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معركة كورونا لم تنته





   
 













كورونا يتسارع..
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 مزارعون يطالبون بمعالجة موضوع التصاريح 
لمتابعة  المحاصيل 

صرف الدفعات المستحقة للطريق »الصحراوي«
وا1شغال تتوافق مع المقاولين على جملة مطالب

 وزير التربية يعرض امام المانحين خطة 
التعليم عن بعد 
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 »التوصيل المنزلي«..ضرورة لم تمنع االستغالل 
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 مستشفى حمزة خط الدفاع ا�ول ضد كورونا 


    
  



    


    




   
    
   
    





     
   

   


    


 
    




    


   





     
    
    
    




    
 



     

    

  
    
    


    



 
  


  

    
    
   
     
    
   





    
    

   

   



    
    






       
       


       
     


    
        
         
        


        
         
      
 
        

 








       



         



        
        


          
          
 


 

    



          
      


 


      

         









      
        
        


         
        

         
         
        



        

          







        
       









        


      








 وزير الصحة: المرض خطير جد) ويؤدي لعواقب غير محمودة 





   

   

  








   
      


 
   
   
   






    



    
  


    


     
   

    
   


    

    


    





   










العضايلة:   سّخرنا كّل إمكانّياتنا ولم يبق إال الرهان
على وعيكم والتزامكم 




    


      
  
  


     

      
        




 
   
     
     
      


 

       
 
     
 

 

 
 
       
  
 
       
  

 
   
       
      
     
     

 

    
 

    
 



     
    
   
   



 

     


    
    
 
   

       


 
  


     
 

 
     
   
     
     

 
     
     
  

     

  



     








   


     

   




    
    



     


    



    








     
     


    
     

  

     
      

 
  
    
    



   
  
  
    
     
    

 محاصرة بؤرة كورونا في الرمثا 
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 الطباع يشدد على ضرورة السير بالتوجيهات الملكية 
لحماية االقتصاد الوطني 



   



   







    
    




     
   

    

 
    





    
      
  





    
    


     




   
    
   

   
   


     


     

    
   







    

     






       
    


     


  

    

     

     


   




     
     
    



    
  
    

   

      



    
    
    
     
   



 إياتا: االقتصاد ا.ردني قد يخسر ٥٦٨ مليون' 
بتراجع أعداد المسافرين 
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 صندوق المعونة: ٨٥٠ ألف أسرة تقدمت 
الكترونيا لدعم الخبز 


      
      


     
     
      


 

     
     
 


     



 إجراءات رادعة للحفاظ على ا.سواق ومنع االستغالل واالحتكار بالكرك 
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 المخابز تشكو صعوبة منح التصاريح لعامليها 




     
      
      

      
      






 فندق الرويال يعفي الحكومة من فاتورة

إقامة المحجور عليهم 

 فريز يؤكد متانة الدينار
رغم أزمة الكورونا 
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 استثمار انخفاض أسعار النفط وزيادة المخزون 
االستراتيجي  للمملكة 

 البنك ا,هلي ا,ردني يقدم مليون دينار لـ»همة وطن« 

 البنك االسالمي ا,ردني يتبرع بمليون دينار اردني لـ»همة وطن« 




    



    
     
     
    
    



     

    



     


    

    


     



    

    
    
    


     




    

     

    

   











    
     

   


 
     
    
    
    


     



    
     
     

    

  

   


    
    
    
     
     






    
 

    




  
    

   

     
    
    


     


     

   
    
    

  

 تهافت شديد على ا,سواق قبيل حظر اليوم 

 بنوك تبدأ باAعالن عن تأجيل أقساط شهر نيسان 

 البنك العربي اAسالمي يؤجل أقساط شهر 
نيسان ويخفض من عائد اAجارة 

 البنك اAسالمي ا,ردني يؤجل أقساط 
تمويالت ا,فراد لشهر نيسان 

 منيب المصري يتبرع بمليون دينار لـ»همة وطن« 

ـ٢٥٠ ألف دينار لمواجهة كورونا   »المناصير« تتبرع ب

 وزراء التجارة الخليجيون يبحثون التأثيرات 
االقتصادية الناجمة عن كورونا 







 بنك صفوة اAسالمي يؤجل أقساط تمويالت 
ا,فراد لشهر نيسان 

 »مدالب« تقرر خدمة السحب المنزلي 
Aجراء فحص الكورونا في إربد 
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»كورونا« يتسارع..


»الكمامات«.. شعور زائف با�مان
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إخالء حاملة الطائرات »روزفلت«



إيطاليا تسعى للخروج من العزل بأمان
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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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الجهاز الفني للنشامى يناقش خيارات المرحلة القادمة

» شباب الحسين« يضع منشآته بتصرف الحكومة 
ويدرس تعيين جهاز »الطائرة« 



    
    
 




   
     
    
     
   
   


    





    
     



    $ 
     
 


 
 



     

  
   


     
     
     

   
      
    
     
      
       
     
    


    
     










    


    
     
    
    




   
    



    







    


    

    
     
    
    


     



    

     



    
    
   
   
   
     


    
 

     
    




      


   
    

     



     
     
    
     


    


     
     

    
     
    



 اتحاد كرة القدم يجتمع عن بُعد 

 أنشطة كرة اليد لم تتأثر كثير: 
في أزمة »كورونا« 

 »شباب الطفيلة« تطلق برنامجB للتوعية 
والتدريب عن بُعد 

 العبو أتلتيكو مدريد يخفضون رواتبهم 
بنسبة ٧٠٪ 
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 ماتويدي يمدد حجره الصحي 

 تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح
لكأس آسيا ٢٠٢٧ بسبب كورونا 

 رابطة الدوري البلجيكي توصي بإنهاء الدوري 
وتتويج بروج باللقب 




   





   
     


     
    

    










    
     
      
     

     




     
     
    
     
     


    
    

    




    
    
      


    
   







    
   
     
    


 
    

      
     



    
    
   


    
    
    
  





      
     


 
  
    
   
   






     


     
     



   

    
    

     
    

 
    
    
   
    
    






    

    
   

      


  
   
     
     


    



   
    
    




     

      
    

     
 
    
    



    

 
    




    


      
    
    



   




   
   




 رومينيجه: أزمة كورونا ستساهم بوقف 
التضخم في كرة القدم 

 بايرن ميونيخ يغرم مدافعه بواتنج لخرقه 
الحجر الصحي 

 حظر التمارين الرياضية الجماعية
في إيطاليا 




   
 


   

 

   



   


 




  


 




   




    
   
    


    

   

   






  


  





   
    


    












   

   





    



   
   

  





   
  
    






   



   
   


   

    




  
    
  

  




 
    

 
  

 

   
   



   
   

   



  


    
   


   


  

  


   



   
  


 



















 

أيمن المجالي
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دوتيرتي يأمر بقتل مثيري المشاكل
في مناطق العزل
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كتب ورسوم: حس دعسة
huss2d@yahoo.com

1 - ..عندما تحاول البحث
تركـن إىل الهدوء، هي فرتة إجبارية فيها لذة 
وقلـق. ومحاوالت للبحث عـن ذلك الفريوس 

اللعني،
ممكن ان يكون كالمنا يف تلك اللوحة الخفية، 
ألوانها تميل إىل الغموض، رسـمتها من أجل 
حريـر الـروح؛ ذلك انهـا كانـت تجاورني، 
تغسـلني بمحبتهـا العميقـة، تنثـر فضتها 
لتشـملني باالبداع، وهو يتصل بعينها، وتلك 

األقمار النابتة بني الروح وتفاصيل أخرى.
محاولـة البحث، مررت عرب الهـواء املعطر، 
تلـك الترسيبـات التـي خضع لهـا فريوس، 
يعيش قلق مالحقته، عشش أعىل قمة يحيط 
بهـا النهـر العظيم، وتلـك القصـص التي 
حـررت ليلنـا، إىل جانب عربـات تتنقل بني 

مفردات املدينة واقمارها.
أبحث، ال أخاف، فالصوت، صوتي الخامس؛ 

يهدهد اليمام الخايف يف مكمنه.
.. أفـكك سـاعة مـن الوقـت، ال تتحلل، هي 
تبيـت، بيات عىل شـكل هروب منـي- إليها، 
نرتقـب انهيـار تلك اإلشـارات التـي تتبعها 
العجوز وقد رأيت ابتسـامته، يسأل عن أثر 

الطريق.
.. كنـت، ىف عاملنا اآلن، لكنني أنال من حضن 
غفـوت عىل صوت يقـرأ يل حكاية خفية عن 

تلك الحكيمة.

2 - ..يف صمت البيت
يخشـخش، يتناوب يف إحـداث جنوني، أراه 
يف ميسـم اإلبرة، يلج عىل بسـاط السـندباد، 

يناديني:
-ها أنا فريوس يقلق هجري صحراء البعاد.

-اي صحراء ترنو، فالبيت صحرائي املشتتة 
بالحكايـات، وسـري تتبـادل األماكـن بـكل 

حرائق النفس، ومتاعب اآلخر،،

-كنت انت
فـريوس  أراقـب  بيتنـا  ىف  انـام،  -وحـدي، 
الحـروف، يخرج مـن قلق تلـك الثرثرة التي 
ذوبهـا نيـل نجيـب محفـوظ، واختلـف مع 
لوحتي التي ينام بني ألوانها عرار الزمان، و.. 

و.. لن أقتل صديقي الفريوس، حكيم بيتنا.

3 - حكم علينا.. وكان الندى
يف تلك الروايـة، رأيت الدعوة «ح» تتنقل من 
بيـت إىل آخر، بيـوت، هي قبـول لوجودنا.. 
وكانت الحارسة، ىف جدلها تربر يل رسقة تلك 

القلوب الصغـرية، تخزن ذهبها، بينما النهر 
يتابع مسريه، ال يقلق، لكنه يخاف املوت.

يتقلـب حراكي بني األفكار، يقول الراوي ان 
االنوار اإللهية قدرنا، يعطل مسـارها حرض 
سـخيف بسـبب فريوس اخطر مـن الحب، 

وارق من حزن يمامة تنتظر هديلها العايل.
يف الهامش سـأدون لحبيبتـي:.. عىل الوعد، 
هناك بقع من أحبار، دمها ينتفض مثل ديك 

النهار الصيفي.
.. سـأحتفي بالفريوس، صديقـي النائم بني 

ممرات عصابة تحتل بيتنا.

منظمة الصحة 
العاملية تقدم 
إجابات عن أهم 

األسئلة الخاصة 
وس كورونا  بف

COVID19

وس! يف بيتنا ف

كية إصابة املمثلة األم
وس كورونا لورا بيل بندي بف

5 نصائح عملية من خرباء للحصول عىل الهدوء 
وس كورونا النفيس يف ظل انتشار ف

كيف تحمي نفسك وأطفالك
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قاع املدينة

ويضيـف: «كما قمنـا بتوزيـع املعقمات عىل 
العائالت الفقرية وغري القادرة عىل اقتناء تلك 

الوسائل املهمة يف القضاء عىل الفريوس».
وبحسـب الجبايل فـإن هـذه الفعالية جاءت 
متزامنة مع ما يجري يف اململكة من أحداث اإل 
أن املبادرة أنشـأت يف األسـاس لتنمية قدرات 
الشـباب وتعزيـز ثقتهم بنفسـهم وتسـخري 
قدراتهـم لخدمة مـن حولهم مـن املحتاجني 

والفقراء واأليتام.
واسـتهدفت املبادرة حني تأسيسـها الشباب 

املراهقـني وحثهم عـىل دخول عالـم التطوع 
وتمكينهـم ملسـاعدة غريهم ممـن يحتاجون 

املساعدة.
ويضيـف: «تنوعـت أنشـطة املبـادرة ما بني 
تأمني كسوة املدارس وكسوة الشتاء للعائالت 
الفقرية واملحتاجـة، إقامة الفعاليات لألطفال 
األيتام واألشـخاص من ذوي اإلعاقة، وإقامة 

اإلفطارات الرمضانية والفعاليات املختلفة».
املبـادرة  تميـزت  فقـد  الجبـايل  وبحسـب 
بالبسـاطة يف الخدمـات املقدمـة للمحتاجني 

واأليتـام بحسـب اإلمكانيات املتوافـرة، وكما 
تميزت أيضا بسـهولة التحاور وتوزيع املهام 
ما بني الفريق بما يتناسب وقدراته املتوافرة.

