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يتقدم مطعم ابو الزاكي وطاقم العاملين  
بأحر التهاني والتبريكات للمحتفلين  

بهذا الشهر الفضيل , شهر رمضان المبارك 
وبهذه المناسبة يعلن مطعم ابو الزاكي عن  

حملة "*خليك* *بالبيت* "  
عن طريق توصيل الطلبيات 

 فوق *100ش.ج *مجاًنا* حتى البيت  * حتى البيت  

ــة  ــدي ــل ب يف  الــــــطــــــوارئ  لـــجـــنـــة 
ــة  ــي ــداخــل ــة ال ــه ــب ــج ــرو وال ــم ــاع ــف ش
الفضيل  رمــضــان  لشهر  يتجهزان  ت����ه����ام����ة جن����ار

ـــة تــــقــــرر اغـــــاق  ـــوم ـــك ـــح ال
البلدات  يف  التجارية  املــحــات 
املساء  ســاعــات  خــال  العربية 
أيــار   3 حــتــى  نــيــســان   23 مــن 

عن عمر يناهز 86 عام وقد توفي في مدينة فلوريدا  اثناء زيارة ابنه نبيل 
رحمه اهللا واسكنه فسيح جنانه  

تقبل التعازي عبر مواقع التواصل االجتماعي
 او باالتصال المباشر وارسال البرقيات حسب تعليمات وزارة الصحة

له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء

نعي

العبد  ابو  ارملي  جريس 

ارملة الفقيد فريدة  شهاب -  ارملي 
وراويه  ايفيت  وبناته  نبيل  وابنه  
واالسى  الحزن  من  بمزيد  ينعون 
وفــــاة طــيــب الــذكــر الــمــرحــوم

من امن بي وإن مات فسيحيا
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WWW.TOHAMA.NETتابعونا على موقعنا

ـــــة نـــجـــار ـــــام ـــــه اعاناتكم0525363507رئـــــيـــــس الــــتــــحــــريــــر :ت لحجز 
ntohama@gmail.com الربيد االلكرتوني

ــــــــع الــــــســــــام مــــــــوق

فــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــس04-9862725
ــــــــــــون076-5400464 ــــــــــــف ــــــــــــل تــصــمــيــم الــــغــــرافــــيــــك: ايــــمــــان حــايــكت

األخبار

ت�����ه�����ام�����ة جن�����ار

ما اأعظمك يا فريو�س ... اأخ�ضعت العامل بجربوتك بالرغم 
من "و�ضاعة" حجمك،  انهارت اأمام بط�ضك ح�ضارات
من  ع��ق��اب  ر���ض��ال��ة  حت��م��ل  ن��ب��ي  ان���ك  اأدرك  وان����ا 
... ، دي���ن���ك ح����ق  وع�����دل وم�������ض���اواة  ال�����ض��م��اء 
 ، اأعمالهم  م�ضتنقع  يف  الغارقني  امل��ال  عبدة  حقَّرت 
م�ضاعر  وال  عائلية  حياة  ال   ، ورذيلة  وطمع  �ضجع 
بنوك  يف  ت��راك��م  وه��م��ي��ه   اأرق�����ام   بينما  ان�ضانية 
كرميه  معي�ضة  يف  غريهم  ح��ق  ت�ضلب  اح��ت��ك��اري��ة،  
.. رغيد  عي�س  يف  امالهم  وت�ضلب  احالمهم  جته�س 
... ج��������������ربوت��������������ك   اع����������ظ����������م  م������������ا 
قزمت  بعظمتك طغيان العابثني مبملكة الرب واوقعتهم 
ب�ضر احقادهم  فال بط�س ال�ضالح وال هدير الطائرات وال 
"القوى العظمى اخلارقة " التي فتكت  وعبثت مب�ضري 
جربوتك  جمابهة  على  قادرة  باتت  باأ�ضرها،   �ضعوب 
.. م��������������������������داك   اأع����������������ظ����������������م   م�������������ا 

لكل  وت�ضللت  ب��اأ���ض��ره��ا   اخلليقة  و�ضملت  مت���ددت 
قامتهم  وحجمت  واالأم����ري  امل��ل��ك  اأ���ض��رت   ، زاوي���ة 
اأمام  فتداعت  الأحكامك   والروؤ�ضاء  القادة  واخ�ضعت 
... اأهرامات  عر�ضك  امام  وانهارت  ثقافات  "�ضحرك" 
.. دي�������������ن�������������ك  اأع����������������ظ����������������م  م����������������ا 

امل�ضاجد  اأغلقت   ، ال�ضابقة  الديانات  جميع  الغيت  فقد 
احلق  ديانة  وفر�ضت  واملعابد   والكن�س  والكنائ�س 
امام مغاالة االأ�ضرح ال�ضابقة يف حتريف معاين االأديان 
،حتري�س  ،مناف�ضة  حقد   ، لالن�ضانية  اهلل  ور�ضالة 
م�ضدر  االأدي��ان  باتت  حيث   ، رهيب  وعنف  ،كراهية 
وال  لالإن�ضان  قيمة  ...ف��ال  والفناء  والدمار   احل��روب 
احرام لالإن�ضانية،   فا�ضتبدلت عبادة اهلل بعبادة املال 
تتحكم  مالية   ممالك  اىل  الدينية  االأ�ضرح  وحتولت 
حاجاتهم.. اأم��ام  فتحقرهم  والعباد   النا�س  مب�ضري 

وبالرغم من عظمة ر�ضالتك اال انني اطمئنك يا هذا ان 
غمامتك  تزول  عندما  فورا  �ضيزول  اعمالك  جّل  تاأثري  
ان   من  بالرغم  العامل  عقول  على  ي�ضيطر  ال�ضر  ويعود 
ولكن  جميئك   قبل  العامل  ابدا  ي�ضبه  لن  بعدك  العامل 
العامل   هذا  رحم  من  املتدفقة  االن�ضانية  م�ضاعر  جميع 
... دورك   زوال  مع  فورا  تزول  �ضوف  االي��ام  هذه  يف 
الراب" اال   االن�������ض���ان  ع���ني  مب���ّل���ي  "ما  الأن�����ه 
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ب��ل��دي��ة  يف  ال����ط����وارئ  جل��ن��ة  اج��ت��م��ع��ت 
الداخلية  اجل��ب��ه��ة  ممثلي  م��ع  �ضفاعمرو 
ال�ضتقبال  التجهيزات  اأخ��ر  على  للوقوف 
فر�ضته  ال��ذي  الواقع  ظل  يف  رم�ضان  �ضهر 
ازم����ة ان��ت�����ض��ار ف���اي���رو����س ال���ك���ورون���ا . 

حيث مت التباحث يف كافة االأمور من ال�ضعائر 
من  وغريها  االجتماعية  العالقات   ، الدينية 
االأمور التي يجب ان يتم التعامل معها ب�ضكل 
بلدية  رئي�س  واأكد  هذا    . العام  هذا  مغاير 
�ضفاعمرو  اأهايل  اأن  يا�ضني  عر�ضان  �ضفاعمرو 

وامل�ضوؤولية  ال��وع��ي  م��ن  ك��ب��ري  ق��در  ع��ل��ى 
 ، والتو�ضيات  التعليمات  بكافة  و�ضيلتزمون 
توعوية  بحملة  �ضتقوم  بدورها  البلدية  وان 
الوعي  رفع  اأجل  من  املقبلة  باالأيام  مكثفة 
وامل�����ض��وؤول��ي��ة ال��ف��ردي��ة ل��دى امل��واط��ن��ني .

اأه��������������ايل ب�����ل�����دن�����ا االأع��������������زاء
تخ�ضي�س  عن  تعلمكم  �ضفاعمرو  بلدية 
من   25.04 امل��ق��ب��ل  ال�����ض��ب��ت  ي���وم 
مئوحيدت   " املر�ضى  �ضندوق  قبل 

ال��ك��ورون��ا  ف��ح��و���ض��ات  الإج�����راء   "
 9:00 ال�����ض��اع��ة  م���ن  اب����ت����داء   ،
يف   ، ظهرًا   12:00 وحتى  �ضباحاً 
. باي�س  ا�ضكول  ال�ضيارات  موقف 

امل��واف��ق  االح���د  ي���وم  وتخ�ضي�س 
املر�ضى  �ضندوق  قبل  من   26.04
الفحو�ضات  الإج����راء   " م��ك��اب��ي   "
. ال���ع���ني  ال����ف����رع يف ح����ي  داخ������ل 

ي�ضعر  من  كل  تنا�ضد  �ضفاعمرو  بلدية 
كاحلمى  الفايرو�س  ع��وار���س  ب��اأح��د 
و�ضعال اأو �ضيق تنف�س ، ان يقوم بتعني 
. العائلة  طبيب  عرب  للفح�س  موعد 

باملدينة  ال�ضرطة  مركز  مع  بالتعاون  �ضفاعمرو  بلدية  تعمل 
على تنظيم يوم اإدخال خم�ض�ضات ال�ضيخوخة يف فروع الربيد 
املختلفة باملدينة ، على �ضوء قرار تقدمي املوعد املخ�ض�س 
لذلك مبنا�ضبة االأعياد و�ضهر رم�ضان الف�ضيل ، حيث �ضتعمل 
فروع  كل  اأمام  املتطوعني  من  عدد  تخ�ضي�س  على  البلدية 
الربيد وتواجد مكثف لل�ضرطة من اأجل امل�ضاعدة يف احلفاظ 
على النظام والتقليل من االكتظاظ من اأجل �ضالمة اجلميع 
. بلدية �ضفاعمرو بدورها تنا�ضد اجلميع االلتزام بتعليمات 
اأّن هناك تعليمات من املهم االن�ضياع  الوقاية و�ضددت على 
البنوك واإذا  اأو  اأمام فروع الربيد  التجمهر  لها ومنها؛ عدم 
الحق،  ملوعد  ال�ضيخوخة  خم�ض�ضات  تلقي  اإرج��اء  اأمكن 
تنقل  قد  م�ضطحات  من  االقراب  اأو  امل�ضطحات  مل�س  وعدم 
العدوى اإليهم، واالن�ضياع اإىل اأوامر املتطوعني اأمام البنوك 
وفروع الربيد الذين �ضينت�ضرون لفر�س تعليمات والتقيد بها؛ 
واالبتعاد عن �ضبابيك املوظفات وقب�س امل�ضتحقات من خالل 
اأمام  التواجد  لهم، وعدم  اأي عدوى  نقل  عملية ت�ضمن عدم 
البنك اأو فرع الربيد الأكرث من دقائق واالنتظار يف ال�ضيارة، 
والعودة اإىل املنزل مبا�ضرة بعد احل�ضول على املخ�ض�ضات

والجبهة  شــفــاعــمــرو  ــديــة  ــل ب يف  الـــطـــوارئ  لــجــنــة 
الفضيل  ـــضـــان  رم لــشــهــر  ــزان  ــه ــج ــت ي الــداخــلــيــة 

فحوصات الكورونا من قبل صندوق 
املرضى  " مئوحيدت " و " مكابي "

شفاعمرو  لبلدية  تحضريية  جلسة 
و مركز الشرطة باملدينة لتنظيم يوم إدخال 
الربيد فروع  يف  الشيخوخة  مخصصات 

يبلغ  بطفل   ، ال�ضرطة  عنا�ضر  فوجئ 
رافعة  يقود  وهو  عاما،   11 العمر  من 
ووالده  �ضفاعمرو  يف  )مزليج(  �ضوكية 
يقف بجانبه. ووفق بيان عممته ال�ضرطة 
عنا�ضر  عمل  "خالل  جاء:  االأربعاء  يوم 

ال�ضرطة يف �ضفاعمرو على تطبيق 
القوانني، الحظوا طفال يقود رافعة 
ال�ضرطة  اأف��راد  وفوجئ  �ضوكية. 
فقط،  عاما   11 يبلغ  الطفل  ان 
وان والده الذي كان واقفا بجانبه 
بقيادتها". ل��ه  �ضمح  ال���ذي  ه��و 

حمطة  اىل  االب  ا�ضطحاب  ومت 
متت  ك��م��ا  للتحقيق.  ال�����ض��رط��ة 
دعوته للمحاكمة الرتكابه خمالفة 
ال�ضماح لقا�ضر بالقيادة، علما ان عقوبة 
ال�ضجن  تكون  قد  النوع  هذا  من  خمالفة 
5 �ضنوات، و�ضحب رخ�ضة  الفعلي ملدة 
االأق��ل. على  �ضنوات   3 مل��دة  ال��ق��ي��ادة 

طفل من شفاعمرو) 11 عاما ( يقود رافعة شوكية 



*

نتمنى لكم شهًرا مباركا,
وصوما مقبوال ودوام الصحة

 في هذه األيام الصعبة أيضا نوفر لخدمتكم 
موظفا شخصيا يمنحكم خدمة إنسانية وبكل احترام,

نحن لخدمتكم أيضا خالل شهر رمضان:

أنتم الخير
لكـل عـام

اإليميل
بواسطة

sms
رسالة

*8860
االتصال على موقع 

المعامالت

للتفاصيل حول ساعات عمل الخدمات أدخلوا الى الموقع.



