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مجموعـــة الســـام تتقـــدم بأحـــر التهاـنــي والتبريـــكات 
بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان المبارك

أعاده هللا باليمن والبركات ونتمنى للجميع 
صوًما مقبوًل وافطاًرا هنيًئا

كل عام وأنتم بخير

بلديـــة شـــفاعمرو غابـــت عـــن جلســـة شـــارع عابـــر اســـرائيل الثانيـــة األمـــر الذي 
أدى اـلــى خســـارة مدخـــل مباشـــر اـلــى الناعمـــة  ومصـــادرة عشـــرات الدونومات 

انطاق مشــــروع تسمية الشــــوارع في شفاعمرو في 
ظل رفض الداخلية لعشرات التسميات المقترحة 

ريفــــــــــــــــــــــــــلين  رؤوفيـــن  الــــــــــــــــــــــــــدولة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــــس 
يكـــــــــــــــــــــــــــــــلف نتـــــــــــــــــــــــنياهو بتشـــكيل الحــــــــــــــــــكومة 
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مــــــــــــوقــــــــــــع الـــــــــســـــــــالم نــــجــــار ــال  ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ  : الـــــتـــــحـــــريـــــر  رئـــــيـــــســـــة 

فـــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــس04-9862725
ــك ــ ــاي ــ ــم الــــــغــــــرافــــــيــــــك: اميـــــــــــان ح ــ ــي ــ ــم ــ ــص ــ ت

األخبار

العمـــل  االربعـــاء  يـــوم  انطلـــق 
بلديـــة  بمبـــادرة  هـــام  بمشـــروع 
شـــفاعمرو ودعـــم وزارة الداخليـــة 
النقـــب  الجليـــل و  ووزارة تطويـــر 
وهـــو تســـمية كافـــة شـــوارع أحياء 
المدينـــة، وكان االنطـــاق النموذجي 
المســـرحين سركيس  الجنود  في حي 
وبحضـــور نائب رئيـــس البلدية فرج 
خنيفـــس وعضـــو البلديـــة ورئيـــس 
زهيـــر  الســـابق  التســـميات  لجنـــة 
بصورة  الشـــوارع  وتســـمية  كركبي 
رســـمية كخطـــوة  لتنظيـــم المدينـــة 
والتســـهيل علـــى الســـكان والجهات 
الرســـمية في الوصول للعناوين. هذا 
البلديـــة خنيفس  نائب رئيس  وناشـــد 

المســـتطاع  قـــدر  العمـــل  االهالـــي 
الحفـــاظ علـــى الممتلـــكات العامـــة.
قـــد رفضت  الداخلية  وكانـــت  هـــذا 
التي  التســـميات  عشـــرات  مؤخـــًرا 
شـــملت  والتـــي  البلديـــة  اقترحتهـــا 
وأســـماء  مهجـــرة  قـــرى  أســـماء 
. وغيرهـــا  شـــفاعمرية  عائـــات 
هـــذا وتبـــدو جليـــا الئحـــة البلديـــة 
مبرمجـــة بحيـــث تفضل شـــخصيات 
مقربـــة لألعضـــاء عن شـــخصيات 
تاريخيـــة محليـــة أخـــرى حيث من 
ردود  النشـــر  يثيـــر  أن  المتوقـــع 
األمـــر  وغاضبـــة  متفاوتـــة  فعـــل 
شـــعبية  بمطالبـــة  سيســـاهم  الـــذي 
المســـتحقين. بإنصـــاف  واســـعة 

انطالق مرشوع تسمية الشوارع يف شفاعمرو يف 
ظل رفض الداخلية لعرشات التسميات املقرحة 

كلـــف الرئيـــس اإلســـرائيلي رؤوفيـــن ريفلين 
رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهـــو بتشـــكيل 
الحكومـــة القادمة، بعد حصول حـــزب الليكود 
بــــ30 مقعداً  الذي يتزعمه وفـــاز باالنتخابات 
مـــن مجمل 120 بالكنيســـت، علـــى توصيات 
الحكومـــة. لتشـــكيل  كنيســـت  عضـــو   52
وينـــص القانون اإلســـرائيلي علـــى أن يحظى 
عضـــو الكنيســـت الـــذي يرشـــحه أكبـــر عدد 
الحكومـــة. تشـــكيل  بفرصـــة  النـــواب  مـــن 
المتطرف  واليميـــن  اليميـــن  كتـــل  وأوصـــت 
الرئيـــس  أمـــام  الحكومـــة  نتنياهـــو  بتشـــكيل 
وبذلك حـــاز على أكبر نســـبة مـــن الداعمين.
لكـــن تشـــكيل الحكومـــة االئتافية يبقـــى عقبة 
كبيـــرة فـــي طريقـــه، في ظـــل عـــدم اكتمال 
النصاب القانوني لها وهو 61 مقعداً، إذ ال تلوح 
باألفـــق معالم انفراجـــه أو تغيير فـــي مواقف 
االئتاف. نتنياهـــو  لمشـــاركة  معينة  أحـــزاب 
وفي حال فشـــل نتنياهو فـــي تحقيق االئتاف، 
ينـــص القانون علـــى أن يمنـــح الرئيس فرصة 

لعضـــو  الحكومـــة  تشـــكيل 
كنيســـت آخر يرشحه النواب.

اإلســـرائيلي:  الرئيس  وقـــال 
"أدرك جيـــداً موقـــف جـــزء 
الـــذي  الشـــعب  مـــن  كبيـــر 
شـــخصاً  نمنـــح  أن  يرفـــض 
اتهامـــات  ضـــده  قدمـــت 
فرصـــة  المحكمـــة  فـــي 
لكننـــي  الحكومـــة،  تشـــكيل 
المضـــي  إلـــى  مضطـــر 
قدمـــاً وفـــق القانـــون الـــذي 
الـــوزراء  يؤكـــد أن رئيـــس 
حتـــى  منصبـــه  فـــي  يســـتمر  أن  يمكنـــه 
إليـــه". الموجهـــة  االتهامـــات  ظـــل  فـــي 

ويحاكـــم نتنياهـــو بتهم فســـاد عّدة بينهـــا تلقي 
هدايا ومزايا مـــن رجال أعمال مقابل الحصول 
علـــى تســـهيات وتغطيـــة إعاميـــة جيـــدة. 
المركزية  المحكمـــة  أمـــام  االثنين  يـــوم  ومثل 
فـــي القـــدس، لكـــن الحكـــم لـــم يصـــدر بعد.

ويمنـــح عضـــو الكنيســـت المكلـــف مهلة 28 
 14 يوماً لتشـــكيل الحكومـــة، يمكـــن تمديدها 
يومـــاً إضافيـــة، بموافقة الرئيس اإلســـرائيلي.
وفي حال فشـــل المكلف فإنه يتم تكليف شخصية 
أخرى بتشـــكيل الحكومة في غضون 28 يوماً.
ويشـــير القانـــون اإلســـرائيلي إلـــى أنـــه في 
علـــى  فـــإن  الثانـــي،  المكلـــف  فشـــل  حـــال 
مكلفـــاً  يحـــدد  أن  اإٍلســـرائيلي  الكنيســـت 
إلـــى االنتخابات. العودة  أو  الحكومة  بتشـــكيل 

واالنتخابـــات التي جرت فـــي 23 مارس/آذار 
هي الرابعـــة التي تجري فـــي غضون عامين.

رئيس الدولة رؤوفني ريفلني يكلف نتنياهو بتشـــكيل الحكومة 

بلديـــة شـــفاعمرو غابـــت عـــن جلســـة شـــارع عابـــر ارسائيـــل الثانيـــة األمـــر الذي 
الدونومـــات  عـــرشات  ومصـــادرة  الناعمـــة   اىل  مبـــارش  مدخـــل  خســـارة  اىل  أدى 
جلســـة طارئـــة للمجلـــس تعقـــد عنـــد الواحدة مـــن ظهـــر يوم غـــد الســـبت  بطلب مـــن األعضـــاء لبحـــث االزمة تســـبقها 
مظاهـــرة احتجاجيـــة بســـبب مخطـــط نقـــل مصانع مـــواد خطرية مـــن خليج حيفـــا إىل منطقـــة شـــفاعمرو الصناعيـــة الجديدة 

الجلســـة  عـــن  شـــفاعمرو  غابـــت 
إســـرائيل  عابـــر  لشـــارع  الثانيـــة 
)المقطـــع الجديـــد(  لبحث المخارج 
القريبـــة مـــن المـــدن المحاذيـــة له 
فباتـــت على خســـارة كبيـــرة تتمثل 
للمدينة  مدخـــل  أهم  تعزيـــز  بفقدان 
قـــرار  مـــع  الناعمـــة  جهـــة  مـــن 
الدونومـــات  عشـــرات  بمصـــادرة 
لفتـــح  شـــفاعمرو  أراضـــي  مـــن 
التفافـــي جديـــد يلتف حول  مدخـــل 
محطـــة وقـــود عواديـــة مصـــادرا 
األراضـــي المجـــاورة متجهـــا نحو 
دوار وجســـر جيـــل عـــام بجانـــب 

النزيه(  )أبـــو  الترخيـــص  مركـــز 
الناعمـــة في  عائـــدا نحـــو مدخـــل 
كريـــات  موقـــع  لتعزيـــز  محاولـــه 
االمر  شـــفاعمرو  حســـاب  على  اتا 
التجارية  بالمصالـــح  ســـيضر  الذي 
باألســـاس  المعتمـــدة  الرائـــدة 
علـــى  هـــذا المدخـــل الســـتقطاب 
. الزبائـــن  مـــن  عـــدد  اكبـــر 
البلـــدي  المجلـــس  واســـتنفر  هـــذا 
القرار  بأعضائـــه غضبا على هـــذا 
على  األعضـــاء  غالبية  وقـــع  حيث 
طلـــب عاجـــل للرئيـــس مـــن اجل 
هذا  لبحـــث  طارئـــه  جلســـة  عقـــد 

الخطـــوات  واتخـــاذ  الموضـــوع 
وتغييـــر  القـــرار  بتغييـــر  الكفيلـــة 
مدخـــل  نحـــو  المدخـــل  مســـار 
الذي  ,االمـــر  مباشـــرة  شـــفاعمرو 
األراضـــي  مصـــادرة  ســـيوفر 
وكذلـــك توجه ســـهل نحـــو المدخل 
حيـــث  االزمـــة,  وحـــل  الرئيـــس 
جلســـه  بتعييـــن  القـــرار  صـــدر 
القريـــب  . الســـبت  يـــوم  عاجلـــه 

هـــذا وكان بعض أعضـــاء المجلس 
تنظيـــم  الـــى  مســـبقا  دعـــوا  قـــد 
تظاهـــرة مقابـــل دار البلديـــة فـــي 
غـــد  مـــن ظهـــر  الحاديـــة عشـــر 

الســـبت من اجـــل االحتجـــاج على 
عليـــه  صـــادق  الـــذي  التخطيـــط 
نقل  فـــي  ســـابقا  البـــدي  المجلـــس 
الـــى  خطيـــرة  كيميائيـــة  مصانـــع 
الصناعيـــة  شـــفاعمرو  منطقـــة 
اقامتهـــا  المزمـــع  الجديـــدة 
عيمـــق  مجلـــس  مـــع  بالمشـــاركة 
يزراعيـــل ومجلس بئر المكســـور .
هـــذا ودعـــت كتلـــة الجبهـــة فـــي 
االلتفاف  الـــى  المواطنيـــن  البلديـــة 
في  والمشـــاركة  الحاشـــد  الشـــعبي 
اجل  مـــن  الهامة  المظاهـــرة  هـــذه 
دجر هذ المخطـــط ووأده في مهده. 



كالليت توسع خدماتها لفائدة أهالي شفاعمرو وتوفر من اليوم 
عيادة بدوام إضافي مع :طبيب عائلة، خدمة تمريض واالسعافات االولية. 

األحد                                     |   07:30 - 16:00

اإلثنين، الثالثاء، الخميس    |   07:30 - 18:00

األربعاء                                  |   07:30 - 13:00

الجمعة                                 |   07:30 - 12:00

األحد - الخميس     |   19:00 - 23:00

الجمعة                   |   14:00 - 23:00

السبت                     |   11:00 - 23:00

- كالليت معكم على مدار الساعة - 

04-9502528

عيادة كالليت شفاعمرو "ب"







األخبار609.04.2021

حيفـــا  لـــواء  العامـــة  النيابـــة  قّدمـــت 
)الجنايـــات( هذا األســـبوع, الئحـــة اتهام 
إلـــى المحكمة المركزية ضـــد متهم )68( 
عاًمـــا من قرية المشـــيرفة بتهمة التســـبّب 
أخيه. تجـــاه  والمتعّمـــد  الشـــديد  بـــاألذى 

وبحســـب الئحـــة االتهـــام فإنـــه فـــي يوم 
قام  المســـاء  ســـاعات  وفـــي   ،21.3.21
المتهـــم  بفصـــل الكهرباء عن شـــقة أخته 
التي تســـكن معه فـــي نفس البناية بســـبب 
خاف ســـابق على وصلـــة الكهرباء. مما 
أدى إلى مشـــاحنة مـــع إخوتـــه األخيرين 
فقـــام المتهـــم بالدخول إلى بيتـــه وإحضار 

رمـــح وطعـــن أخيـــه بواســـطة الرمح في 
صدره واســـتمر في الضغـــط على الرمح 
لكـــي يختـــرق جســـد أخيه بشـــكل اعمق.
وقـــد تدّخـــل الجيـــران الذين وصلـــوا إلى 
مـــكان الحـــادث وأبعـــدوا المّدعـــى عليه 
عـــن أخيـــه المصـــاب. وبقـــي الرمح في 
جســـد المصـــاب إلـــى أن وصلت ســـيارة 
إســـعاف ونقلتـــه إلـــى مستشـــفى هعيمك. 
حيـــث خضـــع هنـــاك لعمليـــة جراحيـــة 
إلخـــراج الرمـــح. هـــذا وتطالـــب النيابة 
المتهـــم حتى  بتمديـــد اعتقـــال  المحكمـــة 
ضـــده. القانونيـــة  اإلجـــراءات  انتهـــاء 

تعـــرض ثاثـــة فتيـــان) 13 و14 عاما(
إلطـــاق النار فجـــر الخميـــس, في رهط 
ممـــا اســـفر عن إصابـــة احدهـــم بجروح 
بالغـــة الخطـــورة فيمـــا تفاوتـــت حالـــة 
اآلخرْيـــن مـــا بيـــن خطيرة ومتوســـطة .

وقد تـــم نقـــل المصابيـــن الى مستشـــفى 
ســـوروكا فـــي بئـــر الســـبع للمعالجـــة . 
وقـــد افـــادت الشـــرطة انـــه تـــم العثور 
اوال فـــي احد الشـــوارع علـــى اثنين من 

المصابيـــن الثاثـــة وعليهمـــا عامـــات 
رجـــال  قـــام  أن  وبعـــد  النـــار  اطـــاق 
الشـــرطة بأعمـــال تمشـــيط عثـــروا على 
المصـــاب الثالـــث وهرعت الـــى المكان 
طواقـــم اســـعاف قامـــت بنقـــل الجرحى 
الى مستشـــفى ســـوروكا في بئر الســـبع . 
القبـــض  الشـــرطة  ألقـــت  والحقـــا 
بشـــبهة  اثنيـــن  مشـــتبهين  علـــى 
النار. إطـــاق  فـــي حادثـــة  ضلوعهمـــا 

تحقيقاتها في  إســـرائيل  أنهـــت شـــرطة 
قضيـــة مقتـــل الشـــاب راشـــد دويكات 
 ،25.09.2020 يـــوم  يافـــا  مـــن 
حيـــث اعتقلـــت هذا األســـبوع خمســـة 
مشـــتبهين ســـكان مدينـــة يافـــا بشـــبهة 
القتـــل. جريمـــة  فـــي  تورطهـــم 

ووفـــق بيان عممته الشـــرطة اســـرائيل 
جـــاء :"فتحـــت الوحـــدة المركزيـــة في 
لـــواء تل أبيـــب تحقيقاً منذ حوالي ســـتة 
أشـــهر، فـــور تلقيهـــا باًغا يـــوم -25
حادثة  لوقـــوع  شـــبهة  2020-9حـــول 
إطـــاق نـــار فـــي مدينـــة يافـــا, والتي 
أســـفرت عن وفاة احـــد ســـكان المدينة 
راشـــد دويـــكات البالغ مـــن العمر 35 
عاًمـــا، بينما كان جالســـاً في ســـيارته".