وحول أهداف املبادرة األساسية يبني الجبايل: 
«نعمـل عىل دعـم وتبني املبادرات الشـبابية 
دور  تفعيـل  اإلنشـاء،  حديثـة  واملجتمعـي 
الشـباب ودمجهم يف سـوق العمـل التنموي 
واملجتمعي، تقوية مهارات وقدرات الشـباب 
حـول إدارة املشـاريع، تعزيز التغيـري البناء 

واإليجابي يف املجتمع األردني».

ويتابع: «كما نعمل عىل تشـجيع الشباب عىل 
اإلبـداع وإطـالق املبادرات الفرديـة الهادفة، 
وتوفـري فرص للشـباب للنهـوض بأفكارهم 
الفقـراء  ومسـاعدة  والطموحـة،  اإلبداعيـة 
الحيـاة  متطلبـات  تأمـني  يف  واملحتاجـني 
األساسـية، وأخريا إدخال الفرح والرسور عىل 

قلوب األطفال».
ويأمـل الجبـايل بـأن يتوسـع عمـل املبادرة 
ليشـمل عـددا أكـرب مـن العائـالت املعـوزة 

والفقرية.

«يداً بيد ».. حملة شبابية لوطن خاٍل من «كورونا»

نداء الشناق

كثريا ما تسبب فريوس كورونا 
بجعل األرسة عالقة يف دائرة اليأس 
والذعر من وقوع أحد أفرادها يف 
فخ الكورونا، ومع وجود عدد من 
الوفيات وخصوصا بني كبار السن 
إال إنه يمكن الشفاء منه، فالعديد 
من املصابني بالفريوس يف الدول 
املصابة بالفريوس تماثلوا للشفاء 
واألمل باهللا موجود.

ندى شحادة

«يدا بيد» حملة أطلقتها مبادرة «رسالة وطن» الشبابية لدعم توجيهات 
الحكومة يف السيطرة عىل وباء «الكورونا» الذي آصبح كابوسا حقيقيا يؤرق 
املواطنني.

بقول مؤسس املبادرة أنس حسام الجبايل والبالغ من العمر (22 عاما): «نظرا 
للظروف الصعبة الحالية التي تحيط بنا ارتأينا يف املبادرة إىل أن نقف مع وطننا 
األردن ونعمل عىل توعية املواطنني برضورة االلتزام باإلجراءات الحكومية 
والعمل بها، وتوزيع النرشات التي تبني أعراض الفريوس وكيفية الوقاية منه».

وخالل فرتة انتشـار فـريوس كورونـا ىف العالم 

يتعرض الكثري منا للخوف والقلق من الفريوس، 

نتيجـة نرش أخبار يومية عـن اإلصابات العاملية، 

اإلعـالم  التـى تنرشهـا وسـائل  القتـىل  وعـدد 

وصفحـات التواصـل االجتماعي، وحـول كيفية 

التعامـل مـع اآلثـار النفسـية لفـريوس كورونا 

كشـفت صحيفـة «ديىل ميـل» الربيطانيـة: «أن 

الضحك والحب يعمالن عـىل تقوية جهاز املناعة 

لذلـك ينصح خرباء الصحة بالتغلب عىل مشـاعر 

القلق والخوف بالحب والضحك».

ويبـني خرباء الصحـة يف الصـني وخارجها: «أن 

الذعـر من فـريوس كورونـا «غري مـربر» علميا، 

ويستند لألخبار املتداولة عىل املنصات االجتماعية 

ال غري».

ويويص الخرباء يف هذا السياق: «برضورة انتهاج 

إجراءات السالمة الخاصة بأي فريوس متنقل بني 

األشـخاص أو بني الحيوانات واألشـخاص، مثل 

مضاعفة عملية غسـل اليدين والحرص عىل عدم 

ملـس الوجه بعد االتصال بأي من املصابني أو من 

احتكوا بأشخاص مصابني».

الدكتـورة دعـاء املومني استشـارية يف االرشـاد 

االرسي والنفـيس تقـول: «عندما نكـون أمام أي 

حدث مـن املمكن أن يكـون خطراً عـىل حياتنا، 

كـم يحدث معنا جراء فريوس كورونا غري واضح 

أو مجهول بالنسـبة لنا، أو عـىل أقل تقدير يهدد 

صفـو الحيـاة، فـإن ردة الفعل الطبيعيـة لدينا 

سـتكون الشـعور بالخوف، هذا الشعور يدفعنا 

إىل ردة فعـل فطرية بيولوجية جسـدية موجودة 

لدى جميع الكائنات الحية وهي اسـتجابة الهرب 

– املواجهة ملصدر الخوف».

وتتابع: «حتماً عندما يتخذ الجسم هذه االستجابة 

تحـدث عـدة تغـريات فيـه مـن ضمنهـا إفراز 

هرمونات معينة تسـاعد عـىل التأهب التخاذ ردة 

الفعل املناسـبة للحدث، ويف حال اسـتمرت هذه 

الهرمونات باإلفراز فإننا سنشـعر بتوتر جسمي 

قـد يؤدي إىل األرق أو صعوبـة الدخول يف النوم، 

والصداع، باالضافة اىل فقدان الشـهية، انخفاض 

املزاج، النرفزة، وغريها من التغريات».

وتضيف املومني: «ال شـك أن مـا نمر به يف هذه 

الفرتة حـدث يعكر صفـو الحيـاة وبالتايل فمن 

املتوقـع أن أجسـامنا تتخـذ وضعيـة الهـرب – 

املواجهـة لكي تـؤدي دورهـا يف حمايتنا وتحثنا 

عـىل أن نكون يف وضع أكثر أماناً، وبما أن ظهور 

الفـريوس يشء ال نسـتطيع أن نهـرب منه أو أن 

نكون عىل منأى منه فإن أجسمانا ستستمر بأداء 

عملها يف إفراز الهرمونات التي تحثنا عىل الحماية 

واالبتعاد عن الخطر»

وتشـري املومني إىل أن: «السـؤال الذي يتبادر إىل 

أذهاننـا اآلن، عىل الرغم من أننا نقـرأ الكثري من 

األخبار املطمئنة إال أننا نشعر بأن التوتر والخوف 

قد يُصبح أحياناً خارجاً عن سيطرتنا، لكن كيف 

نهـدأ ونخفف من هذا التوتـر؟ قد يكون الجواب 

مفاجئـاً ولكـن من وجهة نظر نفسـية فإن أكثر 

األشـياء التي من شـأنها تخفيـف التوتر هي أن 

نفهـم كيف تعمل أجسـامنا يف حالة وجود خطر 

ما، ونعي ونسـتوعب أن اسـتجابة الجسـم هذه 

ماهي إال لحمايتنا وتقليل نسبة املخاطر علينا».

وتؤكد املومني عىل أن: «أجسـامنا يف هذه املرحلة 

بحاجـة إىل أن نتصـل معها ونوصل لها رسـالة 

مهمة، مفادها أننا نتفهم تماماً ما تقوم به ونحن 

مقـدرون لهذا العمـل الجبار، فهـي تقوم بهذه 

االستجابة ليس إلزعاجنا وسلب راحتنا وهدوئنا، 

وإنمـا عىل العكس مـن ذلك تمامـاً إذ أنها تقوم 

بالحفاظ علينا».

منوهـا اىل: «أهميـة النظر إىل الوضـع الذي نمر 

فيه اآلن بواقعيـة، دون التقليل من حجم املوقف 

أو املبالغـة والتهويل، ومن األمور التي تسـاعدنا 

عىل اسـتيعاب ما يحدث فعـالً، أن تكون قراءتنا 

للموقـف حقيقيـة وعندمـا نقـدم هـذه القراءة 

ألجسامنا فإننا نسـاعدها عىل القيام بعملها كما 

ينبغـي، بحيث أنها تكون مسـتعدة للتأهب فقط 

عندمـا يتطلب األمر ذلك، وإذا فعلنا ذلك سـوف 

يخف الضغط عليها ويكون عملها أكثر جودة».

وتبـني د. املومنـي: «نحن بطبيعتنـا كبرش نتألم 

ونعاني إذا فقدنا شـيئاً اعتدنا عليه وإذا سـلبت 

منـا أشـياؤنا املحببـة وهذا أمـر وارد جـداً عند 

الجميـع ولكن ماذا لو جعلنا لهـذا األلم واملعاناة 

معنى آخر؟ معنًى قد يغري مفهومنا له وشعورنا 

تجاهه! ماذا لو قلنا ألنفسـنا أن مـا نعانيه اليوم 

ماهـو إال تجربة من املحتمل جدا أن تجعلنا أكثر 

بصرية، أكثـر حلماً، أكثر تصرباً، أكثر إنسـانية، 

أكثـر تالحمـاً، وأكثـر قوة وجـالدة، ألـن نكون 

أكثر هدوءاً وثباتاً؟!، وبالتايل سـنتعايش مع هذا 

االمر بسالسـلة ودون أن نرهـق عقولنا بالتفكري 

والتوتر».

كيفية التعامل مع اآلثار النفسية لكورونا
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يف ظل هذه األزمة العاملية «وباء 
الكورونا» والتي هي أشبه بالحرب.. 
ولكن هذه املرة ليست بحرب دول 
ضد بعضها البعض.. بل كل العالم 
البرشي بمواجهة رشسة مع عدو 
شامل غري مرئي بالعني املجردة وهو 
الفريوسات.

لذا فكثري من دول العالم قررت 
تعطيل املدارس واألعمال, ومنع 
التجول معظم ساعات اليوم, لبقاء 
الناس يف بيوتهم اتقاًء من املخالطة 
بنقل عدوى الوباء واتتشاره بني 
بعضهم البعض.

ماذا نفعل.. مع خليك يف البيت؟!

وهـذ اإلجـراء أدى اىل توقف عجلـة الحياة يف 
الكثري من الـدول، وجلوس مئـات املاليني يف 

منازلهم.
هنـاك الكثـري مـن النـاس وبالـذات الرجال 
ممن لم يعتادوا عـىل املكوث يف منازلهم ألياٍم 
وأسـابيع دون عمـٍل وال خروج اىل الشـوارع 

واألماكن!.
هنـاك مـن يعترب هـذا الجلـوس القرصي يف 
البيـت فرصـة إجباريـة للقيـام ِب: أعمـال 
تربوية, وثقافية, وترفيهية, وصحية, وأخرى 
منزليـة, واجتماعية عن بُعد, ومراجعة بعض 

األفكار, ومن ذلك مثالً:

الدراسة والتدريس
هناك عىل وسـائل التواصل االجتماعي العديد 
مـن دروس التقويـة باللغـات مثـل اللغـة 
االنجليزيـة.. حيث هناك برامج رشح ودروس 
مبسـطة بالصوت والصورة املتحركة ملبدعني 
عرب ماهرين بتدريس اللغة االنجليزية بشكٍل 

كبري.
والجلوس يف البيت يف ظل هذه األجواء مناسب 
ومفيد ألبنائـك حتى تتابع دروسـهم وتعمل 
عـىل تقويتهـم يف املـواد التي تُحسـنها أنت, 
تحثهم عىل متابعة دروسـهم, وإطالعهم عىل 

كتب وقصص ثقافية أخرى.
ويمكن لألب واألم كذلك مراجعة بعض الكتب 
املوجودة عىل رفوف الخزانة منذ سـنوات ولم 
يتم قراءتها حتـى اآلن, ثم النقاش حولها مع 

املقربني منك أو مع أصدقاء عرب التلفون.
وهنـاك برامـج يف االنرتنـت تقرأ لـك الكتاب 
بصوت مسـموع إذا مللت مـن التصفح مثالً 

عرب الكتاب الورقي أو الكتاب اإللكرتوني.

ل البيت للرجال أع
أحدهم قال: ان زوجته ومنذ شـهور سـابقة 
تطلـب منه- مـا لم تسـتطع هي القيـام به- 
البيـت  أدوات  لبعـض  تصليحـات بسـيطة 
وأثاثـه.. حيـث كان يؤجـل ذلـك اىل أوقـاٍت 

أخرى.
لذا فقد قام صاحبنا هذه األيام خالل تواجده 

الطويل يف منزله باألعمال التالية:
- تثبيـت براغـي ومفصالت خزائـن املالبس 

وجوارير غرفة املطبخ.
- دهان أحد األبواب البيت..إذ كان قد اشـرتى 

علبة وفرشاة لذلك قبل ستة أشهر!.
- تصليـح بعض أباجـورات الشـبابيك التي 

كانت معطلة.
-  ترتيـب أوراقه الخاصـة وأوراق ووصوالت 
كثـرية  أخـرى  وأوراق  وشـهادات  وفواتـري 
متنوعـة, كانـت جميعهـا متناثـرة يف أماكن 
مختلفـة يف الخزائـن والجواريـر والكراتـني 

والحقائب.
- إعادة النظر بمالبس أفراد العائلة.. تلك التي 
يمكن االستغناء عنها وإرسالها فيما بعد لبنك 

املالبس للفقراء واملحتاجني.
- اسـتبدال برابيش للمغسلة بجديدة كان قد 

اشرتاها قبل أربعة أشهر.