 ONLINE
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الكورونا  بفريو�س  العرب  امل�ضابني  ع��دد  بلغ 
حتى �ضباح يوم اأم�س اخلمي�س 23.04 ال�ضاعة 
ي�ضمل  ال  العربية،  البلدات  يف  �ضباحا  الثامنة 
املدن املختلطة، 723 م�ضاًبا بزيادة 117 حالة 
جديدة منذ يوم االثنني 20.04 وبارتفاع يقدر ب� 
%19.3 مقارنة بيوم االثنني هذا وبلغ جممل عدد 
 .31964 نحو  العربي  املجتمع  يف  الفحو�ضات 
االأ�ضد  دي��ر  يف  امل�ضابني  ع��دد  جممل  وبلغ  ه��ذا 
االأيام  يف  جديدة  حالة   33 �ضجل  حيث   132
ال��ث��الث��ة امل��ا���ض��ي��ة وو���ض��ل ع���دد امل�����ض��اب��ني يف 
بنحو  زي���ادة  م��ع  اإ���ض��اب��ة   72 اىل  ال��ف��ح��م  ام 

االأخ���رية. اأي���ام  بالثالثة  ج��دي��دة  ح��ال��ة   13
 47 اىل  م��دي��ن��ة ره���ط  ال��ع��دد يف  ك��م��ا وارت��ف��ع 
وج�ضر  ح�����االت،   5 ب  ارت���ف���اع  م���ع  ح���ال���ة 
ح��االت.   5 ارت��ف��اع  م��ع  حالة   43 اىل  ال��زرق��اء 
بارتفاع  حالة   34 �ضجلت  الطيبة  مدينة  ام��ا 
االخ���رية،  اي���ام  للثالثة  ح��ال��ة   19 يف  ج��دي��د 
 23 اىل  املثلث  وج��ت  حالة   29 اىل  ودب��وري��ة 
وارت��ف��ع  ه���ذا  22 ح��ال��ة.  اىل  وال��ب��ع��ن��ة  ح��ال��ة 
مع  ح��ال��ة   15 اىل  البقيعة  يف  احل���االت  ع���دد 
املا�ضية. ال��ث��الث��ة  االأي���ام  يف  حالتني  ت�ضجيل 

فرتفع  ال��ك��ورون��ا  تف�ضي  كثافة  حيث  م��ن  ام��ا 
 1062 لتبلغ  االأ���ض��د  دي��ر  يف  االإ���ض��اب��ة  معدل 
و   256 البقيعة  يليها  ال��ف   100 لكل  حالة 
.  217 ب�  الزرقاء   ج�ضر  ثم  ومن   251 البعنة 
املجتمع  يف  الكلية  االإ�ضابة  ن�ضبة  وترتفع  هذا 
األ��ف   100 ل��ك��ل  م�����ض��اب   52.8 اىل  ال��ع��رب��ي 
االإ���ض��رائ��ي��ل��ي.  املجتمع  يف   152 ب���  م��ق��ارن��ة 
العربي  املجتمع  يف  الفحو�ضات  معدل  ويبلغ 
مواطن ال���ف   100 ل��ك��ل  فح�س   2334 اىل 

مكتبه  وطاقم  ال�ضحة  وزارة  عام  مدير  حتدث 
احلكومية  امل�ضت�ضفيات  م��دي��ري  م��ن  ع��دد  م��ع 
وعرب  الكورونا.  وباء  مع  التعامل  كيفية  ملتابعة 
�ضيمانتوف  بار  مو�ضيه  ال�ضحة  وزارة  عام  مدير 
للطواقم  واالمتنان  وال�ضكر  العميق  التقدير  عن 
التعامل  يف  االأول  ال�ضف  يف  تقف  التي  الطبية 

عودة  اىل  املحادثة  وتطرقت  ال��وب��اء.  ه��ذا  م��ع 
تدريجية. ب�ضورة  كاملعتاد  للعمل  امل�ضت�ضفيات 
ال�ضحة  ، حذر مدير عام وزارة  اآخر  ومن جانب 
ثانية  موجة  مغبة  م��ن  بار�ضيمانتوف  مو�ضي 
تكون  ال�ضتاء،  ف��رة  خ��الل  الكورونا  وب��اء  من 
املو�ضمي. االنفلونزا  مر�س  ب�ضبب  ملمو�ضة 
وخ����الل ن��ق��ا���س يف جل��ن��ة اخل��ارج��ي��ة واالم���ن 
ان خم�ضة ع�ضر من اخلا�ضعني  اأ�ضاف  الربملانية 
ان  ي��خ��رق��ون��ه وال مي��ك��ن��ن��ا  ال�����ض��ح��ي  ل��ل��ح��ج��ر 
ال. ام  ب��ال��ف��ريو���س  اأ���ض��ي��ب��وا  اذا  م���ا  ن��ع��رف 

العام  االم��ن  جهاز  ا�ضتخدام  اللجنة  وتناق�س 
للمواطنني  الرقمي  التعقب  خا�ضية  ال�ضاباك 
يف اط����ار امل�����ض��اع��ي ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال���وب���اء.

على  هاتفية  جل�ضة  خ���الل  احل��ك��وم��ة  ���ض��ادق��ت 
اخلروج  بتقييد  اخلا�ضة  الطوارئ  اأنظمة  تعديل 
معارك  ���ض��ه��داء  ذك���رى  ي��وم  خ��الل  ال��ع��ام  للحيز 
بهدف  رم�ضان  و�ضهر  اال�ضتقالل  عيد  اإ�ضرائيل، 
م��ن��ع ان��ت�����ض��ار ف��ريو���س ك���ورون���ا يف اإ���ض��رائ��ي��ل.

فتح  ج��واز  عدم  تقرر  لقد  رم�ضان:  ل�ضهر  اأنظمة 
امل�ضالح التجارية واملحالت التي ت�ضتقبل اجلمهور 
خالل الفرة املمتدة من يوم اخلمي�س املوافق 23 
االأحد  يوم  ولغاية  اأم�س(،  )ي��وم   2020 ني�ضان 
اأغلبية  تكون  بلدة  يف   ،2020 اأي��ار   3 امل��واف��ق 
�ضكانها من امل�ضلمني وكذلك يف بع�س مناطق مدينة 
م�ضاًء   18:00 ال�ضاعة  من  اعتباًرا  وذلك  القد�س، 
ما  التايل،  اليوم  من  فجًرا   03:00 ال�ضاعة  وحتى 
التجارية  للم�ضالح  ال�ضيدليات، بينما �ضيجوز  عدا 
فقط. االإر�ضاليات  خدمة  تفعيل  خالل  من  العمل 

اأنظمة ليوم ذكرى �ضهداء معارك اإ�ضرائيل و�ضحايا 
العمليات : لن ُي�ضمح يف ع�ضية يوم الذكرى وخالل 
 27 يوم الذكرى )اعتباًرا من يوم االثنني املوافق 
اأبريل/ ني�ضان، عند ال�ضاعة 16.00 ظهًرا( مبغادرة 
الذكرى. تخليد  وم��واق��ع  املقابر  ل��زي��ارة  املنزل 

الثالثاء،  يوم  من  اعتباًرا  اال�ضتقالل:  لعيد  اأنظمة   
ال�ضاعة  عند   ،2020 ني�ضان  اأبريل/   28 املوافق 
 29 املوافق  االأربعاء،  يوم  ولغاية  ظهًرا   17:00
 20:00 ال�ضاعة  عند   ،2020 ني�ضان  اأب��ري��ل/ 

اإال  منزله  مبغادرة  �ضخ�س  الأي  ُي�ضمح  لن  م�ضاًء، 
ال�ضرورية  وباملنتجات  باالأدوية  التزود  بغر�س 
ال�ضرورية  اخل��دم��ات  تلقي  ع��ن  ف�ضاًل  فح�ضب 
اإذا  ع��دا  ما  وذل��ك  فقط،  �ضكنه  بلدة  يف  املتوفرة 
�ضكنه،  بلدة  داخ��ل  اخلدمات  ه��ذه  مثل  تتوفر  مل 
بلدة  يف  عليها  احل�ضول  حينئذ  �ضي�ضتطيع  حيث 
جماورة لبلدة �ضكنه. خالل هذه الفرة �ضيتم وقف 
ت�ضدد  ال�ضحة  وزارة  العامة.  املوا�ضالت  ن�ضاط 
بعيد  املواطنني  جميع  احتفال  وجوب  على  جمدًدا 
اال�ضتقالل يف منازلهم فقط، حيث لن ُي�ضمح باقتناء 
امل�ضتلزمات الغذائية على مدار ع�ضية عيد اال�ضتقالل 
املنزل  مبغادرة  �ضُي�ضمح  بينما  اال�ضتقالل،  وعيد 
ال�ضتن�ضاق بع�س الهواء وملمار�ضة اأن�ضطة ريا�ضية 
وبنف�س  االأن��ظ��م��ة(،  )ح�ضب  امل��ن��زل  م��ن  بالقرب 
ال�ضيدير من خالله.  اإقامة مائدة  ال�ضكل الذي متت 
�ضادقت  ال��ط��وارئ  اأنظمة  يف  اإ�ضافية  تعديالت 
حل�ضور  املنزل  مغادرة  يجوز  احلكومة:  عليها 
زفاف  حفالت  باإقامة  �ضُي�ضمح  اأي�ًضا.  عمل  مقابلة 
اأال يتجاوز عدد امل�ضاركني  يف منطقة مفتوحة على 
19 �ضخ�ًضا ومع احلفاظ على م�ضافة مرين  فيها 
ال�ضحة  وزارة  واآخ���ر.  �ضخ�س  ب��ني  االأق���ل  على 
تنا�ضد ال�ضكان االن�ضياع للقرارات التي مت اتخاذها 
والتقيد بها، يف �ضبيل احلفاظ على �ضحة العائالت 
امل��دين. احليز  يف  ال��وب��اء  تف�ضي  دون  واحليلولة 

عاما(   28( ���ض��اب  ���ض��د  ات��ه��ام  الئ��ح��ة  ُق��دم��ت 
بيتا  اق��ت��ح��م  ان  ب��ع��د  ط���م���رة،  م��دي��ن��ة  م���ن 
خالل  �ضبطته  ومت  اع��ت��م��اد  ب��ط��اق��ات  و���ض��رق 
االآيل. ال�����ض��راف  م��ن  اأم���وال  �ضحب  حم��اول��ت��ه 

اأن��ه  خ��ا���س  ب��ي��ان  يف  ال�ضرطة  اأو���ض��ح��ت  وق��د 
  ،11-4-2020 ي���وم  ال�����ض��رط��ة  ت��ل��ق��ت   ":
مدينة  يف  ب��ي��ت  اق��ت��ح��ام  �ضبهات  ح���ول  ب��الغ��ا 
و�ضيكات،  اعتماد  بطاقات  فقدان  بعد  طمرة، 
ال�ضرطة  عنا�ضر  البيت.  م��ن  �ُضرقت  وال��ت��ي 
االأدل���ة  بجمع  وب��ا���ض��روا  امل��ك��ان  اىل  و���ض��ل��وا 
الفاعلني. ع��ن  ال��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ات  ب����داأت  ف��ي��م��ا 

مت  قليلة،  �ضاعات  وخ��الل   ، التحقيق  وخ��الل   
�ضكان  م��ن  ع��ام��ا(   28( امل�ضتبه  على  العثور 
يحاول  وهو  املدينة،  يف  اآيل  �ضراف  عند  طمرة، 
التي  االعتماد  بطاقات  بوا�ضطة  نقود  �ضحب 
مت  وق��د  امل�����ض��روق��ات.  معه  بطت  و�ضُ �ضرقها. 
من  اعتقاله  ومتديد  معه  والتحقيق  اعتقاله  
ال�ضرطة. لطلب  املحكمة وفقا  اأخرى يف  اىل  فرة 
اعتقاله  قبل  امل�ضتبه  ان  التحقيقات  خالل  وتبني 
بيوم واحد ، اقتحم بيتا اآخر يف املدينة. وتبني انه 
عندما حاول �ضكان البيت الدخول اىل بيتهم، خرج 
املتهم راك�ضا منه فيما القى مفتاح البيت ار�ضا".  

