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يـحـرص الفـلـكـيـون عـلى طـرح تـنـبـؤاتهم
لالحـداث الـتـي تـنـتـظــر الـدول خالل عـام
فـــضـال عـــلى طــــرح تـــنـــبــــؤاتـــهم 2019
لالبــراج.وقــبل الــتــعــرف عــلى بــعــضــهـا
نتوقف عند بابا فانغا وهي امرأة عمياء
من بـلغـاريـا فـعلى الـرغم من وفـاتـهـا عام
عـامـا  فـان تـكـهـنـاتـهـا ال 85عن  1996  

تـزال تثـيـر الـكـثيـر من اجلـدل إلى يـومـنا
ا توقـعته سابقا هذا خاصة أن كثـيرا 
قــد حــدث بــالــفــعل بــعــد ســنــوات عــدة 
كـتـوقــعـهـا عـام  1989تـعــرض الـواليـات
. كما تحدة لهجـوم إرهابي من طائرت ا
سـبـق أن تـوقــعت خـروج بــريــطـانــيـا من
االحتاد األوروبي.وتـشـير تـنـبؤات فـانـغا
لــــعـــام  ) 2019 أن الـــرئــــيس الــــروسي
ـيــر بـوتن ســيـكــون هـدفــا حملـاولـة فالد
اغتيال في حـ ستشهـد أوروبا انهيارا
ــقــبل) وفـق مـا اقــتــصــاديـا فـي الــعـام ا
ذكرت صحيفة ميـرور البريطانية. وكذلك
صـعـود تـنـظـيـم داعش ضـمن تـوقـعـاتـهـا
لــلـــعــام .2019كــمـــا قــالت (إن الـــرئــيس
تحدة األمريكي الذي سـيحكم الواليـات ا
في 2019 وهــو دونــالــد تــرامب حــالــيـا
ــرض غــامض ســيـؤدي في ســيـصــاب 
ــطــاف إلـى إصــابــته بــســكــتــة نــهــايــة ا
دمــاغـــيــة).وتــعـــتــقــد فــانـــغــا (أن كــارثــة
تـسـونـامـي هـائـلـة سـتــضـرب آسـيـا عـلى
غـــرار كـــارثـــة عــام 2004 الـــتي ضـــربت
الـــســـواحل اإلنـــدونـــيـــســـيـــة عـــلى وجه
الـــتـــحــديـــد وأدت إلـى مــقـــتل  300ألف

شخص).
وتــوقع الـــفــلــكي أبـــو عــلي الــشـــيــبــاني
(اسـتمـرار احلـرب الـعـراقيـة في مُـكـافـحة
اإلرهـــاب خالل عـــام 2019 واســـتـــمـــرار
ـحـاولــة الـقـضــاء عـلى تــنـظـيم "داعش" مُ
ووقوع الـكـثيـر من القـتـلى واجلرحى في
ــدنــيــ ومُــحــاوالت كــبــيــرة صــفــوف ا

للقَضاء عَلى كل أثر التنظيم).
واكدت الفلكية جمـانة قبيسي (بأن لبنان
سيـكـون جنـة عـلي األرض فى عام 2019
كـمــا سـوف يــتـحـول هــذا الـبــلـد إلي أهم
ـتواجـدة فى الـشرق راكـز الـسيـاحـية ا ا

.سيشعر جديد أقل جدية وأكثـر مرحاً
طلقـة مع نفسه البرج هـذا بالراحـة ا
ومع مــــهـــاراتـه وســـيــــصل الى ذروة
هـنية. احلـياة العـاطفية النجـاحات ا
حتـتـاج الى بـعض الـتـركـيـز ولـكـنـهـا
ستجـلب للجـدي راحة البـال. سيكون
هــــــــنــــــــاك بـــــــــعض
الـعقـبـات ولـكـنـها
لن تـكـون مـؤثـرة.
اجلـــــــــــــــدي خـالل
الــــعــــام اجلــــديـــد
ســـــيــــتـــــمـــــكن من
تــــكــــويـن عالقــــات
مـتــيـنــة سـتـجــعـله
يــشــعــر بــاإللــهـام).
موضـحـة ان (الـعام
اجلــــديـــــد يـــــحــــمل
الكثير من اإليجابية
لـلــعـقــرب وسـيــكـون
هــنـــاك الــكــثـــيــر من
الــطـاقــة. ســيـخــتــبـر
مـشـاعر جـديـدة وهي
اإلنــتــعــاش والــراحـة
واللطافـة. وكل محيط
العقرب سيالحظ هذه
الــطـــاقــة اإليــجـــابــيــة
ــــقـــابل ـــرحــــة اخلـــاصــــة به. في ا ا
سيـكـون هـنـاك بعض الـعـقـبـات ولكن
هذه العقبـات ستجعل العـقرب يشعر
بأنه أقوى وذلك النه سـيتعـامل معها
كـــمـــا يـــجب. فـــرصــتـــان كـــبـــيـــرتــان
ستـبرزان خالل الـعام اجلـديد واحدة
منـهـمـا تتـعـلق بـالسـفـر خـارج البالد
وهـذه الـرحـلـة سـتــعـود بـالـكـثـيـر من
الفائدة على العقرب. الفرصة الثانية
هي احلب والذي سـيـبـرز خالل فصل

اخلريف). 
ــــوالـــــيـــــد بــــرج وقـــــالت شـــــمـــــاس 
اجلوزاء(العام اجلديد سيكون مصدر
ـشاعـر الـسيـئة القـوة لـلجـوزاء. كل ا
والـطـاقـة الـسـلـبـية سـيـتـم تركـهـا في
العام  2018. العـام اجلـديد هـو عام
ـشـاكل التي البـدايـات اجلديـدة. كل ا
كان يـعاني منـها سـتجـد طريـقها الى
ـــــشـــــاكل احلل وحـــــتـى ان بـــــعض ا
ستحل نفسها بنفسها. سيكون هناك
طبات في احليـاة الشخصية بعض ا
ولكن على اجلوزاء اال يسمح لها بان