وجـــاء في البيـــان: "في غضـــون ذلك، 
أجرى محققـــو الوحدة المركزية في لواء 
تل أبيـــب تحقيًقا ســـرًيا ، والـــذي تخلل 
مختلفة,  تكنولوجيـــة  وســـائل  اســـتخدام 
وتحليـــل بينـــات مخبريـــة فورنزية, الى 
جانـــب اتخاذ اجـــراءات تحقيـــق معقدة، 
الكشـــف عـــن هويـــة  إلـــى  ممـــا أدى 
المشـــتبهين من ســـكان مدينـــة يافا, إثر 
تورطهم فـــي جريمة القتـــل، على خلفية 
نزاع قديـــم بيـــن عائات فـــي المدينة.
ومع انتقـــال التحقيق الى المســـار علني 
، داهم شـــرطيون ســـريون مـــن الوحدة 
المركزيـــة لـــواء تـــل ابيـــب, منـــازل 
المشـــتبهين والقـــوا القبـــض على 5 من 
ســـكان مدينة يافا لاشـــتباه بتورطهم في 
جريمـــة القتل، هـــذا إلى جانـــب تفتيش 
منازلهـــم لضبـــط بينات التي قـــد تكون 
ذات صلة بالتحقيق، هـــذا وتمت إحالتهم 
الـــى التحقيـــق فـــي مكاتـــب الوحـــدة.
وفقـــا الحتياجـــات  الشـــرطة,  وتنـــوي 
مـــن  تطلـــب  أن  ونتائجـــه،  التحقيـــق 
محكمـــة الصلـــح في تـــل أبيـــب, تمديد 
توقيف المشـــتبهين على ذمـــة التحقيق".

اتهام رجل طعن أخاه بســـبب خالف 
عىل "وصلة كهرباء" يف بلدة مشـــريفة

إصابة ثالثة فتيان بجـــراح جراء تعرضهم 
لعيارات نارية يف رهط واعتقال مشـــتبهني

اعتقـــال خمســـة مشـــتبهني بقتل 
الشـــاب راشـــد دويكات مـــن يافا 

الديمقراطيـــة  الجبهـــة  هيئـــات  قـــررت 
الشيوعي،  للســـام والمســـاواة، والحزب 
وبعـــد مـــداوالت عـــدة، عـــدم التوصية 
الحكومـــة،  لتشـــكيل  مرشـــح  أي  علـــى 
وهـــذا علـــى ضـــوء الوضـــع الناشـــئ، 
والســـيناريوهات التي ظهـــرت في األيام 
األخيـــرة، فموقفنـــا ضد بنياميـــن نتنياهو 
كشـــخص، ولكـــن فـــي األســـاس كنهج، 
المنفلـــت. االســـتيطاني  اليميـــن  نهـــج 
وعلـــى مدى األســـبوع الماضـــي، ُعقدت 
الجبهـــة  لهيئـــات  اجتماعـــات  سلســـلة 
هـــو  األول،  القـــرار  وكان  والحـــزب، 
أن يثبـــت رئيـــس حـــزب "يـــش عتيـــد" 
يائيـــر لبيـــد أن لديـــه 55 نائبـــا يوصون 
بـــه لتكليفـــه لتشـــكيل الحكومـــة، ومـــن 
ثـــم ســـتكون القائمـــة المشـــتركة علـــى 
بشـــروط. التوصيـــة  لبحـــث  اســـتعداد 

للقـــرار،  التالـــي  اليـــوم  فـــي  أنـــه  إال 
اتضـــح أن لبيد أبدى اســـتعدادا لتشـــكيل 
حكومـــة برئاســـة تناوبيـــة، مـــع زعيـــم 
كتلـــة "يمينـــا" نفتالـــي بينيـــت، من غاة 
فـــي  المتطـــرف،  االســـتيطاني  اليميـــن 
حيـــن أن شـــركاء مفترضيـــن للبيـــد، في 
مـــا يســـمى "معســـكر رفـــض نتنياهو"، 
يســـاندون هـــذه الفكـــرة، وهـــم أصـــا 
المتطـــرف. االســـتيطاني  اليميـــن  مـــن 

وكما اشـــرنا هنا وأكدنا، فـــإن معارضتنا 
لنتنياهـــو هي أيضـــا معارضتنـــا للنهج، 
تدفـــع  حكومـــة  تكـــون  أن  والهـــدف 
وانهـــاء  الفلســـطينية،  القضيـــة  بحـــل 
االحتـــال، ووقف كل أشـــكال سياســـات 
سياســـات  وتتبـــع  العنصـــري،  التمييـــز 
الشـــرائح  تســـاند  اجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
والمتوســـطة. والضعيفـــة  الفقيـــرة 

الجبهة الدميقراطية والحزب الشـــيوعي يقرران 
عدم التوصية عىل مرشـــح لتشـــكيل الحكومة

تشـــكيل  اإلســـرائيلية  الشـــرطة  تعتـــزم 
مـــن  جديـــدة  "مســـتعربين"  وحـــدة 
البلـــدات  فـــي  تنشـــط  أن  المقـــرر 
والعنـــف. الجريمـــة  لمكافحـــة  العربيـــة 
اإلســـرائيلية،   12 القنـــاة  ذكـــرت  وقـــد 
مســـاء الثاثـــاء ان الشـــرطة تعمـــل على 
الجديـــدة  المســـتعربين  وحـــدة  تشـــكيل 
والجريمـــة  العنـــف  ومحاربـــة  لمكافحـــة 
فـــي المجتمـــع العربي . وجـــاء أن الوحدة 
الحـــدود  حـــرس  قيـــادة  تحـــت  ســـتعمل 
بهـــدف احباط محـــاوالت تصفيـــة وضبط 
العصابـــات. تســـتخدمها  قتاليـــة  وســـائل 

وبحســـب القناة فـــان الوحدة التي ستباشـــر 
عملها في غضون اشـــهر ســـتضم عناصر 
جديدة الى جانب مستعربين سبق وان قاموا 
بنشـــاطات في المناطق وشـــرقي اورشليم 
القدس وعند الحدود المصرية . وســـيندمج 
افرادهـــا في المـــدن والقـــرى العربية على 
انهم ســـكان محليون ســـعيا لـــوأد االجرام.

ويشـــار الـــى ان المفتـــش العام  للشـــرطة 
تعهـــد  قـــد  شـــابتاي  كوبـــي  الجنـــرال 
فـــي  والعنـــف  الجريمـــة  باجتثـــاث 
حصـــدت  والتـــي  العربـــي   المجتمـــع 
الماضـــي. العـــام  شـــخصا   113 ارواح 

قال مســـؤول مشـــروع الكورونـــا "مغين 
يســـرائيل" في وزارة الصّحة اإلســـرائيلية، 
يتـــّم  أن  يرّجـــح  إنّـــه  ب. نحمـــان أش"، 
إلغاء أمـــر فـــرض ارتـــداء الكمامات في 
بـــدًءا من األســـبوع  المفتوحـــة  األماكـــن 
القـــادم وذلـــك بموجـــب توصيـــة الطاقـــم 
المهنـــي لألوبئـــة التابع لـــوزارة الصّحة.

وأوضـــح ب. أش فـــي نفـــس الوقـــت أّن 

:"وجـــوب ارتـــداء الكمامات فـــي األماكن 
المغلقة أو اماكن التجمهر ســـيظّل ســـارًيا، 
علـــى األقل في هـــذه المرحلـــة"، على حّد 
تعبيره. وأّكد أنّه "ال يوجد أي نقاشـــات في 
هذا الجانـــب حالًيا، بحيـــث ننتظر أن نرى 
كيف ســـتمّر المرحلة األولى من عدم وضع 
الكمامـــات فـــي األماكن المفتوحـــة والحًقا 
سنجري جلســـات تقدير وتقييم لألوضاع".

ب. نحامن أش يرّجح: ســـيتّم إلغاء فـــرض ارتداء 
الكاممة باألماكن املفتوحة بدًءا من األسبوع القادم

الرشطة بصدد تشـــكيل وحدة مســـتعربني 
خاصة ملكافحة الجرميـــة يف املجتمع العريب
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تجّددي مع لوازم األرسّة األجمل 

أصحاب بطاقة اعتامد

مركنتيل ساميل

Yard&Co يف شبكة حوانيت

عند استالم كشف بطاقة االعتامد

خاضع ملا هو مذكور يف موقع مركنتيل ساميل.

خدمات بامتياز

تخفيض ثابت5.5%

يتمتعون من

انطلـــق  مهيـــب  تاريخـــي  مشـــهد  فـــي 
مـــن  الملكيـــة  الموميـــاوات  موكـــب 
المتحـــف المصـــري في ميـــدان التحرير، 
القاهـــرة  المصريـــة  العاصمـــة  بوســـط 
مســـاء الســـبت، إلـــى المتحـــف القومـــي 
جنوب  بالفســـطاط  المصريـــة  للحضـــارة 
المومياوات  ستســـتقر  حيـــث  العاصمـــة، 
األخيـــرة. مثواهـــا  فـــي  الملكيـــة 

الملكـــي  الموكـــب  اســـتقبال  فـــي  وكان 
ملـــكا   18( موميـــاء   22 مـــن  المكـــون 
وأربـــع ملـــكات( لـــدى وصولـــه متحف 
الحضـــارة الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، 
طلقـــة   21 الشـــرف  حـــرس  وأطلـــق 
المتحف. أمـــام  مـــن  لملوك مصر  تحيـــة 

وقـــال وزيـــر اآلثـــار المصـــري خالـــد 
العنانـــى، إن الملـــك ســـقنن رع، ســـيقود 

األخيرة  رحلتهـــم  فـــي  الملـــوك  موكـــب 
بهـــا  بطريقـــة  الحضـــارة  متحـــف  إلـــى 
 100 قضـــوا  أن  بعـــد  وذلـــك  إجـــال. 
بالتحرير. المصـــري  المتحـــف  فـــي  عام 
وســـار الموكب من خال عربـــات مزينة 
ومجهزة  فرعونيـــة  ونقـــوش  برســـومات 
بجـــو خـــاص يحتـــوي علـــى النيتروجين 
حتـــى تكـــون الموميـــاوات فـــي ظروف 
عربـــة  كل  وتحمـــل  للنقـــل،  مناســـبة 
وســـط  بداخلها،  الموجـــود  الملـــك  اســـم 
حراســـة أمنيـــة مشـــددة وتقـــدم الموكب 
الجمهوري. للحـــرس  النارية  الدراجـــات 
واســـتغرق الموكـــب حوالـــي 40 دقيقـــة 
قطـــع خالهـــا ســـبع كيلومتـــرات، تقدمه 
الملـــك ســـقنن رع من األســـرة الفرعونية 
الســـابعة عشر )القرن الســـادس عشر قبل 

رمســـيس  الملك  مؤخرته  وفـــي  المياد(، 
التاســـع مـــن األســـرة العشـــرين )القرن 
الثاني عشـــر قبل الميـــاد. كما ضم الملك 
رمســـيس الثانـــي والملكـــة حتشبســـوت.
لمشـــاهدة  المصرييـــن  آالف  وتجمـــع 
الحـــدث التاريخـــي، وعلى طـــول طريق 
الموكـــب، حيث بـــدأت مراســـم فرعونية 
مـــن ميـــدان التحريـــر لتنطلـــق العربات 
الملـــوك،  موميـــاوات  تحمـــل  التـــي 
وســـط أجـــواء احتفاليـــة مهيبـــة، امتدت 
كان  حيـــث  الحضـــارة  متحـــف  إلـــى 
حفـــل موســـيقي فـــي انتظـــار الملـــوك.
بمســـلة  التحريـــر  ميـــدان  تزيـــن  كمـــا 
فرعونيـــة تـــم جلبهـــا من األقصـــر، وتم 
باألضـــواء المحيطـــة  المبانـــي  تزييـــن 
الســـبت  مســـاء  السيســـي  الرئيس  وافتتح 

أيضـــا، القاعـــة المركزيـــة فـــي المتحف 
الـــذى  المصريـــة،  للحضـــارة  القومـــي 
الملكيـــة،  الموميـــاوات  اســـتقبل موكـــب 
وتشـــمل ما يقرب من 1600 قطعة أثرية 
عن الحضـــارة المصرية عبـــر عصورها 
المختلفـــة منـــذ عصـــور ما قبـــل التاريخ 
ومـــرورا بالعصور الفرعونيـــة واليونانية 
واإلســـامية  والقبطيـــة  والرومانيـــة 
وصـــوال للعصـــر الحديـــث والمعاصـــر.

الـــزوار  الموميـــاوات  قاعـــة  وتســـتقبل 
18 أبريل/نيســـان المقبل  ابتداء من يـــوم 
العالمي.  التـــراث  يـــوم  يوافـــق  والـــذي 
فـــي  الموميـــاوات  تعـــرض  وســـوف 
صناديـــق خاصـــة مجهزة بـــأدوات حديثة 
وســـيعرض  والرطوبة،  الحـــرارة  لضبط 
بجانـــب كل مومياء التابـــوت الخاص بها.

"املوميـــاوات امللكيـــة" يف موكـــب مهيـــب مـــن القاهرة إىل الفســـطاط
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ـــق  ـــة النقان ـــع فئ ـــرائيل، توّس ـــي إس ـــق ف ـــال النقان ـــدة مج ـــك، رائ ـــركة زوغلوب ش
ـــر،  ـــوم البق ـــن لح ـــدة م ـــلة جدي ـــوم” – سلس ـــك بريمي ـــق “زوغلوب ـــة وتُطل المغّلف
األوز والبســـطرامة فائقـــة الجـــودة والغنيـــة بطعمـــات  مختلفـــة، مســـتوحاة 
ــي  ــي لمحّبـ ــد” البيتـ ــب ال-”ترينـ ــم وتواكـ ــول العالـ ــك حـ ــت بوتيـ ــن حوانيـ مـ

الطبـــخ والطعـــام الممّيـــز بمذاقـــه.
ـــق  ـــع طب ـــة م ـــت أو الضياف ـــهّية بالبي ـــة ش ـــتمتاع بوجب ـــي االس ـــون ف ـــا ترغب عندم
ـــروا وجبـــة جّربتوهـــا خـــارج البـــاد أو  نقانـــق فاخـــر، أو عندمـــا تريـــدون أن تتذكُّ
ـــن:  ـــار بي ـــم اإلختي ـــات، يمكنك ـــاندويش ذي طبق ـــي س ـــة ف ـــة مثالي ـــتمتاع بلقم االس
كـــورن بيـــف، روســـت بيـــف، كونفـــي حبـــش وأوز، ســـرفياد أو بســـطرامة علـــى 
طريقـــة توســـكانا. تســـتطيعون اإلســـتمتاع بهـــا ســـاخنة أو بـــاردة لمـــن يريـــد 

ـــّي. ـــكٍل خيال ـــهّيا بش ـــا ش طعام
ـــرة  ـــنة األخي ـــي الس ـــه ف ـــا بأن ـــرائيلي وفهمن ـــع اإلس ـــذوق المجتم ـــا ب ـــن معرفتن م
ـــة  ـــى درج ـــى أعل ـــول عل ـــون بالحص ـــن يرغب ـــتهلكين الذي ـــن المس ـــد م ـــك العدي هنال
مـــن المتعـــة والجـــودة وطعـــم الطبـــخ البيتـــي، أنتجـــت زوغلوبـــك سلســـلة 
ــر، بســـطرامة حبـــش وأوز ذات  ــم بقـ ــن لحـ ــات مـ ــوم” – منتجـ “زوغلوبـــك بريميـ
جـــودة وطعـــم مدّلـــل، التـــي تحـــّول كل ســـاندويش لوجبـــة مثاليـــة ولذيـــذة. 
تُعـــرض المنتجـــات فـــي رُزم 200-120 غـــرام فـــي بـــرادات النقانـــق فـــي الســـوبر 
ـــك  ـــرة زوغلوب ـــن خب ـــد ع ـــك تجّس ـــن زوغلوب ـــدة م ـــات الرائ ـــلة المنتج ـــت. سلس مارك

الواســـعة والغنيـــة فـــي هـــذا المجـــال.  
تحت شعار: زوغلوبك بريميوم. شهّي بشكٍل خيالّي تجدون 5 منتجات:

ـــلطة  ـــل أوس ـــاندويش مدّل ـــي لس ـــوّي، مثال ـــدر بقرمش ـــرائح ص كـــورن بيـــف – ش
ـــش” ـــع “تات م

ـــّي  ـــكٍل مثال ـــج بش ـــذة، تندم ـــوّية ولذي ـــف بقرمش ـــرائح كت ـــف – ش ـــت بي روس
ـــارد. ـــاخن أو ب ـــاندويش س ـــي س ف

ســـرفيالد كالســـيكي – نقانـــق جافـــة، تحجـــز مكانهـــا الفاخرعلـــى طبـــق 
ضيافـــة بجانـــب مشـــروب بـــارد.

ــاندويش  ــة، لسـ ــرائح أوز مدّخنـ ــش وشـ ــي حبـ ــش وأوز – كونفـ ــي حبـ كونفـ
ــة. ــة للعّجـ ــة مثاليـ ــهّي أو كإضافـ شـ

ــة علـــى  بســـطرامة علـــى طريقـــة توســـكانا – بســـطرامة حبـــش مدّخنـ
الطريقـــة اإليطاليـــة، تندمـــج بمثاليـــة مـــع المقّبـــات.