شهر شعبان وخصوصيته
وبما أننا اآلن يف شـهر شـعبان الذي يسـبق 
ان  املعـروف  املبارك،فمـن  رمضـان  شـهر 
لشـهرنا هذا شـعبان روحانية وطقوسـا من 

النوافل للعبادة.
مـة لرمضان، فقد  ا كان شـعبان كاملقدِّ ولَمَّ
ع فيـه كمـا يقول ابن رجـب رحمه اهللا  رُشِ

يام، والقيام،  ما يرَُشع يف رمضان ِمـن الصِّ
وقـراءة القـرآن، وسـائر أنواع اإلحسـان؛ 
ُب لتلقِّـي رمضان، وترتاض  ليحصَل التأهُّ

النفوُس بذلك عىل طاعة الرحمن.
لُف الصاِلح يَِجدُّون بالعبادة  ولقد كان السَّ
يف شـعبان؛ اسـتعداداً لرمضان؛ قال سلمُة 
بن كهيل: كان يُقال: شـهُر شـعبان شـهُر 
الُقرَّاء، وكان عمر بن قيس إذا دخل شعباُن 

أَْغلق حانوتَه، وتفرَّغ لقراءة القرآن.
وكان يُقال أيًضا: شـهر رجب شهُر الزَّْرع، 
وشهر شعباَن َسقُي الزَّْرع، وشهر رمضان 

حصاُد الزَّْرع.
فقد كان النبي صىلَّ اهللا عليه وسـلَّم يخصُّ 
شهَر شـعبان بعبادٍة من أجلِّ العبادات، أالَ 
وهي الصيام؛ ففي الصحيَحني عن عائشـة 
ريض اهللا عنها قالت: » «ما رأيُت النبي صىلَّ 
اهللا عليه وسـلَّم استكمَل صياَم شهر قطُّ إالَّ 
رمضـان، وما رأيتُه يف شـهر أكثـَر صياًما 
منه يف شعبان»، وجاء عند مسلم رحمه اهللا: 
«أنَّ النبي صىلَّ اهللا عليه وسـلَّم كان يصوم 

شعباَن إالَّ قليالً».

كتابة املذكرات
وان كنت تُجيد الكتابة فلماذا ال تبدأ بكتابة 
مذكراتك؟! أما ماذا تكتب؟! فاكتب كل يشء 
يخطر عىل بالـك.. مهمـا كان مهماً أو غري 
مهـم.. ففي النهايـة عندما تكتـب كل يوم 
عدة صفحات سـوف يكون لديك يف النهاية 
مئـة صفحـة أو مئات.. وعندهـا تُراجع ما 
كتبـَت.. فتحذف وتزيـد وتنقح مـا تريد.. 
وربما يخرج لديـك كتاب يتم طبعه ونرشه 

فيما بعد.

رسة الرياضة م
ان الجلـوس يف البيت جيد وآمـن هذه األيام، 
ولكن مع اإلحسـاس بالجوع املستمر وتناول 
العديد من املأكوالت دون حركة؛ سوف يزداد 
وزن جسـمك.. لذا عليك بممارسـة الرياضة 
بشـكل يومـي وحدك أو مـع أفـراد العائلة.. 
ويمكـن تقليـد بعـض التماريـن مـن خالل 
مشاهدة بعض الربامج اللياقة البدنية لتقوية 

االجسام من خالل شاشات التلفزيون.

ثقافة التلفزيون واالنرتنت
يمكنـك كذلك يـا جالس البيـت إن كنت ممن 
ال يرغبـون بالقـراءة واملطالعـة ان تتجه اىل 
جهـاز التلفزيون والراديـو واالنرتنت ملتابعة 
ما ترغب من مشاهدة لألفالم والربامج الفنية 
والرياضيـة والفكريـة والسياسـية والعلمية 

والصحية وألعاب التسلية.

عي عن بُعد التواصل االجت
وكمـا الحظنا مؤخراً خالل األسـابيع املاضية 
ان التواصـل االجتماعـي عن بُعد قـد تفاعل 
النـاس مـن خاللـه بـكل املحبـة واالحرتام 
واالنسـانية.. حيث تواصل الجميع مع أهلهم 
وأقاربهم وأصدقائهم بشكل رائع لإلطمئنان 
عىل صحة وأحوال بعضهم البعض من خالل 

التقنيات املتعددة الكثرية.

أوراق اللعب
وقـد يقـوم أفـراد العائلـة بممارسـة لعبـة 
الشـدة يف املنزل بني فرتة وأخـرى.. حيث ان 
لعب الورق أو الشـدة ينشط جهاز املناعة يف 

الجسم.

وفقد قـال الباحثـون يف جامعـة كاليفورنيا 
األمريكية: إن النشاط الدماغي يؤثر عىل جهاز 
املناعة بالتحكم يف انطالق وإفراز الهرمونات 

من الغدد.
ولـدى املتابعـة ملا يحـدث ألنظمـة املناعة يف 
أجسـام عـدد مـن األشـخاص عنـد قيامهم 
بنشاط ذهني خاص من خالل مشاركتهم يف 

ألعاب الورق.
ووجـد الباحثـون أن مسـتويات خاليـا الدم 
البيضـاء املناعيـة زادت أثنـاء فـرتة اللعب.. 
مايشـري إىل أن ألعـاب الـذكاء, التـي تمـرن 
الدمـاغ وتنشـط الذهـن قد تسـاعد يف إعادة 

شحن نظام املناعة يف الجسم.
ولعب الـورق تسـلية معركة عقليـة وذاكرة 
ودقـة تخطيـط، وصـرب وتضحيـة. وهـذه 
اللعبـة الورقيـة القديمـة واملسـتمرة حتـى 
اآلن, هـي أشـبه بمـرسح الحيـاة، فعىل هذه 
الطاولة تعرض االنتصارات والهزائم والجدل 
والتسـليم  والرفـض,  والقبـول  واالحتجـاج 
بالقوانـني.. وأهمهـا قوانـني الحيـاة املتقلبة 

املتغرية.

الصحة والنفس
أخـرياً... ال بد من التحـيل بالصرب وبث الروح 

املرحة وااليجابية بني أفراد العائلة.
والحرص الشـديد عىل األمـور الصحية–التي 
يدركهـا الجميـع- من أخـذ أسـباب الوقاية 
وغـرف  لألشـخاص  املتواصلـة  والنظافـة 

وأدوات البيوت من حيث:
اسـتعمال املطهـرات واملعقمـات والكمامات 
واالغتسـال للجسم, وغسـل األيدي, واملالبس, 

واألواني دائماً.
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مطبخ

مطبخ

آخر اإلسبوع

يف تحضري الطعام والرشاب، هناك حاجة لفهم 
ما يحدث يف كل موسـم او فصل، او ما ينترش 

من أمراض موسمية وأوبئة.
هنـا تجـارب منوعـة مـن مختلـف مصادر 

الطعام.

سلطة الباستا... طبق مثايل
الروبيـان والطماطـم  الباسـتا مـع  سـلطة 
والخيار طبق مشـِبع بما يكفي ليشكّل وجبة 

بحد ذاتها.
عصـري الليمـون وزيت بذر العنـب ومخيض 
اللبن هـي الركائز األساسـية إلعداد الصلصة 
املناسـبة لسلطة الباستا. تشمل هذه الصلصة 

اللذيذة أيضاً الثوم والفلفل والشبت الطازج.
يجـب وضع قطـع الخيـار والبصـل األحمر 
والطماطـم فضـالً عن الباسـتا املسـلوقة يف 

الوعاء أوالً.
الباسـتا طبـق غنـي طبعـاً، فضـالً عـن أنه 
اختيار مناسـب لخلطه مـع منتجات الصيف 
الطازجة واملدهشـة، ما يجعل سـلطة الباستا 
وجبـة مثالية خـالل النزهـات. أحب تحضري 
السـلطة مع نوع مـن اللحوم ومـع الطماطم 
دوماً وأستعمل يف العادة نوع خضار آخر عىل 
األقل. يف ما يخص الصلصة، أحب االسـتفادة 
من الليمون الطازج الذي أقطفه من شـجرتي 
لتحضـري خليط لذيذ يشـمل أيضاً األعشـاب 

الطازجة مع قليل من الثوم.
يف هذه الحالة، بما أنني أسـتعمل الروبيان يف 
السـلطة، فكرُت بأن الشبت سـيكون مناسباً 
مـع مـذاق الليمـون. إذا اسـتعملُت الدجاج، 
وهو بديل جيد عن الروبيان يف هذه السـلطة، 

سيتناسب أيضاً مع مذاق الشبت أو الحبق.

معظم أنواع الباسـتا القصرية تكون مناسبة. 
أحب باستا الفوسييل بمنحنياتها الجميلة كي 
تضمن تماسـك الصلصـة. أنا ال أتبـع حمية 
خاليـة من الغلوتـني، لكني أسـتعمل الخيار 
الصحـي من الفوسـييل بالـرز األسـمر لهذا 

الطبق.
تكـون الصلصة ثقيلـة بعض اليشء بسـبب 
احتوائهـا عىل كمية من مخيـض اللبن القليل 
الدسـم. هـذا مـا يسـاعدها عـىل االلتصـاق 
بالباسـتا والخرضوات، فتغطـي بذلك جميع 
املكونات بطبقة المعة بدل أن تنزلق وتقبع يف 

أسفل الوعاء.
عندما أحرّض هذا الطبق، أحب سـلق الباسـتا 
يف الليلة السـابقة كـي أمنحها الوقـت الكايف 
لتربد قبـل إضافة املقاديـر الطازجة. يضيف 
الروبيـان مذاقـاً حلـواً لذيذاً يكّمـل حموضة 
بعـض  نلحـظ  اللبـن.  ومخيـض  الليمـون 
التغيريات الجيدة يف تركيبة املزيج أيضاً. هكذا 
نحصل عـىل ميزة مقرمشـة بفضـل الخيار، 
وميـزة مطاطيـة بفضل الباسـتا املسـلوقة، 
وميـزة ليّنة بفضـل الروبيان، وميـزة رطبة 

ومنعشة بفضل الطماطم.

سلطة باستا
مدة التحضري: 20 دقيقة.

املقادير
 علبة باسـتا غـري مطبوخة مثل فوسـييل أو 

بيني.
 فص ثوم مهروس.

 3 مالعق كبرية مـن زيت بذر العنب أو زيت 
الزيتون.

 6 مالعـق كبـرية مـن مخيض اللبـن القليل 
الدسم.

 3 مالعق كبرية من الشبت الطازج واملفروم.
 ملعقة كبرية من عصري الليمون.

 ملح وفلفل أسود مطحون طازج.
 خيارة مقرشة ومقطعة.

 340 غرامـاً من الطماطم الصغرية واملقطعة 
إىل النصف.

 حبة كراث صغرية ومقطعة إىل مكعبات.
 نصف كيلو من الروبيان املطبوخ املتوسـط 

أو الكبري مع نزع الصدف والذنب.
 رشائح ليمون إضافية للزينة.

الطريقة
1- اسلقي الباستا وفق التعليمات الواردة عىل 

العلبة ثم صّفيها وبرديها وضعيها جانباً.
2- يف إبريق له غطاء أو يف وعاء صغري، اخلطي 
الثوم والزيت ومخيض اللبن والشـبت وعصري 
الليمون. حركي الخليط أو اخلطيه كي يمتزج 

جيداً. تبليه بامللح والفلفل.
3- ضعـي الباسـتا يف وعـاء كبـري وأضيفـي 
إليها الخيـار والطماطم والكـراث والروبيان 
ثم اسـكبي الصلصـة. اخلطـي املقادير قليالً 

ملزجها وغطيها بالصلصة.
4- قدمـي الطبـق مـع رشائـح إضافيـة من 

الليمون.

