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جديد السوق

تطرحهـــا مجوهـــرات المفتـــاح

ساعة Sport Classic البيج للسيدات
من EBEL .. تفاصيل راقية وتصميم أنيق

ساعة Sport Classic البيج 
للسيدات من EBEL تجمع 

بين نقاء الشكل والشعور 
بالتألق الالمع مع عرق 

اللؤلؤ، فهي ساعة تجسد 
الدفء واQناقة والذوق دون 

مجهود.
ساعة Sport Classic البيج 

للسيدات من EBEL بعرق 
اللؤلؤ تلفت النظر 

بخطوطها الملساء 
وتفاصيلها الراقية وشكلها 

اQنيق، فهي تجسد قيم 
EBEL للمهارة الفنية والجرأة 
الجمالية والتصميم الدائم.

تأتي هذه الساعة بمظهر 
بسيط والمع مليء 

باQنوثة، وتتميز بتصميم 
خارجي رفيع من الذهب 

اQصفر عيار 18 قيراطًا، 
وفوالذ مقاوم للصدأ مع 

كرسيتال ياقوت مضاد 
لالنعكاس باQسفل، كما 

تحتوي النسخة المتميزة 
من الساعة بعرق اللؤلؤ 

على 47 ماسة مرصعة في 
هذه التصميم الخارجي.

ظلت إيبل دائمًا مشبعة 
بالقيم اQنثوية، حيث 

شاركت في تأسيسها امرأة 
عام 1911 ويقوم نجاحها 

على الدمج المثالي بين 
االمتياز النقي والشغف 
تجاه التصميم الجريء 

والخالد على الصعيد 
الجمالي.
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المسير الوطني 
مسيـــرة حافلــــة بالعطـــــاء وا�نجــــــــاز

قطر تتألق بسواعد أبنائها في عرس الوطن 

وطن
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وطن
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وطن

قدمت هذا العام اربعة اعمال وطنية كملحن علما 
سواء  المناسبة  هذه  في  عام  كل  متواجد  بانني 
الجديد  أقدم  أن  دائما  وأحرص  ملحن  أو  كمطرب 
هذه  في  الفنانين  إخواني  مع  متواجدا  وأكون 

المناسبة وفرحة اليوم الوطني.
أعمال  اربعة  لتكون  العام  هذا  أعمالي  وجاءت 
لجمهوري  أقدمه  أن  أستطيع  ما  كل  فيها  وضعت 
امجادها  هو  اQول  والعمل  ومشاعر  إحساس  من 
الحميد  علي  يوسف  الشاعر  كلمات  من  سرمدية 
ثاني  وهذا  المتميزين  القطريين  الشعراء  من  وهو 
عمل لي معه فالعام الماضي قدمت له عمل وهذا 
توفقنا  الحمد   mو وطني  كعمل  هذه  عمل  ثاني 
وايضا  سيف  مهند  وتوزيع  الحاني  من  وهو  فيه 
االغنية  صعيد  على  جدا  جميال  نجاحا  معا  حققنا 
يوسف  الشاعر  كلمات  من  جرحك  وهي  العاطفية 
وأيضًا  بها  اعتز  التي  اQعمال  من  وهو  الحميد  علي 
من الحاني والعمل حقق انتشاراً كبيراً ونجاحًا كبيراً 
العاطفية  اQغنية  عن  توقفي  بعد  جاء  أنه  خاصًة 

فترة خمس او ست سنوات.
متميزة  ببصمة  أيضًا  جاء  الثاني  الوطني  العمل 
بعنوان (لبى ترابك) من كلمات الشاعر الشيخ حمد 
بن غانم ال ثاني وهذا ثالث عمل وطني مع الشاعر 

(لّبى ترابك، أمجادها سرمديه، مابّدلت منهاجنا، عّيدي يابالدي)
 جديد اQعمال الوطنية هذا العام