تؤثر عليه.
السعـادة بإنـتظـار اجلوزاء وسـيكون
هـنـاك الـكثـيـر من احلـظ اجليـد خالل
العـام. كل ما عـليه فـعله هـو التـعامل
ــشــاكل حــ تــفــرض نــفــســهــا مع ا
بـعـقالنـيـة وعـدم الـسـمـاح لـهـا بـجره
الى أسفـل.العـام اجلـديـد عام الـطـاقة

والسعادة).
ــصــريـة واشــارت خـبــيــرة االبــراج ا
احلاصلة على دكـتوراه فى علم الفلك
عــبـــيــر فـــؤاد الى ان (مــوالـــيــد بــرج
السرطـان لديهم حظ وافـر هذا العام
ــشـتـرى وهـو نـظـرا لــوجـود كـوكب ا
كـوكـب احلظ في بـرجــهم مــنـذ الــعـام
ـــاضـي ويـــبـــقـى حـــتى  16تـــمـــوز ا
ال وبعدهـا سيـكون لـديهم حظ في ا
ـــريخ وفــيــنــوس ولــكن مـــعــاكــســة ا
وبلوتو لبرجهم قد يتسبب في بعض
اخلالفــــات مع شــــريك احلــــيـــاة ومع
األهل واألقـارب وعـلـيـهم أن يـقـاوموا
مـيـلــهم لـلـتــعـامل بـقـســوة ومـحـاولـة
ـــرونــة فـي الــنـــاحــيــة الـــتــعـــامل بــا
العاطفية والـعائلية ومــــــــن األفضل
الــتـــأنى في الــــــــــقـــرارات حــتى 25

تموز). 
وتــــوقــــعت فـــــؤاد في تــــصــــريح (إن
مـوالـيــد بـرج األسـد يـحــالـفـهم احلظ
خالل الــعــام   2019بــعــد أن عــانــوا

مايك فغالي
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وما ما جاء في القرآن الكر على لسان رب العزة من معجزات هو ما نصدقه 

جاء في السنة على
أما غير ذلك فال نقول عنه اال أنه لسـان رسول الله من معجزات هو ما نصدقه 

خرافات ال يصدقها عاقل .
ـعجـزة األولى واحلـاسمـة والـفاصـلـة لنـبـيـنا مـحـمد عـلـيه الصالة فـالقـرآن هـو ا

والسالم .
وكون الـقرآن بـحد ذاته مـعجزة حتـدى بهـا الله قـريش والعـرب خاصـة أن يأتوا
ـثـله وهـم مـا عـلـيه من فـصــاحـة وبالغـة في الـلـغـة ـثـله أو حـتى بــسـورة مـنه 

فعجزوا .
فهذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختالفا كبيرا .

ويذكر الـقرآن فيـما يذكـر أن لألنبيـاء كانت لهم مـعجزاتـهم التي تسـاير أزمانهم
تثبيتا لقلوبهم وتأييدا لرساالتهم وحتديا خلصومهم .

عراج التي ولعل أهم مـعجزة لـرسول الله ذكـرها القـرآن الكر هي األسـراء وا
كـذبـتهـا قـريش أي تكـذيب حـتى أنهـا واجـهت أبا بـكـر قائـلة له : يـزعم صـاحبك
سجـد األقصى .. فلم يتردد سـجد احلرام الى ا محـمد أنه أسري به ليال من ا
أصدقه بوحي السـماء يهبط به أبو بـكر قائال : أني ألصدقه فـيما أبعـد من ذلك 
فـما أي رد جـمـيل هذا من أبي بـكـر وأي فطـنة  جبـريل يتـلو عـلـيه آيات الـقرآن 
كان من رسـول الله اال أن أطـلق عليه لـقب الصـديق .وفي معـركة بدر نـصر الله
الئكة سـلم لم يـروا ا قاتـل ا الئكة وهي مـعجزة غـيبيـة اذ أن ا سلـم بـا ا
ـان وحده .وحيـنما خـرج النبـي من بيته مـهاجرا لم جهـرا لكنـهم صدقوهـا باأل
لـقد أعـمى الـله بـصـيـرتهم وأنـقـذ حـبـيبه ـشركـ قـتـله  يـبـصر بـه من أراد من ا

انها معجزة أخرى يذكرها القرآن تصديقا وتثبيتا لنبيه الكر . صطفى  ا
وثمة معجزات أخرى يذكرها القرآن لسنا بصدد سردها .

ونـحن كـمـسـلـم ـان  ـعـجزات يـكـون قـلـبه قـد خال من األ ان من يـنـكـر هـذه ا
ان بها وتصديقها مهما أراد العقل أن يجحدها . وجب علينا األ