ضبط شاب من طمرة اثناء محاولته سحب نقود من 
الصراف اآللي ببطاقات اعتماد سرقها من أحد املنازل

ـــــى أمــــــــــس الـــخـــمـــيـــس ـــــت ح
الوسط  يف  ــده  ــدي ج ــة  حــال  117
ـــي مـــنـــذ يـــــوم االثـــنـــن  ـــعـــرب ال

الطبية  الطواقم  يشكر  الصحة  وزارة  عام  مدير 
ويحذر من موجة كورونا ثانية خال الشتاء املقبل

قرارات  على  درعي،  اأرييه  الداخلية  وزير  وقع 
دفع  عن  االإعفاء  مبنح  املحلية  ال�ضلطات  تلزم 
ثالثة  ملدة  التجارية  للم�ضالح  االأرنونا  �ضريبة 

اختيار  من  ال�ضلطة  �ضتتمكن  ذلك،  ومع  اأ�ضهر. 
م�ضار خ�ضم اإجمايل بن�ضبة ٪25 على مدفوعات 
اأ�ضهر. ثالثة  اعفاء  او   2020 لعام  االرن��ون��ا 

ـــح الــتــجــاريــة  ـــال ـــص ـــاء امل ـــف ـــإع ــــــرار ب ق
ــر ــه ـــثـــاثـــة أش ـــــا ل ـــــون ـــــع األرن ــــن دف م

شهر  حلول  عشية  الطوارئ  أنظمة  يف  وتعديات  أنظمة 
رمضان وعيد االستقال ويوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل 
الحكومة تقرر اغاق املحات التجارية يف البلدات 
العربية خال ساعات املساء من 23 نيسان حتى 3 أيار 

 47 العمر  من  يبلغ  رجال  ال�ضرطة  اعتقلت 

�ضبطت  بعدما  وذل��ك  �ضفاعمرو  م��ن  عاما 
اأجزاء قطعة �ضالح " ام 16 " يف مبنى �ضكني. 
 " ج��اء:  ال�ضرطة  ع��ن  ���ض��ادر  بيان  ووف��ق 
�ضوت  �ضماع  عن  بالغا  تلقت  ال�ضرطة  اأن 
رجال  ه��رع  وق��د  �ضفاعمرو،  يف  ن��ار  اط��الق 
امل�ضتبه  واع��ت��ق��ل��وا  امل��ك��ان  اىل  ال�����ض��رط��ة 
يف  ال�ضلح  ملحكمة  ت��ق��دمي��ه  مت  وق���د  ب���ه، 
." اع��ت��ق��ال��ه  مت��دي��د  ط��ل��ب  يف  للنظر  حيفا 

اعتقال رجل من شفاعمرو بشبهة اطاق النار
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ـــد ـــي ـــب ع ـــــــــــو  أب مــــــعــــــن   - ـــــا  ـــــه ـــــوب ـــــص ي رمــــــــــــــاح 

مقاالت

اإلع��������������ام��������������ي أح����������م����������د ح������������ازم
ن�ضرت �ضحيفة “اجلمهورية” اليومية اللبنانية 
ر�ضماً  اجل���اري   ال�ضهر  م��ن  ع�ضر  ال��راب��ع  يف 
التي  االأهلية،  احلرب  ذكرى  يف  كاريكاتورياً، 
 .1975 ني�ضان عام  الثالث ع�ضر من  وقعت يف 
ي�ضتهدف  �ضاحبه  اأن  الكاريكاتري  من  ويت�ضح 
وعن�ضري.  �ضافل  ب�ضكل  للفل�ضطينيني  االإ�ضاءة 
ملثماً  الكاريكاتري  الر�ضم  يف  اأظهر �ضاحب  فقد 
 13 تاريخ  يحمل  الفل�ضطينية  الكوفية  يرتدي 
ني�ضان 1975، واإىل جانبه ر�ضماً يج�ّضد فريو�س 
 .2020 ني�ضان   13 تاريخ  حتت  “كورونا” 
ويبدو بكل بو�ضوح اأن الر�ضام غامن اأراد ت�ضبيه 
وب��اًء. واعتبارهم  بالكورونا  الفل�ضطينيني 
اعتذار عما  اأي  تقدم  "اجلمهورية" مل  �ضحيفة 
اأن   فيه  تدعي  بتو�ضيح  واكتفت  ر�ضامها،  فعله 
اأبعاد،   اأي  من  ينطلق  "ال  املذكور  ّالكاريكاتري 
-الفل�ضطينية  اللبنانية  العالقات  ا�ضتهداف  اأو 
بعيد  اأو  قريب  من  يعرّب  وال  اإليه،  االإ�ضاءة  اأو 
بناء  على  احلري�ضة  ال�ضحيفة  ت��وّج��ه  ع��ن 
عن  يعرّب  الكاريكاتري  ان  كما  العالقات،  اأف�ضل 
مل  ال��ذي  غ��امن  انطوان  الر�ضام  �ضاحبه  راأي 
ا�ضتهداف او جتريح" او  اهانة  يكن يق�ضد اي 

ال�ضحيفة املعروفة بنهجها اليميني وموؤازرتها 
مليلي�ضيات ميينية لها تاريخ اأ�ضود حافل بعمليات 
تنجح من خالل  لبنان، مل  الفل�ضطينيني يف  قتل 
الر�ضم  باأن  العام   ال��راأي  اإقناع  يف  تو�ضيحها، 
من   العك�س  على  بل  الفل�ضطينيني،  ي�ضتهدف  ال 
قائماً  يزال  ال  للفل�ضطيني  العداء  اأن  اأكدت  ذلك 
قيادات  واأفككار  اليمينية  امليلي�ضيات  قلوب  يف 
وو�ضائل اإعالم هذه امليلي�ضيات. واإاّل كيف نفهم 
ال�ضلة بني امللثم بالكوفية الفل�ضطينية  وفريو�س 
ال�ضحيفة  تريد  الر�ضم  بهذا  فهل  ك��ورون��ا؟ 
الفل�ضطينية  الثنائية  العالقات  على  "املحافظة 
اأنه  و�ضوح  بكل  الر�ضم  يعني  اأال  اللبنانية؟ 
جتريح للفل�ضطيني من خالل ت�ضبيهه بالكورونا ؟

فيها  يتعر�س  التي  االأوىل  امل��رة  لي�ضت  ه��ذه 
والتجريح  لالإ�ضاءة  لبنان  يف  الفل�ضطينيون 
�ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  فبل  من  والعن�ضرية حتى 
يف  اإ�ضرائيل  قامت  فعندما  معروفة.  لبنانية 
العام 1992 باإبعاد 415 فل�ضطينياً من ال�ضفة 
واألقت  �ضاحنات  يف  وو�ضعتهم  وغزة،  الغربية 
�ضارع  لبنان،  يف  الغربي  البقاع  منطقة  يف  بهم 
وزير الثقافة اللبناين يف تلك الفرة نقوال فتو�س 
لبنان  ان  بالقول:"  عن�ضريته  عن  التعبري  اإىل 
لي�س مكباً لننفايات الب�ضرية". األي�ضت هذه قمة 
العن�ضرية؟ ولو قام فتو�س، مبا انه وزير ثقافة، 
بفح�س امل�ضتوى الثقايف لهوؤالء املبعدين لوجد 
دكتور،  لقب  يحملون  منهم  باملائة  �ضبعني  اأن 
والباقون اأي�ضاً جامعيون يحملون األقاباً علمية 
على  هم  بل  نفايات  لي�ضوا  هوؤالء  اإذًا  خمتلفة. 
م�ضتوى ثقايف يفوق م�ضتوى الوزير العن�ضري.  

للحكومة  رئي�ضاً  احلريري  رفيق  ك��ان  عندما 
لبنان  فل�ضطينيي  �ضد  قرارًا  اأ�ضدر  اللبنانية، 
ي�ضح اإدراجه �ضمن الئحة القرارات العن�ضرية 
مينع  قرار  على  احلريري  وقع  فقد  البغي�ضة. 
وفاته،  بعد  البيت  الأوالده  الفل�ضطيني  توريث 
دار   ن�ضيب  م��ن  ت��ك��ون  الفل�ضطيني  وملكية 
االأوقاف االإ�ضالمية اللبنانية.  ظلم ال مثيل له.

ج��ربان  ال�ضابق  اللبنانى  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
عما  ل��ه،  كلمة  يف  ي��وم  ذات  ب��ا���ض��ي��ل،،حت��دث 
الالجئني  لتوطني  خارجية  "خمططات  اأ�ضماه 
حيث  اللبنانية،  االأرا�ضى  على  الفل�ضطينيني 
الفرة  ف��ى  بقوة  املحططات  ه��ذه  ت�ضاعدت 
االأخرية على نحو يهدد كيان الدولة اللبنانية، 
وت�ضتهدف ت�ضفية الق�ضية الفل�ضطينية". واأكد 
با�ضيل "اأن خطر توطني الالجئني لطاملا كان يهدد 
حاليا  اأ�ضبح  اأنه  غري   ،1948 عام  منذ  لبنان 
اأكرب واأكرث �ضرا�ضة ليتحول اإىل خطر اأ�ضا�ضي". 
يا معايل الوزير: املادة "ظ" يف مقدمة الد�ضنور 
الفل�ضطيني  نوطني  ع��دم  على  تن�س  اللبناين 
وجتني�ضه بحجة اأن الفل�ضطيني ينتظر العودة. 
مهمتني  كلمتني  ن�ضي  امل��ادة  ه��ذه  وا�ضع  لكن 
لت�ضبح  ال�ضني(  )امل�ضلم  وهما:  املنع  قرار  يف 
امل�ضلم  الفل�ضطيني  جتني�س  "عدم  العبارة 
امل�ضيحيني  الفل�ضطينيني  كافة  الأن  ال�ضني"، 
ق��رار  ه��و  امل��ن��ع  ق���رار  اإذًا  جتني�ضهم.  مت  ق��د 
كما  وطنية  نظر  وجهة  من  ينبع  وال  طائفي 
"العودة". بحجة  اأي  القانون  وا�ضعو  يدعي 
واإذا كان توطني الفل�ضطينيني يف لبنان، يا معاي 
اللبنانية،  الدولة  يهدد كيان  الوزير، هو خطر  
الفل�ضطينيني؟  امل�ضيحيني  جتني�س  مت  فلماذا 
اإذا هذا كذب على ال�ضتور وكذب على ال�ضعب. 
الكلمة.  معنى  بكل  طائفي  توطني  هو  جرى  ما 
عدم  على  ين�س  اللبناين   الد�ضتور  ك��ان   واإذا 
توطني  مت  فلماذا  عام،  ب�ضكل  الالجئني  توطني 
م�ضيحيني،  الأن��ه��م  طبعاً  االأرم����ن؟  الالجئني 
الذهاب  ي�ضتطيعون  دولة  لهم  االأرم��ن  اأن  رغم 
وملن  فل�ضطني.  مثل  حمتل  غري  وبلدهم  اإليها 
فاإن  يذكر،  بال�ضيء  ال�ضيء  دام  وما  يعرف،  ال 
يف  املقيم  الفل�ضطيني  مينع  اللبناين  اجلي�س 
اللبنانية  احل��دود  اإىل  الذهاب  من  حتى  لبنان 
وطنه.  اأر���س  على  نظرة  الإلقاء  االإ�ضرائيلية 
وملن ال يعرف اأي�ضاً، فاإن املخيمات الفل�ضطينية 
واأبراج  اإ�ضمنتية  بجدران  حما�ضرة  لبنان  يف 
مراقبة ع�ضكرية، متاماً مثل مع�ضكرات النازية.
لكن كلمة حق يجب اأن تقال. اأن ال�ضعب اللبناين 
اأكرث �ضعب عربي قدم �ضهداء وت�ضحيات يف �ضبيل 
الثورة الفل�ضطينية. وامل�ضكلة لي�ضت مع ال�ضعب 
اإمنا مع بع�س روؤو�س النظام وبع�س االأحزاب 
وال�ضيا�ضيني، الذين ال ميثلون �ضعب لبنان الذي 
وقف يف غالبيته اإىل جانب الثورة الفل�ضطينية..

الــفــلــســطــيــنــيــون جــوهــرة 
لبنان كورونا  وليسوا  العرب 

وك���ي���ان���ن���ا  واق�����ع�����ن�����ا  ن����ي���������ض����ان   25
يتمتع، كما هو معروف، نبينا �ضعيب عليه ال�ضالم، 
مبكانة كبرية وبالغة االأهمية عرب التاريخ تعجز 
عظمتها  ك��ان��ت  مهما  وال��ع��ب��ارات  الكلمات  ك��ل 
مكانته،  ت�ضف  اأن  ومعربة  م��وؤث��رة  و�ضيغتها 
االأخ�ضر  اللون  عظمته، وكرامته وخا�ضة �ضبغة 
واال�ضتمرارية  احلياة  طعم  كونه  مييزه؛  الذي 
العطاء والتجدد، وهذا حال و�ضع حميطه املزهر 
وت�ضرح  الب�ضر  تبهر  التي  اخل��الب��ة  ومناظره 
واالإميان  باخل�ضوع  الزائر  ي�ضعر  حيث  القلوب 
امل�ضتجابة. وال�����ض��ل��وات  النف�ضية  وال��راح��ة 

هذه  ع��ن  ال�ضنوية  مقالتي  اأك��ت��ب  ال�ضنة،  ه��ذه 
الطائفة  اأب��ن��اء  قلوب  على  العزيزة  املنا�ضبة 
يعت�ضرها  وبغ�ضات  مرتع�ضة  بيد  املعروفّية، 
 25 منا�ضبة  ت�ضادف  اإذ  العني؛  يف  ودمعة  االأمل 
وكياننا  واقعنا  من  جزًءا  اأ�ضبحت  التي  ني�ضان 
ال�ضعيد  على  ماأ�ضاوية  حمرجة  اأو�ضاع  ظل  يف 
الكورونا  وباء  انت�ضار  مبحنة  وابتالئه  العاملي، 
وميادين  مرافق  جماالت  بكافة  احلياة  �ضل  الذي 
ت�ضّتتت  التي  امل�ضغرة  العائلة  واأرغ��م  احلياة، 
اأن  وتعرف  واحدة،  طاولة  على  معا  جتتمع  اأن 
احلياة ال ت�ضاوي �ضيًئا، وال فرق بني فقري وغني، 
هذه  على  لنقف  فر�ضة  وليعطينا  و�ضغري،  كبري 
املحطة مطوال ونحا�ضب �ضمرينا ونر�ضخ االإميان 