دجاج بالروزماري وصلصة 
البندورة

الكميةاملكونات

 صدور دجاج 
خالية من العظم

10 قطع

 زيتون أخرض 
دون نوى

1/2 كوب

ملعقة صغرية سكر

ملعقة صغرية روزماري

ملعقتان كبريتان زيت زيتون

1/2 ملعقة ملح

ثمرة كبرية رشائح بصل

3 فصوص ثوم مفروم

 معجون
الطماطم

ملعقتان كبريتان

كوبان ماء

الطريقة
1- يف إنـاء غري الصق، ضعـي ملعقة من زيت 
الزيتون ثم أضيفي الدجاج وحمري الجانبني 

حتى يصبح ذهبي اللون.
2- أضيفـي نصف كميـة الروزمـاري وقلبي 
الدجـاج  ارفعـي  ثـم  الدجـاج  مـع  املزيـج 

والروزماري وضعيهما جانباً.
3- يف اإلنـاء ذاتـه، ضعـي بقية كميـة الزيت 
وأضيفـي البصل واطهيه ملـدة 3 دقائق حتى 
يذبـل، ثـم أضيفـي الثـوم والسـكر والكمية 

املتبقية من الروزماري وقلبي ملدة دقيقتني.
4- أضيفـي معجـون الطماطـم إىل الخليـط 
السـابق مـع كوب مـن املـاء واتركيـه حتى 

الغليان.
5- ضعـي قطـع الدجـاج مجـدداً يف اإلنـاء 

وأضيفي الزيتون وتبيل املزيج بامللح.
6- غطي اإلنـاء واتركيه عىل نـار هادئة حتى 

ينضج الدجاج.
7- قدمي الطبق ساخناً وزينيه بالروزماري.

أرز بالخضار والسمك

الكميةاملكونات

رشيحتان سمك فيليه

4 مالعق كبرية زيت ذرة

 بصل
مفروم

ثمرتان كبريتان

3 أكواب أرز

 فليفلة حمراء 
مقطعة

ثمرة

فليفلة خرضاء 
مقطعة

ثمرة

ملعقة كبرية عصري ليمون

ملعقة صغرية ملح

ملعقة صغرية فلفل أسود

ملعقة صغرية بودر الثوم

ملعقة صغرية كركم

الطريقة
1- تبـيل السـمك بامللـح والفلفـل األسـود 
والكمـون وبودر الثـوم والكمـون واتركيه 

جانباً.
2- يف إنـاء، ضعـي ملعقـة زيـت وشـوحي 
البصـل املفـروم إىل أن يذبـل، ثـم أضيفي 
الفليفلة الحمراء والخرضاء املقطعة صغريًة 

وقلبي ملدة دقيقتني.
3- أضيفـي السـمك املتبـل وشـوحي مـع 

املكونات ملدة دقيقتني.
4- اغسـيل األرز جيداً وصفيـه، ويف إناء غري 
الصق سـخني الزيت وأضيفـي األرز وقلبي 

ملدة دقيقة، ثم أضيفي الكركم واملاء وامللح.
5- أتركـي األرز حتى يغيل ثـم خففي النار 
وأضيفي خليط السمك والفلفل إىل األرز مع 
التقليب جيداً واتركيه ملدة 10 دقائق عىل نار 

هادئة.

التنوع يف الطبخ يقي من األمراض املوسمية!
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دنيا الفرح | تعّدها: نهلة الجمزاوي

فرح تسأل

ما هو 
الفايروس 
وما معنى 

كورونا؟

صحيـح أّن الخـروج مـن املنزل أمـٌر رضوري يف 
حياتنـا اليومية من أجل العمل والدراسـة والتنزه 

يف والتسوق، ولكن إذا شاءت الظروف أن تجلس 
البيت لسـبب معني فبإمكانك أن تستمتع 
وتستفيد كثرياً إن اسـتطعت أن تستثمر 

وقتك بشـكل جيد..وهنـاك طرق كثرية 
تمكنك من ذلك منها:

قـراءة الكتـب: وقد أصبح من السـهل 
الحصـول عـىل أي روايـة أو أي كتـاب 

من خالل البحث عنه عىل شـبكة اإلنرتنت، 
مثـل  جهـاز  بـأي  باالسـتعانة  وقراءتـه 

الكمبيوتر أو الهاتف. أو اآليباد.
الرياضيـة:  التماريـن  ممارسـة   
بهدف رفع مسـتوى لياقة الجسم، 

وذلك مـن خـالل قضـاء 10 دقائق 
يف ممارسـة بعـض التمارين البسـيطة مثل 

تماريـن الضغـط، وتكرارها من مرتـني إىل ثالث 
مرات يف اليوم الواحد.

 قضـاء الوقت مع العائلة مما يسـاهم يف تحقيق 
السعادة والصحة العقالنية والنفسية التي تساعد 
يف تحقيـق النجاحـات يف العمل ومجـاالت الحياة 

األخرى.
 تعلـم يشء جديد: حيث يمكن تعلـم لغة جديدة 
أو تعلم يشء مرتبط بمجـال العمل بهدف تطوير 

الحياة املهنية، إذ توفر شـبكة اإلنرتنت العديد من 
املواقع اإللكرتونية والتطبيقات والدورات التدريبية 

التي تساعد يف تعلم أشياء جديدة ومتنوعة.
 التأمـل: يسـاعد التأمـل يف رفـع طاقة الجسـم 
وتعزيـز نشـاطه، ويمكـن ممارسـة التأمـل من 
خالل الرتكيـز عىل طريقة التنفس لفرتة بسـيطة 
ال تتجـاوز العرش دقائق، أو حتـى من خالل أخذ 

قيلولة قصرية

كيف أقيض وقتي 
يف البيت؟

الجلوس يف البيت ممتع ومريح، لكنني 
رسعان ما أشعر بامللل، فكيف أستمتع يف 

قضاء وقتي يف البيت؟

أطلقـت وزارة الثقافة مسـابقة بعنـوان «موهبتي من بيتـي»، وهي موجهة 
للعائلـة يف ظـّل انتشـار فايـروس الكورونا املسـتجد، وما تطلبـه اجراءات 
الوقاية من لزوم أفراد العائلة بيوتهم وتقليل حركتهم، وتقدم املسـابقة 100 
جائزة نقدية كل أسبوع. تستهدف املسابقة األطفال والشباب والتي تتناسب 
قدراتهم وإمكانيتهم مع مجاالت املسـابقة؛ وهم األطفال من سـن 10 إىل 14 

عاما، والشباب من سن 15 إىل 25 عاما.
تنقسم املسابقة يف خمسـة حقول فنية وثقافية، هي، أوال: النصوص األدبية: 
الشعر، القصة القصرية واليوميات عىل أن تكون مكتوبة بالعربية الفصحى. 
ثانياً: الرسـم والتصميم والتصويـر الفوتوغرايف والكاريكاتـري. ثالثاً: الفيلم 
القصـري والفيديـو املنزيل بمـا ال يزيد عـن دقيقة ونصف. رابعاً: املوسـيقى 
والغنـاء وتسـجل عىل ملف صوتي بمـا ال يزيد عن دقيقتـني. رابعاً: التمثيل 
والتقليـد وسـتاند أب كوميـدي بمـا ال يزيد عـن دقيقة ونصـف. وتخضع 
األعمال املشـاركة إىل التنافـس من خالل تخصيـص %50 لتفاعل الجمهور 
مـع املشـاركات عرب شـبكات التواصل االجتماعـي و50 % للجـان التحكيم 

املتخصصة.
الرشوط العامة للمسابقة:

1. أن ال تتضمن األعمال ما يخالف قيم املجتمع، وأن ال تحتوي عىل أي أفكار 
عنرصية أو فئوية، أو ما يحرض عىل العنف والكراهية.

2. يفضل أن يحمل محتوى العمل رسـائل إنسـانية نبيلة، وترتبط بالظرف 
الراهن وتعزز اإليجابية واألمل.

3. أن يكـون العمل أصيـالً، غري منقول أو مرتجم، وغري منشـور. وأن تكون 
األعمال املقدمة تعكس موهبة املتقدم الحقيقية وبدون مساعدة اآلخرين.

أمـا الـرشوط الخاصة لكل حقل فيتطلب الشـعر كتابة: قصيدة من الشـعر 
العربي باللغة الفصحى سواء من الشعر العامودي أو شعر التفعيلة أو الحّر، 
أما القصة القصرية واليوميات: فتلتزم بحد معقول من الرشوط الفنية لكتابة 

القصة القصرية، وال يزيد حجمها عن 1000 كلمة وال يقل عن 200 كلمة.
وأن ال تزيـد مدة الفيلم القصري أو الفيديو املنزيل عن دقيقة ونصف الدقيقة، 
يتناول أي موضوع أو زاوية جديدة للحياة املنزلية أو أي مهارة أو ممارسـة 
أو فكـرة مبتكـرة أو سـلوك إيجابي أو محفـز. تقبل الفيديوهـات املصورة 
بواسـطة كامريا الهاتف املحمول أو أي كامريا أخرى ويمكن استخدام برامج 

مونتاج الفيديوهات املتاحة مجانا عىل األنرتنت عند الحاجة.
ويف حقل الرسـم، أو التصميم، أو الكاريكاتـري أو التصوير فوتوغرايف: يمكن 
اختيار الرسـم بقلم الرصاص أو باأللوان املائية أو ألوان األكريلك أو الكوالج 
أو أي تصميـم باسـتخدام الربمجيـات املتاحـة عىل حاسـوبك أو من خالل 
اإلنرتنـت، كما تشـتمل هذه الفئة املشـاركة من خالل رسـم كاركتري يتناول 
اي موضـوع من املوضوعات الراهنة، أما التصوير باسـتخدام كامريا الهاتف 
املحمول أو أي كامريا أخرى أضبط الزوايا والكادر والتقط صور يف مشـاهد 
مبدعـة أو زويا مختلفة، ويشـرتط للمشـاركة تقديم 5-3 صـور يف موضوع 

واحد.
ويف مجال املوسـيقى والغناء، يمكن تسـجيل أي تجربـة أداء صوتي تعكس 
موهبتـك يف الغنـاء بما ال يزيد عن دقيقتني عىل ملـف صوتي، كما هو الحال 
يف إنتاج موسـيقي عىل آلة موسـيقية منفردة. أما تمثيل ستاند أب كوميدي، 

فيتطلب تصوير فيديو أو فيلم ال تزيد مدته عن دقيقة ونصف الدقيقة.
تعليمات املسابقة:

 طـور محتـوى معيناً ضمـن واحدة من الحقـول: (نصـوص أدبية، أفالم 
وفيديوهات، رسـم أو تصميم، كاريكاتري، موسيقى أو غناء، تمثيل ستاند أب 

كوميدي).
 ضع املحتوى بالشكل املالئم (ملف–pdf ملف صوتي –صورة –فيديو).

 ادخل هاشتاغ #موهبتي –من –بيتي.
 يتم التواصل معك يف حال تم اختيار عملك للتأهل، لتقوم بتزويدنا ببياناتك 
الخاصة: (االسـم الرباعي، الرقم الوطني، تاريخ امليالد، عنوان السـكن، رقم 

الهاتف) عن طريق رسالة خاصة لصفحتنا.
وخصصـت الوزارة للمسـابقة مجموعة مـن الجوائز بدعم عـدد من البنوك 
واملؤسسـات وعددهـا 100 جائزة كل االسـبوع؛ الجائـزة األوىل 1000 دينار 

ألفضل عمل يف الحقول الخمسة وبقية الجوائز بقيمة 100 دينار.