ومـا جـاء في الـســنـة الـنـبـويــة من مـعـجـزات لـرســول الـله هي األخـرى ال بـد من
ان بـها وتـصديـقهـا .أما ما وراء ذلـك من مزاعم عن مـعجـزات لغـير الرسل األ
ذلك أن واألنبـياء فهي ال تـعدو سوى خـرافات ترفـضها الـفطرة ويـنكرهـا العقل 
ـعــجــزات ذهب الى غـيــر رجــعـة بــوفـاة رســول الـلـه .وأغـرب مــا في هـذه زمن ا
اخلــرافـات الــتي تـتــنـاقــلـهـا األلــسن والــبـعض مــنـهــا وردت بـأقالم ســودت بـهـا
صفـحـات الكـتب في أوقـات شـتى .. أغـرب ما في هـذه اخلـرافـات أنهـا حتـققت
ـاتـهم ولـيس في حـيـاتـهم فـحـسب . وال يـخـفى مـا في هذه لـرمـوز ديـنـية بـعـد 
ا فـيها من ادعـاءات بأن هذه الـرموز الديـنية اخلرافـات من افتراءات عـلى الله 
والله ا سـيـكـون وأن الغـيب مـكـشوف أمـامـهـا  ـا كـان و لـهـا من الـعلم الـواسع 
اذ الله وحده عالم الغيب والشهادة ال يقـول أن جزءا من غيبه أطلعه على رسله 
يضـاهيه بـها أحـد من خلـقه .ان األوليـاء الصـاحل قـد تكـون لهم كـرامات حـقا
لورعـهم وتقواهم وزهدهم .. فـفي دعائهم قد يكـون اخلير والبـركة وقد يزيل الله
أما أن الغـمة ويرفع الـبالء . ذلك ان مثل هـذه اخلرافات ال يـصدقهـا اال جاهل 
نـقـول أنهـا مـعجـزات فـانه سـوء ظن وغبـاء وحـماقـة يـراد بهـا األسـاءة الى الدين
ه .والـله سـبـحانـه وتعـالى يـذكـرنـا في عـشـرات اآليـات بـأن نـتـدبر وتـشـويه مـعـا

ونفـكر ونـعقل .. فـهل من أحد يـظل يجـادل اجلدل الـعقيم في
آيـات الــله ثم يــفـســرهـا الــتـفــسـيــر الـذي يــوافق هـواه ?أن
قلـوبهـم تطـهرت وأرواحـهم سمت حـتى كانـوا قريـب من
الله تـعالى القرب الـذي يسمع فيه استـغاثتهم فال عجب
أن تكـون لـهم في حـياتـهم هـذه الـبشـارة أمـا وهم أموات

فال وألف ال .

واإلحــتالل اإلســرائـــيل خالل عــام 2019
وتشير إلى (مدى تأثير هذه احلرب  على
ـا الـبــنـيـة الـتــحـتـيــة لـدولـة فـلــسـطـ 

يـــنــــعـــكس عــــلى مـــوارد
ـعــيــشـة الــبالد ويــؤثـر عــلى مــســتــوى ا

للمواطن الفلسطيني).
وحتـذر عـبــد الـلـطـيف (مـن االنـعـكـاسـات
الــسـلــبـيــة لــصـفــقـة الــقــرن عـلى حــقـوق
ــواطـنــ الــفـلــســطــنـ وأحالمــهم في ا
الــعـــودة إلى وطــنـــهم مــجـــدداً وتــنــصح
بـــــــــضــرورة االحتـــاد بــ صــــــــــفــوف
الــفـلــســـــــــطـيــنـيــون لــلـحــفـــــــــاظ عـلى

وطنهم).
فيـما تـوقع خـبيـر الفـلك إبـراهيم حـزبون
(أن يـتـأثـر الـفـلــسـطـيـنـيـون كـثـيـراً جـراء
تـصــاعـد حــدة الـصــرعـات بـ إســرائـيل
وفلسط بعـد قرار الرئيس األمريكـــــــي

األخير) .
وتــوقع الــفــلــكي أحــمــد شــاهــ ( قــيــام
قاومة الـشعبيـة باإلنتفـاضة خاصة في ا
مـديـنـتـي غـزة والـضـفـة وســتـسـاهم هـذه
االنـتــفـاضــة في بث اخلـوف فـى صـفـوف
قــوات اإلحـتـالل اإلسـرائــيــلي كــمــا تـدفع
احلكومة األمريكية إلى إعادة التفكير في

الـقـرار اخلـاص بـإعـتـبـار الـقـدس عـاصـة
إلسرائيل).
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وبعيدا عن الـكوارث الطبـيعية واالحداث
الــــســــيــــاســــيــــة

نـتـعـرف عـلى بـعض الـتـنـبـؤات اخلـاصـة
بـالـفـنـان فـقـد تـوقـعت الـفـلـكـيـة جـمـانة
قبيسي (ان  2019 من حظ الفنانة هيفاء
وهـبي) إذ أوضـحت بــانـهـا (سـوف تـقـدم
عــــلى زواج وطـالق من جــــديــــد فى هــــذا
الــعـــام وهــنــاك مـــســلــسـل ســوف تــقــوم
شاركة فيـه هذا إلي جانب عودتها من با
جديد إلي الشاشة الكـبيرة السينما) إما
عن توقعـات قبيـسي لنـانسي عجـرم  فقد
أكــدت (ان هــذه الــســـنــة ســتــكــون ســنــة
فاجآت والنـشاطات والنجـاحات الفنية ا
لـها) وعن تـوقعـاتـهـا لفـضل شـاكـر  فـقد
أكدت (بانه سوف يقوم بالعودة إلي الفن
من جـديد فيـمـا سـيكـون وائـــــل كـفوري
ـمـكن بـان يـكون مـحظ جنم 2019 ومن ا
األنـظار فيــــــــــمـا يـحـقق مـراون خوري
زيد من النجاحات البـــــــاهرة علي كال ا
مـن األصــــــــــــــعــــــدة الـــــلــــــبـــــنــــــانـــــيـــــة

والعــــــــربية).