ـــرائيل  ـــي إس ـــق ف ـــال النقان ـــادة مج ـــّدر وقي ـــي تص ـــتمّرة ف ـــك مس ـــركة زوغلوب ش
وتطّبـــق رؤيتهـــا بجلـــب منتجـــات شـــهّية وعاليـــة الجـــودة لزبائنهـــا ،ومائمـــة 

للحيـــاة اليوميـــة وكل الميـــول والتفضيـــات فـــي عالـــم الطبـــخ.
ــق  ــّرادات النقانـ ــي بـ ــويق فـ ــبكات التسـ ــع شـ ــي جميـ ــا فـ ــم إيجادهـ يمكنكـ

المغّلفـــة. 

ـــن  ـــاء م ـــيرة العط ـــتمّر بمس ـــل يس ـــك مركنتي ـــنة، بن ـــي كل س ـــم ف ـــا عّودناك كم
ــزأ مـــن  ــزًءا ال يتجـ ــر بنـــك مركنتيـــل نفســـه جـ أجـــل المجتمـــع حيـــث يعتبـ
ـــات  ـــات والمنتج ـــّتى الخدم ـــه ش ـــّدم ل ـــه ويُق ـــط في ـــل وينش ـــذي يعم ـــع ال المجتم
ــات  ــبات وفّعاليـ ــة مناسـ ــاركة ورعايـ ــى المشـ ــك علـ ــرص البنـ المصرفية. ويحـ
ونشـــاطات تجـــري فـــي المجتمـــع العربـــي ونشـــاطات أخـــرى يبـــادر إلـــى 
ـــك  ـــا بن ـــد األم، أم ـــرأة وعي ـــوم الم ـــرم بي ـــي آذار المنص ـــم ف ـــل العال ـــا. احتف إقامته
ـــث  ـــتثنائية، بحي ـــة اس ـــز بطريق ـــهر الممي ـــذا الش ـــال به ـــار االحتف ـــل فاخت مركنتي
قام بسلســـلة نشـــاطات علـــى مـــدار الشـــهر الُمزهـــر تكريًمـــا للنســـاء فـــي 
ـــا  ـــام به ـــارات ق ـــة زي ـــى مجموع ـــاطات عل ـــذه النش ـــتملت ه ـــد اش ـــع. وق المجتم
ممثلـــو البنـــك ومديـــرا منطقتـــي عـــّكا والناصـــرة إلـــى مؤسســـات اجتماعيـــة 

وتربويـــة وســـلطات محليـــة مختـــارة مـــن شـــمال البـــالد حتـــى جنوبهـــا.
ــبات  ــي المناسـ ــاركة فـ ــل بالمشـ ــم مركنتيـ ــا، يهتـ ــًكا مجتمعًيـ ــه بنـ وبصفتـ
ـــع  ـــراكته م ـــى ش ـــه عل ـــق حرص ـــن منطل ـــك م ـــاد وذل ـــال باألعي ـــمية واالحتف الرس
ـــه  ـــذي يجمع ـــي ال ـــل المصرف ـــن العم ـــًدا ع ـــم بعي ـــه معه ـــده وتفاعل ـــه وتواج زبائن
ـــة  ـــاريع االجتماعي ـــن المش ـــر م ـــه للكثي ـــم رعايت ـــم بتقدي ـــروع، ويهت ـــي الف ـــم ف به

والتربويـــة وغيرهـــا.  
ـــد  ـــارة العدي ـــي بزي ـــهر آذار الماض ـــع ش ـــذ مطل ـــك من ـــام البن ـــاطاته ق ـــار نش ـــي إط وف
مـــن المجالـــس المحليـــة، المراكـــز الجماهيريـــة، المستشـــفيات ودور المســـنين 
ـــات  ـــي المؤسس ـــرأة ف ـــرد وام ـــكل ف ـــخصي ل ـــكل ش ـــره بش ـــّدم تقدي ـــا، ليق وغيره

ـــورة.  المذك
ـــروع  ـــي الف ـــن ف ـــي يعمل ـــات اللوات ـــاء بالموّظف ـــل باالحتف ـــك مركنتي ـــام بن ـــك ق كذل

ـــا. ـــور والهداي ـــّن الزه ـــّدم له ـــث ق حي
شـــارك فـــي االحتفـــاالت وزيـــارات المؤسســـات مـــدراء الفـــروع ومديـــرا منطقتـــي 
ـــل،  ـــي مركنتي ـــرة ف ـــة الناص ـــر منطق ـــي، مدي ـــاض دبين ـــيد ري ـــرة: الس ـــّكا والناص ع

ـــّكا. ـــة ع ـــر منطق ـــالم، مدي ـــو س ـــي أب ـــيد عون والس
ـــي  ـــات ف ـــات والعام ـــي المؤسس ـــن ف ـــم الموظفي ـــي طواق ـــاض دبين ـــيد ري ـــأ الس وهّن
ـــن  ـــًدا م ـــعيًدا ومزي ـــًدا س ـــّن عي ـــا له ـــرة متمنًي ـــة الناص ـــي منطق ـــل ف ـــروع مركنتي ف
ـــاح  ـــا وإنج ـــع الهداي ـــي توزي ـــاهم ف ـــن س ـــكر كل م ـــاالت، وش ـــة المج ـــي كاف ـــق ف التأل
ـــرة  ـــة مؤث ـــالم تهنئ ـــو س ـــي أب ـــيد عون ـــه الس ـــك وّج ـــة. كذل ـــادرة الطيب ـــذه المب ه
ـــة  ـــي منطق ـــل ف ـــك مركنتي ـــروع بن ـــي ف ـــات ف ـــم العام ـــًة وطاق ـــاء عام ـــى النس إل

ـــع. ـــي المجتم ـــرأة ف ـــة دور الم ـــى أهمي ـــّددًا عل ـــة، مش ـــّكا خاّص ع
بنك مركنتيل- خدمات بامتياز!

قـــام طاقـــم برنامـــج “حيســـاخون” 
 12 القنـــاة  علـــى  يبـــث  الـــذي 
اإلســـرائيلية بفحـــص عـــدة أنـــواع 
مـــن ِجـــل الغســـيل إلزالـــة البقـــع 
عـــن المالبـــس، بحيـــث تـــم فحـــص 5 

ـــتر  ـــن البولياس ـــل م ـــن والقلي ـــن القط ـــة م ـــة مصنوع ـــوزات متطابق بل
ــع:  ــا بقـ ــنا(، وعليهـ ــم مالبسـ ــا معظـ ــّون منهـ ــي تتكـ ــواد التـ )المـ
ـــع  ـــوا بوض ـــم قام ـــاي. ث ـــوكو، ش ـــوة، ش ـــوب، قه ـــة، كتش ـــل، طحين وح
ـــي  ـــف ف ـــيل مختل ـــل غس ـــتخدمين ِج ـــة مس ـــالة بيتي ـــوزات بغس البل
ـــت متشـــابهة، وجـــرت  ـــر بالذكـــر أن شـــروط الفحـــص كان كل مـــرة. جدي
ــة فـــي  ــة قســـم األقمشـ ــزا شـــمعوني، رئيسـ ــة عاليـ تحـــت مراقبـ

معهـــد المواصفـــات.
إضافـــة للفحـــص المعتـــاد الـــذي شـــمل مراقبـــة األقمشـــة، أُدخلـــت 
ـــن  ـــاش م ـــاف القم ـــة ألي ـــص نظاف ـــة لفح ـــة مظلم ـــى غرف ـــوزات ال البل
الداخـــل. مـــن خـــال هـــذا الفحـــص يمكـــن التمييـــز بيـــن الحـــاالت 
ـــا  ـــت فيه ـــي بقي ـــاالت الت ـــيل والح ـــي الغس ـــع ف ـــا البق ـــت به ـــي أزيل الت

ـــيل. ـــد الغس ـــاف بع ـــي األلي ـــع ف البق
ــة  ــيما بالمرتبـ ــانو مكسـ ــيل سـ ــل الغسـ ــاز ِجـ ــج الفحـــص: فـ نتائـ
األولـــى فـــي إزالـــة البقـــع. ســـانو مكســـيما كريســـتال نـــوار، الـــذي 
ـــر القـــوي،  يعمـــل بتقنيـــة الــــ Active Wash للتنظيـــف الجـــذري والتعطي
ـــب  ـــو مناس ـــيما، وه ـــن ماكس ـــيل م ـــل الغس ـــات ِج ـــن منتج ـــزء م ـــو ج ه

ـــا! ـــا أيًض ـــة منه ـــيل، الناعم ـــاالت والغس ـــواع الغس ـــكل أن ل
المزيد من منتجات مكسيما ِجل غسيل مرّكز:

•    ِجـــل غســـيل بيـــو كولـــد ووتر-إلزالـــة البقـــع بدرجـــة حـــرارة 
منخفضـــة أيًضـــا

ـــب  ـــع مرّك ـــك، م ـــة المس ـــيل برائح ـــك-معّطر غس ـــيل مس ـــل غس •    ِج
الــــ Active Wash للتنظيـــف الجـــذري والتعطيـــر القـــوي

ــة  ــة، الفاتحـ ــس الملونـ ــد ووش-للمابـ ــس أنـ ــيل ِمكـ ــل عسـ •    ِجـ
ــا. ــى فصلهـ ــة إلـ ــة دون الحاجـ والغامقـ

كافيه عليت- عشق القهوة على ذوقك!
هـــل ســـمعتم بمصطلـــح “هوغـــي” مـــن قبـــل؟  يصـــف هـــذا 
المصطلـــح حالـــة مـــن اإلســـترخاء والـــدفء، تتـــم فـــي إطارهـــا 
ـــاح ومتعـــة. أســـس الـ”هوغـــي” تقـــوم  ـــكل ارتي ـــة ب النشـــاطات االعتيادي
علـــى االســـتمتاع باللحظـــات الممتعـــة خـــالل اليـــوم- كاالســـترخاء، 
ـــوة. ـــن القه ـــان م ـــرب فنج ـــاء لش ـــع األصدق ـــوس م ـــة، والجل ـــة بيتي وجب
ــم  ــوة وبجانبكـ ــن القهـ ــا مـ ــون كوبًـ ــكم تحملـ ــم أنفسـ ــل تخّيلتـ هـ
ـــا  ـــط م ـــذا بالضب ـــا؟ ه ـــبب م ـــه لس ـــن قراءت ـــم ع ـــذي توّقفت ـــاب ال الكت

يحصـــل لنـــا أيًضـــا!
ــتمتاع  ــي االسـ ــاعدتكم فـ ــا لمسـ ــت هنـ ــه عليـ ــي كافيـ ــا فـ خبراؤنـ
ـــات  ـــكيلة منتج ـــم. تش ـــى ذوقك ـــكان، وعل ـــدر اإلم ـــرة ق ـــات الصغي باللحظ
ــس”  ــوة “نميـ ــوة: قهـ ــّب للقهـ ــب ذوق كل محـ ــت تناسـ ــه عليـ كافيـ
ــد  ــة بالتجميـ ــوة المجففـ ــاق القهـ ــيكية، عشـ ــة والكاسـ المحبوبـ
سيســـّرهم أن يختـــاروا الطعـــم الـــذي يناســـبهم مـــن سلســـلة 
ـــخاص  ـــا األش ـــا، أم ـــي ذوق كل زبائنن ـــا لتلّب ـــّورت خصيًص ـــي ط ـــوم الت باتين
ـــن  ـــم م ـــل لديه ـــم المفّض ـــيجدون الطع ـــو، س ـــون االسبرس ـــن يفّضل الذي
ـــعة. ال  ـــوالت الواس ـــكيلة الكبس ـــي تش ـــة ف ـــوة المتفاوت ـــات الق ـــن درج بي
ـــون  ـــن يبحث ـــن، الذي ـــخاص الرياضيي ـــيناكم، األش ـــد نس ـــا ق ـــدوا انن تعتق
ـــك  ـــم كذل ـــض، أنت ـــروج للرك ـــل الخ ـــة قب ـــن اليومي ـــة الكفايي ـــن جرع ع
ــة  ــّن المختلطـ ــاف البـ ــن أصنـ ــّون مـ ــه توركـــي” المكـ لديكـــم “كافيـ
ـــة. ـــة المطلوب ـــم والنكه ـــل للطع ـــص للتوّص ـــة تحمي ـــّر بعملي ـــي تم والت
كافة منتجات كافيه عليت متاحة للشراء عبر موقعنا: 

/https://elite-coffee.co.il
إغلوا المياه واتركوا الباقي علينا!

ـــال  ـــنيكرز للرج ـــن الس ـــدة م ـــكيلة جدي ـــق تش ـــباب تطل ـــاء الش ـــوار ألزي ـــركة رن ش
ـــف. ـــذا الصي ـــري له ـــر العص ـــتكمل المظه ـــرة تس ـــم فاخ بتصامي

ـــة  ـــة وجذاب ـــة، عصري ـــم مختلف ـــن 5 تصامي ـــوم م ـــنيكرز بريمي ـــكيلة س ـــّون تش تتك
ـــة  ـــن الراح ـــث ع ـــذي يبح ـــرائيلي ال ـــل اإلس ـــب الرج ـــة لتناس ـــة فائق ـــت بعناي ُصّمم

ـــده. ـــذي يري ـــر ال ـــى المظه ـــي عل ـــل بالتال ـــا ليحص ـــذاب مًع ـــر الج والمظه
ـــاج  ـــّد ال تحت ـــة للم ـــات قابل ـــرة، رّباط ـــل مثي ـــى تفاصي ـــم عل ـــوي التصامي ـــا تحت كم
ـــا  ـــدم وتمنحه ـــف الق ـــدرس” ك ـــي “ت ـــات“MEMORY FOAM” الت ـــط وزّودت بضبان للرب

ـــة. ـــوازن والراح الت
تجـــدون فـــي التشـــكيلة أحذيـــة ســـنيكرز عاليـــة ومنخفضـــة، بجـــودة فائقـــة 
وباللونيـــن األســـود واألبيـــض، مناســـبة لاســـتخدام اليومـــي وكذلـــك لـ”لـــوك” ليلـــي.

ـــع:  ـــبكة والموق ـــت الش ـــي حواني ـــراء ف ـــة للش ـــدة متاح ـــة الجدي ـــكيلة األحذي تش
 https://www.renuar.co.il/he/men/shoes/sniqrs.html

تميـــل الكثيـــر مـــن العائـــات مؤخـــرًا إلـــى تبّنـــي “ترنـــد” نصـــب عريشـــة فـــي 
ســـاحات البيـــوت، خاصـــة مـــع حالـــة الطقـــس فـــي البـــاد والتوقيـــت الصيفـــي 
الـــذي يســـمح لنـــا باالســـتمتاع بســـاعات ضـــوء إضافيـــة، األمـــر الـــذي يشـــّجع 
ـــدة.  ـــى البرن ـــة أو عل ـــي الحديق ـــار ف ـــة اإلفط ـــعة لوجب ـــة الموس ـــتضافة العائل اس
ـــدة  ـــى مائ ـــع عل ـــد وتجتم ـــظ بالتقالي ـــت تحتف ـــا زال ـــات م ـــن العائ ـــد م ـــع أن العدي م

ـــخ.  ـــي المطب ـــار ف اإلفط
ــة  ــاءة طاولـ ــم إلضـ ــا وتدعوكـ ــا كريًمـ ــم رمضانًـ ــى لكـ ــورا تتمنـ ــاني تيئـ محسـ
ـــن  ـــه، م ـــت أو خارج ـــي البي ـــواء ف ـــنة، س ـــذه الس ـــا ه ـــة حّضرتموه ـــار أو كل زاوي اإلفط
ـــن  ـــر م ـــوء ودفء أكث ـــه ض ـــار كل ـــتمتعوا بإفط ـــعة لتس ـــا الواس ـــكيلة منتجاته تش

 www.lighting.co.il :أي وقـــت مضـــى. لمشـــاهدة تشـــكيلة المنتجـــات
رمضان كريم وصوم مقبول وإفطار شهي!