«موهبتي من بيتي» جائزة 
.. لألطفال املبدع

فففففففر

ماءٌ ماءٌ..... ماءٌ ماءْ

اسمي من أحىل األسماءْ

أعمل دوماً مع صابوْن

لنُنَظَِّف كّل األرجاءْ

هيا هيا يا أطفاْل

هيا كونوا كاألبطاْل

نعمُل حتّى نَْحمي الّداْر

ِمْن َمَرٍض َوْحيِشٍّ ضاْر

نَْطُرُد كُلَّ «الفايروسات"

ونقاتُل كلَّ األرشاْر

شعر: نهلة الجمزاوي

إىل ماذا يدعونا املاء 
والصابون؟ إذا عرفت الحل، 

أرسل
اسمك وصورتك وجواب الفزورة

إىل بريد دنيا الفرح
df@alrai.com

لتصبح من أصدقائنا األعزاء
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؟
تَُعّد الفريوسات من أصغر الكائنات التي ال يمكن 
رؤيتهـا بالعني املجـردة، إاّل من خالل اسـتخدام 
إذا  يتكاثـر  اإللكرتونـي،  امليكروسـكوب  جهـاز 
دخل الخليـة الحية يف الجسـم، ويعطي جزيئات 
فريوسـية تُسبّب املرض لإلنسـان والحيوان، وقد 
تؤّدي أحياناً إىل الوفـاة.. والكورونا هي أحد هذه 
الفايروسـات الرشيـرة وهـي شـديدة الخطورة  
ألنها تهاجـم الجهـاز التنفيس وتحـاول تدمريه 
والقضاء عىل اإلنسـان إال أذا استطاع أن يقاومه 
ويتغلب عليه. ولكي نحمي أنفسنا منها يجب أّن 

نقوم بما ييل:
- غسل اليدين بشكٍل جيد ملنع وصول الفريوسات 
العالقـة عليهـا إىل داخـل الجسـم، حيـُث يمكن 
لبعض أنواع الفريوسات العيش لفرتة طويلة عىل 
اليدين انتظاراً  لقيام الشـخص بلمس عينيه، أو 

أنفه، أو فمه لتتمّكن من الدخول إىل الجسم. 
- الحفـاظ عىل رطوبة الجسـم، بتنـاول كميّات 

كافية من املاء والسوائل األخرى
- النوم بشـكٍل جيد وإراحة الجسم، وللمساعدة 
عىل الراحة أثناء النوم تجدر محاولة تحديد موعد 

معنّي للنوم بشكٍل دائم.
-  عـدم مشـاركة األمتعة الخاصة مثل املشـط، 
وشـفرة الحالقـة، وفرشـاة األسـنان، واألوانـي 
املنزليّـة، ويجـب أيضـاً اتّخاذ إجراءات السـالمة 

الالزمة عند تناول الطعام خارج املنزل.
-  البقـاء يف املنـزل أثنـاء فـرتة العـدوى: يجـدر 
بالشخص املصاب بأحد أنواع العدوى الفريوسيّة 
البقـاء يف املنـزل والتغيّب عن العمل أو املدرسـة 
أثناء فرتة ظهور أعـراض املرض، وذلك للحّد من 
انتشار العدوى وانتقالها إىل األشخاص اآلخرين.

رضوري يف 
سـة والتنزه 

يف تجلس 
تع 
مر 
ة 

 
ب 

نت، 
مثـل 

نظافة

الفائزة بفزورة العدد املايضأصدقاء دنيا الفرح

ا وصديقه روي يوسف وم
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تهتم منظمة الصحة العاملية، بقضايا 
الصحة حول العالم، وتتابع عن كثب 
االنظمة الصحية يف البلدان النامية 
واملتقدمة، والفقرية وبشكل دوري 
تقدم مساعدات طبية وإستشارات 
وتساهم يف األبحاث من اجل القضاء 
عىل األمراض حول العالم، من بني 
األمور ويف هذا املقال تقدم مجموعة 
من اإلجابات عن أهم األسئلة املطروحة 
حول فريوس كورونا

صحة وتغذية

ما هو فريوس كورونا؟
ينتمـي فـريوس كورونا إىل عائلـة كبرية من الفريوسـات 
التاجية، والتي تصيب اإلنسـان والحيوان، ويسبب بعضها 
عدوى الجهاز التنفيس، ترتاوح شدتها ما بني نزالت شائعة 
إىل أمراض أشد قسوة قد تؤدي للوفاة كما يحدث حاليا مع 

covid-19 فريوس كورونا

ما هو مرض كوفيد- 19 ؟
مـرض كوفيد- 19  هو مرض معد يسـببه فريوس كورونا 
امُلكتشـف مؤخـراً. ولـم يكـن هنـاك أي علم بوجـود هذا 
الفريوس وهذا املرض املسـتجدين قبل اندالع الفاشـية يف 

مدينة يوهان الصينية يف كانون األول/ ديسمرب 2019.

ما هي أعراض مرض كوفيد- 19 ؟
تتمثل األعراض األكثر شـيوعاً ملرض كوفيد- 19  يف الحمى 
واإلرهاق والسـعال الجاف. وقـد يعاني بعض املرىض من 
اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، 
أو اإلسـهال. وعـادة ما تكون هذه األعـراض خفيفة وتبدأ 
تدريجيـاً. ويصاب بعض الناس بالعـدوى دون أن تظهر 
عليهـم أي أعـراض ودون أن يشـعروا باملـرض. ويتعاىف 
معظـم األشـخاص (نحو %80) من املـرض دون الحاجة 
إىل عـالج خاص. وتشـتد حدة املرض لدى شـخص واحد 
تقريبـاً من كل 6 أشـخاص يصابون بعـدوى كوفيد- 19  
حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتماالت إصابة 
املسـنني واألشـخاص املصابني بمشـكالت طبية أساسية 
مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السـكري، 
بأمراض وخيمة. وقد توىف نحو %2 من األشـخاص الذين 
أُصيبـوا باملرض. وينبغي لألشـخاص الذيـن يعانون من 
الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.

كيف ينترش مرض كوفيد- 19 ؟
يمكن أن يصاب األشـخاص بعدوى مرض كوفيد- 19  عن 
طريق األشـخاص اآلخريـن املصابني بالفـريوس. ويمكن 
للمـرض أن ينتقـل من شـخص إىل شـخص عـن طريق 
الُقطـريات الصغـرية التي تتناثر من األنـف أو الفم عندما 
يسـعل الشـخص املصاب بمرض كوفيـد- 19  أو يعطس. 
وتتسـاقط هذه الُقطريات عىل األشـياء واألسـطح املحيطة 
بالشـخص. ويمكن حينها أن يصاب األشـخاص اآلخرون 
بمرض كوفيد- 19  عند مالمستهم لهذه األشياء أو األسطح 
ثـم ملس عينيهـم أو أنفهم أو فمهم. كمـا يمكن أن يصاب 
األشـخاص بمرض كوفيد- 19  إذا تنفسـوا الُقطريات التي 
تخرج من الشـخص املصاب باملرض مع سعاله أو زفريه. 
ولذا فمـن األهمية بمـكان االبتعاد عن الشـخص املريض 

بمسافة تزيد عىل مرت واحد (3 أقدام).
وتعكـف املنظمة عىل تقييم البحوث الجارية بشـأن طرق 

انتشـار مـرض كوفيـد- 19  وسـتواصل نـرش أحـدث ما 
تتوصل إليه من نتائج. 

هـل يمكن للفريوس املسـبب ملرض كوفيـد- 19  أن 
ينتقل عرب الهواء؟

تشـري الدراسـات التـي أُجريـت حتـى يومنا هـذا إىل أن 
الفـريوس الذي يسـبب مرض كوفيـد- 19  ينتقل يف املقام 
األول عن طريق مالمسـة الُقطريات التنفسية ال عن طريق 
الهـواء. انظـر اإلجابة عن السـؤال السـابق: ”كيف ينترش 

مرض كوفيد- 19 ؟“

هل يمكن أن يصاب املرء باملرض عن طريق شـخص 
عديم األعراض؟

تتمثـل الطريقـة الرئيسـية النتقـال املـرض يف الُقطريات 
التنفسـية التي يفرزها الشخص عند السـعال. وتتضاءل 
احتمـاالت اإلصابة بمرض كوفيد- 19  عن طريق شـخص 
عديم األعراض باملرة. ولكن العديد من األشخاص املصابني 
باملـرض ال يعانـون إال من أعراض طفيفـة. وينطبق ذلك 
بصفة خاصة عىل املراحل املبكرة للمرض. ولذا فمن املمكن 
اإلصابة بمرض كوفيد- 19  عن طريق شخص يعاني مثالً 
من سـعال خفيف وال يشعر باملرض. وتعكف املنظمة عىل 
تقييم البحوث الجارية بشأن فرتة انتقال مرض كوفيد- 19  

وستواصل نرش أحدث النتائج.

هل يمكـن أن أصاب بمرض كوفيـد- 19  عن طريق 
براز شخص مصاب باملرض؟

تبـدو مخاطر انتقال مـرض كوفيد- 19  عـن طريق براز 
الشخص املصاب بالعدوى محدودة. ويف حني أن التحريات 
املبدئية تشـري إىل أن الفريوس قد يتواجد يف الرباز يف بعض 
الحـاالت، فإن انتشـاره عرب هذا املسـار ال يشـكل إحدى 
السـمات الرئيسـية للفاشـية. وتعكف املنظمة عىل تقييم 
البحوث الجارية بشـأن طرق انتشـار مـرض كوفيد- 19  
وستواصل نرش النتائج الجديدة. ولكن نظراً إىل ما ينطوي 
عليه ذلك من مخاطر، فإنه يعد سـبباً آخر لتنظيف اليدين 

بانتظام بعد استخدام دورة املياه وقبل تناول الطعام.

كيف يمكنني حماية نفيس ومنع انتشار املرض؟
ية للجميع تداب الح

اّطلع باسـتمرار عىل آخـر املعلومات عن فاشـية مرض 
كوفيـد- 19  التـي تُتاح عـىل موقع املنظمـة اإللكرتوني 
والتي تصدرها سلطة الصحة العمومية الوطنية واملحلية 
يف بلدك. لقد سـّجلت بلدان كثرية يف العالم حاالت إصابة 
بمرض كوفيد- 19 ، وشـهد العديد منها فاشـيات. ولقد 
نجحت السـلطات املعنيـة يف الصني ويف بعـض البلدان 
األخـرى يف إبطـاء وتـرية انتشـار فاشـياتها أو وقفهـا 

تمامـا. ونظـرا ألنه من الصعـب التنبؤ بتطـور الوضع، 
يرجـى االطالع بانتظـام عىل آخر األخبـار. يمكنك الحد 
مـن احتمال إصابتك بمرض كوفيد- 19  أو من انتشـاره 

باتخاذ بعض االحتياطات البسيطة:
نظف يديك جيداً بانتظام بفركهما مطهر كحويل لليدين 

أو بغسلهما باملاء والصابون.
ملـاذا؟ إن تنظيـف يديـك باملـاء والصابـون أو فركهما 
بمطهـر كحويل من شـأنه أن يقتل الفريوسـات التي قد 

تكون عىل يديك.
احتفظ بمسافة ال تقل عن مرت واحد (3 أقدام) بينك وبني 

أي شخص يسعل أو يعطس.
ملاذا؟ عندما يسـعل الشخص أو يعطس، تتناثر من أنفه 
أو فمه ُقطريات سـائلة صغرية قد تحتوي عىل الفريوس. 
فـإذا كنت شـديد االقـرتاب منـه يمكـن أن تتنفس هذه 
الُقطريات، بما يف ذلك الفريوس املسبب ملرض كوفيد- 19 

إذا كان الشخص مصاباً به.

تجنب ملس عينيك وأنفك وفمك.
ملـاذا؟ تلمس اليديـن العديد مـن األسـطح ويمكنها أن 
تلتقط الفريوسـات. وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقالن 
الفريوس إىل العينني أو األنـف أو الفم. ويمكن للفريوس 
أن يدخل الجسم عن طريق هذه املنافذ ويصيبك باملرض.

تأكد من اتّباعـك أنت واملحيطني بك ملمارسـات النظافة 
التنفسـية الجيـدة. ويعني ذلـك أن تغطي فمـك وأنفك 
بكوعك املثني أو بمنديل ورقي عند السـعال أو العطس، 

ثم التخلص من املنديل املستعمل عىل الفور.
ملاذا؟ إن الُقطـريات تنرش الفريوس. وباتّباع ممارسـات 
النظافة التنفسية الجيدة تحمي األشخاص من حولك من 
الفريوسات مثل فريوسات الربد واألنفلونزا وكوفيد- 19 .

إلزم املنزل إذا شـعرت باملرض. إذا كنت مصاباً بالحمى 
والسـعال وصعوبـة التنفـس، التمـس الرعايـة الطبية 
واتصـل بمقدم الرعاية قبل التوجه إليه. واتّبع توجيهات 

السلطات الصحية املحلية.
ملاذا؟ تتوفر للسلطات الوطنية واملحلية أحدث املعلومات 
عن الوضع يف منطقتك. واتصالك املسـبق بمقدم الرعاية 
الصحية سيسـمح له بتوجيهك رسيعـاً إىل مرفق الرعاية 
الصحية املناسب. وسيسهم ذلك يف حمايتك ومنع انتشار 

الفريوسات وسائر أنواع العدوى.
اطلع باسـتمرار عىل آخـر تطورات مـرض كوفيد- 19 . 
واتّبع املشـورة التي يسـديها مقدم الرعايـة الصحية أو 
سـلطات الصحة العمومية الوطنيـة واملحلية أو صاحب 
العمل بشـأن كيفيـة حماية نفسـك واآلخرين من مرض 

كوفيد- 19 .
ملاذا؟ تتوفر للسلطات الوطنية واملحلية أحدث املعلومات 
عمـا إذا كان مرض كوفيـد- 19  ينترش يف منطقتك. فهي 

األقدر عىل إسـداء املشورة بشأن اإلجراءات التي يمكن أن 
يتخذها األشخاص يف منطقتك لحماية أنفسهم.