الوباء  ه��ذا  لكّن  وعقولنا،  وقلوبنا  نفو�ضنا  يف 
منيعا  ح�ضنا  ي�ضّكل  اأن  اإاّل  ال�ضنة،  هذه  يف  اأبى، 
النابعة  االأكيدة  رغبتنا  اأم��ام  ملمو�ضا  وحاجزا 
بزيارة  الفعلية  للم�ضاركة  واالإمي��ان  القلب  من 
وحتديدا  املقام،  لرحاب  املقد�ضة  البقعة  ه��ذه 
لتاأدية  والربكة  الطهارة  رمز  البي�ضاء،  العمائم 
واالبتهاالت  ال�ضلوات  واإقامة  الدينية  الفرائ�س 
الب�ضر  اأب��ن��اء  ي�ضمل  اأن  وج��ل  عز  هلل  والت�ضرع 
ورعايته. بعطفه  العامل  بقاع  من  بقعة  كل  يف 
للعمل  طائفتي  اأبناء  اأدعو  الغالية  املنا�ضبة  بهذه 
وتوحيد  واالأل��ف��ة  التقارب  اأج���واء  تهيئة  على 
للتوعية  ال��ه��ادف  ال��ب��ن��اء  واحل���وار  ال�ضفوف 
الطائفة،  م�ضلحة  يف  ي�ضب  ما  وكل  واالإ���ض��الح 
التجريح  لغة  ع��ن  بعيدا  ورفعتها،  خدمتها، 
وال��ه��دام��ة. ال�ضيقة  ال�ضخ�ضية  وامل�����ض��ال��ح 
هذه  واأنتهز  معا!  االأع��ي��اد  تلتقي  اأن  اأروع  ما 
رغيدة  وحياة  مباركة  اأع��ي��اًدا  متمنيا  الفر�ضة 
بعيد  الدرزية  الطائفة  اأبناء  من  املحتفلني  لكافة 
امل�ضيحّيني  واإخواننا  ال�ضالم،  عليه  �ضعيب  النبي 
االإ�ضالمّية  الطائفة  واأبناء  املجيد،  الف�ضح  بعيد 
اليهودّي  ولل�ضعب  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  بحلول 
بعيد الف�ضح وعيد ا�ضتقالل الدولة اآمال  اأن تنق�ضع 
هذه ال�ضحابة ال�ضوداء وتعود االأو�ضاع واحلياة 
اأف�ضل. فجر  ب�ضروق  لننعم  عهدها  �ضابق  اإىل 

زوّار بــــا  زيــــــــارة 

ال�ضوء  لت�ضليط  هادفة  املقالة  هذه  جاءت  بداية، 
فيه،  ي��دور  وم��ا  جمتمعنا،  وواق���ع  حقيقة  على 
واالأخ��وة  الواحدة  االأ�ضرة  اأف��راد  بني  وحتديًدا 
��ة  وب���ني اأروق�����ة امل��ك��ات��ب واجل��ل�����ض��ات اخل��ا���ضّ
والر�ضمية وما ت�ضهده من اأحداث موؤ�ضفة ،خمزية 
القلق  اإىل  تدعو  مّما  وعالقاتنا،  اأو�ضاعنا  تردي   ،
التعامل  يف  غارًقا  ب�ضيًطا  ا  �ضطحيًّ جمتمًعا  لن�ضبح 
بالق�ضور، بعيًدا عن اجلوهر، حاقًدا وملّوًنا، حّتى 
الغربّي  املجتمع  بينما  احل�ضي�س  اإىل  ا  عمليًّ و�ضل 
املرجو،  هدفه  ويحقق  ينجح  حّتى  الفا�ضل  يدعم 
لنحطم  ونالحقه  الناجح  ونحا�ضب  نحارب  ونحن 
والتقدم  املوهبة  نحارب  ونف�ضلها،  طموحاته 
اأن ن�ضلَّ ونحطم  والرقي ب�ضتى الو�ضائل، ونحاول 
تعفَّن  م��ن  فهناك  اإجن��ازات��ه.  ونبيد  معنوياته 
�ضّب  اأن  منذ  فقده  ال��ذي  �ضمريه  وم��ات  داخ��ل��ه 
والأمثاله  فله  خرياته،  بوافر  عليه  الباري  واأنعم 
فال  تنفعه  مل  "اإن  مبداأ  على  النا�س  عاملوا  اأق��ول 
ت�ضره، واإن مل تفرحه فال تغّمه، واإن مل متنحه فال 
يف  بحارب  ال�ضلطان  خري  من  بوكل  تذّمه" "واللي 

فر�ضة". اأّول  يف  بذيله وبغدرو  بلعب  م�س  �ضيفه، 
هو  منهزما،  تعي�س  اأن  لكن  �ضيئا،  لي�س  املوت  اإن 
مبثابة املوت كل يوم، فحذاِر  اأن تكون هذه اآخرتك 
والكمال  اجلمال  يقا�س  وال  الكربياء  يحّب  ال  فاهلل 
وال  الل�ضان،  بحالوة  وال  ال  اخل��ارج��ي،  باملظهر 
واالأمانة  االأمانة  دليل  فالقناعة  بنب�ضها  القلوب 
دليل  والزيادة  الزيادة  دليل  وال�ضكر  ال�ضكر  دليل 
فاأبواب  كله  اخل��ري  دليل  واحل��ي��اة  النعمة  بقاء 
ال�ضماء. مت��الأ  النجوم  كما  االأر����س  مت��الأ  اخل��ري 
رغم ما تقّدم، هذا ال يعني اأننا مل نكن �ضبًبا اأو طرًفا، 
فعلينا اأن نلوم اأنف�ضنا الأننا اأحيانا نتظاهر بالغباء، 
ون�ضمت  ال،  نقول  اأن  يجب  عندما  نعم  نقول  قد 
يجب  عندما  راأ�ضنا  نحني  نتكلم،  اأن  يجب  عندما 
ي�ضتحقون  ال  الذين  م�ضلحة  نف�ّضل  نتحدى،  اأن 
باخلطاأ،  اال�ضتمرار  لهم  ون�ضمح  م�ضلحتنا  على 
في�ضتغلون طيبة قلوبنا الأننا مل نعرف قيمة اأنف�ضنا.
ا�ضتقوا من منابع احلكمة،  اّلذين  ربي اجعلنا من 
التوّكل،  بريح  واأقلعوا  الفطنة،  �ضفينة  وركبوا 
و�ضبحوا يف بحر النجاة، ور�ضوا يف �ضاطئ اخلال�س.

ــرت ؟! ــرتك يـــا عــن ــن مـــن ع
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الزعيم هذه   – اأب��و  نا�ضر  اأب��و  ع��زام -   ر�ضا  
ر�ضا   للمرحوم   كانت  وال�ضفات  االأ���ض��م��اء  
حيفا  اب��ن  واجل���ار  ال�ضديق  االن�����ض��ان  ه��ذا 
وابن  �ضفاعمرو  واب��ن  الن�ضنا�س  وادي  واب��ن 
ال��وط��ن . ه��ذا االن�����ض��ان امل��ب��دع  واخل��ل��وق.  
كان  هكذا  واالأخ  وال�ضديق  واالأب  الفنان 
يل  لنا جميعا  يف حيفا وخا�ضة   بالن�ضبة  ر�ضا 
الفني. العمل   يف  وزميل  و�ضديق  كجار   ان��ا 

اذار   9 يف  العامل  هذا  من  رحل  ر�ضا  املرحوم   
2020. للتاريخ يقال: ان ر�ضا قبل  ان ي�ضبح  
حماميا بعد اأن  اأقمت امل�ضرح  الناه�س يف حيفا. 
مع   امل�ضرح  تن�ضيط  على   للعمل   الينا  ان�ضم  
وال�ضابات   ال�ضباب  من  ومميزة   رائعة   نخبة 
اأ�ضبح  وعاجال   ، امل�ضرحي  الفن  ع�ضاق    من 
يف  موهبة  له   وكانت  للم�ضرح  االإداري   املدير 
�ضاحب  وك��ان  امل�ضرحية.  والكتابة  االإدارة 
احدى  يف  وال��ف��ن��ون   الثقافة   جم��ال  يف  روؤي���ة 
كان  لقد   . �ضعبنا  حياة   من  القا�ضية   االأزمنة 
امل�ضرح  ذل��ك   مل�ضرية   االإداري  العقل  ر�ضا  
الناه�س. امل�ضرح  اأعني  حيفا  يف  االأ�ضطورة 
 املرحوم ان�ضم الينا  ليحمل هموم امل�ضرح الذي 
عمل  على تر�ضيخ احلراك والن�ضاط امل�ضرحي يف 
حيفا والوطن. يف مرحلة غري طبيعية . اأي بداأنا 
امل�ضوار بعد حرب1967  لنعيد �ضيئا    هاما ملا 
خلفته  النكبة  واحلروب من تدمري اأثار الثقافة 
والفن  يف  الوطن  . حيث جاء هذا اللفيف من  
ال�ضباب لي�ضنعوا املعجزة  والنهو�س  من جديد 
متحدين الظروف القا�ضية  التي مر بها �ضعبنا . 
وكل ذلك كان من ال�ضعب اأن يتحقق لوال وجود 
�ضاحب  املتنور  ال�ضاب  وه��ذا  املجموعة  هذه 
ال��روؤي��ة اخل��ارق��ة  يف حتليل وب��ل��ورة  م�ضوار 
وهذه  �ضنوات.  ع�ضر  خالل  الناه�س  امل�ضرح 
املرحلة مل  تكن �ضهلة  بل كانت مثل الع�ضل املر .

يف   �ضعبنا  واث��راء  الفني  االب��داع  يف   : الع�ضل   

االإن�ضانية  االعمال   امل�ضرحية  وعر�س  الفنون 
وال��ك��ب��ري.  ال�����ض��غ��ري  للجمهور  وامل��ل��ت��زم��ة  
املر:  العمل يف ظروف  قا�ضية  و�ضعبة  بدون متويل 
والوقوف امام ال�ضغوط التي مر بها  امل�ضرح.

بامل�ضرح  للعمل   ان�ضم   زمنية   ف��رة  وبعد   
،كفريا�ضيف   عكا   ، ال��ن��ا���ض��رة   م��ن  ���ض��ب��اب  
عمل   واجلميع  الفحم   وام  ،�ضخنني  ،القد�س 
مرور  مع   الفنية  الكوادر  وهذه   . مقابل  بدون 
الن�ضاط  قيادية  يف  ا�ضبحوا  جمموعة  الزمن  
امل�ضرح  حت���ول   حيث  ال��ب��الد.  يف  امل�ضرحي 
البالد. يف  الفنية  الثقافة   عامود   اىل   الناه�س 

 االع��الم   مل يعطي ر�ضا حقه  يف هذا التاريخ 
. والثقافية  الفنية   �ضعبنا  م�ضرية   من  الهام 

ن�����ض��اط  احلركة   ع��ن  ال��ك��ت��اب��ة   يف  ي��ذك��ر  مل 
امل�����ض��رح��ي��ة  ع���رب ال�����ض��ن��ني، ول���ك���ن  نحن 
يف  الهام   عمله   ونقدر  ذل��ك   نعرف  اأ�ضدقائه 
. نكرمه  كيف  ون��ع��رف  امل�ضرحي  احل����راك  

عمل   من  به   قام  ملا  القامة   لهذه   ندين  نحن   
منا�ضبة   وهذه  الناه�س  امل�ضرح   م�ضرية  خالل 
ذات  ال��رائ��دة   االع��م��ال    و  االنتاجات  لنذكر 
– البيت  االإن�ضانية وامللتزمة  منها  امل�ضامني  
  ، العظيم   رومولو�س     – الزوبعة   – القدمي 
وبعدين ، حالق بغداد- مييت ويحي- الركة  
. وم�ضرحيات  ال�ضلطان  احلائر  – العرند�س- 
 – عاملية :   ملار�ضيل  بانبول ، �ضموئيل بكيت 
اونيل  ارثر ميلر- فرانك دي جلوري -يوجني 
وخا�ضة   وعاملية   عربية  مل�ضرحيات  اإ�ضافة    
– الثوب  ر�ضا  كتبها  التي  االأطفال  م�ضرحيات 
اجلديد- ال�ضندوق – جرة الزيتون  و�ضعدون 
. �ضار  مهما  م�ضرحية  كتابة   يف  وامل�ضاركة   .