فروع مركنتيل في البالد تحتفل 
بشهر المرأة العالمي 

إفسحوا مكانـًا الئقـًا ومحترمـًا 
على الطاولة لسلسلة زوغلوبك 
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التاريـــخ يعيد نفســـه مجـــدداً فـــي األردن 
وبالتحديد مـــع العائلة الهاشـــمية. فما جرى 
في األردن مـــن إعان ولي العهد الســـابق 
األمير حمزة شـــقيق العاهـــل األردني الملك 
عبـــد هللا عانيـــة بأنه لـــن يلتـــزم بقرارات 
ملكيـــة تبلغهـــا مباشـــرة من رئيـــس اركان 
القـــوات المســـلّحة الملكية االردنيـــة اللواء 
يوســـف الحنيطـــي واعلـــن عـــن ذلك في 
تســـجيل jم تســـريبه للعالم يعتبر با شـــك 
رســـالة تحـــّدي غير مســـبوقة فـــي تاريخ 
المملكة منذ تأسيســـها قبل اكثر من مئة عام 
مـــا حـــدث فـــي األردن يعيد إلـــى األذهان 
ولـــو كان ذلـــك تحـــت ظـــروف مغايرة، 
عندمـــا كان االميـــر الحســـن وليـــاً لعهـــد 
شـــقيقه الملك حســـين حتى االيـــام االخيرة 
مـــن حياتـــه. والمعـــروف أن الراحل كان 
آخـــر أيـــام حياته في فـــي رحلـــة عاجية 
في الواليـــات المتحـــدة. وقد قطـــع رحلته 
فجـــأة وعـــاد مؤقتـــاً إلـــى عمـــان ليعلـــن 
ابعـــاد شـــقيقه ولـــي العهـــد األمير حســـن 
عـــن توليـــه للعـــرش وتعيين ابنـــه االمير 
عبـــد هللا ولياً لعهـــده. وحســـب المعلومات 
المتوفـــرة، جاء إعـــان الراحـــل في وقت 
كانـــت زوجـــة األمير حســـن  الباكســـتانية 
تعمـــل على  بغييـــر اثاث القصر اســـتعداداً 
لدخـــول "الســـيد الجديـــد" إليه. لكـــن رياح 
العرش لم تجر كما اشـــتهتها ســـفن الحسن. 
االمير الحســـن التزم بقرار شـــقيقه الراحل 

الحســـين الذي كان على فراش الموت، لكن  
ابـــن الملك الراحل حمزه االخ غير الشـــقيق 
للملـــك عبد هللا يرفض االلتـــزام بقرار أخيه 
صاحـــب العـــرش. صحيح أن قـــرار الملك 
عبد هللا لـــم يتعلق بالعرش بمعنـــى أنه كان  
اقل كثيـــراً من قـــرار والده الراحـــل إبعاد 
شـــقيقه عن واليـــة العهد، لكـــن  المهم هو 
اإللتـــزام بالقـــرار الملكي. ألحســـن احترم 
قـــرار أخيـــه والتزم بـــه ، وحمـــزة أعلن 
العصيان عليه ورفـــض اإللتزام. فماذا بعد؟
المرحلـــة التـــي يمـــر بهـــا األردن حاليـــاً 
حساســـة جداً، والمملكـــة ال تتحمل أي هزة 
سياســـية، خصوصـــا أن األردن يعاني من 
ظـــروف اقتصاديـــة صعبـــة للغاية بســـبب 
جائحـــة كورونـــا،  وما حدث فـــي المملكة 
فـــي هـــذا الوقت داخل األســـرة الهاشـــمية 
أمـــر مســـتغرب جـــداً. إن مـــا حصل هو 
بالفعـــل ســـابقة ويمكـــن القـــول أن األمير 
حســـن لـــم يبـــد أي رد فعـــل ســـلبي إزاء 
قرار أخيـــه الراحل، واســـتمر فـــي العمل 
الفكـــري والثقافـــي إلـــى أن طلـــب منـــه 
صاحـــب العـــرش التدخل بينه وبين شـــقيقه 
لتســـوية الخافـــات بينهما. هـــذه الخافات 
التـــي كادت أن تـــؤدي إلـــى انقـــاب، لكن 
االعام األردنـــي لم يتحدث عنهـــا أبداً في 
الســـابق وكان هنـــاك نعتيم إعامـــي عليها 
رغـــم وجودهـــا داخل األســـرة الهاشـــمية. 
والســـؤال المطروح اآلن، فـــي ظل رفض 
األمير حمـــزة للقرار الملكـــي باإلبتعاد عن 
النـــاس واإلعام مـــا الذي ســـيفعله العاهل 

االردني بعد تمرد اخيه عليه ؟ ال ســـيما وأن 
قراراتـــه بماحقة الذين اتهمـــوا في االردن 
بالعمل على المســـاس بأمـــن الدولة االردنية 
تحظـــى بتأييد شـــعبي. ولكن ماذا بالنســـبة 
لألميـــر حمزة الذي انتهك الســـيادة األردنية  
بتآمـــره علـــى المملكة وداس علـــى القانون 
بتمرده علـــى قرار أخيه.  فعلـــى من يعتمد 
األميـــر الشـــاب فـــي عصيانه؟ هـــل يعتمد 
مثـــًا على بعض أفراد االســـرة الهاشـــمية 
ويحتكم إليهـــم، أم يعتمد على دعم خارجي؟ 
علمـــاً بأن ال فـــرق إن بقي الملـــك عبد هللا 
أو أتـــى األميـــر حمزة لتولـــي العرش، فلن 
يتغير أي شـــيسء في النهج السياســـي العام 
لألردن كونها سياســـة مرســـومة مســـبقاً.
الافت لإلنتباه أن البيان الحكومي الرســـمي 
األخيـــر، نفى اتهام األمير حمـــزة بمحاولته 
ترتيب انقاٍب، لكـــن البيان تضمن من جهة 
ثانيـــة "تواصله مـــع شـــخصياٍت مجتمعيٍة 
لزعزعـــة األمن فـــي البلـــد واتصاالِته مع 
التوقيت األنســـب  بشـــأن  جهـــاٍت خارجيٍة 
للبـــدء بتحـــّركاٍت لزعزعة أمـــن األردن،
ال شـــك أن زعزعة أمن البلد قضية خطيرة 
وحساســـة في نفس الوقت. وفـــي ظل البيان 
الحكومي يجـــوز لنا  طرح ســـؤال عما إذا 
كان األميـــر حمزة كان يجهز نفســـه لترتيب 
انقـــاب علـــى العرش، أم العمـــل فقط على 
تشـــجيع مظاهـــرات واحتجاجات قـــد تأتي 
باألميـــر فـــي النهاية إلـــى ســـدة العرش؟ 
ما يلفـــت اإلنتبـــاه أيضـــاً امتنـــاع العرش 
حتـــى هـــذا اليـــوم عن اتخـــاذ إجـــراءات 

األمير  بحـــق  قانونية 
حمزة تتناســـب وحجم 
أفعالـــه، ألن فـــرض 
الجبريـــة  اإلقامـــة 
المتمرد  األميـــر  على 

واعتقـــال مقّربين منه وســـحب حراســـاته، 
هـــي إجـــراءات تعـــود بالدرجـــة األولـــى 
لحماية المؤّسســـة الملكية وليـــس لمعاقبته. 
إن أخطـــر شـــيء فـــي الحالـــة األردنيـــة 
خـــاف أشـــقاء الســـلطة، رغـــم أن األمر 
قـــد تـــم حســـمه نهائيـــاً بتولي الملـــك عبد 
هللا العـــرش الهاشـــمي،  لكـــن كمـــا أعتقد 
فـــإن قـــرار الملـــك إبعـــاد اخيـــه االميـــر 
حمـــزه عـــن والية العهد  ســـاهم في نشـــر  
بـــذور التفرقـــة ونمـــت هذه الـــذور لتصل 
فـــي األحـــداث األخيـــرة. إلـــى ذروتهـــا 

صحيـــح أن اجهـــزة االمـــن االردنية كانت 
يقظـــة إلـــى أقصـــى حـــد  وكشـــفت كافة 
البلـــد،  اســـتقرار  لزعزعـــة  التحـــركات  
لكـــن المشـــكلة تكمـــن اآلن فـــي أن األمير 
حمـــزة يتحـــدى األجهـــزة األمنية وشـــقيقه 
بإعانـــه أنـــه لـــن يســـكت. فهـــل يخطط 
األميـــر المتحـــدي لعمـــل معيـــن فـــي ظل 
مواصلتـــه المواجهـــة مع أخيـــه؟ وإلى أي 
مدى يســـتطيع العاهل األردنـــي تحمل هذا 
التحدي؟ وهل يســـتطيع عمه األمير حســـن 
وضع حد للخـــاف؟ والســـؤال األخير هل 
يضطـــر صاحـــب الجالـــة فيما لو فشـــل 
عمـــه الحســـن، علـــى إنهـــاء الموضـــوع 
بطريقـــة أخـــرى؟ ولكـــن كيـــف ومتـــى؟

رماح يـــــــــــصّوبهــــــا – معــــــــــني أبــــــــــو عبـــــــــــــيـــــــــد

مقاالت

األمري حمزة يتحدى املللك عبد الله... مواجهة غري مسبوقة يف تاريخ األردن
حـازم  أحــمــــد  اإلعالمــــي 

من يدعـــو لبنـــاء مجتمع حضـــارّي راق 
وموّحد ويؤمن بالقيم اإلنســـانيّة واإلنســـان 
أّوال، ويدعـــو لإلصـــاح والتوعية، وينبذ 
والتعّصـــب،  العنـــف  مظاهـــر وأشـــكال 
ويؤمن بحّريّة التعبيـــر والنقد البنّاء المبنّي 
على حقائـــق وفصل الدين عن السياســـة، 
ويحترم األديان الســـماويّة كاّفة، ال شـــّك 
فـــي أنّـــه إنســـان واٍع، مثقـــف، ومتّزن. 
مـــا ذكر ينطبـــق جملـــة وتفصيـــا على 
إليـــاس  المربّـــي  الشـــفاعمرّي  الكاتـــب 
األيّـــام  هـــذه  أصـــدر  الـــذي  نصـــرهللا 
مجتمـــع  "نحـــو  األّول  نتاجـــه  باكـــورة 
عقانـــّي"، وقـــد زارنـــي هذا األســـبوع 
فـــي مكتبـــي وأهدانـــي إيّـــاه مشـــكورا.
يدعـــو الكاتـــب مـــن خاله لبنـــاء مجتمع 
حضـــارّي محاوال تشـــييد مدراجـــا يكون 
بمثابـــة نقطة انطاق ليحلّق نحو مســـتقبل 
أفضـــل ومواجهـــة التحّديـــات واألزمات 
والخارجيّـــة،  الداخليّـــة  والمشـــاكل 
لهـــذه  حـــّد  لوضـــع  الكفيلـــة  والســـبل 
المشـــاهد واألوضـــاع المزريـــة والمقلقة 

التـــي تعصـــف بالشـــعب العربـــّي عاّمة 
منقطـــع  وســـعيه  تحديـــدا،  والفلســـطينّي 
االجتماعيّـــة  العدالـــة  لتحقيـــق  النظيـــر 
باإلضافـــة إلـــى تصحيـــح التاريـــخ الذي 
زّور، علـــى حـــّد تعبيـــره، على يـــد فئة 
الشـــخصيّة.  مصالحهـــا  تخـــدم  منتفعـــة 
المســـتعصية  القضايـــا  هـــذه  بـــرزت 
الكتـــاب،  تضاعيـــف  فـــي  والمصيريّـــة 
بـــكّل الكاتـــب  إليهـــا  وتطـــّرق 
تحـــت  يقـــول  إذ  وشـــفافية،  صراحـــة 
الطائفيّـــة  "االنتهازيّـــة  عنـــوان 
الميـــزان": فـــي  والحمائليّـــة 
"هـــذا العالم، ونحن على أبـــواب انتخابات 
محلّيّـــة وربّما برلمانيّة، نشـــهد اســـتمرار 
تفاقم ظواهر ســـلبيّة مثل العنف بأشـــكاله، 
التوتّر، والتراشـــق الطائفّي واالنقســـامات 
الحزبيّـــة، مّمـــا يـــؤّدي النعدام القواســـم 
الوطنيّـــة المشـــتركة، األمر الـــذي يخفي 
فـــي طيّاتـــه مخاطـــر وجوديّة ملموســـة 
أخطـــر  إّن  مجتمعنـــا.  مســـتقبل  تتهـــّدد 
ورشـــة عمل فـــي مجتمعنا هي تســـييس 

أنظمـــة رجعيّـــة  تدعمـــه  الـــذي  الديـــن 
ظاميّـــة متواطئـــة مـــع دول إمبرياليّـــة 
مـــوارد  وتبذيـــر  نهـــب  بينهـــا  يجمـــع 
المتاعبون  ســـينجح  بادها. هل  وثروات 
والعقائـــد  المبـــادئ  تّجـــار  بالعواطـــف، 
المتســـربلون بقشـــور التديّن بالتفّوق على 
والتمّســـك  العاّمة  والمصلحـــة  العقانيّـــة 
بمقولـــة "الديـــن هلل والوطـــن للجميـــع".
وعـــن تـــرّدي وتفاقـــم ظاهـــرة العنـــف 
والفســـاد فـــي مجتمعنـــا وتحـــت عنوان 
"كفـــى قتـــا واحترابـــا" يقـــول: "نلمس، 
كما تشـــير وتؤّكد اإلحصائيّـــات وأحداث 
وتفّشـــي  انتشـــار  يوميًّا  المتواصلة  العنف 
ظاهـــرة العنـــف وتصعيد كّل أشـــكاله في 
مجتمعنـــا العربـــّي. لقد أصبحـــت ظاهرة 
مقلقـــة وخطرة وتمـــّس باألمـــن واألمان 
فـــي حياتنـــا اليوميّـــة، إنّها آفـــة هّدامة، 
جذورهـــا  تقّصـــي  الضـــرورّي  فمـــن 
وأســـبابها. محّركاتهـــا  عـــن  والبحـــث 
ترتبـــط هـــذه الظاهـــرة بعوامـــل تتحّمل 
الدولة  الســـلطة ومؤّسســـات  مســـؤوليّتها 

ناحيـــة،  مـــن 
وكذلـــك القيادات 
ت  عـــا لمجمو ا و

واألفـــراد فـــي المجتمـــع العربـــّي مـــن 
تعـــود جذور  وبرأيـــي  أخـــرى،  ناحيـــة 
هـــذه الظاهـــرة إلـــى تغيّـــرات جســـيمة 
قســـريّة مبتـــورة وســـريعة فـــي واقعنـــا 
الـــذي نشـــأ فـــي أعقـــاب النكبـــة، أقصد 
تحّولنـــا مـــن أغلبيّة إلـــى أقلّيّـــة ترضخ 
للحكـــم العســـكرّي وأنظمـــة الطـــوارئ، 
جـــرت  متعلّمـــة،  غيـــر  فاحيّـــة  أقلّيّـــة 
مصـــادرة حّصـــة األســـد مـــن أراضيها 
التي شـــّكلت مصدر معيشـــتها األساسّي".
يقـــع الكتـــاب فـــي 217 صفحـــة مـــن 
الحجـــم فوق المتوّســـط، صـــدر عن دار 
النشر للدراســـات والنشـــر رام هللا، كتب 
مقّدمـــة الكتـــاب د محّمـــد هيبـــي، أّمـــا 
لوحة الغـــاف فهي للفنـــان زاهد حرش. 
اإلصـــدار  هـــذا  للكاتـــب  أبـــارك 
بعطائـــه  االســـتمرار  لـــه  ونتمنّـــى 
والثقافيّـــة. األدبيّـــة  الحركـــة  ودعـــم 

والحامئلّية الطائـــــــــــــــفّية  واالنتـــــــــــــهازّية  نصـــــــرالله 
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نتيجـــة الصيام و القيـــام باألعمـــال و المتطلبات 
و  لإلنهـــاك  يتعـــرض  الجســـم  فـــإن  اليوميـــة 
فـــي شـــهر رمضـــان. و مـــن أجـــل  التعـــب 
شـــحن  و  التعـــب  و  اإلنهـــاك  مـــن  التخلـــص 
الجســـم بالطاقـــة نقـــدم إليـــِك النصائـــح التالية: 
التـــي  لألطعمـــة  جـــدول  بوضـــع  قومـــي   -
ســـتتناولينها و اذهبي للتســـوق قبل بداية الشهر. 
فـــي  لـــك  محـــدداً  وقتـــاً  اجعلـــي   -
فيـــه.  وقتـــك  كل  تقضـــي  ال  و  المطبـــخ 
- قبـــل أن تبـــدأي بإعداد وجبة اإلفطـــار و وجبة 
الســـحور احصلـــي علـــى قســـط مـــن الراحة. 
- احرصـــي علـــى أن تكـــون المكســـرات مثل 
الجـــوز و اللـــوز و الزبيـــب و التمـــر بداخـــل 
فـــي نظامـــك الغذائـــي ألنهـــا تحتـــوي علـــى 
الفيتامينـــات و المعادن التي تمد جســـمك بالطاقة. 
اإلفطـــار  يكـــون  أن  علـــى  احرصـــي   -

صحيـــا و ابتعـــدي عـــن األطعمـــة المضـــرة. 
شـــراء  أجـــل  مـــن  يـــوم  كل  تخرجـــي  ال   -
ترتاحـــي  أن  علـــى  احرصـــي  و  الطعـــام 
أســـرتك.  وســـط  منزلـــك  فـــي  كاف  لوقـــت 
- ابتعـــدي عن تنـــاول الطعام فـــي المطاعم و ال 
تتناولـــي الطعام بإفراط حتى تصـــل إلى التخمة. 
- بعد تنـــاول وجبة اإلفطار قومي بالمشـــي قليا 
حتـــى تحرقي الســـعرات الحرارية في جســـمك. 
- احرصـــي علـــى تناول وجبة الســـحور كل يوم 
ألنهـــا الوجبـــة األكثـــر أهميـــة فـــي رمضان و 
التـــي تمنحك الطاقـــة التي تعينك علـــى الصيام. 
غســـلها  و  الخضـــروات  بإعـــداد  اهتمـــي   -
ســـريعا  بالطبـــخ  تقومـــي  حتـــى  مبكـــرا 
الوقـــت.  مـــن  مزيـــدا  تضيعـــي  أن  بـــدون 
شـــرب  علـــى  تحرصـــي  أن  عليـــك  يجـــب   -
كميـــات وفيـــرة مـــن الميـــاه بمـــا ال يقـــل عن 
و  اإلفطـــار  وجبتـــي  بيـــن  أكـــواب  ثمانيـــة 
يمكنـــك  و  ترطبـــي جســـمك  حتـــى  الســـحور 
كذلك تنـــاول الســـوائل األخرى مثـــل العصائر 
الطبيعيـــة و الحســـاء و مشـــروبات األعشـــاب. 
- اإلعتـــدال مطلوب في كل شـــيء فـــا تكثري 
من تنـــاول األطعمـــة و المشـــروبات و ال تقللي 
منهـــا ألن األولـــى تعرضك لإلصابة بمشـــكات 
المعـــدة و زيادة الوزن و الثانيـــة تعرضك لفقدان 
العناصـــر الغذائيـــة التـــي يحتاج جســـمك إليها.