اّطلع باسـتمرار عىل آخر املعلومات عن بؤر تفيش عدوى 
كوفيـد- 19 (املـدن أو املناطق املحلية التـي ينترش فيها 
مرض كوفيد- 19 عىل نطاق واسـع). وتجنب السـفر إىل 
هـذه األماكن قدر اإلمـكان، خصوصا إذا كنت مسـنّاً أو 

مصابًا بداء السكري أو بأحد أمراض القلب أو الرئة.
تدابري الحماية لألشـخاص الذي يزورون مناطق ينترش 
فيهـا مرض كوفيد- 19 أو زاروهـا مؤخراً (األيام األربعة 

عرشة املاضية)

ية  اتّبع اإلرشادات املوضحة أعاله (تداب الح
للجميع)

يف حـال بـدأت تشـعر بالتوعك، ولـو بأعـراض خفيفة 
كالصداع والحمى املنخفضة الدرجة (37.3 درجة مئوية 
أو أكثر) ورشـح خفيـف يف األنف، اعزل نفسـك بالبقاء 
يف املنـزل حتى تتعاىف تماما. وإذا تطلّب األمر االسـتعانة 
بشـخص ما إلحضار مـا تحتاج إليه من لـوازم أو كنت 
مضطـرا إىل الخروج لـرشاء ما تأكله مثـال، فارتد قناعا 

لتجنب نقل العدوى إىل أشخاص آخرين.
ملاذا؟ سيسمح تجنبك ملخالطة اآلخرين وزيارتك للمرافق 
الطبيـة بـأن تعمـل هـذه املرافق بمزيـد مـن الفّعالية، 
وسيسـاعدان عـىل حمايتك أنت واآلخريـن من الفريوس 

املسبب ملرض كوفيد- 19  وسائر الفريوسات.
وإذا كنت تعاني من الحمى والسـعال وصعوبة التنفس، 
التمـس املشـورة الطبية عـىل الفور، فقد تكـون مصاباً 
بعدوى الجهاز التنفـيس أو حالة مرضية وخيمة أخرى. 
واتصـل قبل الذهاب إىل مقدم الرعاية وأخربه إن كنت قد 

سافرت أو خالطت أي مسافرين مؤخراً.
ملـاذا؟ إن اتصالك املسـبق بمقـدم الرعاية سيسـمح له 
بتوجيهـك رسيعاً إىل مرفـق الرعاية الصحية املناسـب. 
وسيساعد ذلك أيضاً عىل منع أي انتشار محتمل للفريوس 

املسبب ملرض كوفيد- 19  وغريه من الفريوسات.

ما هي احتماالت إصابتي بمرض كوفيد- 19
يتوقف الخطر عىل املكان الذي تتواجد فيه، وبشـكل أكثر 
تحديـًدا، مـا إذا كانـت عـدوى كوفيد- 19  تتفـيش يف هذا 

املكان.
وبالنسـبة ملعظم النـاس يف معظم األماكـن، ال يزال خطر 
اإلصابة بعدوى مرض كوفيد- 19  ضعيفا. ومع ذلك، هناك 
بعض األماكن يف العالم (مدن أو مناطق) التي ينترش فيها 
املرض حاليا. ويكون خطر اإلصابة بعدوى مرض كوفيد- 
19  أعـىل لدى األشـخاص الذين يعيشـون يف هذه املناطق 
أو يزورونها. وتتخذ الحكومات والسـلطات الصحية حاليا 
إجـراءات صارمـة كلما كُشـف عـن حالة إصابـة جديدة 

منظمة الصحة العاملية تقدم إجابات عن أهم 
COVID19 وس كورونا األسئلة الخاصة بف
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بمرض كوفيد- 19 . لذا، تأكّد من التزامك بأي قيود تُفرض 
محليا عىل السفر أو التنقل أو التجمعات الكبرية. فالتعاون 
مع الجهات املعنية بمكافحة األمراض من شأنه أن يحّد من 

خطر اإلصابة بمرض كوفيد- 19  وانتشاره.
ويمكن احتواء فاشـيات مرض كوفيـد- 19  ووقف انتقال 
العـدوى، كما تجىّل ذلك يف الصني ويف بلدان أخرى. ولكن، 
لسـوء الحظ، يمكن أن تظهر فاشيات جديدة برسعة. لذا، 
من املهم أن تّطلع عىل الوضع يف املكان الذي تتواجد فيه أو 
تنوي الذهاب إليه. وتنـرش املنظمة يوميا أحدث املعلومات 

عن وضع عدوى كوفيد- 19  يف العالم.

هـل ينبغـي أن أشـعر بالقلق مـن اإلصابـة بمرض 
كوفيد- 19 ؟

إن املرض الذي تسـببه العدوى بفريوس كورونا املسـتجد 
(كوفيـد- 19 ) خفيف بشـكل عام، السـيما عنـد األطفال 
والشـباب. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسـبب مرًضا خطريًا، 
إذ يحتاج نحو شـخص واحد من كل 5 أشـخاص مصابني 
بهـذا املـرض إىل تلّقي الرعاية يف املستشـفى. لذا، فإن من 
الطبيعي أن يشـعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثري فاشـية 

مرض كوفيد- 19  عليهم وعىل أحبائهم.
ويمكننـا توجيـه قلقنا عىل النحـو الصحيـح بتحويله إىل 
إجراءات لحماية أنفسنا وأحبائنا ومجتمعاتنا املحلية. وعىل 
رأس هذه اإلجراءات غسـل اليدين بشـكل منتظم ومسهب 
واتّباع ممارسـات النظافة التنفسية الجيدة. ثانيا، االطالع 
عىل مشورة السـلطات الصحية املحلية والتقيّد بها، بما يف 
ذلك القيود التي قد تُفرض عىل السفر والتنقل والتجمعات. 
ويمكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية حماية 

نفسك من خالل الرابط التايل:

من هم األشـخاص املعرضون لخطر اإلصابة بمرض 
وخيم؟

مازلنا نتعرف عىل تأثري مرض كوفيد- 19  عىل الناس، ومع 
ذلك فيبدو أن املسـنني واألشخاص املصابني بحاالت طبية 
موجودة مسـبقاً (مثل ارتفاع ضغـط الدم وأمراض القلب 

وداء السكري) يصابون بمرض وخيم أكثر من غريهم.

هل املضـادات الحيويـة فّعالة يف الوقايـة من مرض 
كوفيد2019- أو عالجه؟

ال. ال تقـيض املضـادات الحيوية عىل الفريوسـات، فهي ال 
تقـيض إال عىل العدوى الجرثوميـة. وبما أن مرض كوفيد- 
19  سـببه فريوس، فإن املضـادات الحيوية ال تقيض عليه. 
فال ينبغي استعمال املضادات الحيوية كوسيلة للوقاية من 
مرض كوفيد- 19  أو عالجه. وال ينبغي استعمالها إال وفقاً 

لتعليمات الطبيب لعالج حاالت العدوى الجرثومية.

هـل توجـد أي أدوية أو عالجات يمكنهـا الوقاية من 
مرض كوفيد- 19  أو عالجه؟

يف حـني قد تريـح بعض األدويـة الغربيـة أو التقليدية أو 
املنزلية من بعض أعراض كوفيد- 19  أو تخففها، فليسـت 
هنـاك بيّنة عىل وجـود أدوية حالياً من شـأنها الوقاية من 
هذا املـرض أو عالجه. وال تويص املنظمة بالتطبيب الذاتي 
بواسـطة أي أدويـة، بما يف ذلك املضادات الحيوية، سـواء 
عىل سـبيل الوقاية من مرض كوفيد- 19  أو معالجته. غري 
أن هنـاك عدة تجارب رسيرية جارية تتضمن أدوية غربية 
وتقليدية معاً. وسـتواصل املنظمة إتاحة معلومات محّدثة 

بهذا الشأن عندما تتوفر النتائج الرسيرية.

هل هناك لقاح أو دواء أو عالج ملرض كوفيد2019-؟
ليـس بعد. ال يوجد حتـى يومنا هذا لقـاح وال دواء محدد 
مضـاد للفريوسـات للوقاية من مـرض كوفيـد2019- أو 
عالجـه. ومع ذلك، فينبغي أن يتلقـى املصابون به الرعاية 
لتخفيـف األعـراض. وينبغي إدخال األشـخاص املصابني 
بمـرض وخيـم إىل املستشـفيات. ويتعـاىف معظم املرىض 

بفضل الرعاية الداعمة.
ويجـري حالياً تحـري بعض اللقاحـات املحتملة واألدوية 
الخاصة بعالج هذا املـرض تحديداً. ويجري اختبارها عن 
طريق التجارب الرسيرية. وتقوم املنظمة بتنسـيق الجهود 
املبذولـة لتطويـر اللقاحـات واألدوية للوقايـة من مرض 

كوفيد- 19  وعالجه.
وتتمثل السـبل األكثر فّعالية لحماية نفسـك واآلخرين من 
مرض كوفيد- 19  يف املواظبة عىل تنظيف اليدين، وتغطية 
الفم عند السـعال بثني املرفـق أو بمنديل ورقي، واالبتعاد 
مسافة ال تقل عن مرت واحد (3 أقدام) عن األشخاص الذين 
يسـعلون أو يعطسون. (انظر: كيف يمكنني حماية نفيس 

ومنع انتشار املرض؟).

هل مرض كوفيد- 19  هو نفسه مرض سارس؟
ال. هناك ارتباط جيني بني الفريوس املسبب ملرض كوفيد- 
19  والفريوس املسبب للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 
(سـارس)، ولكنهما مختلفان. ويعد مرض السارس أكثر 
فتكا مـن مرض كوفيد- 19  ولكنه أقـل عدوى منه بكثري. 
ولـم يشـهد أي مكان يف العالم فاشـية السـارس منذ عام 

.2003

هل ينبغي أن أضع كمامة لحماية نفيس؟
ال تضـع كمامة إال إذا ظهـرت عليك أعراض مرض كوفيد- 
19  (خاصـة السـعال) أو إذا كنت تقدم الرعاية لشـخص 
يُحتمـل أنه مصاب بهـذا الـمرض. وال يمكنك اسـتعمال 
الكمامة وحيدة االسـتعمال إال مرة واحـدة. أما إذا لم تكن 
مريضا أو إذا قائما عىل رعاية شـخص مريض، فسـتكون 
قـد أهـدرت كمامـة دون داع. ونظرا للنقـص يف إمدادات 
الكمامـات عىل الصعيد العاملي، فـإن املنظمة تحث الناس 

عىل التحيل بالحكمة يف استخدامها.
وتنصح املنظمة باسـتخدام الكمامات اسـتخداما رشـيدا 
لتفادي إهدار املوارد الثمينة دون داع وإسـاءة استخدامها 

(انظر اإلرشادات بشأن استخدام الكمامات).
وتتمثل السـبل األكثر فّعالية لحماية نفسـك واآلخرين من 
مرض كوفيد- 19  يف تنظيف يديك بشـكل متكرر وتغطية 
الفـم عند السـعال بثني املرفـق أو بمنديـل ورقي، وترك 
مسافة ال تقل عن مرت واحد (3 أقدام) عن األشخاص الذين 
يسعلون أو يعطسـون. وملزيد من املعلومات، انظر تدابري 

الحماية األساسية من فريوس كورونا املستجد.
وتنصـح املنظمة باالسـتخدام الرشـيد للكمامـات الطبية 
لتاليف إهدار املوارد الثمينة وإساءة استخدام األقنعة (انظر

النصائـح الخاصـة باسـتخدام الكمامات ). ال تسـتخدم 
الكمامـة إال إذا كنـت مصاباً بأعراض تنفسـية (السـعال 
والعطـس)، أو يُشـتبه بإصابتـك بعدوى مـرض كوفيد- 
19  املصحوبـة بأعراض خفيفـة، أو كنت تقدم الرعاية إىل 
شـخص يشـتبه بإصابته بهذه العدوى. وترتبط العدوى 
املشـتبه فيها بمرض كوفيد- 19  بالسـفر إىل املناطق التي 
أبلغـت عن وجود حـاالت، أو باملخالطة الوثيقة لشـخص 

سافر إىل تلك املناطق وأُصيب باملرض.
وتتمثل السـبل األكثر فّعالية لحماية نفسـك واآلخرين من 

مرض كوفيد- 19  يف املواظبة عىل تنظيف اليدين، وتغطية 
الفم عند السـعال بثني املرفـق أو بمنديل ورقي، واالبتعاد 
مسافة ال تقل عن مرت واحد (3 أقدام) عن األشخاص الذين 
يسـعلون أو يعطسـون. انظر تدابري الحماية لالطالع عىل 

املزيد من املعلومات.