 كان ر�ضا الناطق الر�ضمي للم�ضرح وكانت  له  
واالإداري.  الفني   للن�ضاط  حتليله   يف  موهبة  
فنية   ا�ضراتيجية  و�ضعنا   ال��ف��رة  تلك  يف 
امل�ضرح  اأع�ضاء  قام   حيث  للم�ضرح   واإداري��ة 
االإنتاج   حيث  من  امل�ضرح   �ضوؤون  اإدارة   يف 
واختيار الن�ضو�س  وو�ضع برنامج  فني  على  
وافتتاح   والكبار   لل�ضغار  اعماال   يقدم   ان 
. الطالئعية   امل�ضرحية  لالأعمال  امل�ضرح  نادي 

وجم���م���وع���ة  اإع����الم����ي����ة  ل��ن�����ض��ر  اع���م���ال 
. االع�����������الم  و�����ض����ائ����ل  يف  امل�����������ض�����رح  

الليايل  يف  يجمعنا   وك��ان   �ضديق  ك��ان  ر�ضا   
ب��ع��زف��ه  ع��ل��ى  ال��ع��ود  و���ض��وت��ه  اجل��م��ي��ل .

 ر�ضا �ضديقي واأخي انا ال ارثيك  وال اعرف ماذا 
�ضداقة   على  ا�ضكرك  ولكني  بالرثاء   يقولون  
�ضادقة  واإخال�س خالل عقود  ال نعرفها يف هذه 
فاأرى فيك   املا�ضي  اىل   ،انظر  القا�ضية   االأي��ام  
املحبة واالإخال�س ب�ضخ�ضك  حتية لك يا اأبا نا�ضر 
ومرتاحا   را�ضيا   يجعلك   ان  اهلل   من  نطلب   
رحلوا  الذين  االأ�ضدقاء  مع   اخللود   جنة  يف 
قبلك  من اأع��الم  �ضعبنا     واأن��ت واح��د منهم  
االبد  اىل   معنا   الباقي   الراحل  ر�ضا   يا  اأنت 
ب�������ق�������ل�������م ادي�������������������ب ج�����ه�����������ض�����ان 
2020 ن������������ي�������������������������ض������������ان 

فقلنا  ال�ضني،  يف  موجود  الفريو�س  قالوا  البداية  يف 
حياتنا  وا�ضلنا  تخمني،  وال  خوف  فال  بعيدة  دام  ما 
عال�ضمال  ما�ضي  نا�س  فاهمني،  م�س  واحنا  كاملعتاد 
واأ�ضابت  الواقعة  وقعت  اأن  اىل  عاليمني،  ونا�س 
ومد  للتعاون  احلكومات  فتنادت  وفل�ضطني،  اإ�ضرائيل 
يد الدعم للمواطنني، وتنا�ضى الطرفان جوهر النزاع 
وبات التعاون بينهما �ضعار الوقت واحلني، التقيا ل�ضد 
ال  املرحلة  عنوان  و�ضار  وجنني،  العفولة  عن  الوباء 
�ضوت يعلو على �ضوت "الن�ضر على كوفيد اللعني".
ال�ضحة  منظمة  اأ�ضمتها  كما  اجلائحة  و�ضلتنا  وبعدما 
لنا  وهل  تكون  ع�ضاها  ماذا  حرية  يف  دخلنا  العاملية، 
والقبل  امل�ضافحة  عن  ومنتنع  بعقالنية،  نت�ضرف  اأن 
وعالقاتنا  عاداتنا  عن  التخلي  نرف�س  اأم  االأخوية، 
على  املجال�ضة  منا  البع�س  وا�ضت�ضعب  العاطفية؟ 
حتى  العائلية،  التعزية  يف  امل�ضاركة  وع��دم  بعد 
وا�ضتدعت  احلرية،  علينا  وقيدت  ال�ضلطات  األزمتنا 
الفو�ضوية،  وت��غ��رمي  الفو�ضى  ل�ضبط  ال�ضرطة 
ال�ضرعية.    الرحم  �ضلة  عن  وانقطعنا  بيوتنا  فدخلنا 
بعدما  هوانا..  عك�س  على  وترتبت  حياتنا  انقلبت 
امل�ضافحة  ���ض��ارت  ال��ك��ورون��ا.  وان��ت�����ض��رت  ع��م��ت 
قنبلة  وال���ت���ج���اور  حم���ظ���ورة  وال��ق��ب��ل  مم��ن��وع��ة 
منع  كما  ل��ل��زي��ارة،  خ��روج  هناك  يعد  مل  موقوتة. 
واملطاعم  ال�ضينما  ودور  ال�����ض��ي��ارة.  يف  التجمهر 
للحوانيت  ال��وزن  وع��اد  مهجورة،  باتت  والقاعات 
وال�ضراء  م��وف��ورة،  خدماتها  و���ض��ارت  ال�ضغرية 
واختباأ  امل��وج��ودة،  واملرا�ضلة  بالهواتف  اأ�ضحى 
من  االأخبار  يرقبون  مو�ضودة،  بيوت  يف  اجلميع 
جديدة. اأوام��ر  ليلة  كل  وينتظرون  ل�ضاعة،  �ضاعة 

جاءته  ال�ضحرية،  واأالعيبها  ال�ضيا�ضة  �ضعيد  وعلى 
ال�ضجن  يدخل  اأن  وب��دل  ذهبية.  فر�ضة  اجلائحة 
وحمل  جماعية.  �ضجون  يف  ال��ب��الد  اأدخ���ل  ل��وح��ده 
مرة  بهلوانية.  بحركات  بها  يلوح  ع�ضاه  ال�ضاحر 
ومرة  ط��واريء  حكومة  لنعمل  تعال  لغرميه  يقول 
"وحدة وطنية"، والغرمي ال�ضاذج االأبله �ضار وراءه 

خيالية،  باأفكار  "م�ضبوعا" 
حاكما  �ضي�ضبح  اأن��ه  له  وهياأ 
ع�ضا  ت�ضلم  ب��ع��دم��ا  ب���اأم���ره 

يتقن  وال  زفة  يف  اأطر�س  لكنه  احلكومية،  الركيبة 
تخويف  بامكانه  اأن  وظ��ّن  ريا�ضية،  خفة  اللعب  يف 
"التنني" بحركة �ضينمائية، فقال له دعك من حركاتك 
اجلرنال  وعاد  القا�ضية.  الفنية  ال�ضربة  كانت  واإال 
طائعا اىل مكانه بذريعة اجلائحة اجلهنمية، وان�ضوى 
ال�ضحرية. الع�ضا  ويرقب  ي�ضهر  ال�ضاحر  ع��ّب  يف 

من  يخطر  مل  ما  و�ضاهدنا  يكفينا،  ال  ذلك  كل  وك��اأن 
اأو  بدعة  ���ض��ورة،  اأو  كلمة  لديه  من  كل  تفانينا.. 
خاطرة  له  خطرت  من  وكل  ماأثورة،  حكمة  اأو  طرفة 
وكرث  اأ�ضطورة،  اىل  حوله  ه��راء  �ضمع  اأو  مبتورة، 
خمت�س  فهذا  امل�ضحورة،  واالأدوية  بالطب  الفاهمون 
وهذا  خبرية،  العالج  اأن��واع  يف  وتلك  �ضليع  وذاك 
الن�ضائح  ي��ق��دم  وذاك  غرفته  م��ن  علينا  يحا�ضر 
ق�ضة  وكل  وذخرية،  اأدوية  باكت�ضاف  تخربنا  وتلك 
والنا�س  للب�ضرية.  احتكام  دون  نن�ضرها  ن�ضمعها 
وتبادل  اخلالف  ويزيد  وموؤيد،  م�ضتنكر  بني  تنق�ضم 
االختالف  وح�ضل  ال�ضورة.  من  التحقق  دون  التهم 
طرود  و�ضلت  بعدما  والتنظيمات،  اجلمعيات  بني 
وثالث  يعلن  وذاك  يدعي  هذا  املك�ضورة.  االأغذية 
الت�ضريحات  يف  يت�ضابقون  ميديا،  عال�ضو�ضيال 
ويفاخر  ي��ب��اه��ي  ك��ل  ال��ك��ام��ريا.  اأم����ام  ول��ل��ظ��ه��ور 
املغمورة.  والتفاين  العطاء  ل�ضرية  اآبه  غري  بدوره، 
القاعات  فاأغلقت  واالأع��ي��اد،  املنا�ضبات  وباغتتنا 
والكنائ�س  واخل��ل��وات  الكن�س  وف��رغ��ت  وامل��ع��اب��د. 
باقون  احلجر  يف  امل�ضلون  عنها  وغ��اب  وامل�ضاجد، 
الذين  االأط��ف��ال،  وج��وه  عن  الفرحة  وغابت  اأباعد. 
وال  يالعبهم  جد  فال  حبال،  بدون  �ضجن  يف  احتجزوا 
يتمنى  والكل  اأخ��وال.  وال  اأعمام  ال  تالطفهم،  جدة 
الدعاء  مع  لكن  االأح��وال،  وتتبدل  ال�ضدة  تزول  اأن 
الفّعال.   ال��ق��ط��ران  م��ن  قليل  اىل  نحتاج  وال�����ض��الة 
�ضالل؟!   يف  �ضائرين  �ضنبقى  اأم  نعترب  اأن  لن  فهل 

أفكار سائحة يف زمن الجائحة
زي�������������������اد ش�����ل�����ي�����وط

هموم مسرحية – الراحل الباقي –
ب����ق����ل����م ادي������������ب ج����ه����ش����ان

زه�������������ي�������������ر دع��������ي��������م
االأي��ام، وامت��ّرَغ فوق ثرى  �ِضعاب  اتعرّث يف  اأن  يَلّذ يل 
وعرًقا  جمًدا  يت�ضّوع  �ضذًى  من  اأنفي  واأم��الأ  الوطن، 
الزوايا  يف  م��رة  ال���زوؤام  امل��وت  لها  ترّب�س   ، وحياًة 
احل��ال��ك��ة ، وع���اد ال ي��ل��وي ع��ل��ى ���ض��يء، ي��ج��ّر ذيل 
...  . الهزمية  جراح  من  ينزف  دًما  ويلعق   ، اخليبة 
. . . ه ا ّو ا
الغربّي  واالف��ق   ، وينكم�س  ينكم�س  الطويل  ال��درب 
ال�ضاحب   القمر  يف  احل��ي��اة  ت���دّب  بينما   ، يت�ضّرج 
مُبقلة  يغمز  ف���ريوح   ، ال�ضماء  م���دارج  يف  املُ��ع��ّل��ق 
��رف��ة ال��ف�����ض��اء . ���ض��ه��الء جن��م��ة ت���رّبج���ت ع��ل��ى ���ضُ
!! نف�ضي  مبجامع  اأخ���ذت  م�ضائية  ل��وح��ًة  ي��ا  م��ه��اًل 
ُع�������ذًرا ...ل������ن ي��خ��ي��ف��ن��ي ال�������ّدرب ال��ق�����ض��ري !!

اأت�ضاءم  ولن   ، دربي  تقتعد  كاأداء  عقبة  تخيفني  ولن 
�ضجرة  ج��ذع  ت�ضكن  ه��ن��اك   ب��وم��ة  او  هنا  ب���وٍم  م��ن 
ع��ج��وز ، وت��ن��دب ف���وق احل��ط��ب ح���ّظ ال��ع��اب��ري��ن .
وُاغّني   ، نف�ضي  واأُمل��ل��م  ثيابي   عن  الُغبار  �ضاأنف�س 
ال�ضرمدّي  رّب احلياة  واأروح وع�ضق   ، املحبة  اأغنية 
املُعّذبة  واالإن�����ض��ان��ي��ة  ،اأ���ض��ري  عظامي  ي�ضتوطن   ،
والُيتم  اجل��وع  ع�ّضهم  اأط��ف��ااًل  اأب��ك��ي  واأن���ا  اأ���ض��ري   ،

جوى  وهّدهم  االقتتال،  وح�ضاد 
. واالآم��ال  الب�ضرَة  منهم  حترق  وال�ضم�س  الّرحال 
االأزيّل. نامو�ضي  ف��ه��ذا  يل  ..اأّن����ى  ذل��ك  غ��ري  يل  اأّن���ى 
مفطور  ُعذر-  األف  تقراأين  َمْن  يا  واأ�ضتميحَك    – فاأنا 
احِل�ّس  ُع�ضارة  يف  الذوبان  وعلى   ، النا�س  ُحّب  على 
. قبيلة  وال  ِعرق  وال  للون  عندي  لون  فال   ، الب�ضرّي 

 ، اأزيّل  ِع�ضٍق  ق�ضيدة  ان�ضان-  -اأّي  االأن�ضان  اأُغّني 
حكتها ال�ضماء لالأر�س ، و�ضقتها الغيوم املُنهمرة مطًرا 
منرًيا ، فاخ�ضّرت يف َكَنٍف دافئ  ين�ضى قامو�ضه الِعداء 
َعِطٍر. واأري��ج  حميمة  بهم�ضات  التحنان  ويزرك�ضه   ،
ال�ضاحبة  احلياة  تطّل  اأط��ف��اٌل  اأحبابي  اأن���ا؛   هكذا 
ظلًما  اأب��ك��ي   ..... ف��اب��ك��ي  ال��ب��اك��ي��ة  ع��ي��ون��ه��م  م��ن 
جت��رّب ،واأم����اًل ذرت��ه ال��ري��ح ف��وق خ��ارط��ة الُقطب .
... اأن������������������������������������ا  ه������������������ك������������������ذا 