حـــــظـك ســـــيـــــكـــــون رائع بـــــاحلب و
هـنـية فال ـشـاريع الـشخـصـيـة و ا با
تـضـيع فـرصك فـيـهـا). مـضـيـفـا (هذه
السنة للجوزاء هي سنة التناقضات
بالـنـسبـة لك فـستـكون فـتـرات التـقدم
متـبـوعـة بـفـترات

تـراجع مـبــاشـرة و سـتــحس بـبـعض
االشــيـاء تــعــيق طــريــقك في الــتــقـدم
خــصـــوصـــا في شــهـــر ايــار . 2019
يجب عليك عـزيزي اجلوزاء استغالل
فـتـرات الـتـقـدم لـتـمـضي في تـصـفـيـة
مشـاكـلك و عـمل مشـاريـعك و اسـتغل
الـنـصف االول من الـسـنـة خـصـوصـا
شهـري شـبـاط واذارالن حظك فـيـهـما
كبير جدا و استـغل السنة بشكل عام
سـتـقبـلـية في التـفـكـير في احالمـك ا
الن الفـلك يبشـرك بنـهايـة سنـة رائعة

.(
فيما تتوقع الفلكية كارمن شماس ان
(2019 هــــو عــــام الــــعــــذراء من دون
منـازع. احلظ سـيـكـون حـليـفه في كل
ـهني أو شيء سواء عـلى الـصـعيـد ا
ـــادي أو الـــعـــاطـــفـي أو الـــعـــائـــلي ا
وبالتـالي كل هذه اإليجـابية سـتجعل
الــــعــــذراء يــــخــــتــــبـــر مــــرحــــلــــة من
السـعادة.احلـالة الـعقـليـة واجلسـدية
لـلـعـذراء سـتـكــون بـأفـضل مـراحـلـهـا
تـوقع ان يخـرج البرج ا انه من ا و
هـذا مـن حـالــته الـتي كــان يـعــيـشــهـا
اضـية بحـكم ان العام خالل الفتـرة ا
كان سيئاً عليه فإن ما ينتظره 2018
ــــــعــــــانــــــاة هـــــــو تــــــعــــــويـض عـن ا
الكـبـيـرة).وتـضيـف (اجلدي سـيـشـهد
عـام من الـتـغـيـيـرات اجلـذريـة والـتي
ستـبـدل شخـصـيته. هـذه الـتغـيـيرات
ســتــدخل الــســعــادة الى حــيــاته النه
سيـتمـكن من رؤيـة العـالم من منـظور
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باقتراب عام  2018الى نهايته تكثر
ـنـبـؤن البراج  2019التي توقـعـات ا
تـتــنـاقـلــهـا وســائل االعالم او مـواقع
الـــتـــواصل. وفي مـــوضـــوعـــنـــا هــذا
سنقف عند بعضها  اذ تشير خبيرة
األبراج مـاغي فـرح (ان العـام اجلـديد
سـيـكـون عـامـا إيــجـابـيـا عـلى جـمـيع
األبراج  وسيزيل الكثير من سلبيات
هـني عام  2018خـاصة فـي اجملـال ا
والـــعـــاطــفـي. وأن الــســـنـــة اجلـــديــد
سيـظهر فـيهـا حتسّن كـبيـر مع بداية
الدورة الـفلـكـية اجلـديدة  2019التي
سـتــســتـمــرّ حــتى عـام 2025 وتـبـدأ
شـوار نحـو السالم الـذي قد يـبصر ا
الــــنــــور في شــــتــــاء 2020 -2019).
مشيـرة الى انه (بعـد فتـرات متـفاوتة
من احلـروب والـصـراعات فـي الدورة
ـاضـــــــيـة الـــــــتي انـتهت الفـلكـية ا
عـام 2017  فــسـوف تــشــهــد االبـراج
ركّبة. فـاجآت اجليّدة وا الكثير من ا
ستكون الشدائـد هذه السنة اجلديدة
اضـيـة ولو أخفّ وطأة من الـسـنـة ا
أنهـا حتمل في طـيّاتـها أيـضاً أعـماالً
إرهـــابــيـــة وانـــهــيـــارات ســـيــاســـيــة
واقتـصاديـة مـنذ بـدايتـهـا).موضـحة
(سـتـكـون سـنـة  2019 سـعـيـدة عـلى
جميع األبراج خاصـة األبراج النارية
مـثل بـرج األسـد وبـرج الـقـوس وبرج
هني  الي وا احلمل على الـصعيـد ا
بيـنما سـتكـون سنـة عاطفـية خـالصة
ائيـة خاصة بـرج السرطان لألبراج ا
والعـقـرب واحلـوت  وتشـهـد األبراج
الـتـرابــيـة مـثل بـرج الــثـور والـعـذراء
واجلـــدي جنـــاحـــا عـــلى الـــصـــعـــيــد
االجتماعي والعائلي  بـينما ستكون
األبـــراج الـــهـــوائـــيـــة مـــثل اجلـــوزاء
يزان والدلو على موعد مع السفر وا
وبــدايــات جــديـدة فـي حــيـاتــهـم هـذا

العام).
ونشـرت خبـيرة الفـلك كارمـن شمّاس
ــعـــاتــهــا لألبـــراج لــلــعــام 2019 تــوقّ
قـبل معـلنـة (أن األبراج األقلّ حـظًّا ا
هي بــرج اجلـدي) مــؤكّــدةً (أن كـوكب
ــــــصـــــــاعب ــــــســــــؤول عـن ا زحـل ا
ـيـئـات مـوجـود فى بـرج اجلدي والسّ
وبالتحديد عند مواليد كانون األول)
وبحـسب ما قـالت(سـيواجه أصـحاب
هــذا الـبــرج قــلـة تــقــديـر ويــشــعـرون

باإلنزعاج الدّائم).
مضيفة (أمّا األبراج األكثر حظًّا فهم
ــثــر) إذ أشــارت إلى (أن  2019هي كُ
سـنــة بـرج الــعــقـرب ألنّه بــرج مـائي
شتري يساعده). وأضافت (أن وألن ا
بــرجـي الــســـرطــان واحلـــوت أيــضًــا
تنتظرهما سنـة حلوة).وبالنّسبة إلى

بـرجي الثـور والـعـذراء وهـمـا بـرجان
تـــــرابــــيـــــان دعت شـــــمــــاس الى (أن
يـــســـتـــفـــيــدا مـن آخـــر أيّــام الـ2018
ولـيـقـضـوا حـوائجـهـم ألنّ عام 2019