 الفنان غانم شاهين :
حّققنا تمّيزاً في اQعمال الوطنية

تتألق االغنية الوطنية من عام إلى عام ليتجلى حب الوطن وإحساس الشعراء واQصوات واQلحان كأجمل 
ما يكون التجلي والتميز وا�بداع ، الفنان القطري غانم شاهين ، فنان عرفناه منذ الزمن الجميل لtغنية 

رغم صغر سنه إلى أنه كان من اQصوات التي اقتحمت الساحة الغنائية بقوة حضوره فغّنى وتألق وسط 
مجموعة من عمالقة الفن على الساحة الغنائية القطرية ذلك الحين وامتد مشواره الغنائي ليستمر 

حضوره ويقدم أعماًال متميزة حيث انه حمل معه روعة الفن الجميل وخالصة تجربته منذ البداية واحساس 
الزمن الجميل ليطوره ويقدمه لنا في حاضر الفن بكل الوانه ،فإلى جانب الغناء أبدع في اللحن وكانت 

النتيجة اعماًال كبيرة لشعراء كبار متميزين قدمها للساحة الفنية ليكون أحدثها ماقدمه هذا العام بمناسبة 
اليوم الوطني حيث صرّح الفنان غانم شاهين حيث تواصلنا معه ليحدثنا عن هذه اQعمال وصرّح قائًال : 



15

العام  قدمنا  و  ثاني  آل  غانم  بن  حمد  الشيخ 
الماضي عملين بعنوان (ارقي سما )و ( االمجاد 
لبى   ) فقدمنا  العام  هذا  الى  العطاء  وامتد   (
ترابك )والحمدm حقق تميزاً وهذا من االعمال 

الثالث  العمل  و   ، بها  افتخر  التي  الوطنيه 
هو (مابدلت منهاجنا ) من كلمات الشاعر 

وله  العطية  ناصر  بن  علي  بن  محمد 
أعمال وطنية رائعة وأول عمل وطني 

الملحن  أخي  مع  كبيراً  نجاحًا  القى 
عبداm المناعي في أغنية (اليوم 

وثاني   ( غير  قطر  يعني  غير  حنا 
بعنوان  معه  قدمته  عمل 
حقق  والذي  يادار)  (استبشري 
جاء  والعمل  كبيراً  انتشاراً 
سيدي  استالم  لحظة  ليوثّق 

الكره  المفدى  البالد  أمير  سمو 
الستضافة  الروسي  الرئيس  من 

اول  كان  وذلك   2022 العالم  كاس 
بن  محمد  الشاعر  وبين  بيني  تعاون 

الرابع  الوطني  العمل  العطية،أما  علي 
مع الشاعر خليل الشبرمي وهذا ثاني تعاون 

لي معه حيث كان لي عمل معه منذ سنتين 
(عيدي  بعنوان  الثاني  فالعمل  العام  هذا  اما 
لالعالم  القطرية  المؤسسة  انتاج  من  يابالدي) 
وحقق انتشاراً كبيراً لم أكن اتوقعه على الرغم 
الوطنية  اQعمال  وزحمة  الكبير  الضغط  من 
الوطني  اليوم  قبل  العمل  هذا  سلمنا  حيث 
هذا  أن  أقول  أن  أستطيع  و  ثالثة  أو  بيومين 

بشكل  الساحة  اكتسح  الوطني  العمل 
اQعمال  بتقديم مثل هذه  كبير وأفخر 

وفريق  المتميزين  الشعراء  مع 
بجزيل  اليهم  أتوجه  الذي  العمل 

شكري وتقديري .
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جديد السوق

Ice Cube
عصرية بتصميم تصويري

تنضم إلى مجموعة (Ice Cube) قطع جديدة من المجوهرات تتجلى في تشكيلة من 
اQساور الصلبة الثابتة، تتكون من صفين من المكعبات الصغيرة التي كانت السبب في 

نجاح المجموعة التي ضمت أقراط وعقود وخواتم. وتشّكل هذه اQساور اكسسوارات 
عصرية مثالية بحيث يمكن ارتدائها منفردة أو مجتمعة مع غيرها من اQساور، كما تتوافر 

في تسعة إصدارات مصنوعة من الذهب اQخالقي الوردي أو اQبيض أو اQصفر من عيار 18 
قيراط، ومرّصعة أو غير مرّصعة باQحجار الكريمة.
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Red Carpet
المجوهرات المستوحاة من  الطبيعة

تبدع دار شوبارد سنويًا مجموعة جديدة ضمن خط (Red Carpet) للمجوهرات 
الفاخرة، كتكريم لشراكتها التاريخية مع مهرجان كان السينمائي الدولي. 