واالأح��الم  اجلمال  يُخّط  وقلًما   ، احلّنان  ال��رّب  اأعبد 
ي�ضوق  وال��ّراع��ي  والفالح  املعول  واأق���ّدر   . واالآم���ال 
على  ي�ضيح  ودي��ًك��ا  ي�ضدو  بلباًل  اأع�ضق   ، الغنمات 
عنوانه  ال��ًه��ا  اأع��ب��د  اإيّن  واالأه���م   ، ال�ضباح  ��رف��ِة  ���ضُ
. بعينها  املحبة  هو  الًها   ، املحبة  طريقه  املحبة، 

)2( ـــــــــا  أن هــــــكــــــذا 







142 4 . 0 4 . 2 0 2 الصحة0

االأردن،  يف  ال��وراث��ي��ني  املهند�ضني  جمعية  ن�ضرت 
اأج�ضام  مقاومة  يف�ضر  الدرا�ضة،  قيد  بحث  من  جزءا 
الغربية. ال���دول  بعك�س  ك��ورون��ا  لفريو�س  ال��ع��رب 

يف  االأح��د  اأم�س  ف��ودة  رم��زي  اجلمعية  رئي�س  وق��ال 
بيان ن�ضر على �ضفحة اجلمعية يف موقع "في�ضبوك"، 
االأو�ضط. ال�ضرق  عرب  على  و�ضالم  برد  كورونا  اإن 

به  تقوم  الدرا�ضة  قيد  بحث  اإىل  حديثه  يف  وا�ضتند 
الزيود وحازم حداد  وليد  من  كل  باإ�ضراف  اجلمعية، 
وفريقهم، والذي مت تقدميه كجزء من بحث ل�ضندوق 
االأردن. يف  العايل  التعليم  وزارة  يف  العلمي  البحث 

ميتلكون  االأو���ض��ط  ال�ضرق  ع��رب  اإن  البحث  ويقول 
"genetics SNPS" )تعدد يف اأ�ضكال النوكليوتايد 
-Single-nucleotide polymo  املنفرد

والذي  واأوروبا،  اآ�ضيا  �ضرق  عن  يختلف   )phism
�ضهولة. بكل  الفريو�س  مقاومة  من  اأج�ضامهم  ميكن 
ال�ضرق  ع��رب  ل��دى  ال��رئ��وي��ة  اخلليه  اأن  واأو���ض��ح 
اإىل   1 بن�ضبة  اأق���ل   "ACЕ 2" متتلك  االأو���ض��ط 
واأوروب��ا  اآ�ضيا  �ضرق  ملجتمعات  بالن�ضبة   1000
-BIoinforma " ال��� على  النتائج   ح�ضب 
م�ضتقبالت  على  يعتمد  الفريو�س  اأن  اأي   ،"ics
."ACE 2" الرئوية  اخللية  �ضطح  على  موجودة 

واأعطى البحث مثاال: "اإذا ارتبط فريو�س واحد يف خلية 
فاإن  اأو�ضطية  �ضرق  عربية  اأ�ضوله  �ضخ�س  من  رئوية 
اخللية الرئوية لدى �ضخ�س من �ضرق اآ�ضيا اأو اأوروبا 
�ضريتبط فيها 1000 فريو�س، وبالتايل جهاز املناعة 
�ضهولة". بكل  املرتبط  للفريو�س  االأقل  العدد  �ضيقاوم 

االأردنية  اجلمعية  رئي�س  بح�ضب  البحث  وا�ضتند 
اآ�ضيا  ���ض��رق  يف  يعترب  االإن��ف��ل��ون��زا  ف��ريو���س  اأن  اإىل 
واأوروبا قاتال يف بع�س االأحيان، ويف جمتمعات عرب 
ال�ضبب. لنف�س  عاديا  مر�ضا  يعترب  االأو�ضط  ال�ضرق 

مقارنة  اإ���ض��رائ��ي��ل  اإح�����ض��ائ��ي��ات  اإىل  ا���ض��ت��ن��د  ك��م��ا 
عربية،  اأ���ض��ول  م��ن  ال��غ��رب��ي��ة  ال�ضفة  ���ض��ك��ان  م��ع 
اجلغرايف  واملكان  البيئة  نف�س  يف  ي�ضكنون  اأنهم  اإذ 
وهناك تفاوت كبري يف احلاالت ون�ضب الوفيات، حيث 
اأن املادة الوراثية للفريو�س مل تتغري وت�ضجل طفرات.

لدى  يوجد  وال  العرب  أجساد  يف  يوجد  شيء 
الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفريوس كورونا؟

�ضحية  م��ن��اف��ع  ل��ه  رم�����ض��ان  �ضهر  يف  ال�����ض��ي��ام 
بالطريقة  متَّ  م��ا  اإذا  اجل�����ض��م،  ع��ل��ى  ع��دي��دة 
ال�ضائم طرًقا خاطئة،  اّتبع  اإذا  ولكن  ال�ضحيحة. 
نفعه. م��ن  اأك���رب  �ضيكون  ال�����ض��وم  ���ض��رر  ف����اإنَّ 
 ن�ضائح رم�ضانية �ضحية متنوعة، لتنعمي بانتعا�س 
الروح واجل�ضم يف اآٍن واحد خالل ال�ضهر الف�ضيل:
ح���������ددي ك���م���ي���ة ال�����ط�����ع�����ام امل����ت����ن����اول����ة

الطعام طوال  اأكرب من  النا�س كمية  يتناول بع�س 
فرة �ضهر رم�ضان، ما يوؤّدي اإىل زيادة الوزن. اإّن 
وتناول  �ضّحي،  واإفطار  ال�ضحور  وجبة  تناول 
املزيد  واختيار  باعتدال،  واحللويات  املقبالت 
امل�ضروبات  وت��ف��ادي  واخل�����ض��ار،  ال��ف��واك��ه  م��ن 
كل  املعتدلة  الريا�ضية  باحلركة  والقيام  املُحاّلة، 
ال�ضحي. ال��وزن  على  احلفاظ  يف  �ضي�ضاعد  يوم، 
ال�������������ض������ح������ور ع�����������ن  ت������ت������خ������ل������ي  ال 

ال�ضائم  يقّوي  فهو  ع��دي��دة،  فوائد  له  ال�ضحور 
وين�ّضطه خالل نهار ال�ضوم الطويل. خرباء التغذية 
ين�ضحون باأن تكون هذه الوجبة غنية بالن�ضويات 
الكامل،  القمح  خبز  مثل  االمت�ضا�س،  البطيئة 
يف  ت�ضاهم  فهذه  الكاملة،  الفطور  رقائق  اأو  واالأرز 
املحافظة على م�ضتوى ال�ضكر يف الدم خالل النهار. 
االإف�����������ط�����������ار ال�����������ض�����ح�����ي امل�����ع�����ت�����دل

امل��اء  م��ن  ك��وب  ث��ّم  مت��ر،  بحّبَتْي  ال�ضوم  ك�ضر 
من  �ضاخن  بطبق  االإف��ط��ار  ب��دء  ث��م  ال��ل��ن،  اأو 
الوجبة  ث��م  ال�ضلطة،  اأو  والفتو�س  ال�ضوربة، 
االإعتدال  يبقى  وبالطبع  مثاليًّا.  ُيعترب  الرئي�ضيُة 
املطلوب. الرئي�ضي  العامل  هو  الطعام  تناول  يف 

املعدة  يلنّي  ال�ضوربة  من  بطبق  االإفطار  بدء  اإّن 
ويعّو�س  ال�ضوم،  من  طويل  نهار  بعد  ويدفئها 
ويح�ّضر  اجل�����ض��م،  خ�����ض��ره��ا  ال��ت��ي  ال�����ض��وائ��ل 
الوجبة. ك��ام��ل  ال�ضتيعاب  اله�ضمي  اجل��ه��از 
يجب  االإف��ط��ار  على  امل��ت��وازن  الرئي�ضي  الطبق 
مثل  ال��ن�����ض��وي��ات،  م��ن  ن���وع  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اأن 
الربغل،  اأو  والبطاط�س،  واملعكرونة،  االأرز، 
الدجاج،  االأحمر،  اللحم  مثل  اللحوم  من  ون��وع 
املطبوخة. اخل�ضار  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضمك،  اأو 
احل��������������ل��������������وي��������������ات ول�������������ك�������������ن !
�ضهر  يف  احللويات  مقاومة  ال�ضعب  من  يكون  قد 
رم�ضان الكرمي. لتجّنب ال�ضعرات احلرارية يجدر 
بالكمية. واالعتدال  احل�ض�س  حجم  اإىل  االنتباه 
االإفطار  وجبة  بعد  احللوى  من  قطعة  فتناول 
اإذ  امل��ع��دة،  حجم  زي���ادة  يف  يت�ضبب  مبا�ضرة، 
باالإ�ضافة  اله�ضم.  عملية  يف  ال��ت��اأخ��ري  ي�ضبب 
ال�ضكر  م�ضتوى  يف  ا���ض��ط��راًب��ا  ُي��ح��دث  ذل��ك،  اىل 
تناول  يف  الرغبة  ازدي���اد  اإىل  ي��وؤدي  ما  ال��دم،  يف 
تناولها  ي��ف�����ض��ل  ل���ذا  احل��ل��وي��ات!  م��ن  امل��زي��د 
ت��ن��اول االإف��ط��ار. اإىل ث���الث م��ن  ب��ع��د ���ض��اع��ت��ني 
ال�������ت�������غ�������ل�������ب ع��������ل��������ى ال�����ع�����ط�����������س
املبارك،  رم�ضان  �ضهر  خالل  العط�س  على  للتغلب 
املاء)8  م��ن  كافية  كمية  �ضرب  على  احر�ضوا 
اأكواب على االأقل( بني وجبتي االإفطار وال�ضحور، 
واحلر�س اأن يتم �ضربها على فرات لتفادي النفخة. 
ن�ضب  على  حتتوي  التي  االأغذية  تناول  جتّنبوا 
وتناولوا  والتوابل،  والبهارات  امللح  من  كبرية 
واملنع�ضة. الطازجة  والفواكه  املزيد من اخل�ضار 
ال�������������������ض���������ي���������ام وال���������ري���������ا����������ض���������ة
اإذا كنِت معتادة على ممار�ضة التمارين الريا�ضية 
تقومي  اأن  ميكنِك  ال��ق��وة،  �ضديدة  اإىل  املعتدلة 
ب�ضاعة  االإف��ط��ار  موعد  قبل  ريا�ضتِك  مبمار�ضة 
وافرة  كمية  �ضرب  على  احر�ضي  ولكن  واح��دة، 
ببطء  طعامِك  وتناويل  االإفطار،  عند  ال�ضوائل  من 
جل�ضِمك. ال�ضرورية  امل��غ��ذي��ات  تعّو�ضي  لكي 

صحية  ــة  ــي ــان ــض رم ــح  ــائ ــص ن
ـــــدًا أب عــنــهــا  ــــك  ل غـــنـــى  ال 

رم�ضان،  �ضهر  خالل  االأهّم  الوجبة  هو  ال�ضحور 
اإذ ميدُّ اجل�ضم بالقّوة والن�ضاط، كما ي�ضاعد على 
�ضاعات  خالل  وال�ضداع  بالغثيان  االإ�ضابة  منع 
الغذائّية. احتياجاته  للج�ضم  ويوفر  ال�ضوم، 

ولكن لال�ضتفادة من هذه اخل�ضائ�س، يجب جعل 
حيث: امل�ضتطاع،  قدر  �ضحّية  ال�ضحور  وجبة 
الغذائّية  االحتياجات  تت�ضّمن  اأن  يجب   •
اخلبز،  مثل:  اجل�ضم،  يحتاجها  التي  ك��اّف��ة، 
واحل���ب���وب، واحل��ل��ي��ب وم��ن��ت��ج��ات االأل���ب���ان، 

واخل�ضر.  والفواكه  والبقولّيات،  واللحوم، 
لله�ضم  ال���ق���اب���ل  ال���ط���ع���ام  ت���ن���اول  وي���ج���ب 
معوي. ت��ل��ّب��ك  الأّي  ت��ف��ادًي��ا  وذل���ك  ب�ضهولة، 

• من ال�ضروري �ضرب كمّية كافية من املياه، لتفادي 
ال�ضعور بالعط�س خالل �ضاعات ال�ضوم الطويلة.
الكبي�س  مثل:  امل��احل��ة  امل��اأك��والت  جتّنب   •
��رات امل��احل��ة، واالأغ��ذي��ة  وال��زي��ت��ون وامل��ك�����ضّ
مثل:  الد�ضمة  احللويات  جتّنب  ويجب  املعّلبة. 
الكنافة والبقالوة، واالأطعمة التي حتتوي على 
احلاّر،  املذاق  ذات  وتلك  منها،  واملقلّية  دهون، 
بالعط�س. ال�ضعور  اأن تزيد من  �ضاأنها  والتي من 
• التوّجه نحو احللوّيات اخلفيفة، مثل: املهلبّية 
والتي  االأرز،  على  حتتوي  التي  واحللويات 
اإّنها  اإذ  ال�ضحور،  وجبة  خ��الل  مثالّية  ُتعترب 
بالطاقة  اجل�ضم  ومت��دُّ  بال�ضبع،  �ضعوًرا  تعطي 
وبالتايل  ال�ضوم،  خالل  يحتاجها  التي  وال�ضّكر، 
النهار. خالل  بالتعب  �ضعورك  عدم  يف  ت�ضاهم 

ماذا يجب أن نأكل خال وجبة السحور؟
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تعر�ضت الفنانة فيفي عبده لهجوم حاد وانتقادات 
"خلي  برناجمها  من  االأوىل  احللقة  بعد  الذع��ة،  
بالك من فيفي"، والذي ينتمي اإىل برامج  املقالب.