لشـــحن  غذائيـــة  نصيحـــة   12
رمضـــان يف  بالطاقـــة  جســـمك 

يأتي شـــهر الصـــوم مـــع ارتفـــاع درجة 
الحرارة فبشـــكل ملحوظ، يـــزداد العطش، 
الســـوائل،  مـــن  مزيـــد  إلـــى  والحاجـــة 
لتعويض الجســـم خال صيـــام النهار، لذا 
يجـــب علـــى الصائـــم أن يكثر مـــن تناول 
الســـوائل، ألن الجســـم ســـوف يعانـــى من 
نقص شـــديد فـــى كميـــة الماء، ومـــن أهم 
هـــذه الســـوائل العصائـــر، والمشـــروبات 
)كالتمـــر  المعروفـــة  الرمضانيـــة 
والكركديـــه(. والخـــروب  والعرقســـوس 
ويقدم لنـــا قســـم التغذية بالمركـــز القومى 
للبحـــوث، بعض النصائـــح لتناول مزيد من 
العصائر، للتغلب على حـــرارة الجو خال 
شهر رمضان وشـــهور الصيف بشكل عام.
العصائـــر: هـــذه  بيـــن  ومـــن 
البرتقـــال عصيـــر 
يحتـــوي على فيتامين )ج( أو ســـي ويُنصح 
طـــور  فـــي  والمراهقيـــن  لألطفـــال  بـــه 
النمـــو، كما ينصح بـــه في فتـــرة النقاهة، 
األنفلونـــزا،  أو  بالحمـــى  اإلصابـــة  بعـــد 
وهـــو متوفر خال هـــذا الصيـــف بكثرة.

الخـــوخ عصيـــر 
ومفيـــد  ســـي،  بفيتاميـــن  جـــداً  غنـــي 
للمراهقيـــن، ويُنصـــح بـــه دومـــاً للذيـــن 
يزاولـــون األلعـــاب الرياضيـــة المرهقـــة.
األنانـــاس عصيـــر 

يســـاعد على الهضـــم، ومفيد جـــداً للمعدة، 
كمـــا أنه مدر للبـــول، وطارد للســـموم في 
الجســـم، ويُنصح به المصابـــون بفقر الدم، 
وعســـر الهضـــم، وعصير األنانـــاس لديه 
قـــدرة كبيرة علـــى تذويب الشـــحوم، لذلك 
فهو مفيد جداً للمصابين بالســـمنة الُمفرطة.
المشـــمش عصيـــر 

بالوهن  المصابـــون  به األشـــخاص  يُنصح 
والهزال، كذلك الوهـــن العقلي والمصابون 
بفقر الـــدم، كما كما أنه مفيـــد جدا لألطفال 
باإلضافة إلى فوائده في مكافحة اإلســـهال.
الكـــرز عصيـــر 

المعدنيـــة، ومقو  بالعناصـــر  غنـــي جـــداً 
لمفاصـــل الجســـم، كمـــا أن شـــربه لمـــدة 
تزيـــد علـــى يومين يســـهل عمليـــة طرد 
الجســـم. مـــن  والفضـــات  الســـموم 

عصائر طبيعيـــة للتغلب عىل حرارة الجو والعطش يف رمضان

ينتـــاب الكثير منا حاالت من الكســـل والخمول 
والتعـــب خال الشـــهر الكريم، ممـــا قد يؤدي 
إلى اإلحســـاس بالرغبـــة في النـــوم واإلجهاد 
والصعوبـــة فـــي ممارســـة أي نشـــاط، لذلك 
يجـــب علينـــا أن نحـــرص مـــن خـــال تناول 
الطعـــام، أن نعوض الجســـم ونـــزوده بالمواد 
في  تســـاعده  والتـــي  األساســـية،  والعناصـــر 
الحفاظ على نشـــاطه وحيويته قدر المســـتطاع.
 نقـــدم إليـــِك العناصـــر )حســـب رأي خبراء 
فـــي  تتوافـــر  أن  يجـــب  التـــي  التغذيـــة( 
تســـاعد  والتـــي  الصيـــام  خـــال  الطعـــام، 
والكســـل: الخمـــول  مـــن  التخلـــص  فـــي 
: اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   1-
هـــو أحـــد العناصـــر التـــي تنظمهـــا الغـــدة 
الدرقيـــة، والتـــي تســـاعد علـــى التخلص من 
اإلجهـــاد، وهـــو موجـــود في صفـــار البيض، 
اليـــودي، حيث  البحريـــة، والملح  واألســـماك 
يمكـــن لمن يشـــعر باإلجهاد أن يضيـــف الملح 
اليـــودي إلـــى الطعـــام بـــدل الملـــح العادي.
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــد:  2-
 نقـــص الحديـــد يســـبب الشـــعور باإلجهـــاد، 

حيـــث يتســـبب نقصـــه الشـــديد فـــي مرض 
جـــداً  ســـهل  الحديـــد  وتنـــاول  األنيميـــا، 
الســـلطة  مـــن  طبـــق  فـــي  موجـــود  فهـــو 
الخضـــراء، أو ملعقتي عســـل أســـود، صفار 
البيـــض، التفـــاح، المـــوز ، العـــدس، الكبـــد.
المركـــب: ب  فيتاميــــــــــــــــــــــــــن   3-
من أهـــم الفيتامينـــات التي تقـــوي األعصاب، 
وهـــو يســـاعد فـــي التخلـــص مـــن الخمـــول 
والكســـل، ويمكـــن أن نتناولـــه عـــن طريـــق 
تذويـــب ملعقة خميـــرة في كوب لبـــن زبادي، 
أو ملعقـــة جنيـــن القمـــح أو كـــوب بليلـــة مع 
المكســـرات، فهذا يســـاعدنا علـــى أخذ حصة 
مـــن فيتاميـــن ب المركب الذي يســـاعدنا على 
زيادة نشـــاطنا ويخفف اإلجهاد الذي نشعر به.
الزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك:  4-
الزنـــك يخرج من الجســـم مع العـــرق خاصة 
فـــي األيام الحـــارة، ونقص الزنك في الجســـم 
يـــؤدي إلى إحســـاس شـــديد باإلجهـــاد، وعدم 
القـــدرة على الحركة، يمكـــن تناوله عن طريق 
كوب من اللبن أوالمكســـرات كمـــا أنه موجود 
فـــي شـــوربة الخضـــار ، العســـل األبيـــض.

أطعمة للتغلب عىل الكســـل والخمول خالل شـــهر رمضان

يطـــل علينـــا الشـــهر الكريم شـــهر رمضان 
حيث يكـــون الصيام مـــن وقت الفجـــر وقبل 
شـــروق الشـــمس إلى غروبها، ويمتنع الصائم 
في هذا الشـــهر عن األكل والشـــرب والتدخين 
النســـاء خال الصيـــام. ويحصل  ومامســـة 
الصائـــم خال فتـــرة الشـــهر الكريـــم، على 
فوائـــد روحانيـــة وصحيـــة وجســـمانية، فهو 
شـــهر الرحمة والمغفـــرة والعتق مـــن النار.
لكن هنـــاك العديد من النـــاس الذين يصومون 
خـــال شـــهر رمضـــان يعانون مـــن صداع 
خفيـــف أو معتدل، ويتطـــور أحيانا إلى صداع 
نصفـــي )الشـــقيقة( أو صداع شـــديد يزيد في 
األيـــام األولى، نتيجـــة لعوامـــل مختلفة منها:
الـــدم. فـــي  الســـكر  نقـــص  مثـــل   
الكافييـــن،  مـــادة  إنســـحاب  أو   
التدخيـــن(. )نتيجـــة  والنيكوتيـــن 
الكافييـــن  أو إســـتهاك كميـــة كبيـــرة مـــن 
رمضـــان. تســـبق  التـــي  األســـابيع  خـــال 
أو الجفـــاف أو إحتبـــاس الســـوائل بالجســـم.
أو تغير في أنمـــاط النوم واإلجهاد من الصيام.
الصـــداع يســـببان  والكافييـــن  *التدخيـــن 
-ممـــا هـــو جديـــر بالذكـــر أن مـــن يتناولون 
المشـــروبات المنبهـــة التـــي تحتـــوي علـــى 
)الكافييـــن( كالشـــاي والقهـــوة، أو يتناولـــون 
المســـكنات أو مدخنـــون بشـــراهة، هـــم أكثر 
عرضة لإلصابة بالصـــداع خال أيام الصيام.
-هنـــاك أيضـــا من يُصـــاب بصـــداع طفيف 
فـــي رمضـــان، وليـــس لديهـــم أي تاريخ من 
النصفـــي. الصـــداع  او  الصـــداع  متازمـــة 
*كيفيـــة التغلـــب علـــى صـــداع رمضـــان:
الكافييـــن: لنقـــص  بالنســـبة  أوال: 
يمكـــن تناول كـــوب مـــن القهوة  فقـــط، قبل 
بـــدء الصـــوم  فقـــد تمنـــع حـــدوث الصداع.
التقليل من هذه المشـــروبات المنبهـــة )القهوة 
والشـــاي( والكافييـــن، وذلك قبـــل الدخول في 

الصـــوم بمـــدة تقدر بأســـبوعين علـــى األقل، 
واستبدالها بشاي األعشـــاب والشاي األخضر.

)انخفـــاض  الـــدم  ســـكر  نقـــص  ثانيـــا: 
: الـــدم(  فـــي  الســـكر  نســـبة 

-يعـــد نقص ســـكر الدم مـــن أكثر مســـببات 
ذات  وجبـــة  تنـــاول  يمكـــن   . الصـــداع 
الصـــوم  قبـــل  منخفـــض  ســـكر  محتـــوى 
قـــد تمنـــع ظهـــور الصـــداع أثنـــاء النهـــار.

مـــن  اإلمـــكان  قـــدر  التقليـــل  -ينبغـــي 
ذات  والحلـــوى،  والمشـــروبات  األطعمـــة 
لتافـــي  الســـكر،  مـــن  العالـــي  المحتـــوى 
التالـــي. اليـــوم  فـــي  بالصـــداع  الشـــعور 
: الجفـــاف  ثالثـــا: 

البـــد مـــن شـــرب كمية كافيـــة من الســـوائل 
قبـــل   ) والعصائـــر  المـــاء  و  الحســـاء   (
بدايـــة الصيـــام في الســـحور، وكذلـــك وقت 
اإلفطـــار، والتي ستســـاعد في منـــع الصداع 
والغثيـــان، واألثـــار األخرى مثـــل اإلغماء .
التدخيـــن: وقـــف  رابعـــا: 

فتـــرة  فـــي  التدخيـــن  عـــن  التوقـــف 
يـــؤدي  رمضـــان،  صيـــام  خـــال  النهـــار 
فرصـــة  ننتهـــز  ليتنـــا  الصـــداع،  لحـــدوث 
التدخيـــن. ســـموم  مـــن  للتخلـــص  الصيـــام 

واإلجهـــاد:  الســـوائل  إحتبـــاس  خامســـا: 
ينبغـــي تجنـــب أي محفزات أخـــرى للصداع 
في شـــهر رمضان، مثـــل احتباس الســـوائل 
، اإلجهـــاد ، التعـــب وقلـــة النـــوم ) الراحـــة 
والنـــوم فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، بمـــكان 
مظلـــم وهاديء، تكـــون عاما مســـاعدا لمنع 
الصـــداع خال األيام األولـــى من رمضان ( .
الجـــوع: سادســـا: 

يجـــب الحرص علـــى تناول وجبة الســـحور، 
وتنـــاول األطعمة الغذائيـــة المفيدة طويلة األمد 
) بطيئـــة الهضـــم التي تســـتمر فـــي هضمها 
لمـــدة 8 ســـاعات ( و التـــي تجنبـــك الجوع.

صداع الصيام يف رمضـــان وكيفية عالجه
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قامئــــــــــــــــة  أبـــــــــــــــــرز املســـــــــــلســــــــــــــــــــــالت الـــــــعربـــــــــــية ملــــــــوســــم رمضان 2021
ككل عام ينتظر املشـــاهد العريب حلول شـــهر رمضان املبارك والذي تحتدم فيـــه القنوات الفضائية 
العربيـــة واملنصات االلكرونية مبنافســـة قوية لألعـــامل الدرامية العريب. ونرصـــد لكم أبرز األعامل 
املرصية , الســـورية, اللبنانية , الخليجية , األردنية والعربية التي ستدخل السباق الرمضاين لهذا العام

الظل ــال  ــ رج  :2 ــار  ــ االختيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكـــي,  ,أحمـــد  عبدالعزيـــز  كريـــم 
المقـــدم ,إنجـــي  اليزيـــد  أبـــو  أســـماء 
يتناول المسلســـل قصص حياة شـــهداء من وزارة 
الداخليـــة منذ الفتـــرة 2013 وحتى 2020 تحت 
عنـــوان "حتـــى ال ننســـى" كمـــا يبـــرز بطوالت 
رجال القوات المســـلحة والشـــرطة الذين يضحون 
بالغالـــى والنفيس مـــن أجل الحفـــاظ على الوطن
ــراب  ــ األغــــــــــــــــــ ــل  ــ نســـــــــــــــــــــــــــــــ
أحمـــد الســـقا ,أمير كـــرارة ,مي عمـــر ,إدوارد
يتنـــاول العمل فـــي إطار درامـــي اجتماعي قصة 
مـــن قصـــص المجتمـــع الصعيـــدي المصـــري، 
فبعـــد اتهامه بالقتـــل وقضاء فتـــرة عقوبة طويلة 
بالســـجن، يخـــرج فيجـــد صديقـــه قد تـــزوج من 
امرأته ونســـب ابنـــه إليـــه، فيقرر االنتقـــام منه.
ــدة ــ مرتــــــــــــــــــــــــــــ ــة  ــ هجمــــــــــــــــــــــ
أحمد عز, هند صبري, هشـــام سليم ,صاح عبدهللا
المخابـــرات  ملفـــات  أحـــد  المسلســـل  يتنـــاول 
المصريـــة، وفكرة األيـــدي الخفية وراء ثورة 25 
يناير، وكيف تعاملت معهـــا المخابرات المصرية.
ــى ــ ســـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
الخولـــي,  ريـــاض  رمضـــان,  محمـــد 
جـــال أســـماء  رياحنـــة,  منـــذر 
الخمســـينات  فـــي  المسلســـل  احـــداث  تـــدور 
مـــرورا بالســـتينات، وأثنـــاء احتـــال البريطاني 
لمصـــر، حـــول رحلـــة صعـــود شـــخص يتوفى 
مســـئولية  ويتحمـــل  صغـــره،  منـــذ  والـــده 
أشـــقائه، وهـــو مـــن محافظـــات صعيـــد مصر، 
ويضطـــر لتـــرك بلـــده والتنقـــل إلـــى القاهـــرة، 
ويعمـــل في تصديـــر واســـتيراد بعض األشـــياء 
مـــن غـــزة لمصـــر والعكـــس، ويعجـــب بنـــت 
فرنســـية، وتتوالى األحـــداث في إطـــار درامي.
ــة ــ أهـــــــلـــــــــــــــيــــ ــرب  ــ حــــــــــــــــــــــــ
 يســـرا ,باسل خياط ,جميلة عوض, ســـينتيا خليفة
والخافـــات  الصراعـــات  درامـــا  إطـــار  فـــي 
ســـيدة  قصـــة  المسلســـل  يتنـــاول  العائليـــة، 
ابنتهـــا وهي صغيرة،  تضطرها الظـــروف لترك 
فتشـــب فـــي كنـــف زوجـــة أبيهـــا ممـــا تجعلها 
قريبـــة منهـــا، وتقســـو علـــى والدتهـــا الحقيقة.
ــــش زركــــــــ ــي  ــ زاهــــــــــــــ ــب  ــ نجيـــــــــــــــــ
مـــرزوق  هالـــة  الفخرانـــي,  يحيـــى 
عـــادل ,منـــا  محمـــود  ,محمـــد 
حـــول  درامـــي  إطـــار  فـــي  األحـــداث  تـــدور 
الثـــري نجيـــب زاهـــي، الـــذي يكتشـــف ســـرا 
خطيـــرا بعد ثاثـــون عامـــا، وهـــو أن لديه ابن 
وال يعـــرف عنـــه شـــيء، فيقـــرر البحـــث عنه 
برفقـــة صديقـــه، ويفاجـــئ أن ابنه ضمـــن أربعة 
شـــباب ال يعـــرف أي منهـــم هـــو فلـــذة كبـــده، 
فيضطـــر للتقـــرب إليهـــم حتـــى يتعـــرف عليه.
ــابول ــ كـــــــــــــــــــــــــ ــرة  ــ القاهـــــــــــــــــــــــ
عبدالوهـــاب  ,فتحـــي  لطفـــي  طـــارق 
مطـــاوع ,حنـــان  الصـــاوي  ,خالـــد 
يتنـــاول المسلســـل ثـــاث قصص مثيـــرة، حول 
المنطقـــة العربية،  التي تُحاك ضـــد  المؤامـــرات 
وخاصة مصـــر بالفترة األخيرة، مســـلًطا الضوء 
علـــى األعمـــال اإلرهابيـــة التـــي تقع فـــي هذه 
المنطقـــة، حيـــث اإلرهابي )طـــارق لطفي( الذي 
يتعـــاون مـــع عـــدد مـــن المنظمـــات اإلرهابية، 