صممت إبداعات هذه المجموعة لتزيد من جمال وسحر الممثالت خالل 
مراسم صعودهن على الدرج الشهير لقصر المهرجان، ويتطابق عدد إبداعات 

المجوهرات الفاخرة هذه المجموعة في كل عام مع رقم دورة المهرجان 
في ذلك العام. وQن كارولين شوفوليه تعشق الطبيعة؛ فقد اختارت هذا 

الموضوع ليكون الفكرة العامة �صدار مجموعة (Red Carpet) لعام 2020، 
فكشفت عن 73 موديل ضمن تشكيلة المجوهرات النفيسة المستوحاة من 

سحر الطبيعة.
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جديد السوق

L.U.C Skull One
تجسيد لفن «الفانيتاس»

ضمن إصدار محدود يضم 100 ساعة فقط، 
تقدم شوبارد ساعة (L.U.C Skull One) المزينة 
برمز جمجمة (Calavera) الفنّية المكسيكية، 
والتي تكتسي بمزيج جميل من التدرجات 
الداكنة التي تظهر في الميناء اQسود 
المزين بلمسات نهائية من الورنيش 
وتبرز عليه مؤشرات ذهبية للساعات. 
 L.U.C Skull) يبلغ قياس قطر علبة ساعة
One) 40 ملم، وصنعت من الستانلس 
ستيل المطلي بمادة (DLC) والمصقول 
بتقنية ضخ الحبيبات، ويرافقها سوار من 
جلد العجل بلون بني. ويتوارى خلف هذه 
القناع السوداوي العابث حركة ميكانيكية 
L.U.C 96.53-) أوتوماتيكية التعبئة من عيار

L) صنعتها أيدي الحرفيين المهرة في 
.(Chopard Manufacture) مصنع شوبارد
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رقة الرفيف المرهف Qجنحة 
الفراشة، تجتمع مع روح الحياة، 

لتغّير أحجار اQلماس المتراقصة 
 Happy Hearts) في مجوهرات

Wings) وجه العالم بحركاتها 
التي تتمايل بتناغم مع حركة 

النساء اللواتي يرتدينها. تتجسد 
هذه الروح الحرة والمتجددة في 

مجموعة كاملة من المجوهرات 
تضم عقود وأسوار وأقراط وخاتم 

مصنوعة من الذهب الوردي 
اQخالقي عيار 18 قيراط، تجمع 
بين أحجار اQلماس المتراقصة 

وقلوب حمراء ترتصف كأجنحة 
فراشة. 

مجوهرات
Happy Hearts Wings

تجتمع مع روح الحياة
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جديد السوق

تجسد ساعة (L.U.C XPS) مثاًال يتخطى حدود الزمان ليعّبر عن الطابع الكالسيكي 
الرفيع لمجموعة ساعات (L.U.C). وتظهر ساعة (L.U.C XPS) مدى نقاءها 

وبساطتها من خالل إصدارين جديدين مزودين بسوار يتكون من وصالت 
مستطيلة من الذهب المستخرج أخالقيًا أو سوار مصنوع من جلد العجل المجزوز 
(nubuck)، كم زودت الساعة بحركة ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة رقيقة للغاية 

من عيار (L.U.C 96.12-L) مصادق عليها بشهادة الكرونومتر، وتوفر احتياطي 
من الطاقة لمدة 65 ساعة وذلك بفضل مهارة وخبرة حرفيي صناعة الساعات 

في مصنع شوبارد (Chopard Manufacture). وتتميز ساعة (L.U.C XPS) بلمسات نهائية 
يدوية بالغة الدّقة وحس شديد االنتباه للتفاصيل، لتتجلى النتيجة في ساعة 

بمنتهى الدقة واQناقة.

