غاية  يف  �سنة  وتكون 
املفاجاآت كما املواجهات, لكنها توّلد ظروفاً ا�ستثنائية تقودك اإىل تغيري 
يف حياتك وقناعات جديدة بعد �سل�سلة اأحداث غري اعتيادية. يحالفك 
»�ساتورن« ويعاك�سك »جوبيتري«, وذلك حتى ف�سل ال�سيف. تكون 
العيون �ساخ�سة اإليك, تثري الف�سول يف هذه ال�سنة. تثبت مرة اأخرى 
اأّنك ال تنهزم وال ت�ست�سلم, وهكذا تواجه كل امل�ستجدات بثقة بالنف�ص نادرة, وال �سك 
اأّن املعاك�سات الفلكية ت�ستهدفك, اإاّل اأّن »جوبيتري« ينتقل يف 16 متوز )يوليو( اإىل برج 
االأ�سد ليرتكك ب�سالم, حاذْر من بع�ص امل�ساكل القانونية اإذ قد يتعر�ص بع�ص مواليد 
اجلدي, وخا�سة مواليد الدائرة الثانية, للم�ساءلة واملحاكمة اإذا ارتكبوا اأي خطاأ .

حيث ت�ساهم يف اأعمال عامة كلما اقرتبت من ف�سل ال�سيف, فتزداد �سعبيتك وتبداأ 
عمالً رمبا يف جمال موؤ�س�ساتي عام اأو حكومي, وقد حتقق ربحاً كبرياً بف�سل بع�ص 
للبع�ص,  عائلي  اإرث  اأو  ت�ستحقها  ترقية  بف�سل  اأو  الناجحة  املالية  اال�ستثمارات 
في�سكو من خطر  العاطفي  املجال  اأما  ال�سحي عناية ودراية,  امليدان  يتطلب منك 
االنف�سال يف بداية ال�سنة وتغيري مكان االإقامة, وتتخذ قراراً باالرتباط يف االأ�سهر 
االأخرية من ال�سنة, بعد مرحلة من الرتّدد ومراوحة املكان, اأما اإذا كنت من مواليد 
الدائرة االأوىل فقد تبدو بني اأكرث املحظوظني وحتمل اإليك ال�سماء مفاجاأة �سارة جداً .

ال�سنة املا�سية نحو جتارب مهمة  ال�سنة تتابع م�سرية  ويف هذه 
ومتناق�سة بني االإيجابية وال�سلبية, فتخو�ص جتارب غري اعتيادية, 
وتنهي ال�سنة مع تغيريات كبرية تطراأ على حياتك ووجودك. ياأخذك 
القدر اإىل م�سالك جديدة وغريبة فتحقق قفزات جبارة, يف حني يفرمل 
»�ساتورن« �سرعتك, ت�سعر بالقوة بني كانون الثاين )يناير( واأواخر 
مقاومتك,  ينّمي  الذي  »مار�ص«  كوكب  بدعم  )يوليو(  متوز  �سهر 
خا�سة اإذا كنت تعمل يف جماالت العدالة وال�سيا�سة وال�ساأن العام, كذلك تربع يف 
ال�سهرة. اإىل  االإعالمي وقد تتو�سل  الفنون واخللق واالإب��داع كما يف املجال  جمال 

وجتد نف�سك ابتداًء من اآب )اأغ�سط�ص( و�سط َظرف مل تتوقعه وتواجه حتديات جديدة 
وم�سوؤوليات مباغتة, اأن�سحك بعدم مبارزة بع�ص ال�ّسلطات واحلكومات, كما بعدم 
التحايل على القانون اأو حتّديه, بينما عاطفياً, قد يعود املا�سي للظهور يف حياتك عرب 
بع�ص ال�سدف اأو الظروف القاهرة, ورمبا يحاول اأحدهم جعلك تدفع فواتري قدمية, 
يجذبك هذه ال�سنة عامل جديد واأو�ساط غريبة, قد تنتهي من بع�ص الت�سويات يف 
ف�سل ال�سيف الذي يكون واعداً جداً جلهة عقد �سداقة مهمة اأو خو�ص ق�سة عاطفية 
اأطمِئن  املحيط,  يده�ص  �سريع  زواج  على  ُتقدم  اأن  امل�ستبعد  غري  ومن  �ساخبة, 
مواليد الدائرتني االأوىل والثانية اإىل اأن كوكب »�ساتورن« كّف عن معاك�ستهم, يف حني 
يتوجه اإىل مواليد الدائرة الثالثة وُيرتجم بنزاع على �سلطة معّينة اأو على من�سب.

ووع��ودًا  اآم��ااًل  اإليك  حتمل  التي  ال�سنة  هذه  َتن�سى  َلن  حيُث 
ا�سم  عليها  نطلق  اأن  ميكن  ال�سماء,  من  عليك  ت�سقط  ونعماً 
والرغبات,  الطموحات  حتقق  التي  الكربى  االإجن��ازات  �سنة 
مدعوماً  توقيعك,  حتمل  ب��اأن  تفخر  اأع��م��ااًل  خاللها  فتنجز 
حتقق  ال�سنة,  م��ن  ي��وم  اآخ��ر  حتى  »���س��ات��ورن«  كوكب  م��ن 
قلياًل,  اه��ت��زت  ق��د  كانت  بالنف�ص  ثقة  وت�ستعيد  راودت���ك  طاملا  اأح��الم��اً 
وال�سخ�سية,  واملهنية  ال�سحية  وامل�ساكل  ل��ك,  حلواًل  فتجد  وتتحرر 
ممّيز. ب�سكل  ب��اأم��ورك  لت�سري  احل��ظ  وت��ع��رف  التقدير  ت��الق��ي  و���س��وف 
التجارة  جمال  يف  وتنجح  كثرية  اأرباحاً  تك�سب  اأو  دي��ون  من  وتتخل�ص 
�سيف  اأن��ت  والفن,  واالإع��الم  وال�سيا�سة  واال�ستثمارات  العام  وال�ساأن 
اأم��ام  قلبك  وتفتح  بالنف�ص  ثقة  تزيدك  التي  ال�سنة  ه��ذه  على  ال�سرف 
اأو  روحي  بانتماء  اأو  جديدة  بعالقة  اإما  وتهتم  ال�سغف  فت�ستعيد  احلب 
باهتمام  تفاجاأ  اأو  عملك  حميط  يف  �سالتك  جتد  وقد  �سيا�سي,  اأو  فكري 
نف�سك  يف  اأث��ره  ي��رتك  ج��دًا  مميز  ب�سفر  تقوم  ورمب��ا  منك,  املقَرّبني  اأح��د 
الثانية. ال��دائ��رة  مواليد  فهم  حظاً  احل��وت  مواليد  اأك��رث  اأم��ا  وحياتك, 

احلوت

اجلدي

الدلو