ويتصدى له ضابط الشـــرطة )فتحي عبدالوهاب(، 
الصـــاوي(. )خالـــد  المذيـــع  الصـــورة  وينقـــل 
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نجيـــم  نســـيب  ناديـــن  خولـــي  قصـــي 
بقســـماتي روال  مقـــدم  حســـين 

تحـــاول نقيب فـــي الجيش تدعى ســـما البحث عن 
أدلـــة قوية من أجل اإليقاع رجـــل عصابات يدعى 
صافـــي يقـــوم بالعديد مـــن الجرائم فـــي الخفاء.
ــسر ــ الكـــــــــــــــــــــــ ــد  ــ ضــــــــــــــــــــــــــــــ
نيللـــي كريم منـــا عادل تـــارا عماد نـــور إيهاب

تعانـــي ســـلمى مـــن اســـتهتار زوجهـــا وتعـــدد 
ينشـــأ  ممـــا  النســـائية،  وعاقاتـــه  نزواتـــه 
دائـــم بشـــكل  والمشـــاكل  الخـــاف  بينهمـــا 
ــن ــ نيــــــــــــــــوتـــــ ــة  ــ لعبـــــــــــــــــــــــــــــــ

ممـــدوح  محمـــد  زكـــي  منـــى 
فـــراج محمـــد  أحمـــد  بـــن  عائشـــة 

درامـــي  إطـــار  فـــي  األحـــداث  تـــدور 
رومانســـي حـــول زوجـــة تنشـــأ بينهـــا وبيـــن 
فتقـــرر  الخافـــات،  مـــن  العديـــد  زوجهـــا 
للخـــارج. والســـفر  الزوجيـــة،  حياتهـــا  إنهـــاء 
ــر ــ لــــــنــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
محمد إمـــام هنا الزاهد نيرميـــن الفقي بيومي فؤاد

في إطار الدرامـــا الممزوجة باإلثارة والتشـــويق 
تـــدور أحداث المسلســـل حـــول شـــاب صعيدي 
يهـــرب مـــن الثـــأر إلـــى القاهـــرة، ويعمـــل في 
محـــاالت الصاغـــة، وتنشـــأ بينـــه وبيـــن التاجر 
الشـــرير عنتـــر حلـــق العديـــد مـــن الصراعات.
واألرض ــما  ــ الســـــــــــــــــــــ ــن  ــ بيـــــــــــــــــــ
هانـــي ســـامة درة سوســـن بـــدر أحمـــد بديـــر

يتعطـــل المصعـــد الكهربائـــي ألحـــد العقـــارات 
بالقاهـــرة، وبداخلـــه مجموعـــة من األشـــخاص، 
الذيـــن يتقابلون ألول مـــرة، تقع بينهـــم مفارقات 
حيـــث لـــكل شـــخص قصـــة وحكايـــة مختلفـــة.
أب ــن  ــ أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مغـــاوري  ســـامي  ربيـــع  علـــي 
ســـعيد جمـــال  أحمـــد  فتحـــي  أحمـــد 

تتنـــاول أحداث المسلســـل فـــي إطـــار اجتماعي 
ممـــزوج بالكوميديـــا، قصـــة أب يحـــاول جاهدا 
أن يكـــون أب مثالـــي فـــي كل مـــا يفعلـــه مـــع 
المفارقـــات. مـــن  العديـــد  لـــه  وتقـــع  أســـرته، 
ــل ــ راجـــــــــــــــــــــــ ــل  ــ ضـــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقـــي  نيرميـــن  جـــال  ياســـر 
حـــاوة أحمـــد  عبدالمغنـــي  محمـــود 

ينتمـــي العمـــل إلـــى الدرامـــا الشـــعبية، ويتناول 
االجتماعيـــة  والمشـــاكل  القضايـــا  مـــن  العديـــد 
مثيـــر. تشـــويقي  قالـــب  فـــي  واإلنســـانية 
ــزال ــ غــــــــــــــــــــ ــم  ــ لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــ

ســـامة  شـــريف  عبدالـــرازق  غـــادة 
عبدالغفـــور أشـــرف  محمـــود  خالـــد 

الحـــارة  داخـــل  المسلســـل  أحـــداث  تـــدور 
االجتماعيـــة  المشـــاكل  حيـــث  الشـــعبية، 
المصريـــة. األســـر  إحـــدى  بهـــا  تمـــر  التـــي 
25 ــيد  ــ كـــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــــــــــــــ

عامـــر  أيتـــن  الشـــريف,  يوســـف 
عـــادل ,محمـــد  صـــاح  ,أميـــر 

الخيـــال  إطـــار  فـــي  األحـــداث  تـــدور 
الـــذي  ياســـين  الطبيـــب  حيـــث  العلمـــي، 
لقاحـــات  لتصنيـــع  طبيـــة  مجموعـــة  يتـــرأس 

العالـــم. فـــي  الخطيـــرة  للفيروســـات  مضـــادة 
ــل ــ النيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر  ــ قصــــــــــــــــ

عبدالغفـــور,  ,ريهـــام  الشـــربيني  دينـــا 
صالـــح خالـــد  ,أحمـــد  فـــواز  صبـــري 

فتضطرهـــا  الشـــربيني(  )دينـــا  زوج  يتوفـــى 
زوجهـــا،  شـــقيق  مـــن  للـــزواج  الظـــروف 
فتنشـــأ خافـــات بينهـــا وبيـــن زوجتـــه األولى.
ــرق ــ نفتـــــــــــــــ ــا  ــ م ــل  ــ وكـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوســـف  ,رانيـــا  عبدالجليـــل  عمـــرو 
فهمـــي ,أحمـــد  عبدالعزيـــز  ,طـــارق 

تـــدور األحـــداث فـــي إطـــار درامـــي ممـــزوج 
بالتشـــويق، حيـــث شـــقيقتان تـــوأم، إحداهما تزن 
األمـــور بالحكمـــة والعقـــل، واألخـــرى مختلفـــة 
تمامـــا مندفعـــة وتميـــل إلى التمـــرد، تقـــع لهما 
العديـــد مـــن المفارقات التـــي تؤثر فـــي حياتهما.
ــر ــ ــالوش كبي ــ ــي مــــــــــــــ ــ اللـــــــــــــــــــــــــــــ

العوضـــي  أحمـــد  عبدالعزيـــز,  ياســـمين 
ريـــاض ,عايـــدة  الصـــاوي  ,خالـــد 

يجبر والد غـــزال - ابنته على الـــزواج من رجل 
أعمـــال ثـــري، بالرغم من فـــارق الســـن الكبير 
بينهمـــا، فتضطرها الظـــروف أن تصبح قاســـية 
وقويـــة، حتى تتعامل مـــع المحيطين بها، وتتعرف 
علـــى الشـــاب ســـيف الخديـــوي وتقع فـــي حبه.
ــواز ــ جــــــــــــــــــــــ ــال  ــ ب ــارس  ــ فـــــــــــــــــــــ

عبدالعزيـــز  ,طـــارق  قمـــر  مصطفـــى 
ثـــروت ,محمـــد  موســـى  ,نـــدى 

مـــن خـــال حلقـــات متصلـــة منفصلـــة، تـــدور 
فـــارس  يتعـــرض  عندمـــا  المسلســـل  أحـــداث 
إرداتـــه،  عـــن  الخارجـــة  الظـــروف  لبعـــض 
عروســـة. عـــن  للبحـــث  تجبـــره  والتـــي 
ــدعنة ــ الجــــــــــ ــوك  ــ ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســـعد  عمـــرو  شـــعبان  مصطفـــى 
عبدالجليـــل عمـــرو  يوســـف  رانيـــا 

يواجهـــان  شـــخصين  حـــول  األحـــداث  تـــدور 
العديـــد مـــن المصاعـــب ويتربص بهما شـــخص 
بمثابـــة العـــدو لهما ويدخـــان معه فـــي صراع
ــطان ــ السلـــــــــــــــــــــ ــت  ــ بنــــــــــــــــــــــــــــ
روجينـــا أحمد مجدي باســـم ســـمرة سوســـن بدر

فـــي إطـــار درامـــي تشـــويق تـــدور األحـــداث 
عاطفيـــة. وعاقـــات  صراعـــات  داخـــل 
ــزي ــ ــن زي ــ ــك م ــ ــي بالـــــــــــــــ ــ خلـــــــــــــــــــــ
أمينة خليل محمد ممدوح بيومي فؤاد صبري فواز

يجمـــع الحـــب بيـــن الفتـــاة الجامعيـــة زيـــزي، 
الصعوبـــات،  كل  تحـــدي  فيقـــررا  وزميلهـــا، 
والـــزواج، ومـــن هنا تبـــدأ المشـــاكل والخافات 
الـــذي  المحامييـــن  أحـــد  إلـــى  فتلجـــأ  بينهمـــا، 
العقبـــات. تلـــك  تخطـــي  فـــي  يســـاعدها 
ــــب بـــــــــــــــــــــالحـــــــــ ــه  ــ كـــــــــــــــلـــــــ

صـــاح  أحمـــد  زينـــة  صابريـــن 
المصـــري ســـامر  الســـعدني 

فـــي إطـــار درمـــي اجتماعـــي تـــدور أحـــداث 
المسلســـل، حـــول العاقات األســـرية والزوجية، 
وذلك حيث تنشـــأ خافـــات بين زوجيـــن، تؤدي 
إلى تـــرك الزوج المنزل ورفضـــه لفكرة الطاق.

ح  ا ــد ــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــ ا
حمادة هال أحمد بدير نسرين طافش حنان سليمان
فـــي إطـــار صـــراع المـــال والميـــراث، تـــدور 
أحـــداث المسلســـل عندما تنشـــأ صراعـــات بين 

أحداهمـــا  ويحـــاول  الميـــراث،  علـــى  شـــقيقين 
منـــه. للتخلـــص  الســـجن  إلـــى  بشـــقيقه  الـــزج 
ــوازي ــ مـــــــــــ ــم  ــ عــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــ
دنيـــا ســـمير غانم عمـــرو وهبة شـــيماء ســـيف 
فيصـــل( أوتاكا/ياســـر  )ياســـر  أوتـــاكا  محمـــد 
تـــدور األحـــداث فـــي إطـــار كوميـــدي، حـــول 
المفارقـــات. مـــن  العديـــد  لهـــا  تقـــع  فتـــاة 
ــوم ــ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  60
محمـــد  شـــعيفان  اليوســـف  تركـــي 
العلـــي ريمـــا  الفضـــل  شـــيماء  العتيبـــي 
تـــدور األحداث فـــي قالـــب اإلثارة والتشـــويق، 
حيـــث رجـــل يعيـــش 60 يومـــا فـــي ماضيـــه، 
لتصحيـــح  مـــن خالهـــم عـــن طريـــق  يبحـــث 
أخطائـــه، وكذلـــك االنتقـــام ممـــن جـــار عليـــه.
ــاس ــ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والد 
فـــؤاد  بيومـــي  فهمـــي  إيهـــاب   
شـــوقي فريـــد  رانيـــا  صيـــام  أحمـــد 
تربيـــة  علـــى  الضـــوء  المسلســـل  يلقـــي 
باألبنـــاء. اآلبـــاء  وعاقـــة  والتعليـــم  األوالد، 
ــة ــ الغـــــــــــــــائبـ ــية  ــ الوصـــــــــــــــــــــــــــــ
العقـــل  عبدالرحمـــن  النبهـــان  جاســـم 
محمـــد خلـــود  عرفـــات  زهـــرة 
الفتـــرة  فـــي  أحداثـــه  تـــدور  مسلســـل درامـــي 
الماضـــي،  القـــرن  مـــن  الخمســـينات  مابيـــن 
حـــول  الســـبعينات،  فتـــرة  إلـــى  ووصـــوال 
الحقبـــة  تلـــك  فـــي  النـــاس  بيـــن  العاقـــات 
ومـــا يميزهـــا مـــن قيـــم ومبـــادئ وخصائـــص 
الحاضر. الزمـــن  فكريـــة، تختلـــف كليـــا عـــن 
ــدة ــ الــــــــــــــــــــــوحيــ ــاجية  ــ النـــــــــــــــــــــ
الردهـــان  جمـــال  حســـين  هـــدى 
حســـين بـــن  أحمـــد  طـــارق  لميـــاء 
تنجـــو امـــرأة مـــن حريـــق فـــي منزلهـــا يروح 
وكونهـــا  أســـرتها،  أفـــراد  جميـــع  ضحيتـــه 
الناجيـــة الوحيـــدة، تبدأ الشـــبهات تحـــوم حولها 
وتحـــول نجاتهـــا إلـــى أســـوأ مـــا حـــدث لهـــا.

ــــش تفـــــــــــــــــــــــتيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
البـــدراوي  آســـر  األباصيـــري  هبـــة 
صبـــري محســـن  عبـــدهللا  حســـن 
تـــدور قصـــة المسلســـل في اطـــار مـــن االثارة 
والتشـــويق حـــول شـــركة تأميـــن يقـــوم القائمين 
عليهـــا بالتحقيـــق فـــي بعـــض القضايـــا الخاصة 
بالتعويضـــات التـــي تم صرفهـــا لوثائـــق التأمين 
القديمة فيتم الكشـــف عن تاعب البعض للحصول 
علـــى مبلـــغ البوليصة دون وجه حـــق، وكل حلقة 
ســـتدور حـــول قضيـــة جديـــدة من خـــال عمل 
لجنة التفتيـــش يوميا طـــوال حلقات...اقرأ المزيد
ــــت يــــ غــــــــــــــــــــــــر ر مـــــــــــــــــــــــــا
حياة الفهد حســـن البام ســـعاد علـــي هبة الدري
تحكـــي األحداث في إطـــار درامي تشـــويقي عن 
ســـيدة بريطانيـــة من أصـــول عربيـــة، تعيش في 
وتتشـــابك قصتها  الخليجـــي،  المجتمـــع  أوســـاط 
مـــع قصـــص المحيطيـــن، وتحدث لهـــا مفارقات 
العربيـــة. الســـلوكيات  بعـــض  بســـبب  كثيـــرة 
ــجول ــ التــــــــــــــــــــــــ ــنوع  ــ مـــــــــمـــــــــــــ
الشـــمراني  راشـــد  القصبـــي  ناصـــر   
الحبيـــب حبيـــب  المالكـــي  فايـــز 
يتناول العمل في شـــكل ســـاخر، تداعيات فيروس 
كورونـــا ومـــا خلفـــه مـــن آثـــار غيـــر مرغوب 
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والخليجـــي،  الســـعودي  المجتمـــع  علـــى  فيهـــا 
ومـــا أدى إلجـــراءات واحتـــرازات وقائية عدة.
ــؤقت ــ مــــــــــــــــــــــ ــــض  نبـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيا عبدالســـام ميثم بدر روان العلي شوق الهادي
العديـــد  درامـــي  إطـــار  فـــي  العمـــل  يتنـــاول 
إلـــى  باإلضافـــة  االجتماعيـــة،  القضايـــا  مـــن 
التربيـــة, فـــي  واألســـر  الشـــباب،  مشـــاكل 
ــد ــ بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــك  ــ أحب ــا  ــ وأن
الرئيســـي  بثينـــة  المهـــدي  حســـين 
العبدالمحســـن فهـــد  الرمضـــان  محمـــد 
فـــي إطـــار كوميـــدي اليـــت تـــدور األحـــداث 
تظهـــر  والتـــي  الزوجيـــة،  الصراعـــات  عـــن 
مـــع مـــرور الوقـــت، وتتصاعـــد مـــع األحداث.
الــــــــــــــــــــــــذل ــت  ــ بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حســـن  أحـــام  العقـــل  عبدالرحمـــن 
المـــا لولـــوة  البـــام  مشـــاري 
يتناول العمل العديد من الصراعات التي تنشأ داخل 
األســـرة الواحدة. والمشـــاكل التي تواجه أفرادها.
ــاون ــ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داون 
صليبـــا  ســـتيفاني  بوشوشـــة  أمـــل 
إســـماعيل ســـامر  نـــور  هبـــة 
فـــي قالـــب اجتماعـــي رومانســـي تـــدور أحداث 
المسلســـل حـــول مجموعـــة مـــن قصـــص الحب 
التـــي تجمـــع أبطالهـــا فـــي جـــو ملـــيء بالحب.
ج2 الحــــــــــــــــرير  ــوق  ــ ســــــــــــــــــــــــــــــــ
بسام كوسا ســـلوم حداد كاريس بشار فادي صبيح
الثانـــي، وذلك  تتطـــور األحـــداث فـــي الجـــزء 
بســـبب  عمـــران  أوالد  أحـــد  خطـــف  بعـــد 
ممـــا  شـــقيقه،  أنـــه  عـــرف  الـــذي  غريـــب 
العائلـــة. علـــى  عـــارم  حـــزن  فـــي  يتســـبب 
ــي ــ ــرم العالل ــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبير عيســـى محمد الضمور سهير فهد شاكر جابر
دور األحـــداث فـــي قريتيـــن، إحداهمـــا اســـمها 
)الكـــرم( واألخـــرى )العالـــي(، ولـــكل قريـــة 
حكايتهـــا الخاصـــة ومع ذلـــك تلتقيان فـــي الكثير 
مـــن األحـــداث الدراميـــة، حيـــث تجمـــع بينهما 
حكايـــة مشـــتركة، وتحضـــر البيئـــة القروية من 
خـــال تفاصيل عـــن حيـــاة الفاحيـــن وعاداتهم 
وتقاليدهـــم وحتـــى نظرتهـــم لمســـائل مصيريـــة 
فـــي الحيـــاة كالعاقـــات األســـرية...اقرأ المزيد
ـــ ــ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
ــو ــ نــــــــــــــــــــ ــــــــسنو
ياســـر العظمة عابد فهد ديمـــة الجندي محمد قنوع
تدور أحداث المسلســـل على متن ســـفينة ترسو في 
أرجـــاء دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة وتحمل 
علـــى متنهـــا أشـــخاصاً مـــن جنســـيات مختلفة.
ــطر ــ مــــــــــــــــــــ هللا  ــب  ــ يجيــــــــــــــــــــــــــــ
الســـلمان  أحمـــد  عرفـــات  زهـــرة 
البلوشـــي مـــرام  عبـــدهللا  يعقـــوب 
بالكوميديـــا،  الممزوجـــة  الدرامـــا  إطـــار  فـــي 
يخـــرج  أب  األحـــداث حـــول شـــخصية  تـــدور 
عقوبتـــه،  فتـــرة  قضـــاء  بعـــد  الســـجن،  مـــن 
لـــه. الســـيئة  أوالده  بمعاملـــة  ويفاجـــئ 
ــرام ــ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  350
عابد فهد ســـلوم حداد كارين رزق هللا غريس قبيلي
انقلبـــت حيـــاة نـــوح الريـــس المحامـــي الُعقـــر 
المتاعـــب بالقانـــون رأًســـا علـــى عقـــب بعـــد 
تعرضـــة لوعكـــه صحيـــة أدت إلى نقـــل له قلب 
األحـــداث. لتتصاعـــد  المتبرعيـــن  أحـــدى  مـــن 
ــك ــ ــع الـــــــــــــــــــحرملــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م
حمـــادة  باســـمة  النبهـــان  جاســـم 
بوشـــهري عبـــدهللا  الكويتيـــة  نـــور 
الحرملـــك، وذلـــك  المسلســـل قصـــص  يتنـــاول 
فـــي  حدثـــت  حقيقيـــة  قصـــص  خـــال  مـــن 
ثاثيـــن ســـنة. َمـــّر  الكويتـــي علـــى  المجتمـــع 
ــنوات ــ س عدة  ــد  ــ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ســـعد  مينـــه  ســـعد  قندلفـــت  ديمـــة 
يوســـف ميـــاد  حداقـــي  محمـــد  مينـــا( 

فـــي إطـــار درامـــي يناقـــش العمل تغيـــر الزمن 
بيـــن الماضـــي والحاضـــر حيث تـــدور األحداث 
بيـــن ثمانينيـــات القـــرن الماضي وعـــام 2014 
الـــذي  نـــورس  أبـــو  شـــخصية  خـــال  مـــن 
يعيـــش فـــي منطقة شـــعبية وبيـــت مـــن طابقين 
بتأجيـــر  يقـــوم  األبنـــاء،  مـــن  العديـــد  ولديـــه 
دور فـــي بيتـــه وســـط حـــدوث متغيـــرات عدة.
ــهم ــ ــي نـــــــــــــــــــــــــحبــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ إلل

الحوســـني  فاطمـــة  الجســـمي  أحمـــد 
علـــي جمعـــة  عبدالرحمـــن  عائشـــة 

تدور األحـــداث في إطار درامـــي اجتماعي حول 
إحدى الســـيدات المصريات التي تتزوج شـــخص 
إماراتي، والتي تحاول إقامة مشـــروعات إنتاجية، 
ولكنها تفشـــل حيث يحتال عليها أحد األشـــخاص.
ش و ــد ــ لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

فواخرجـــي  ســـاف  زيـــدان  أيمـــن 
الجزائـــري صبـــاح  الجزائـــري  ســـامية 

تجـــري األحـــداث في إطـــار درامـــي اجتماعي، 
حـــول أحـــد الرجـــال األثريـــاء الـــذي يعجـــب 
مـــن  بالرغـــم  بجـــواره،  تســـكن  بأرملـــة 
والشـــر. الخيـــر  بيـــن  والصـــراع  زواجـــه، 
ــدلس ــ األنــــــــــــــــــــــــــــــــ ــح  ــ فتــــــــــــــــــــــ

نجـــم  عاكـــف  جباعـــي  ســـهيل 
أحمـــد علـــي  رفيـــق  إدريـــس  تيســـير 

يتنـــاول العمل شـــخصية طـــارق بن زيـــاد، قائد 
الجيش اإلســـامي عندما خرج مـــن باد المغرب 
أثنـــاء واليـــة موســـى بن نصيـــر لفتـــح األندلس
ــيد آدم ج2 ــ ــع الس ــ ــة م ــ مقابلــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غســـان مسعود محمد األحمد رنا شميس يزن خليل

فـــي إطـــار تشـــويقي واســـتكماال للجـــزء األول 
يســـعى الدكتـــور آدم لكشـــف المتســـبب الحقيقي 
واالنتقـــام  حيـــاة  ابنتـــه  ووفـــاة  خطـــف  فـــي 
كشـــف  ورد  المقـــدم  يحـــاول  بينمـــا  منـــه، 
المتتاليـــة. الجرائـــم  مـــن  سلســـلة  غمـــوض 
العـــــــــــــــــــــــــــــيون ــوح  ــ نــــــــــــــــــــــــــــ

العبيـــد  خالـــد  المنصـــور  محمـــد 
المنيـــع محمـــد  المنصـــور  حســـين 

تـــدور  درامـــي،  تراثـــي  إطـــار  فـــي 
المشـــاكل  مـــن  مجموعـــة  حـــول  األحـــداث 
األهالـــي. بيـــن  تقـــع  التـــي  االجتماعيـــة 
ر ــا ــ صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشيد عســـاف قمر خلف جولييت عواد حا رجب

تـــدور  ومضاربهـــا  البدويـــة  البيئـــة  داخـــل 
الصراعـــات  خـــال  مـــن  المسلســـل،  أحـــداث 
داخلهـــا،  تنشـــأ  التـــي  المشـــوقة  الدراميـــة 
والثـــأر. والغـــدر  للحـــب  قصـــص  متخللهـــا 
مســــــــــــــعود ــات  ــ بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخيـــت  ســـلوى  الردهـــان  جمـــال 
العلـــي هيفـــاء  ســـبت  شـــيماء 

الممزوجـــة  االجتماعيـــة  الدرامـــا  إطـــار  فـــي 
حـــول  األحـــداث  تـــدور  التشـــويق،  ببعـــض 
مســـعود وبناتـــه، الاتـــي تقـــع لهـــن العديد من 
العقبـــات فـــي الحيـــاة، وشـــقيقتهن الكبـــرى التي 
والدهـــا. ورعايـــة  عليهـــن،  الحفـــاظ  تحـــاول 
ــلي ــ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تو ر

العجيـــرب  خالـــد  عاشـــور  محمـــد 
التميمـــي مـــي  العونـــان  أحمـــد 

فـــي قالـــب ســـاخر تـــدور األحـــداث فـــي 30 
حلقـــة حيـــث يســـلط الضـــوء علـــى األخطـــاء 
والممارســـات والســـلوكيات التـــي تحـــدث فـــي 
واألزواج. األصدقـــاء  بيـــن  اليوميـــة  حياتنـــا 
ت ــو ــ للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األحمـــد  محمـــد  غصـــن  بـــو  ماغـــي 
رحمـــة دانييـــا  القيـــش  خالـــد 

يطـــرح المسلســـل ضمـــن أحداثـــه قضايـــا عدة، 
تتلخـــص في الطمع والســـلطة، واســـتخدام النفوذ 
في تحقيق الغايـــات، وبين الفقـــر واالقتناع، وكل 
مـــا يولـــده هـــذا التناقض الكبيـــر بيـــن العالمين.
الحارة ــرس  ــ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفاء سلطان سحر فوزي أمية ملص روعة ياسين

موجـــودة  قديمـــة  حـــارة  فـــي  أحداثـــه  تـــدور 
الــــ  مرحلـــة  فـــي  ودمشـــق  لبنـــان  بيـــن 
تـــدور  مشـــوقة  قصصـــاً  ويتخللـــه   ،1900
االجتماعيـــة. والمشـــاكل  االنتقـــام  فلـــك  فـــي 
ــام ــ ــة االنتق ــ لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضاعيـــن  عـــا  المجالـــي  محمـــد 
خليـــل أنـــور  عيســـى  عبيـــر 

في إطـــار تشـــويقي مثير تبـــدأ األحـــداث عندما 
يهدد مجهـــول الفتاة عروبة بخطفهـــا وقتلها، التي 
تتمكن من الترشـــح إلـــى منصب رئاســـة مجلس 
إدارة شـــركة المقـــاوالت وتحاول تغير سياســـات 
الشـــركة الفاســـدة وتتوالى األحداث حتى النهاية.
ــــب الح ــى  ــ عل ــوف  ــ ضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبيـــح  فـــادي  مرتجـــى  شـــكران 
حـــواط عاصـــم  قـــزق  فايـــز 

تتنـــاول  رومانســـي  درامـــي  إطـــار  فـــي 
الصبايـــا،  مـــن  مجموعـــة  قصـــة  األحـــداث 
الاتـــي يبحثـــن عـــن أمـــل فـــي الحيـــاة، بعـــد 
الصعبـــة. المواقـــف  مـــن  للعديـــد  تعرضهـــن 
ــبي ــ قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رد 
جيني أسبر رواد عليو جوان الخضر جهاد الزغبي

تلتحـــق  واإلثـــارة  التشـــويق  مـــن  إطـــار  فـــي 
توليـــب للعمل عنـــد رجـــل أعمال شـــهير يمتلك 
منـــه ألنـــه  لانتقـــام  وتســـعى  ســـياحة  شـــركة 
مـــن المشـــتبه فـــي تورطهم فـــي مقتـــل والدها.
س و و ــا ــ لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

أيـــوب  ســـميحة  ســـليمان  جمـــال 
ســـليم فـــؤاد  أحمـــد  الصايـــغ  ســـهر 

يقـــدم النجـــم جمـــال ســـليمان شـــخصية محامي 
التـــي  القضايـــا  أحـــد  فـــي  يحقـــق  مخضـــرم 
عقـــب علـــى  رأس  المسلســـل  أحـــداث  تقلـــب 
ــارى ــ الصح ــود  ــ جلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالـــي  محمـــد  رياحنـــة  منـــذر 
العبـــادي محمـــد  مضاعيـــن  عـــا 

تتناول األحداث شـــخصية الشـــابة صحاري التي 
تنشـــأ في بيئة بدوية، وتحاول المـــزج بين حياتها 
الحضريـــة وتعلمها، وبين عاداتها وتقاليدها البدوية 
األحتماعيـــة، ونشـــر الحداثـــة الهادفـــة للمجتمع.
ا ــو ــ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ر

ســـامة  جـــوي  شـــقرا  أبـــو  بديـــع 
منصـــور قاســـم  هللا  رزق  كاريـــن 

مـــن خال قصـــة حقيقيـــة وقعت، تـــدور أحداث 
فـــي إطـــار درامـــي حـــول حـــادث  المسلســـل 
مأســـاوي يؤثـــر فـــي حيـــاة أحـــد األشـــخاص.
ــة ــ ــة الجبري ــ ــت اإلقام ــ زوج تحــــــــــــــــــــــــــــــ
نادين الراســـي زيـــاد برجي هبة نور هشـــام حداد

يتنـــاول المسلســـل في إطـــار درامـــي كوميدي، 
الغراميـــة  العاقـــات  متعـــدد  الرجـــال  أحـــد 
لثالـــث مرة. الـــزواج  والنســـائية، ويرغـــب في 
ــاخن ــ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــح  ــ صفي ــى  ــ عل

ســـمر  حـــداد  ســـلوم  ياخـــور  باســـم 
عمايـــري عبدالمنعـــم  ســـامي 

يتنـــاول المسلســـل في إطـــار درامـــي اجتماعي 
التحديـــات التـــي يقـــف أمامهـــا الجميـــع، عندما 
إليهـــم. النـــاس  أقـــرب  مـــن  يتلقـــوا صدمـــات 
ــو 3 ــ ــباني ش ــ نوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النوبانـــي يـــزن 

في الجـــزء الثالث يســـتمر نوباني فـــي مغامراته 
والمواقـــف الطريفـــة التي يتعرض لهـــا في حياته 
ويجسد عدة شخصيات منها أم محجم وابنها محجم.