ســيــكــون من
حظّ األبـــراج

الـ3
ذكورة).وأ ا
كّــــــــــــــــــــــدت
شـمّاس (أن
عــام 2019
ســــيــــكـــون
ـســاعـدة
كــــــــــــوكـب
ــشــتـري ا
من أفضل
الــســـنــ
بالـنـسـبة
لــــــبــــــرج
ـــيـــزان ا
بــــشــــكل
عـام كـما
سـيـكـون

هـذا الــعــام واعـد
بالـنسـبة لـبـرج الدلـو.أمّا بـرج احلمل
فـــيـــكـــون عـــلـى مـــوعـــد مع األحـــداث
اإليــجــابـيــة عــلى الــصّــعــيــد األسـري
والـــعــاطـــفي) وأنـــهت كالمـــهـــا (بــأن
ثـالي للجوزاء 2019 سيكون الـعام ا
إذ يجد األعزب نـصفه الثـاني وتشهد
حـيــاته إســتـقــراراً كـبــيــرًا  في عالقـة

جديدة ستدخل حياته العاطفية).
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امـا تـوقــعـات الـفــلـكي مـيــشـال حـايك
البراج  2019 فـيـقـول عـنـهـا (اجـماال
سنة جـميلـة للحـمل و سيكـون التقدم
رائع ســيـســجل بـحــظك هــذه الـســنـة
دخول كوكب بلوتون في برج العقرب
عمـلـيـا لن يـأثر هـذا عـلى بـرج احلمل
ســلــبــيـا لــكـن سـيــتــســبب في بــعض
الــهــواجس و الــتــخــوفـات فـي شــهـر
كـانـون االول حتـديـدا و سـيـكـون هذا
مرافق لبعض التغييرات اجلذرية في
اوضـــاعـــكم او في شـــخـــصـــيــتـــكم و
تـفــكـيــركم. ال حتــاول عـزيــزي احلـمل
السـباحـة عكس الـتيـار  تقـبل األمور
كـمـا تــأتـيك و دع الـتــغـيـيــر يـسـحـبك

لالحسن فاحلياة هكذا) . 
وعن بـــرج الـــثــــور يـــقـــول حـــايك في
هي سـنــة ايــجـابــيـة تـصـريح (2019 
ـــــولـــــود بــــرج جـــــدا في االجـــــمـــــال 
الـثــورفـيــمـا عــدا رغـبــة سـتالزمك في
تضخيم االمـور و يجب علـيك التحكم
فـيـهــا اذا اردت االحـتـفـاظ بــسـعـادتك
وصـفـاء اجلـو حـولك..تـمـتع بـشـهـري
كــانــون الــثــاني و ايــلــول  2019 الن

ــا خالل الــعــام اجلـاري حــظــا ســيــئً
وكـثـيـر مـنـهم عـانى مـتـاعب صـحـيـة
ــريخ مـن آخــر كـــانــون االول ولــكـن ا
وبـالــتــحــديـد من  7مـنـه وحـتـى آخـر
شـــهــر تـــمــوز ســـيــبـــقى في بـــرجــهم
ويسـاعـدهم عـلى التـواصل والـتـفاؤل
ويعـطـيهم الـقدرة عـلى اإلقـناع). وعن
يزان) نـوهت فؤاد (أن مواليد برج (ا
هــذا الـــبـــرج يــزدادون إصـــرارا عــلى
حتـقـيق أحالمـهم وهـو مـا يـعرضـهم
للـدخـول في صـدامـات مع الـعـديد من
األشــخــاص في حـــيــاتــهم) ووجــهت
إليهم الـنصـيحـة (بأن يتـنازلـوا قليال
ويـتــقـبـلـوا الــتـغـيــيـر) قـائـلــة(لـديـهم
انـــفـــراج في أول اب). وتـــقـــول فــؤاد
ثل والـيد برج احلـمل (عام  2019
ــوالـيــد بـرج “احلـمل” عـام الــتــمـرد 
ووجـود كـوكب أورانــوس في بـرجـهم
يـعـطـيـهم الــقـدرة عـلى االبـتـكـار لـكن
ـريخ أيـضا في نظـرًا لـوجود كـوكب ا
برجهم يجعلهم مـتوترين ومتعصب
ـكن أن تـكــون لـديـهم مـشـاكل جـدا و
في الـشـراكـة أي مع شـركـاء حـياتـهم
ونصـيـحـتي أن يـكونـوا أكـثـر هدوءا
وأبشرهم بـانفراج مع بـداية شهر اب
ـوالـيـد برج قـبل). وعن تـوقـعـاتـها  ا
الـــثــور قـــالت (ســـيـــكــون  2019عــام
اجتهـاد ونصيـحتي لهم أن يـجتهدوا
في الستة أشـهر األولى من العام ألن
لديهم حـظا في هذه األشـهر بعد ذلك
سـتـكـون لـديـهـم عـقـبـات في الـشـراكـة
والـعـمل).وعن رجل بــرج الـثـور قـالت
(إن رجل الـثــور فـنــان يـحب نــعـومـة
ــــرأة ورقـــة الــــصــــوت والـــعــــطـــور ا
اجلـمـيــلـة) وأوضــحت فـؤاد أن (هـذا
الــرجل مــولــود عـلـى مــحـور اجلــنس