بي  "اإم  ���ض��ا���ض��ة  ع��ل��ى  ي���ذاع  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج   
ن�ضفها  ���ض��ور  ح��ل��ق��ة   60 م���ن  ي��ت��ك��ون  �ضي" 
مغربية. ل��ق��ن��اة  واالآخ�����ر  م�����ض��ر،   mbc اإىل 

وذل��ك  وامل��ب��ال��غ��ة،  بالفربكة  ال��ربن��ام��ج  واُت��ه��م 
االأوىل  احللقة  يف  زينة  الفنانة  بعدا�ضت�ضافة 
واخل��وف. الهلع  من  حالة  عليها  �ضيطرت  التي  

قالت  العام،  ه��ذا  مقالب  لربنامج  تقدميها  وع��ن 
�ضعب،  ���ض��ي��ويف  م��ع  ك���ان  "املو�ضوع  ف��ي��ف��ي: 
ا�ضدقائي،  هم  و�ضيويف  بطبيعتي،  حنينه  الإين 
املخرج  �ضعب..  ك��ان  ك��ده  معاهم  احت��ول  واإين 
ب�ضمع  كنت  لكن  ال،  ي��ق��ويل  وقلبي  ق��ويل  ي��ق��ويل 

ال��ك��الم يف االآخ�����ر، وان���ت���وا ه��ت�����ض��وف��وا ب��الوي 
حاجة". م�ضفتو�س  ل�ضة  ان��ت��وا  ال��ربن��ام��ج،  يف 

عبده  فيفي  الفنانة  ق���ررت   اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
جالل،  رام��ز  الفنان  على  ق�ضائية  دع��وى  رف��ع 
ونف�ضية  ج�ضدية  اأ���ض��رار  م��ن  بها  حل��ق  م��ا  بعد 
برناجمه  يف  له  �ضحية  وقوعها  بعد  وذلك  ب�ضببه، 
يف  يعر�س  الذي  ر�ضمي"،  جمنون  "رامز  اجلديد 
م�ضر". �ضي  بي  "اأم  �ضا�ضة  على  رم�ضان،  �ضهر 

عرب  لها  "اليف"  فيديو  يف  عبده،  فيفي  وقالت   
ق�ضائًيا،  �ضتالحقه  اأنها  ب�"اإن�ضتجرام"،  ح�ضابها 
م�س  واأن���ا  فعال  جم��ن��ون  ده  "رامز  واأ���ض��اف��ت: 
اتكهربت  اأنا  ع�ضان  ق�ضية  عليه  وهرفع  ه�ضيبه 
ال�ضالمل  اأطلع  ومرديت�س  عليا،  اأثر  وده  جًدا  كتري 
جديد". مقلب  يف  اأق��ع  خطوة  اأخطو  ما  كل  لكن 

عبده  فيفي  تــطــال  ـــة  الذع ــادات  ــق ــت ان
فيفي" من  بالك  "خلي  برنامجها  بسبب 

م�ضر”،  يف  “يحدث  برنامج  يف  ا�ضت�ضافته  خالل 
�ضا�ضة  على  عامر،  �ضريف  االإعالمي  يقدمه  الذي 
ال�ضكر  ال�ضّقا  اأحمد  الفنان  وّجه  م�ضر،   mbc
وفريق  هو  وجده  ما  على  اللبنانية  لل�ضلطات 
دعم،  من  ال�ضقا”  “اإغلب  اجلديد  برناجمه  عمل 
كورونا. اأزم��ة  و�ضط  الربنامج  ت�ضوير  ظل  يف 
مدى  على  لبنان  يف  التواجد  وبعد  اأن��ه  واأك��د 
املو�ضوع  ب��اأن  ي�ضعر  ال�ضهر  ون�ضف  �ضهرين 
متت ال�ضيطرة عليه متاماً ومبنتهى االحرافية، 

وف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ت�����ض��وي��ر، مت 
يقي�ضون  اأ�ضخا�س  تخ�ضي�س 
ح��رارة  درج��ة  اللباقة  مبنتهى 
الوقت. طوال  فردًا  فردًا  اجلميع 
والفنانة  ال�ضقا  اأحمد  واأ���ض��اف 
ت��ق��دم  ال���ت���ي  م���غ���رب���ي،  رزان 
االأ�ضياء  من  اأن  معه،  الربنامج 
احل�ضول  حدثت  التي  اجل��ي��دة 
فح�ضني  اإج�����راء  ف��ر���ض��ة  ع��ل��ى 
ل���ك���ورون���ا، وق����ال ال�����ض��ق��ا اإن���ه 
له. ث��ال��ث  فح�س  اإج����راء  طلب 
ال�ضقا”  “اإغلب  برنامج  اأن  يذكر 
مناف�ضات  حلقة  ك��ل  يف  ي�ضهد 
تقليدية  غري  وريا�ضية  ترفيهية 
واأح��د  ال�ضقا  اأح��م��د  الفنان  ب��ني 
�ضاعة  م���دار  وع��ل��ى  ال��ن��ج��وم، 
الكثري  يف  ال�ضقا  مع  ال�ضيف  يتبارى  كاملة، 
حلقة  كل  نهاية  ويف  املعتادة،  غري  املجاالت  من 
التي  املالية  باملبالغ  بالتربع  ال�ضيف  يقوم 
اأبرز  ومن  اخلريية.  اجلهات  اإح��دى  اإىل  ربحها 
وغادة  يو�ضف،  وعمرو  هنيدي،  حممد  النجوم 
�ضعد،  وع��م��رو  ك���رمي،  ونيللي  ال����رازق،  عبد 
وحمادة  ودرة،  خويل،  وق�ضي  ج�ضار،  ووائ��ل 
واآخرون. النهار  ومعت�ضم  فهمي،  واأحمد  هالل، 

للكشف  فحصن  أجــريــت  الــســقــا:  أحــمــد 
ــثــالــث ــت إجـــــراء ال ــب ــل عـــن كـــورونـــا وط

املمثلة  على  قرانه  ه�ضيمة،  اأبو  اأحمد  امل�ضري  االأعمال  رجل  عقد 
املقربني. عائلتيهما  اأفراد  بح�ضور  وذلك  �ضربي،  يا�ضمني  امل�ضرية 

يهتمون  ومن  النا�س  ملحبة  :"تقديرا  و�ضربي  ه�ضيمة  اأب��و  وق��ال 
عائلية،  اأج��واء  و�ضط  قراننا  عقد  عن  نعلن  اأن  ي�ضعدنا  الأم��رن��ا، 
و�ضط تلك االأجواء �ضعينا اإىل تكليل ارتباطنا الذى اأعلناه لكم خالل 
التدابري  بكل  جانبنا  من  كامل  بالتزام  القران،  بعقد  املا�ضى  ال�ضهر 
واالإر�ضادات ال�ضحية، وتاأكيد الأن احلياة ميكن اأن ت�ضتمر وال نفقد 
املخت�ضون". به  يوجه  وما  ال�ضوابط  راعينا  اإذا  ال�ضعادة،  فر�س 
ال�ضخ�ضية،  فرحتنا  ن�ضارككم  :"اإذ  و�ضربي  ه�ضيمة  اأب��و  وتابع 
فى  للجميع  نتمنى  فاإننا  الطيبة،  واأمنياتكم  دعواتكم  اإىل  ونتطلع 
املطمئنة"،  الهانئة  واحل��ي��اة  والفرحة  ال�ضالمة  وال��ع��امل  م�ضر 
اإىل جانبنا،  الذين كانوا  اأهلنا واأ�ضدقاءنا  "ن�ضكر  بالقول:  خمتتمني 
االحتفال  اخت�ضار  اإىل  ا�ضطرتنا  التى  الظروف  تفهموا  والذين 
مرة  اجلميع  مع  نحتفل  الأن  ونتطلع  اجلميع،  �ضالمة  على  حر�ضا 
والعامل". لبلدنا  العافية  اهلل  ويكتب  االأزم��ة  تنتهى  بعدما  ثانية 

عقد قران الفنانة ياسمن صربي وأحمد أبو هشيمة  

اأغنية  ت�ضّدرت  اإطالقها  على  قليلة  �ضاعات  بعد 
"العمر" التي غنتها النجمة اللبنانية نان�ضي عجرم 
مل�ضل�ضل "�ضكر زيادة" قائمة االأغاين العربية االأكرث 

اإثر  عاملية،  مواقع  عدة  على  وت��داواًل  ا�ضتماعاً 
اإ�ضدارها. الذي حققته منذ حلظة  الكبري  التفاعل 
ح�ضني  ت���ام���ر  ك���ل���م���ات  م����ن  ال���ع���م���ر  اأغ���ن���ي���ة 
اإبراهيم. اأح��م��د  وت��وزي��ع  �ضعد  ول��ي��د  واأحل���ان 
�ضركة  اإنتاج  من  زيادة"  "�ضكر  م�ضل�ضل  اأن  نذكر 
نادية  امل�ضريتني  النجمتني  يجمع  اإخوان  �ضّباح 
اأيوب  �ضميحة  اإىل  اإ�ضافة  عبيد  ونبيلة  اجلندي 
وهالة فاخر وجمموعة كبرية من كبار ال�ضيوف. 
مت  وق��د  االإنتاجات  اأك��رب  من  العمل  ه��ذا  ويعترب 
عن  العاملية  دي��زين  من  الفورمات  حقوق  �ضراء 
. " Golden Girls " م�ضل�ضل اأجنبي بعنوان
عبيد  نبيلة  النجمتني  م��ن  ك��ل  و���ض��ارك��ت  ه��ذا 
ون���ادي���ا اجل���ن���دي ب��و���ض��ر ال��ع��م��ل ال����ذي الق��ى
. ك��������ب��������ريًا  وت�������ف�������اع�������اًل  رواج�������������������اً   

“الــعُــمــر” تحقق  بــتــرت  ــجــرم  ع نــانــســي 
قــصــري وقـــــت  يف  ـــا  ـــاســـيً ـــي ق ــــا  ــــمً رق

ك�ضف املمثل امل�ضري رامز جالل عن بو�ضر برناجمه اجلديد املقرر 
عر�ضه يف �ضهر رم�ضان احلايل على �ضا�ضة MBC م�ضر والذي 
كالعادة �ضنوياً يت�ضمن مقالب م�ضحكة وخميفة ببع�س الفنانني 
وامل�ضاهري والذي و�ضلت تكلفة اإنتاجه اإىل 7 ماليني دوالر اأمريكي.
التوا�ضل  مواقع  اأح��د  على  الر�ضمية  �ضفحته  يف  رام��ز  ون�ضر 
االج��ت��م��اع��ي ���ض��ورة االإع����الن ال��دع��ائ��ي ل��ربن��اجم��ه اجلديد 
امل�ضتعان  واهلل  اهلل  على  توكلنا  اهلل  :"ب�ضم  عليه  وع��ل��ق 
اآل��ه  وع��ل��ى  حممد  �ضيدنا  على  وب���ارك  و�ضلم  �ضلى  واللهم 
رامز  بال�ضر،  ويكملها  خري  على  يتمها  وربنا  و�ضلم  و�ضاحبه 
."MBCMASR على  رم�����ض��ان٢٠٢٠  ر�ضمي  جم��ن��ون 

طلبة  ب��دري��ة  امل�����ض��ري��ة  املمثلة  ك��ان��ت  ل��ه  ب���ارك  م��ن  واأول 
عادل. غ��ادة  امل�ضرية  املمثلة  اب��ن  ال��ه��واري  اهلل  عبد  واأي�ضاً 

رامز جال مجنون رسمي يف رمضان
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ك���ل���م���ات م��ت��ق��اط��ع��ة

تسالي وتقارير خاصة

يقد�س  ال��ربج  ه��ذا  يعتكف:  ممكن  احلمل 
الوحيدة  فر�ضته  ويعتربه  رم�ضان  �ضهر 
يقوم  �ضيئة  �ضلوكيات  اأى  م��ن  للنجاة 
ب��ه��ا، ل��ذل��ك ي��ح��اول ك��ل ع��ام ال��ت��وب��ة ومن 
االع��ت��ك��اف. ح���د  اإىل  ي�����ض��ل  اأن  امل��م��ك��ن 

امل���ي���زان ه��ي�����ض��وم ف���ى ���ض��م��ت: اأم�����ا ب��رج 
ن�ضوم  دع���ون���ا  ���ض��ع��ار  ف�����ض��ريف��ع  امل���ي���زان 
وع�ضبيته  غ�����ض��ب��ه  ف�ضيكتم  ���ض��م��ت،  ف���ى 
ي�ضتكى  اأن  دون  ال�����ض��ي��ام  و���ض��ي��ت��ح��م��ل 
ع����ل����ى ع���ك�������س غ�������ريه م�����ن االأب������������راج.