ــاق ــ العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــف  ــ خري
محمد األحمد صفاء سلطان أحمد األحمد حا رجب
الســـبعينيات  حقبـــة  خـــال  األحـــداث  تـــدور 
والثمانينيـــات من القـــرن الماضي لثاث شـــباب 
قرروا الســـعي لتحقيـــق حلمهم البســـيط مواجهين 
لكـــن  التيـــار  والســـير ضـــد  الزمـــن  تحديـــات 
طريقهـــم قـــد يكـــون كابوســـا يمكنـــه تدميرهم.
ــغل ــ ش ــدك  ــ عن ــي  ــ بالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبير عيسى محمد العبادي سهير فهد رفعت النجار

إطـــار  فـــي  المسلســـل  يتنـــاول 
منفصلةمشـــكلة  متصلـــة  حلقـــات 
والمجتمـــع. األســـرة  علـــى  البطالة،وآثارهـــا 
ــة / حرقة ــ ــى الجن ــ ــق إل ــ الطريــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـــروق  ريـــم  مســـعودي  بـــو  حكيـــم 
حمـــدي ريـــاض  الجندوبـــي  وجيهـــة 

الدرامـــا  إطـــار  فـــي  المسلســـل  يعالـــج 
الغيـــر  الهجـــرة  فكـــرة  االجتماعيـــة 
التونســـي. البيـــت  علـــى  وتأثيرهـــا  شـــرعية، 
س ــــو ســــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــجا ا

العبدلـــي  لطفـــي  حـــداد  داريـــن 
القفصـــي لطيفـــة  النهـــدي  ريـــاض 

إطـــار  فـــي  المسلســـل  أحـــداث  تـــدور 
قضايـــا  حـــول  مثيـــر،  تشـــويقي 
حـــب. قصـــة  األحـــداث  تتخلـــل  الجاسوســـية، 
ــوم الليــــــــــــــــــــــــــل ج5 ــ نجـــــــــــــــــــــــــــ

رســـتم  هشـــام  حســـني  محـــرز 
بندقـــة لطفـــي  الحضيـــري  فيصـــل 

علـــى  الضـــوء  المسلســـل  يســـلط 
المالـــي  كالفســـاد  المظلمـــة  الجوانـــب 
اإلقتصاديـــة  وتداعياتـــه  واألخاقـــي 
وطبقيـــة  وجريمـــة  فقـــر  مـــن  واإلجتماعيـــة 
ليبـــرز اإلنعكاســـات والتغيـــرات التـــي طـــرأت 
األخيـــرة. العشـــرية  خـــال  المجتمـــع  علـــى 
تيفي ــد  ــ الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمكيمـــل مونيـــة  الفـــد  حســـن   

الكوميديـــة،  النشـــرات  مـــن  مجموعـــة 
الفـــد،  حســـن  يقدمهـــا  التـــي  والمســـابقات 
للفنانيـــن فـــي قالـــب درامـــي خفيـــف. وتقليـــد 
الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول والد 

الدريـــدي  وحيـــدة  الهـــداوي  فتحـــي 
بـــاي عزيـــز  الدريـــدي  حلمـــي 

الحيـــاة  أوجـــه  تصـــّور  اجتماعيـــة  درامـــا 
لشـــخصيات  وصراعاتهـــا  وتناقضاتهـــا 
متشـــّعبة. عائليـــة  عاقـــات  تجمعهـــم  كثيـــرة 
ــم ــ الــــــــــــــــــــدراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أم 

عبدالكريـــم  ناريمـــان  األســـعد  ســـاري 
رحمـــة ديانـــا  خليـــل  أنـــور 

التـــي  الكوميديـــة  القصـــص  مـــن  مجموعـــة 
العالمـــي، المســـرح  مـــن  اقتباســـها  تـــم 

 تقـــدم كل قصـــة علـــى مـــدار ثـــاث حلقـــات، 
الدراهـــم. أم  قريـــة  فـــي  األحـــداث  وتـــدور 
ــة ج3 ــ ــت العيل ــ بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هالـــة فاخـــر شـــيرين إيمـــان الســـيد منـــى ها

في هذا الجزء تقع العديد من المفارقات للشـــقيقات 
األربع، وبعد أن قرروا في الجزء الســـابق البحث 
تٌســـيطر  االنترنـــت،  طريـــق  عـــن  زوج  عـــن 
لمواجهـــة  تدفعهـــن  جديـــدة  أفـــكار  عليهـــن 
كوميـــدي. إطـــار  فـــي  ومشـــاكل  عقبـــات 
ــل ــ أم ــة  ــ خيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماردينـــي  طـــال  كـــرارة  أحمـــد 
حمـــدان أبـــو  أنـــوار  عـــازار  كارلـــوس 
مجموعـــة قصـــة  يســـتعرض  مسلســـل 

عـــن  البحـــث  مهمـــة  خـــال  الضبـــاط  مـــن   
عـــن  والبحـــث  إليطاليـــا  تهريبهـــا  تـــم  أثـــار 
العمـــل  ويتضمـــن  الجريمـــة  تلـــك  مرتبكـــي 
الرومانســـية. القصـــص  بعـــض  أيضـــا 

الفن
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الحمل

ر لثو ا

ء لجوزا ا

ن لسرطا ا

ســـد ال ا

ء ا ر لعذ ا

الميزان

س ــو ــ لق ا

ــو ــ ل لد ا

ــوت ــ لح ا

ــدي ــ لج ا

ب لعقر ا

كـــــــلـــــــمـــــــــــــــات مـــــتـــــقـــــاطـــــعـــــة

أنت  ــاح  ــ الصب ــذ  ــ الحمل،من ــرج  ــ ب ــزي  ــ عزي
ــن النوم  ــ ــح عينيك م ــ ــذ أن تفت ــ ــي ومن ــ عصب
ــن  ــ لك ــا،  ــ ــتنفار علي ــ اس ــة  ــ ــي حال ــ ف ــون  ــ تك
ــذا  ــ ــى ه ــ ــارك عل ــ ــول نه ــ ــن يط ــ ــق فل ــ ال تقل
ــاً  ــ ــور تدريجي ــ ــن األم ــ ــل تتحس ــ ــوال، ب ــ المن
ــك رائعاً. ــ ــي يصبح مزاج ــ ــال النهار، لك ــ خ

عزيـــزي بـــرج الميـــزان، يكفيـــك حماقات 
يـــا مولـــود العـــذراء وحـــاول معرفـــة ماذا 
تريـــد، وال تحـــاول إثبات رأيـــك وهو خاطئ 
وخـــارج تمامـــاً عـــن الحكمـــة، ففـــي فترة 
الظهيرة تخســـر فرصة أو شـــيئاً تنـــدم عليه 
كثيـــراً، وذلك ألفعالك وقراراتك المتســـرعة.

العقـــرب، األعمـــال كثيرة  بـــرج  عزيزي 
اليـــوم وقـــد ال تجـــد الوقـــت لحك رأســـك 
والقيـــام بخصوصياتك وبخاصة على صعيد 
العائلـــة، فلذلك ال ترتبط بمواعيد شـــخصية 
هـــذا اليـــوم حتى في فتـــرة المســـاء، ألنك 
تكون مثقًا باألعمال وحتى ســـاعة متأخرة.

عزيـــزي برج القوس،  تبـــدأ بعزيمة هابطة 
في هـــذا الصبـــاح، وتبـــدأ نهـــارك ببطء 
شـــديد، ما قـــد يجلب لك بعـــض االنتقادات 
بالقـــوة  تشـــعر  بـــك.  المحيطيـــن  مـــن 
والشـــجاعة في فترة الظهيرة ومـــا بعدها، 
ما يجلب لـــك التقدم علـــى الصعيد العملي.

ــزال الضغوطات  ــ ــا ت ــ ــو، م ــ ــرج الدل ــ ــزي ب ــ عزي
ــك، وبخاصة  ــ ــي بظالها علي ــ ــاء الحياة تلق ــ وأعب
ــن الكثير من  ــ ــي تتضم ــ ــرة الت ــ ــرة الظهي ــ ــي فت ــ ف
ــي  ــ ف ــك  ــ زمائ ــع  ــ م ــجارات  ــ والش ــكات  ــ المش
ــاء  ــ ــر والمس ــ ــد الظه ــ ــي بع ــ ــي فترت ــ ــل، ف ــ العم
ــروج منه. ــ ــدم الخ ــ ــت وع ــ ــزام البي ــ ــك بالت ــ علي

عزيـــزي برج الجـــدي، اليـــوم فيـــه العديد من 
األلـــوان والتغييـــرات، ففي الصبـــاح تبدأ يومك 
بهـــدوء وجـــو خال مـــن األحـــداث إلـــى فترة 
الظهيـــرة التـــي بها مفاجـــآت عديـــدة وبخاصة 
المســـاء  فـــي  الشـــخصي،  المســـتوى  علـــى 
المســـتوى  األمـــور، وبخاصـــة على  تتحســـن 
العاطفـــي الـــذي يكـــون فـــي أفضـــل وضـــع.

ــوة ما يزال  ــ ــك بالق ــ عزيزي برج الحوت،إحساس
ــذا اليوم  ــ ــتغال ه ــ ــك، فحاول اس ــ ــيطراً علي ــ مس
ــهد تطوراً ممتازاً  ــ ــيير أمورك العملية التي تش ــ لتس
ــدال مع  ــ ــل في ج ــ ــك تدخ ــ ــة أن ــوم، وبخاصــ ــ الي
ــي النهاية  ــ ــت الرابح ف ــ ــل تكون أن ــ ــك بالعم ــ رئيس
ــرة الماضية. ــ ــي الفت ــ ــن عمل جيد ف ــ ــا أديت م ــ لم

أكثـــر  كـــن  الثـــور،   بـــرج  عزيـــزي 
ساســـة فـــي التعامـــل مع غيـــرك اليوم، 
ألنـــك تصـــر علـــى رأيـــك بشـــكل منفر

جاذبيتـــك  لـــه،  مثيـــل  ال  وعنـــادك   
فـــي  اآلخـــر  الجنـــس  لـــدى  تـــزداد 
والمســـاء. الظهـــر  بعـــد  مـــا  فترتـــي 

آخـــر  الســـرطان،يوم  بـــرج  عزيـــزي 
صعـــب عليـــك، فنصيحـــة هـــذا اليـــوم 
اتـــرك نفســـك وال تمـــِش عكـــس التيار، 
فاألمـــور لن تســـير بصالحـــك وعصبيتك 
تصـــل إلى أعلـــى مســـتوياتها فـــي فترة 
الظهيـــرة، حيـــث التعب وضغـــط العمل.

األمـــور  الجـــوزاء،  بـــرج  عزيـــزي 
علـــى  ســـيطرة  األكثـــر  هـــي  الماليـــة 
تفكيـــرك، فأنـــت تعاني من ضائقـــة مالية 
خانقـــة، وذلـــك لإلســـراف خـــال األيام 
الماضيـــة، فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الظهر 
قـــد يؤثـــر بك خـــاف مـــع مـــن تحب.

فاألوهام  احـــذر  بـــرج األســـد،  عزيزي 
تحجـــب عنـــك األمـــور المهمـــة، خفف 
مزاجيتـــك وحاول التركيـــز على ما تفعله 
اليـــوم، وال تكن مهمًا وعجـــواًل في كل 
عمـــل تفعله، في فترة المســـاء احذر على 
صحتك وبخاصة علـــى المعدة والرجلين.

عزيـــزي بـــرج العـــذراء،  لـــن تجلس في 
مكان أكثر مـــن خمس دقائـــق، وذلك للعمل 
الكثيـــر الذي ينتظـــرك منذ الصبـــاح، لكنك 
مـــع هذا ســـعيد ومبتســـم إلى أبعـــد الحدود، 
هنـــاك مناقشـــة كاميـــة فـــي فترة مـــا بعد 
الظهـــر بينـــك وبيـــن زمائك فـــي العمل.

تحـــذر خدمـــات األغذيـــة فـــي وزارة الصحة 
بالتعـــاون مـــع دائـــرة المواصفات فـــي وزارة 
االقتصـــاد والصناعـــة الجمهور من اســـتهاك 
فودكا برانـــدي، والتي ال تتوافـــق مع متطلبات 
المواصفـــات وتعرض حياة الجمهـــور للخطر، 
وقـــد عثر عليها فـــي "مركز البوظـــة" )مركاز 
هغليدوت( في أشـــدود، حيث وجد داخل العبوات 
على مســـتويات خطيرة مـــن مـــادة الميثانول.
التـــي  الميثانـــول  مـــادة  مســـتوى  أن  وتبيـــن 
تتطابـــق  ال  المنتوجـــات  فـــي  وجـــدت 
المطلوبـــة  اإلســـرائيلية  المواصفـــات  مـــع 
الكحوليـــة. للمشـــروبات   1572  -

فيمـــا يلـــي المنتوجـــات التـــي وجـــدت فيهـــا 
مســـتويات خطيرة مـــن مادة الميثانـــول، وذلك 
مـــن خـــال عينـــة أخـــذت مـــن قبـــل مراقبي 
خدمـــات األغذيـــة فـــي أشـــكيلون ومراقبـــي 
االقتصـــاد: وزارة  فـــي  المواصفـــات  دائـــرة 
1. علـــى ملصق يحمل عامة: "فودكا باروس، 
BELARUS VODKA، بســـعة 200 ملم، 
نســـبة كحول %40، انتاج وتعبئة دي. بي. جاد 

م.ض، رقـــم تسلســـلي 7290006888549، 
مـــن  بأكثـــر  ميثانـــول  مســـتوى  وتتضمـــن 
المســـموح.  المســـتوى  مـــن  ضعفـــا   380
Flya-" :2. علـــى ملصـــق يحمـــل عامـــة

 jka Brandy of the best taste
مشـــروب كحولـــي بطعـــم البرانـــدي، نســـبة 
انتـــاج  ملـــم،   200 بســـعة   ،40% كحـــول 
م.ض،  )م.ص(  الكومبانـــي  لصالـــح   IA
وقـــد  تسلســـلي 7290014542020.  رقـــم 
عثـــر فيهـــا علـــى مســـتوى ميثانـــول بنحـــو 
المســـموح.  المســـتوى  مـــن  ضعفـــا   125
البوظـــة"  "مركـــز  مـــن  العينـــات  وأخـــذت 
فـــي أشـــدود، شـــاروع تمـــوز 14، وقـــد تـــم 
إزالتهـــا مـــن رفـــوف الحانوت بشـــكل فوري، 
أجريـــت  التـــي  الفحوصـــات  بعـــد  وذلـــك 
عليهـــا فـــي مختبـــرات معهـــد المواصفـــات. 
يذكـــر أن مـــادة الميثانـــول بمســـتويات عالية 
مـــن المحتمل أن تـــؤدي إلى عـــوارض مرافقة 
تتجســـد بالدوار، الضعف، االرتبـــاك، الصداع، 
القـــيء، آالم فـــي البطـــن وتشـــنجات. ويمكن 
أن يســـبب شـــرب الميثانول إلى العمـــى نتيجة 
تلـــف عصـــب البصـــر وحتـــى إلـــى الموت. 
ووزارة  الصحـــة  وزارة  وتحـــذر 
المنتجـــات! هـــذه  اســـتهاك  مـــن  االقتصـــاد 
لمعلومـــات إضافيـــة يمكـــن التوجه إلـــى دائرة 
المواصفات فـــي وزارة االقتصـــاد على هاتف 
رقم  7502300-073  وأيضا إلى مركز الرد 
الهاتفي في وزارة الصحـــة على رقم 5400*.

للجمهور – مســـتويات خطرية  تحذير طارئ 
من مـــادة امليثانـــول يف مرشوبـــات كحولية 

 في عيـــادات كاليـــت لواء حيفـــا، حيث 
يتعالـــج أكثـــر مـــن 20 ألـــف شـــخص 
محـــدودي الحركـــة وغيـــر القادرين على 
ترك بيوتهم أو الســـرير، تبقـــى ما يقارب 
2000 متعالـــج لم يحصلـــوا على التطعيم 
انطلقت حملة  لذلـــك  لصعوبة خروجهـــم. 
واســـعة لتوفيـــر التطعيمات فـــي البيوت.
التمريض  بـــاروخ، مديـــرة  قالـــت روت 
فـــي كاليت لـــواء حيفا والجليـــل الغربي 
"حملـــة  التطعيمـــات:  حملـــة  ومركـــزة 
التطعيـــم حتى البيـــت هي مهمـــة مركبة 
التـــي تتطلـــب تحضيـــر مســـبق ودقيـــق 
مـــع تواجـــد ممرضة مختصـــة، وبمرافقة 
طاقم اإلســـعاف األولـــي المجهـــز للعمل 
فـــي الحـــاالت الطارئـــة.  ونحـــن علـــى 
جاهزيـــة للقيـــام بـــكل هـــذا الجهـــد من 

أجـــل إتاحـــة التطعيم لـــكل مـــن يحتاجه 
فـــإن محـــدودي الحركـــة يعتبـــرون من 
الفئـــة األكثـــر عرضة للخطـــر اآلن وبعد 
تطعيـــم أكثـــر من 470 ألف شـــخص أي 
أكثـــر من %80 مـــن مؤمني اللـــواء في 
عشـــرات المراكز التابعـــة لكاليت، نحن 
قريبـــون أكثر مـــن هدفنا األساســـي وهو 
تطعيـــم 500 ألف متعالج. فـــي هذه األيام 
نســـتعد للمرحلـــة التالية مـــن التطعيمات 
لفئـــة أبناء جيـــل 12 عام، والذي ســـيبدأ 
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  مصادقـــة  بعـــد 
الصحـــة".  وزارة  وتعليمـــات   )FDA(
وفـــي حديـــث مـــع محمـــد فريـــج، مدير 
المجتمـــع العربـــي فـــي كاليـــت: "حملة 
التطعيمـــات حتى البيت تتطلـــب جهوزية 
خاصـــة ومـــوارد كثيرة من أجـــل إتمامها 
بنجـــاح، إال أنه رغم كل هذه الصعاب علينا 
القيام بهـــذه الخطوة ألهميتهـــا، ومن أجل 
الحفـــاظ على صحة المجتمـــع. هذه الحملة 
هي جـــزء ال يتجزأ من حملـــة التطعيمات 
كاليـــت  فـــي  نســـعى  التـــي  الواســـعة 
لتحقيقهـــا. وبهـــذا أتوجه لكل مـــن لم يتلق 
التطعيم بعد، التطعيم آمـــن وفعال توجهوا 
للتطعيم". والعيـــادات  التطعيـــم  لمراكـــز 

كالليت تقـــوم بالتطعيامت ضد وباء كورونـــا حتى البيت
اىل  الوصـــول  عـــىل  بالعمـــل  بـــدأت  كالليـــت  طواقـــم 
التطعيـــم عمليـــة  إلمتـــام  الحركـــة  محدوديـــة  ذوي 