 (L.U.C XPS) ساعة
تصميم أنيق
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تيفاني أند كو
ا2ناقة والتصميم المبتكر

منذ تأسيس تشارلز لويس 
تيفاني شركته بمدينة نيويورك 

في العام 1837، وسرعان 
ما استحق متجره لقب قصر 

المجوهرات Qحجاره الكريمة 
االستثنائية. ومنذ ذلك الحين، 

أصبحت «تيفاني آند كو» مرادفًا 
لtناقة والتصميم المبتكر، 
والحرفية العالية، والتفوق 

ا�بداعي. وخالل القرن العشرين، 
ازدهرت شهرتها في جميع 

أنحاء العالم مع توسيع شبكة 
متاجرها، وتعزيز مواءمتها 

الثقافية باستمرار.
واليوم، تواصل «تيفاني آند 

كو» التزامها بالجودة الفائقة 
في مجاالت تصميم وتصنيع 

وتسويق المجوهرات والساعات 
واQكسسوارات الفاخرة، مع 

الحرفيين البارعين الذين يقومون 
بقطع اQلماسات وتصنيع 

المجوهرات في معامل الشركة.
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جديد السوق

في حين تشرف ساعة «ريفيرسو» على االحتفال بذكراها السنوية التسعين في عام 2021، تعيد 
جيجر- لوكولتر قراءَة أحد أكثر ا�صدارات إثارة ل�عجاب، حيث تُطرَح ساعة ”ريفيرسو تريبيوت 
ديوفاس فاغيانو ليميتد» بإصدار محدود يتمّيز بميناء أحمر عّنابي وقفص من الذهب الوردي 

إشادًة بتصميم استثنائي دائم التألق.
ابُتكرت ساعة «ريفيرسو» في عام 1931 في أوج حقبة «آرت ديكو» وُصّممت لتلبية متطلبات 

”السيد النبيل الرياضي“ العصري، وال سيما العبي رياضة البولو. وأصبحت إحدى أكثر الساعات 
تمّيًزا في العالم بفضل تصميمها المتكامل والمتقن الذي يجمع بين الشكل واQداء، وباتت 

أيقونة بأتم معنى الكلمة.

نسخة خاصة من جيجر- لوكولتر تكتسي

باللون العّنابي 
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جديد السوق

أقدم عطر «ال پانتير» الذي تم إبداعه في عام 2014 على إعادة تأويل رائحة 
الشيبر اQسطورية مع تناغم زهري مفعم بالقّوة مبتكر ناتج عن مزيج بين 

الغاردينيا النقية وا�سرة ونفحات حّسية من المسك.  
تنتظر الپانتير في الداخل بأسمى حّسية لتناغم شمسي، زهري ومفعم 

بالقّوة كفّخ للوقوع في حب أكثر المخلوقات جاذبية. 
 صّممت ماتيلد لوران هذا العطر لُيضاف إلى مجموعة عطور «ال پانتير» في 

نسخة تضاعف التناغم الزهري القوي لماء العطر اQصلي.  
تعزّز موجة من الدفء ا�ضافي هالة هذه اQيقونة المشعة. وتنتشر رائحة 

الغاردينيا المخملية مع حسيتها المسكية وتتضاَعف من خالل نفحة العبقة 
بلون المشمش.  تفتخر الپانتير بحسيتها أكثر من أي وقت سبق وتظهر 

مفعمة باQلوان الدافئة وبالجاللة الملكية ا�سرة.

«ال پانتير»  .. التناغم الزهري 
المفعم بالقّوة 

جيرالن .. إبداع أسطوري
في صناعة العطور

لدار جيرالن قصص ومحطات إستثنائية وفريدة من نوعها 
لعطور صنعت خصيصًا Qولئك اللذين يعشقون العطر 

اQكثر تميزاً. هذه الدار التي تأسست في باريس عام 1828 
وقبل التوصل الى ا�بداعات العظيمة التي رسمت تاريخها، 

Pierre- بنى المؤسس بيار -فرانسوا-باسكال جيرالن
François-Pascal Guerlain سمعته من خالل فن العطور 

المصممة حسب الطلب والتي كانت تعبِّر وتعكس 
شخصية وأحالم ورغبات الذين يطلبونها.