ال���ث���ور ه��ي��ك��ر م���ن خ�����ريه: ب����رج ال��ث��ور 
ك�����رمي ب��ط��ب��ع��ه ول�����ه ����ض���م���ري ي����وؤرق����ه 
وي�����ض��ع��ره ب���غ���ريه م���ن ال���ف���ق���راء، ل��ذل��ك 
���ض��ي�����ض��ت��غ��ل ف���ر����ض���ة ال�������ض���ه���ر ال���ك���رمي 
و����ض���ي���ك���رث م�����ن اأع����م����ال����ه اخل����ريي����ة.

�ضيحاول  االل���ت���زام:  ف��ى  ه��ي��اأف��ور  ال��ع��ق��رب 
به  واملحيطني  نف�ضه  يقنع  اأن  ال���ربج  ه��ذا 
اأن������ه االأك�������رث ال����ت����زاًم����ا ل���ذل���ك ���ض��ي��ب��ال��غ 
ف���رو����ض���ه،  اأداء  ف�����ى  ال����ت����زام����ه  م�����ن 
اأيام.  10 اأول  مرور  بعد  ميل  اأن  املمكن  ومن 

اجل��������وزاء ق���ب���ل ال���ف���ط���ار غ����ري ب���ع���ده: 
ه��������ذا ال����������ربج ل������ه ����ض���خ�������ض���ي���ت���ان 
������ض�����ت�����اأخ�����ذ ك�������ل م����ن����ه����ا دوره���������ا 
ف���ى رم�������ض���ان ف��ق��ب��ل االإف����ط����ار ال��ت��ق��ى 
واالحتفال. ال�ضخب  وبعده  واخل�ضوع، 

يع�ضق  ال�����ربج  ه����ذا  ه��ي��خ�����س:  ال���ق���و����س 
ال���ن���ظ���ام وحت����دي����د م���واع���ي���د ال���ط���ع���ام، 
وب���������ض����ب����ب ت����غ����ريه����ا ف������ى رم�������ض���ان 
���ض��ي��ف��ق��د ���ض��ه��ي��ت��ه ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري وب��ال��ت��اىل 
���ض��ي��خ��و���س جت��رب��ة ال���داي���ت ال�������الاإرادى.

احل�������وت ه���ي���ن���ام ك����ت����ري: ه������ذا ال����ربج 
خ����������ي����������اىل وغ���������������ري واق����������ع����������ى،

ال�������ه�������روب  ������ض�����ي�����ح�����اول  ل�������ذل�������ك   
م���������ن م�����������ض�����ق�����ة ال�������������ض������ي������ام م���ن 
ال������ن������وم.  اإىل  اخل�����������ض�����وع  خ���������الل 

ال�����دل�����و ه���ي���ف���ط���ر ع���ل���ى ال���ن���م���ي���م���ة:
 ه�������ذا ال��������ربج ي���ع�������ض���ق ال����رثث����رة 
فى  ال��ت��ح��ك��م  ي�ضتطع  ومل  وال�����ض��خ��ري��ة 
ن���ف�������ض���ه ح���ت���ى اأث�����ن�����اء ال�������ض���ي���ام،
������ض�����ي�����غ�����ل�����ب�����ه. وط��������ب��������ع��������ه   

ي���وم���ني:  اأول  ال�����ت�����زام  ال�������ض���رط���ان 
ه����������ذا ال������������ربج م������ل������ول ب���ط���ب���ع���ه 
ل������ذل������ك ������ض�����ي�����ح�����اول االل�������ت�������زام 
ي�����ض��ت��ط��ع  ومل  ف���ق���ط  ال����ب����داي����ة  ف�����ى 
اال����ض���ت���ك���م���ال ع���ل���ى ه������ذا ال���ن���ح���و.

برج  ي�ضتطع  مل  ع���ادى:  بيعاك�س  االأ���ض��د 
املغازلة  عن  التوقف  الرجال  خا�ضة  االأ�ضد 
ل�ضانه  على  �ضيطرته  و�ضيفقد  واملعاك�ضة 
اأمام اجلميالت، نف�س االأمر بالن�ضبة للفتيات 
اأحبابهم. تدليل  ع��ن  يتوقفوا  مل  ال��الت��ى 

اأك��ول  ال���ربج  ه��ذا  ان��ت��ف��اخ:  هيجيله  اجل���دى 
ج����دًا و���ض��ه��ي��ت��ه ���ض��ت�����ض��اع��ف ف���ى رم�����ض��ان، 
و����ض���ي���ق���ب���ل ع����ل����ى وج�����ب�����ة االإف������ط������ار
اأن  امل���م���ك���ن  م����ن  م�����ض��ب��وق  غ����ري  ب�����ض��ك��ل   
وانتفاخ. اله�ضم  ف��ى  �ضعوبة  اإىل  يعر�ضه 

ال������ع������ذراء مم���ك���ن ي���رت���ك���ب ج���رمي���ة: 
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ه������دوء ه�����ذا ال����ربج 
ف����������ى االأي����������������������ام ال��������ع��������ادي��������ة،
����ض���ي���ف���ق���ده  ال���������ض����ي����ام  اأن  اإال   
�����ض����م����ت����ه و�����ض����ي����ج����ع����ل����ه اأك��������رث 
االأب����������راج ع�����ض��ب��ي��ة، ف����اح����ذر م��ن��ه.

�س لقو ا

امليزان

العقرب

اجل���دي

احل��وت

ال����دل����و

ال�ضرطان

اال�ضد

العذراء

ال��ث��ور

اجلوزاء

احلمل

تعرف كيف يستقبل كل برج شهر رمضان؟

االأمنيات  واأطيب  التهاين  باأ�ضدق  كالليت  تتقّدم 
بحلول  البالد  يف  املعروفية  العربّية  الطائفة  الأبناء 
هذا  ال�ضالم. يف  عليه  �ضعيب  النبي  مقام  زيارة  عيد 
�ضعيب  النبي  مقام  زي��ارة  عيد  علينا  يطّل  العام، 
املراجع  اأع��ل��ن��ت  اإذ  ا�ضتثنائية،  ظ���روف  و���ض��ط 
مرا�ضم  اإل��غ��اء  ع��ن  ال��درزي��ة   للطائفة  ال��روح��ي��ة 
يف  �ضعيب  النبي  ملقام  التقليدية  ال�ضنوية  الزيارة 
البالد. يف  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�ضار  ظل 

والتمّنيات  االأم��ل  نحمل  زلنا  ال  كالليت،  يف  نحن 
اأن  ااّل  ي�ضعنا  ال  املنا�ضبة  وب��ه��ذه  ال�ضعيدة، 
القلبية،  التهاين  باأ�ضدق  املحتفلني  جلميع  نتقّدم 

و�ضالم،  ب�ضحة  االأزم��ة  هذه  جنتاز  اأن  ونتمّنى 
التعليمات  باّتباع  املحتفلني  جميع  وندعو  كما 
ال�ضّحة  وزارة  ع���ن  ال�������ض���ادرة  ال��وق��ائ��ي��ة 
اأح��ّب��ائ��ك��م.  و���ض��الم��ة  �ضالمتكم  ع��ل��ى  ح��ف��اَظ��ا 
الهاتف  طريق  عن  التهاين  نتبادل  العيد،  هذا  يف 
ال  والقريبة،  امل�ضّغرة  العائلة  مع  فقط  ونحتفل 
على  الت�ضديد  مع  لل�ضرورة  اإاّل  البيت  من  نخرج 
االأ�ضح  مالم�ضة  عند  اأيدينا  نعّقم  الكمامة،  لب�س 
االآخرين  بيننا وبني  2 مر  م�ضافة  على  ونحافظ 
ال�ضّحة  وزارة  تعليمات  متابعة  املف�ّضل  وم��ن 
امل�ضتجدات. اآخ��ر  على  ل��الإّط��الع  يومي  ب�ضكل 
ق�ضم  مدير  فريج،  حممد  حتّدث  ال�ضياق،  هذا  يف 
الت�ضويق واخلدمات للمجتمع العربي يف كالليت: 
املنا�ضبات  ويف  دائما،  نرافقكم  كالليت  يف  "نحن 
ومع  ال�ضعبة،  الظروف  هذه  يف  اأي�ضا.  واالأع��ي��اد 
ال�ضالم  عليه  �ضعيب  النبي  مقام  زي��ارة  عيد  حلول 
حفاَظا  ال�ضحة  وزارة  لتعليمات  لالمتثال  ندعوكم 
على �ضالمتكم، ونتمّنى اأن جنتاز هذه االأزمة يف اأقرب 
وقت ممكن. باالإ�ضافة اإىل ذلك، باإمكانكم اال�ضتف�ضار 
حول معلومات طبية اأو حول �ضاعات دوام العيادات 
على  كالليت  موقع  عرب  العيد  اأي��ام  خالل  املختلفة 
االنرنت  www.clalit.co.il/arb، عن طريق 
تطبيق كالليت اأو زيارة �ضفحتنا على الفي�ضبوك." 

كاليت تهنّئ أبناء الطائفة املعروفية بحلول 
عيد زيارة مقام النبي شعيب عليه السام

 وتدعوهم لإللتزام بتعليمات وزارة الصحّة 

يف ظل انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد يف البالد، 
�ضعبة  بظروف  العام  ه��ذا  رم�ضان  علينا  يطّل 
تدعو  كالليت  قبل.   من  ن�ضهدها  مل  وا�ضتثنائية 
الوقائية  التعليمات  باّتباع  ال�ضائمني  جميع 
ال�ضادرة عن وزارة ال�ضّحة حفاَظا على �ضالمتكم 
و�ضالمة اأحّبائكم، ويذكر منها: ال نخرج من البيت 
اإاّل لل�ضرورة وعند اخلروج ن�ضع الكّمامة الواقية، 
نغ�ضل اأيدينا جّيًدا باملاء وال�ضابون ونعّقم االأ�ضطح 
با�ضتمرار، ال ن�ضافح باالأيدي ونحافظ على م�ضافة 
2 مر بيننا وبني االآخرين، منتنع عن اإقامة والئم 
بوجود  ونكتفي  املو�ّضعة  العائلة  مع  االإف��ط��ار 
العائلية  الزيارات  عن  منتنع  امل�ضّغرة،  العائلة 
ال�ّضن حفاًظا على �ضّحتهم، ندعوكم  لكبار  ة  خا�ضّ
امل�ضتجدات  اآخر  على  يومي  ب�ضكل  لالّطالع  اأي�ًضا 
ال�ضّحة. وزارة  ع��ن  ال�����ض��ادرة  والتعليمات 

يذكر اأّن كالليت يف هذه العام، اأطلقت حملة اإعالمية 

بدارنا"  "َرَم�ضان  عنوان  حتت  النطاق  وا�ضعة 
امل�ضموعة،  املكتوبة،  االإع��الم  و�ضائل  جميع  يف 
وم�ضامني  معلومات  �ضملت  والديجيتال،  املرئّية 
خالل  واالآم���ان  االأم���ن  ب��اإر���ض��ادات  تتعّلق  قّيمة 
حول  ون�ضائح  معلومات  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 
التغذية ال�ضليمة يف رم�ضان يقّدمها اأف�ضل اخلرباء 
وا�ضطرار  الراهنة،  للظروف  ونظًرا  واالأطباء. 
النا�س على البقاء يف بيوتهم خالل �ضاعات ال�ضيام 
   "Show اأطلقت كالليت برنامج خا�ّس  حتت ا�ضم
ترفيهّية  وعرو�س  برامج  �ضل�ضلة  عاالإفطار" وهو 
وثقافّية ملدة 15 يوًما، �ضيتم بّثها عرب تقنية البّث 
لكالليت. الّتابعة  الفي�ضبوك  �ضفحة  على  احلي 

"نحن  كالليت:  ع��ام  مدير  داف��ي��د���ض��ون،  اإي��ه��ود 
يف  احل��ال  وبطبيعة  دائ��م��ا،  نرافقكم  كالليت  يف 
ومع  ال�ضعبة،  الظروف  هذه  يف  اأي�ضا.  املنا�ضبات 
لالمتثال  ندعوكم  امل��ب��ارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول 
�ضالمتكم،  على  حفاظا  ال�ضحة  وزارة  لتعليمات 
وقت  اأق��رب  يف  االأزم���ة  ه��ذه  جنتاز  اأن  اأم��ل  على 
اال�ضتف�ضار  باإمكانكم  ذل��ك،  اإىل  باالإ�ضافة  ممكن. 
دوام  �ضاعات  ح��ول  اأو  طبية  معلومات  ح��ول 
او  املبارك  رم�ضان  �ضهر  خالل  املختلفة  العيادات 
على  كالليت  موقع  عرب  الين  اون  كالليت  خدمات 
الفي�ضبوك.  على  �ضفحتنا  زي��ارة  اأو  االن��رن��ت 
القلبية  التهاين  باأ�ضدق  ال�ضائمني  جلميع  اأتقّدم 
." واآمن  �ضّحي  كرمي،  رم�ضان  جميًعا  لنا  متمّنني 

كاليت تدعو الصائمن يف شهر رمضان 
املبارك لإللتزام بتعليمات وزارة الصحّة
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