ويقدسه ).
 dš¬ »uKÝ√      

اما توقـعات الفـلكـية ماغي فـرح لبرج
الـقـوس في الــسـنـة اجلـديــدة فـتـقـول
عنـها (تعـيد الـنظـر ببـعض القرارات
وقد تتـخذ مبـادرة مهمة بـالعودة الى
دراســـة أو الــبـــدء بــعـــمل جـــديــد أو
باعـتـمـاد أسلـوب آخـر في حـياتك. إن
بعض مواليد القوس يفكرون بتعديل
وتغيـير في شكـلهم وهنـدامهم وحتى
في طريقة لبـسهم وهذا أمر ضروري
ظهر يؤثر جدًا على هذه السنة ألن ا
مسـارك كـما عـلى عالقـاتك وحـضورك
في شـتى اجملـاالت. عـاطــفـيًـا تـتـمـتع
بسـحـر مـنقـطع الـنـظيـر وجتـد نـفسك
ـعـجـبــ واألحـبـاء الـذين ــا بـا مـحـاطً
يـــطــــلـــبــــون ودك ويـــعـــبــــرون لك عن
اهتـمامهم أو عـن حبهـم إال أنك تبدو
ـا أكـثر مـن الـسـابق وحـريـصًا مـتـمـهـلً
عــلى حــسن اخلــيــار فــتــعــرف ســنـة
تـغـيـرات قد يـتـخـلى بعض ملـيـئـة بـا
ــة مــوالـــيــد الــقـــوس عن عالقـــة قــد
ويـعـيـدون حـسـابـاتـهم كـمـا يـبـدلـون
طريـقة تـصـرفاتـهم مع الطـرف اآلخر
ـشـاعر وقـد يـختـبـر بـعـضـهم صـدق ا
ويصبح أكـثر تـطرفًـا مع احلبيب. في
هـذا الــعــام تـتــخـذ عــزيـزي الــقـوس
ــا أجـلـتـهــا وتـقـدم نـحـو قـرارات طـا
ـشاكل أهدافك إذا مـررت بـفتـرة من ا
ـعــوقــات وال شك أن هــذه الـســنـة وا
عظم مواليد يـزة  حتمل قصة حب 
الــقـوس حــتى وإن مــروا بــفــتـرة من
اإلرباك واحلـيـرة.وسـخـتبـر فـه الـبرج
ـذا مـستوــات عالــة من الثـقة بـالنفس
قابل سـكون هناك ومن السعادة في ا
ا ــركز على بعض التـقلـبات ولكن طـا
اجلــانب اإلـــجـابـي وــمــنع نــفــسه من
الــغــرق في الــســلــبـــة فــالــعــام ســـمـر

بسالسة وهدوء وسعادة).
ــكن ــوالــيـد الــدلــو تــقــول فـرح (  و

القول إنك قد تمرّ في فترة حتضيرية
ــادي. ــهــني وا عــلى الــصــعـــيــدين ا
تــتـغــيّـر خـاللـهــا اجتــاهـات ومــيـول
وتــعــرّضك لــبــعض الــتــجــارب كــمــا
ـا كـتـمـتـهـا فـأنت تـفـضح أسـراراً ر
مقبل على تـغييرات مـهمّة في حياتك
هـنيـة هذه الـسنـة. تضعـك الظروف ا
في مــــواجــــهـــة بــــعض الــــتــــيـــارات
وتتـدخّل بقـوة إلنـقاذ وضع مـهنيّ أو
سياسـيّ أو جتاريّ أو فنـيّ أو عائليّ
ـــفـــاجـــآت قـــد تـــطـــاول كل … إذ إن ا
نـواحي حـيـاتك لــلـعـبـور إلى مـرحـلـة
جديـدة.تُـقبل عـلى خـيارات مـهـمّة في
الـربـيـع إثـر انـقـالبـات في األوضـاع.
تـفـاوض علـى عمـل أو خـيار وتـدافع
عن  حـقـوقك.والـعــام اجلـدــد ســحـمل
الـهــدوء واالسـتـقــرار لـلـدلــو  ســبـدأ
مـوالـيـد الـبــرج بـاسـتـعـادة الـســطـرة
علـى حـاتـهم بـعـد ان كانـوا يـشـعرون
لفترات طوـلة بأن الـــــفوضى  علتهم
ـفقدون السـطـرة علـها). وعن توقعات
بــــرج احلــــوت  2019تــــقــــول فــــرح(
تــتـوصل هــذه الــسـنــة الى مــنــعـطف
جـديـد من حــيـاتك وتــدرك أن مـرحـلـة
انتهت لكي تتوجه الى جديد فكوكب
سـاتورن الـذي سـكن بـرجك لـسـنـت
تقـريـبًا يـسـتقـر فـيه هذا الـعـام حتى

شهر كانون األول. 
ــال بـالـنــسـبـة سـاتــورن هـو كـوكب ا
إلـــيـك وهـــو فـي بـــرجـك دلـــيـل عـــلى
تـنوعة و اديـة ا أإلزدهار والفـرص ا
في هذا الـعـام تمـيل الى االسـتقاللـية
والـتـحـرر من بـعـض الـقـيـود تـبـحث
عن هـويتك الـشـخـصـية واحلـقـيـقـية
وتـتـوق نـحـو تـأسـيس شيء جـديـد).
وتنصح احلوت(كن معتدلًا في كل ما
قد تفعل واعـتمد الـوقاية في شؤونك
الصحية واألمنـية تطويقًا ألي عائق
قــد يــحــصـل وتــتــمــتع هــذه الــســنــة
ــتــاز فـي كل مــا يـــتــعــلق بــحـــدس 
بـــاألعــــمــــال مع اخلـــارج واألســــفـــار
واالسـتــثـمـارات الــتي تـعــدك بـأربـاح
ورواج مـنــتـشـر تــسـتـقــطب الـفـرص
بـسرعـة ويـأتي حـكـمك عـلى بـعـضـها
ــــتـــازًا فــــتــــدرك أهـــمــــيــــة بـــعض
الية وتسرع في هـنية وا العمليات ا
إجنــــــــازهــــــــا قــــــــبـل فـــــــوات األوان)
مؤكدة(ثِق بـقدراتك وكفـاءتك واغتنم
الـفـرص الــتي قـد تـتــوفـر لك في هـذه
عاجلة وضع عالق أو تنظيم الفترة 
ــــــلــــــفــــــات والــــــفـــــوز إدارة ودرس ا
بانـتخـابات أو بـامتـحانات. قـد تربح
قضية قانونيـة وحتقق جناحًا ماليًا
ويــعــود الــفــضـل إلى إرادتك وعــزمك
ومـثـابـرتـك فـالـسـمـاء الــفـلـكـيـة وإن
ـــعــاكـــســات في كــانـت خــالـــيــة من ا
أألشـهر األولـى من الـسنـة فال بـد لك
من أن تــقـوم أنت بــاجلــهــود الالزمـة