ونزعها  واستخدامها  مة  الك وضع  طريقة 
والتخلص منها

1 - تذكـر أن اسـتخدام الكمامـة ينبغـي أن يقتـرص عىل 
العاملني الصحيني ومقدمي الرعاية واألشـخاص املصابني 

بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.
2 - قبـل ملس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحويل 

أو بغسلهما باملاء والصابون.
3 - أمسـك الكمامـة وافحصها للتأكد مـن أنها غري ممزقة 

أو مثقوبة.
4 - حـدد الطـرف العلوي مـن الكمامـة (موضع الرشيط 

املعدني).
5 - تأكـد مـن توجيـه الجانـب الصحيح مـن الكمامة إىل 

الخارج (الجهة امللونة).
7 - اسحب الجزء السفيل من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.

9 - تخلـص مـن الكمامة املسـتعملة عىل الفـور برميها يف 
صندوق نفايات مغلق.

كم تستغرق فرتة حضانة مرض كوفيد- 19 ؟
مصطلـح ”فـرتة الحضانـة“ يشـري إىل املدة مـن اإلصابة 
بالفـريوس إىل بدء ظهور أعـراض املرض. وترتاوح معظم 
تقديـرات فرتة حضانة مرض كوفيد- 19  ما بني يوم واحد 
و14 يوماً، وعادة ما تسـتمر خمسـة أيام. وسـتُحّدث هذه 

التقديرات كلما توفر املزيد من البيانات.

هـل يمكـن أن تنتقل عـدوى مرض كوفيـد- 19  إىل 
البرش من مصدر حيواني؟

فريوسـات كورونـا هـي فصيلة كبـرية من الفريوسـات 
الشـائعة بني الخفافيش والحيوانات. ويصاب األشخاص 
يف حاالت نادرة بعدوى هذه الفريوسات التي ينقلونها بعد 
ذلك إىل اآلخرين. ومـن األمثلة عىل ذلك أن فريوس كورونا 
املسـبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) 
الـذي ارتبـط بقطط الزبـاد، وفـريوس كورونا املسـبب 
ملتالزمة الرشق األوسـط التنفسية الذي انتقل طريق اإلبل. 
ولم تتأكد بعد املصـادر الحيوانية املحتملة ملرض كوفيد- 

. 19
ولحمايـة نفسـك، عندما تزور أسـواق الحيوانـات الحية 
مثـالً، تجنـب املالمسـة املبـارشة للحيوانـات ولألسـطح 
املالمسـة للحيوانات. وتأكد من اتّباع ممارسـات السـالمة 
الغذائيـة الجيدة يف جميع األوقـات بتوخى العناية الواجبة 

عند التعامـل مع اللحـوم النيئة والحليب الخـام وأعضاء 
الحيوانـات لتاليف تلوث األغذية غري املطهوة، وتجنب تناول 

املنتجات الحيوانية النيئة أو غري املطبوخة جيداً.

هل يمكـن أن أُصاب بمرض كوفيـد- 19  عن طريق 
حيواني األليف؟

عـىل الرغم من تسـجيل حالة إصابة كلـب بعدوى كوفيد- 
19  يف هونـغ كونغ، فال يوجد حتـى اليوم دليل علمي عىل 
إمكانيـة انتقـال عدوى كوفيد- 19  من كلـب أو قط أو أي 
حيوان أليف. فمرض كوفيد- 19  ينترش بشـكل أسايس عن 
طريق القطريات التي يفرزها الشـخص املصاب بالعدوى 
عندمـا يسـعل أو يعطـس أو يتكلم. ولحماية نفسـك من 

العدوى، نظف يديك بشكل جيد ومتكرر. 
وتواصـل منظمة الصحة العاملية رصد آخر األبحاث يف هذا 
املجال وغريه من املواضيـع املتصلة بكوفيد- 19  وتحرص 
عىل تحديث هذه املعلومات كلما توفرت استنتاجات جديدة 

يف هذا الصدد.

كم من الوقت يظل الفريوس حياً عىل األسطح؟
ال يُعرف عىل وجه اليقني فرتة اسـتمرار الفريوس املسـبب 
ملرض كوفيد- 19  حياً عىل األسـطح، ولكن يبدو أنه يشـبه 
يف ذلـك سـائر فريوسـات كورونا. وتشـري الدراسـات إىل 
أن فريوسـات كورونـا (بمـا يف ذلك املعلومـات األولية عن 
الفـريوس املسـبب ملرض كوفيـد- 19 ) قد تظـل حية عىل 
األسـطح لبضع سـاعات أو لعـدة أيام. وقـد يختلف ذلك 
باختـالف الظروف (مثل نوع السـطح ودرجة الحرارة أو 

الرطوبة البيئية).
إذا كنت تعتقد أن سطحاً ما قد يكون ملوثاً، نظفه بمطهر 
عادي لقتـل الفريوس وحمايـة نفسـك واآلخرين. ونظف 
يديك بفركهما بمطهر كحويل أو بغسلهما باملاء والصابون. 

وتجنب ملس عينيك أو فمك أو أنفك.

هـل من اآلمـن تلقي الطرود من املناطـق التي أبلغت 
عن حاالت إصابة بمرض كوفيد- 19 ؟

نعـم. إن احتمـاالت تلـوث السـلع التجاريـة عـن طريق 
شـخص مصاب بالعدوى هي احتمـاالت ضعيفة، كما أن 
مخاطر اإلصابة بالفريوس الذي يسـبب مرض كوفيد- 19  
عـن طريق طرد نُقل وُشـحن وتعـرض ملختلف الظروف 

ودرجات الحرارة، هي مخاطر ضئيلة

صحة وتغذية

البيانات كاملة عن الحمض النووي 
وس كورونا متاحة للجميع  لف
وتتجدد كل لحظة، اطلع عليها

يسـارع العلمـاء حول العالم من أجـل العثور عىل لقاح 

أو عالج ملرض فايروس كورونا املسـتجد covid-19 وهم 

يف سـباق مع الزمن خاصة مع إرتفـاع أعداد اإلصابات 

بشكل كبري للغاية وتجاوزها عتبة نصف مليون مصاب 

حول العالم وبعدد وفيات تجاوز 23000 وفاة.

لـم يكن فـريوس كرونـا أول جائحة وال آخـرة جائحة 

سـترضب اإلنسـان، فسـجالت التاريخ تتوفـر عىل عدة 

أوبئـة مرت عـىل البرشيـة، منهـا من حصـدت ماليني 

األرواح يمكنـك عرب املقال التايل أن تتعرف عىل بعضها، 

الئحة بأسوء األوبئة التي مرت عىل البرشية كي يستطيع 

العلمـاء الوصـول إىل املرحلـة التـي يسـتطيعون فيها 

إكتشـاف لقـاح للفريوس مـن الـرضوري اإلطالع عىل 

التسلسل الجيني الذي يحمله يف حمضه النووي النووي 

الريبوزي.

 GenBank لتسـهيل هذه املهمة عىل العلمـاء يقوم موقع

وبمسـاهمة آالف العلمـاء حـول العالـم بنـرش دوري 

للحمـض النـووي الريبـوزي للفريوس، كمـا ينرشون 

الطفرات والتطورات التي تحدث فيه قامت الصني بنرش 

أول تسلسل جيني للفريوس يف نهاية سنة 2019.

تشـري اإلحصائيـات إىل أن أزيـد مـن ملياري شـخص 

سـيضطرون للجلوس يف منزلهم يف حجر صحي إختيار 

أو إجباري نتيجة إنتشـار هـذا الفريوس، إذا كنت واحد 

من هؤالء
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صحة وتغذية

وس كورونا؟ ما هو ف
تسبب  التي  الشائعة  الفريوسات  أحد  كورونا  فريوس  يعد 

عدوى الجهاز التنفيس العلوي، والجيـوب األنفيـة، والتهابات 

الحلق ينتقل الفريوس بني البرش من شخص مصاب بالعدوى 

إىل شخص آخـر عن طريق االتصـال املبـارش دون حمايـة 

(الرذاذ، إفرازات األنف، اللعاب)

وس كورونا املستجد؟ كن الشفاء من ف هل 
نعم يمكن الشفاء من فـريوس كورونا، حيث تم شفاء العديد 

من الحاالت املصابة حول العالم.

وس كــورونــا  ــفــ ــة ب ــاب مــا هــي أعــــراض اإلص
املستجد؟

تشمل األعراض النمطية لحالة فريوس كورونا املستجد:

الحمى

السعال

ضيق التنفس

يف  يتسبب  وقد  رئوي  التهاب  إىل  ااالصابة  تتطور  وأحيانا 

مضاعفات حادة لدى اشخاص ذوي الجهاز املناعي الضعيف 

واملسنني واألشخـاص املصابني بأمراض مزمنة مثل الرسطان 

وداء السكري وأمراض الرئة

وس كورونا؟ ما هي طرق انتقال عدوى ف
أثناء  املريض  من  املتطاير  الرذاذ  خالل  من  املبارش  االنتقال 

السعال أو العطس

االنتقال غري املبارش عرب ملس األسطح واألدوات امللوثة، ومن ثم 

ملس الفم أو األنف أو العني

االتصال املبارش مع املصابني

تناول األطعمة دون طهي خاصة اللحوم والبيض

مشاركـة أدوات الطعـام والـرشاب (قنينـة املـاء، امللعقـة، 

السندويش

االتصـال غري املحمي مع الحيوانات الربية أو حيوانات املزرعة 

الحية

وس كورونا كيفية الوقاية عدوى ف
يف سيـاق منع انتشار مـرض كوفيد- 19 , يجـب عليك التأكد 

منغسل يديك يف األوقات التالية:

قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

قبل وبعد تناول الطعام

بعد السعال أو العطس

قبل وبعد العناية بشخص مريض

بعد استخدام املرحاض

عندما تكون األيدي متسخة

بعد التعامل مع الحيوانات أو فضالت الحيوانات

بعد مالمسـة األسطح امللوثـة واألشياء التـي تتشاركها مع 

رفاقك

ت العطس لتقليل العدوى تعلي
استخدم طريقة الكوع املثني

استخدم املناديل الورقية للعطاس أو السعال

تخلص من املنديل فوراً يف سلّة املهمالت

اغسل يديك باملاء والصابون

وس كورونا (كوفيد- 19 ): ما الذي ينبغي أن يعرفه اآلباء واألمهات ف

كيف تحمي نفسك وأطفالك

قرابـة مليار شخص لحـد اآلن مضطرون للبقـاء واملكوث يف 

منازلهـم طيلة الفـرتة القادمة تفاديا لزيـادة انتشار فريوس 

كورونـا املستجد، وهذا األمر بال شك ينتج عنه شعور بالحزن 

والكآبـة والقلق، ولكن رغـم صعوبة املوقـف إال أنه ال بد من 

القيـام ببعض الخطوات التي تحسن املزاج. نستعرض عليكم 

فيمـا يـيل، نصائح عمليـة مقدمة من خـرباء يف علـم النفس 

لتحسـني املزاج والتعامـل مع الضغوط النفسيـة الناتجة عن 

األزمة الحالية بطريقة أفضل.

عي التقليل من استخدام وسائل التواصل االجت
اآلن، أصبحـت وسائـل التواصـل االجتماعي مليئـة باألخبار 

الكئيبـة املتعلقة بفريوس كورونا؛ صحيح أنها مفيدة للتعرف 

عىل ما يحدث أول بأول وللتواصل مع العائلة واألحباب، ولكن 

الحـل يف نفـس الوقت قد يكمـن يف ترشيد استخـدام وسائل 

التواصـل االجتماعي بحيث يتم تخصيص جـدول الستخدام 

الهاتـف وعدم حمله لغرفة النوم، فهـذا سيوازن بني سلبيات 

وإيجابيات مواقع التواصل االجتماعي.

تشتيت االنتباه والتوقف عن التفك يف األمر
التفكـري يف أي موضـوع سلبـي يثري املخـاوف مثـل انتشار 

فـريوس كورونـا اآلن، من شأنـه أن يسبب الضغـط النفيس 

ويرفـع ضغط الـدم ويفسد الحالـة املزاجيـة للشخص، لهذا 

عندمـا تجد نفسك تتابـع أخبار انتشار الفـريوس رغما عنك 

وتتابـع آخر املستجدات، فاحرص عـىل القيام بأي أمر يشتت 

انتباهك وتركيزك عن األمر ويوقفك عن التفكري فيه.

انظر للوضع من زاوية مختلفة
من األمور املسببة للضغط النفيس والقلق هو محاولة السيطرة 

عىل أمـور يستحيـل أن نسيطر عليهـا، لهذا ينصـح الخرباء 

بتذكري النفس بشكل مستمـر بفعل ما يلزم للخروج من هذه 

األزمة واتباع اإلجراءات الوقاية من أجل حمل العدوى كارتداء 

الكمامـة والقفـازات وعدم الذهـاب لألماكـن املكتظة وغسل 

األيـادي بشكـل مستمر وغريها، فذلك أفضـل من الرتكيز عىل 

هدف واحد خـارج السيطرة، فالرتكيز عـىل األهداف املعقولة 

من شأنـه تقليل الشعور بالتوتر والقلـق والضغط النفيس يف 

ظل هذه األزمة.

ال تبحث بشكل ملح عن سعادتك
من الطبيعي أن نسعـى وراء الشعور بمشاعر إيجابية ووراء 

تحقيق السعادة، ولكن السعي الدؤوب وراءها قد يؤدي لنتائج 

عكسيـة وسلبيـة، حيث إن الرتكيز عىل هـدف واحد «الشعور 

بالسعادة» يمكن أن يسبب اإلحباط والحزن الشديد للشخص 

يف حال لـم ينجح يف تحقيق السعادة، وقـد ربطت العديد من 

الدراسـات بني البحـث والسعي الـدؤوب وراء السعادة وبني 

الوقت الذي نضيعه من أيدينا.

قم برتتيب بيتك
حسب بعـض الخرباء يف ترتيـب املنازل فإن فـرتة الحجر 

الصحـي تعترب فـرتة مثالية لرتتيـب املنزل واملكـان الذي 

تعيـش فيـه، فذلك ينعكـس بشكـل إيجابي عـىل نفسية 

الشخص.

الفـوىض العارمـة يف بيتـك ستعيـق تركيزك عـىل مهامك 

وأدائها يف وقت قصري، كما أن غرفة النوم غري املرتبة ترتبط 

حسـب دراسات باإلصابة بـاألرق، بينما املطبخ غري املرتب 

يرتبط بالوجبات غري الصحيـة، لهذا اترك أخبار الفريوس 

قليال واهتم برتتيب املكان الذي تعيش به طوال حياتك.

5 نصائح عملية من خرباء للحصول عىل الهدوء 
وس كورونا النفيس يف ظل انتشار ف
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رواق الفنون

كية لورا بيل  إصابة املمثلة األم
وس كورونا بندي بف

أعلنت املمثلة واملغنية األمريكية لورا بيل بندي عرب 
حسابهـا عىل إنستغرام إصابتها بفريوس كورونا 

املستجد.
وبحسـب مـا نرشتـه صحيفـة «فوكـس نيوز» 
األمريكيـة، فإن نجمة بـرودواي لـورا بيل بندي 
38 عاًمـا، قد نرشت فيديو عرب صفحتها الرسمية 
عىل إنستغرام لتعلـن ملحبيها ومتابعيها إصابتها 

بالفريوس التاجي الجديد.
قالت لورا من خالل مقطع الفيديو: «مرحبًا، لقد 
أصبت بفـريوس كورونا COVID-19 التقلقوا أنا 
بخـري وأتناول املكمالت الغذائيـة التي أعطاها يل 

الطبيب وأتناول األعشاب».
ووصفـت لورا حالتها بشكل تفصييل حيث أكدت 
أنهـا كانت يف الحجر الصحي منـذ يوم الخميس 
املوافق 12 مارس، وكانت تشعر بأعراض خفيفة 
للغايـة وبعدهـا شعـرت بصداع شديـد ظنت يف 
البدايـة أنه أمر طبيعـي ثم بعدهـا ببضعة أيام 
شعـرت بآالم يف الحلق وبـدأت يف تناول األعشاب 
التي وصفها لهـا الطبيب الصينـي املسؤول عن 

عالج الوخز باإلبر الخاص بها.
وتابعـت لورا بأنها بعد مـرور فرتة قصرية بدأت 
تشعر بأعراض ضيق التنفس فخضعت للتحاليل 
واالختبـارات األسبـوع املـايض وبعدهـا جـاءت 

النتيجة لتؤكد أنها حاملة للفريوس الجديد.
وأعلنت لورا عـرب صفحتها أنها ستكون موجوده 
يف تمـام الساعة 1.30 مساءً للرد عىل أي أسئلة أو 
استفسـارات عن األعـراض وما تتناولـه ملحاربة 

الفريوس للتخلص منه.
وأضافـت لـورا أنهـا اآلن تشعـر بالخـوف عىل 
عائلتها حيث ظهـرت أعراض املرض عىل زوجها 
وعىل الرغم مـن أن ابنها الصغري بخري ولم تظهر 
عليـه عالمات املـرض إال أنها قلقـة للغاية بشأن 

سالمته.
وأكـدت املمثلة أنها غري متأكـدة كيف وأين تلقت 
العـدوى ولكنهـا قبـل دخولها الحجـر الصحي 
بخمسـة أيـام حـرضت مناسبـة عامـة، وكانت 
متواجـدة يف إحدى املناسبات قبل إدخالها الحجر 

بليلة واحدة.
وحثت الجميع عـىل االلتزام بالتعليمـات والبقاء 
يف املنـازل ألن الحاملني للمرض عددهم أكثر مما 
تعتقد فاالختبار ليس متاًحا للجميع فهي حصلت 
عليه ولكـن زوجها لم يتمكن من أدائه ليتأكد من 
إصابتـه واآلن هو يعترب شخصـاً غري مصاب عىل 
الرغـم مـن وجود األعـراض لديه، وشـددت عىل 
الجميـع أن يحموا أنفسهـم وأال يعرضوا أقاربهم 

وأصدقاءهم من كبار السن للخطر.

قرر مجموعة من الشباب األردنيني دعم الجهود الرسمية 

يف تشجيـع املواطنني عىل البقاء يف منازلهـم ملنع انتشار 

فريوس «كورونا» امُلستجد ولكن عىل طريقتهم الخاصة.

واستخدمت املجموعة، التـي لم تعلن عن أسماء أفرادها، 

لحـن أغنيـة أفـالم الكرتون الشهـري «ماوكـيل» إليصال 

رسالتهم وتشجيع اآلخرين عىل البقاء يف املنزل.

وتقول كلمات األغنية:

يف العالم فريوس يرسي يف كل مكان

فريوس لم يفهم مغزاه بني اإلنسان

ساعد غريك لو تدري

ما أجمل حب الغري

ما أجمل أن تحيا باألرض بال جدران

اسمع مني يا مواطن اسمعني منيح (جيًدا)

هي الكورونا وصلت حتى املريخ

اقعد وانضب بدارك أحسن ال يقل مقدارك

وتروح متل الشاطر تعدي جارك

كورونا.. كورونا

خليك قاعد يف الدار ال تتأفف وال تتململ وال تنرش أخبار

يذكـر أن الناطـق االعالمي باسم مديريـة االمن العام قد 

أعلـن ارتفاع عـدد املركبـات التي تم حجزهـا ملخالفتها 

أوامر الحظر والتنقل اىل 849 مركبة وجرى حجزها.

وأكد أن رجـال االمن العام املنترشيـن يف مختلف املواقع 

سيتابعون ضبط كافة املركبات املخالفة لالوامر الصادرة 

بموجب قانون الدفاع بحزم ودون تهاون.

عىل لحن أغنية «ماوكيل».. أردنيون يشجعون 
اآلخرين عىل البقاء يف املنزل بطريقة ساخرة

أعلنـت الفنانـة املرصية، هند صـربي، توقف تصوير 
مسلسلهـا التلفزيونـي (هجمـة مرتدة)، الـذي كان 
مـن املقرر عرضه خالل شهـر رمضان، بسبب تفيش 

فريوس كورونا املستجد.
وتابعـت خالل مداخلة مع فضائية (فرانس 24): (لن 
نستطيـع أن نكـون جاهزين لشهر رمضـان، وهناك 
خسارة كبرية للمنتجني وللعمال، ويجب أن نتحد لكي 

نحمي األكثر ضعًفا فينا).
وأضافت هند صربي:(ال نعلم متى يتم إعادة الصناعة 
واإلنتاج، موضحة أن (األعمال الفنية تم إيقاف أغلبها 

يف مرص، وهـو الذي يهدد عرضهـا يف شهر رمضان، 
وهناك بعض األعمال التي يجرى تصويرها، وأنا أقول 
إن هذا األمر مستحيـل، يجب أن يجرى فض كل هذه 

األماكن وأن يلزم الناس بيوتهم).
ومسلسـل (هجمـة مرتدة) مـن تأليف باهـر دويدار 
وإخراج أحمد عـالء يشارك ىف بطولتـه بجانب أحمد 
عز كـل من هند صـربي، هشام سليـم وماجدة زكي 
والفنان صالح عبد اهللا ومحمود البزاوي والشاب خالد 
أنـور ومحمد جمعة ومايان السيـد وأحمد فؤاد سليم 

ومجموعة كبرية من املمثلني الشباب.

هند صربي تعلن عن إيقاف تصوير (هجمة 
مرتدة) بسبب كورونا
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كثـرية  فارغـة  مساحـات  هنالـك 

ضمـن معظم االحياء. يمكـن لالمانة 

 3x3 والبلديـات تقسيمها اىل مربعات

مـرت (باستعمـال خطـوط مـن رمل 

صويلح مثـالً) لكي يقف كل شخص 

يف مربـع. يتـم وضع بسطـة خضار 

طويله تحـت الشمس، يتـم تزويدها 

مـن املزارعـني الحاصلـني عـىل اذن 

حركـة مبارشة مـن املـزارع وبدون 

املـرور بالحسبة او أسـواق الخضار 

املركزيـة. يتـم وضع تسعـري رسمي 

اسبوعي موحد للخرضاوات األساسية 

(بنـدورة - بصـل - بطاطـا - كوسا، 

الـخ) ويـرتك الباقي حسـب العرض 

والطلب. يتم رش الخضار والبسطات 

باملاء وامللح. يقـوم البائع ايضاً برش 

النقود باملاء والديتول او امللح مع كل 

عملية بيع. محال الخضار والفراغات 

الداخليـة بها هي نقـاط اكتظاظ غري 

مرغوب، كذلك عددها قليل مما يعني 

تجمهرا وانتظارا واحتكاكا اكثر.

كتب: حس دعسة

تصوير: محمد القرالة

.. ها هم، عيونهم، عيونك.
قلبهم معقـود عىل ميثاق العشق 
لبلد، فيه حب الهاشميني، والنبت 
الحر مـن دحنون وبلسـم وتلك 
االزاهـري التي تأتي عىل غفلة  من 

األلم.. االنتماء والتقرب.
.. جيـش، مظفـور بـني حريـر 
األرض وعشـق الوطـن األردني، 
الهاشمـي، املطوق بتـاج الذهب 
ألي  منعـا  والسهـر،  والقـوة.. 
خـوف او تعـب، فالجيـس، ثقة 
جاللة امللـك عبداهللا الثاني، يسند 
اإلنسان واألرض، تتآخى يوميات 
خـالل ساعـات وأيـام الحصار 
ومنـع التجول حمايـة للمواطن 
يف بلدنا، وتحقيقاً ملنع االختالط، 
منعـا النتشـار عـدوى كورونا. 

كوفيد19.
العـام.  واالمـن  الجيـش،   ..
وأجهزة اململكـة األمنية واملدينة، 
والحكومـة، ترفـع القبعة لهؤالء 

الجنود الكبار، الرجال الرجال.
.. هـم نرباس ثقة جاللـة القائد، 
الـذي يرص عىل الحـب واالنتماء، 
وحمايـة اإلنسـان، ىف كـل وقت 

وزمان.
.. نلتـزم بيوتنـا، لنحمـي أهلنـا 
ووطننـا مـن اي جائحـة؛ ذلـك 
اننا نحتمي بقـوة وحرص ونبل 
الجيـش، وكـوادر األمـن العـام 
ووزارات الحكومة، التي تتابع ما 
يتطور من مآالت محارصة ومنع 

انتشار العدوى.
.. جيشنا شارة النرص

.. تضامن املواطن اساس التزامه 
بالبيت.. 

بينهم عصمة الوطن، عشقهم األمن واألمان

مساحات 
وحلول  

ش ر خ  تصوير: ع
الصفحة الشخصية عىل فيس بوك 
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