لبلوغ األهداف).
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ـنـقـاره  عـلى رأسـهـا بـقـوة انـقض طـائـر بال رحـمـة عـلى أفـعى  وبـدا يَـضـرب 
ظلومية ; اخذت االفعى بالصراخ والعويل وأدعاء  ا

ـشاهدة الـصراع   ألنـقاذهـا  من هذا الـطير تـجمـهرة  وتستـنجـد باجلـماهيـر ا
الــقـاسي  وكــأنهُ طــائـر ارهــابي وظـالم  يــعـتــدي عـلى االفــعى ويــنـشــر الـدمـار

واخلوف !!!
أسـتـمـر الـطــائـر في تـمـزيق جـسـد االفـعـى دون ان يـلـتـفت الى تـوسالت االفـعى
ودموعهـا احد واجلمـاهير مـذهولة وصـامتة كعـادتها مـشغولـة في حتليل احلدث

!!!!
قال احمللل السياسي هناك اجندة خفية للطائر تمولها اطراف خارجية !!

وقال احمللل الديني هذا تطرف واعتداء ودعم لألرهاب !!
وقال احمللل االقتصادي ان اجلوع هو الذي جعل الطائر يأكل حلم األفعى !!

انهُ اجلوع الغير
واسـتــمـرت اجلـمـاهــيـر بـالـفــلـسـفـة وسـط صـراخ الـتـشــجـيع والـشــجب والـتـأيـد
واالستنكار في آن واحد  وبعد وقت حلق الطائرُ بعيداً بعد ان ترك االفعى جثة
تـطفـل بشـق بطن االفعى تـفرجـة فقام بـعض ا هامـدة وسط ذهول اجلمـاهيـر ا

ثير لالنتباه والريبة عندها تفاجأ  اجلميع واكتشفوا احلقيقة !!! نتفخ وا ا
سك الذي التهمتهُ االفعى في غياب والديه  فقـد خرج من بطنها فرخ الطائر ا
التـهمتهُ دون اي رحمة وشفـقة   التهمـته وهو يبكي شاكـياً غدر الغادرين الذين
لم يرحـموا ضعفة  التهمتهُ مثلمـا ابتلعَ الفاسدين اموال العراق دون واعز من
ـتهـا لكن الـطائـر لم ينـسى لقـد جاء وقت ضمـير حي   لـقد نـسيت االفـعى جر

الثأر لدموع االبرياء وعذاباتهم 
واستمرت اجلماهير في التحليل كعادتها ماب مؤيد ومعارض .

في هـذه الـقصـة مقـاربـة كبـير مـابـ رؤوس الفـساد في الـعـراق والذين تـسبـبوا
ة خـاليـة من الذُل ـواطن من حـقوقه في حـياة كـر بأنـهيـار االقتـصاد وحـرمان ا
هـانه  وانتهاك الكرامة لكي يتمكن من احلـصول  على لُقمة عيش له ولعائلته وا
ـال العام دون ان تُحرك ـفسدين وهم يعـبثون با  مقـابل "حكومة " تـتفرج على ا
ـقـنـعـة لـتـبـريـر صـفـقـات سـاكـنـاً  بل في بـعض االحـيـان تـبـحـث عن االسـبـاب ا
الــفـســاد  واذا بـذلت احلــكـومـة جــهـد اكــبـر   فــسـتـذهـب الى اصـدار بــيـانـات
فـسدين بـيد من اسـتنـكـار بائـسة تـتوعـد من خالهـا بضـرب عمـليـات الفـسـاد وا
حديد وهي "احلـكومـة " بتصـرفاتـها الضـعيـفة وبيـاناتـها البـاهتـة وعدم محـاسبة
قصـرين تعطي صـورة دعم واضحة لعـمليات الـفساد وكـذلك تثبت للـعالم انها ا

التملك حتى يد من "خشب " كي تضرب  بها احد
واطن " الـذي فقد فـرصة عيـشه  وسُرقت احالمه  وقـد يكون ويبـقى الطائـر "ا
ـرض او اجلـوع او الـسـيـول او احلـروب الـتي فـقـد احـد افـراد عـائـلــته بـسـبب ا

سائلة  سببها الفساد وغياب ا
وهـو يـتسـامى علـى جراحه مـتمـنـياً ان يـتعـافى الـوطن من مرض الـفـساد  لـكنه
الينـسى اآللم  والضـرر الذي وقع عـليه جـراء سنـ احلرمـان واأللم بسـبب هدر

ال وسيطرة مافيات الفساد   ا
لن يكـون يوم احلساب بعـيداً الن من اخطر الثـورات في العالم هي ثورة اجلياع

الغاضب عندما تتقطع امامهم السبل 
ونحن نـتعرض في بالدنا  البـادة حقيقـية بسبب حـرمان الناس من حـقوقهم فما
وصل يحـدث بالبصرة خير دليل وهو ليس بـبعيد  عن مايحدث في االنبار  او ا
او الـعـمـارة  وتــبـقى االنـظــار تـرنـوا ل "كـروش " الــفـاسـدين ومـتـى يـأتي مـوعـد

واطن من انتزاع احالمه وطموحات اطفاله  من بطونهم  احلساب ليتمكن ا
متى يستخرج حقوقه منهم كما ثأر الطائر البنه عندما ابتلعتهُ االفعى

ن دمروا احالمه وحرموه من ابسط حقوقه . متى يح وقت  اخذ  الثأر 
اذا طيراً عاد بعد ح ليقتص من االفعى التي ابنلعت ولده 

فكيف لشعبٍ عانا األمرين جوع وقهر وظلم اليقتص من سارقي احالمه
الطائر اعلن  للعالم اجمع ان العدالة هي التي تسود

فكيف لشعب يتضور جوعاً ويتحمل شتى انواع العذاب            
كن ان  يصمت 

سيـصمت الـشعـب  اذا قامت الـدولة بـأجـراءات سلـيمـة وحاربـت الفـساد بـشكل
قصرين.  واطن وحاسبت ا فعلي واعادت حقوق ا

واودعت الـسـراق فـي الـسـجـون لـيــنـالـوا جـزائـهم الــعـادل ومـادون هـذا االجـراء
سـتـكـون احلـكـومـة مـتـسـتـرة وشـريـكـة وسـيـحـاسـبـهـا الـشـعب يـوم يـحـ مـوعـد

احلساب 
واطنيكم  انتصروا 
وحاسبوا الفاسدين

سَتُفتح امامكم سبل  بناء الدولة وترسيخ دعائم السلم اجملتمعي
أذا انتـشر الفسـاد فسيـؤدي  إلى اخلراب بشتى الـوسائل و اإلمكـانات ويصبح

عـصيـان كـل فرد مـن أفراد الـشـعب حـقًـا من حـقـوقه  بل
واجبًا وطنيًا .

احلكومات القوية والفاعلة والرشيدة لن تسمح بذلك
وحـســبـنــا ان تـــــــكــون حــــــكــومـتــنـا ضــــــمن هـــــــذا
الـــتـــوصـــيـــــــف بـــاجلـــــــــانب الـــــــــعــــمـــلي ولـــــــــيس

النــــظري . 
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ابراهيم حزبون

األوسط إذ تـري بـأنـه سـوف يـتــمـكن من
تـــخـــطي كـــافـــة األزمـــات اإلقـــتـــصـــاديـــة
والظروف الغايـة فى الصعوبة بـالتحديد
فى بداية أيام عام  2019اجلديد).مشيرة
الى انه (ال خـــوف أبــدا عــلي لـــبــنــان من
تـنظـيـم داعش فى هـذا الـعام إذ سـتـقوم
األجــهـزة األمــنـيــة بــإحـبــاط الـكــثــيـر من
اخملطـطـات التى تـستـهـدف إحداث الـف

فى الشارع اللبنـاني).كما أكدت قبيسي (
ـيـاه سـيـعـود من جـديـد إلي بـأن تـلـوث ا
الواجهة وهو ما سيؤدي إلي العمل علي
حماية مياه الـشواطئ واآلبار من الكارثة
الـبــيـئــيـة احملــتـلــمـة كـمــا ســيـتم إطالق
الـكــثـيــر من حــمالت الـتــنـظــيف بـرعــايـة
البـلـديـات الـلبـنـانـية) كمـا أضـافت (عام
2019  سوف يشـهد إرتفـاعاً تدريــــــــجياً
فـى أســــعـــــار الـــــذهب إلـي أن يـــــكــــــــون
ارتــــفاعه كـبــــيـرة فى العـام القــــادم أي

Æ©2020 فى ســــنة
قـالت وعن تــوقــعـاتــهــا لــســوريـا  2019 
(بأنهـا سوف تـستـفيق عـلي حل سياسي
فى عام 2019 واألحداث ستكـون مفاجأة
من الـرئــاســة الـروســيـة) كـمــا أوضـحت
بـأنه سـوف الـقـضــاء بـشـكل نـهـائي عـلي

التنظـيم الداعشي فى سـوريا وبالـتحديد
فى حلب ولبنان له دور كبير فى عمليات

اإلعمار من جديد فى داخل سوريا).
أمـا فــيـمــا يـخص عـن تـوقـعــات قـبــيـسي
صر  2019 والسيـسي فى سنة 2019
صـرية سـتكون فقـد أكدت (بأن الـقيـادة ا
فى مــوقف قــوي ومــتـمــاسك مـع اجلـيش
وما تشـهده جمـهورية صري  والشعب ا
رات مصـر العـربيـة اليوم مـن ظروف و
غايةالصعوبة سوف تتمكن بأمر الله من
ـشــــاكل إجتـيـازها فال يـخـلو األمـر من ا
ــــظــــاهـــــــــــــرات ولــــكن بــــشـــــــــــــكل وا
عــــــــــام سـيـــــــــــــكـون الوضع جـيد فى

مـــــــصر في 2019). 
واشارت ان (الـرئـيس دونـالـد ترامت إلي
اإلغـتــيـاالت ولـكــنه سـوف يـتــمـكن من أن

ينجو منها بدون ان يصاب بأي أذي).
وتـوقع الـفـلـكي مـايك فـيـغـالي ( أن يـؤثـر
قــرار الـرئــيس األمــريــكي األخـيــر بــشـأن
اعتـبـار الـقـددس عاصـمـة إلسـرائـيل على
ـنـطـقة خالل استـقـرار األوضــــــــاع في ا
). فيـمـا تـتـوقع الفـلـكـية لـيـلى عـبد2019
الــلــطــيف (أن تــشــتــد حــدة الــصــراعــات
ـقــاومـة الـفــلـســطـيــنـيـة واحلـروب بــ ا

ماغي فرح

ابراج العام اجلديد

اطاللة عام جديد