لتصميم العطر حسب الطلب في جيرالن، يتم التركيز على 
 Thierry رؤية واحدة: الرضا التام للعميل. يطور تييري واسر

Wasser صيغته في مختبرات جيرالن، حيث يعمل بأجود 
المواد الخام التي اختارها بنفسه وأتى بها من أركان العالم 

اQربعة.
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هوبلو ومجوهرات الماجد
تقّدمان ساعات مرّصعة بالآللئ القطرية الطبيعية

لطالما سعت هوبلو وشركاؤها في قطر، مجوهرات الماجد، إلى التمّيز والتفرّد، في ظّل مشاركة 
قيم جوهرية مثل التفوق، الجودة العالية واالستقامة. في هذا ا�طار، واستناداً إلى النجاح الباهر الذي 

حققته إصدارات كالسيك فيوجن الخاّصة بقطر خالل السنوات الماضية، جمعت هوبلو وشركاؤها 
في قطر خبراتهما البتكار تحفة أولى من نوعها، وهي ساعة كالسيك فيوجن بيرلز 38 مم، مجموعة 

ساعات مرّصعة بأفخر الآللئ الطبيعية من قطر.
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ابتكرت جيجر- لوكولتر مجموعة «ماستر ألتراثين» فجّسَدت من 
خاللها فلسفة الدار التي تجمع بين البراعة التقنية والجمال الدائم، 

وأضافت إليها ساعة «ماستر ألتراثين توربيون مون» الجديدة في 
عام 2020. تجمع هذه الساعة الجديدة للمرة اQولى في تاريخ 

الدار العريق بين اثنتين من التركيبات الساعاتية المعّقدة التي 
تحظى بإعجاب شديد، وهما أطوار القمر والتوربيون، فضًال عن 

عرض التاريخ الُمحيطي (يقع على محيط الميناء) «القافز» الذي 
ينم عن بصمة جيجر- لوكولتر الممّيزة. وتعمل ساعة «ماستر 

ألتراثين توربيون مون» بالحركة الجديدة، كاليبر 983، ذات التعبئة 
اQوتوماتيكية. 

جيجر- لوكولتر تقّدم ساعة جديدة
من مجموعة ماستر ألتراثين



جيرالن .. بصمات عطرية خالدة

دأبت جيرالن منذ تأسيسها على ا�بداع والجرأة واالرتقاء، كما تجنح إلى التغيير الثوري عند الضرورة. 
كل ذلك بهدف ابتكار تجارب عطرية ال تُنسى. وتمكنت اQجيال الخمسة من ُمصنِّعي العطور 

من خالل االبتعاد عن الصيحات الدارجة وجعل البديهة والعاطفة الجياشة الركيزة اQساسية 
البتكاراتهم- من بناء أسطورة عطرية حقيقية. بفضل المعارف المختلفة التي يجمع بينها مبتكرو 

جيرالن -مثل: الكيمياء وعلم النبات إضافة إلى حب االستكشاف- فقد تمكنوا من استغالل 
مواهبهم في ابتكار عطور تحولت إلى أيقونات أسطورية.
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جريئة، غير تقليدية وغير ُمساومة: تلك هي السمات 
التي تمّيز جينات دار روجيه دوبوي التي يُعّد لديها 

ا�فراط معياراً أساسيًا. َمن بحاجة إلى تخّطي 
القواعد عندما بإمكانه إعادة ابتكار اللعبة بأكملها 

– أي الساعات الفاخرة في هذه الحالة؟ ملتزمًة 
التزامًا كامًال بنخبة حصريّة من اQفراد الذي يعيشون 

حياتهم إلى أقصى الحدود، تبقى روجيه دوبوي 
ثابتًة في عزمها البتكار قواعدها الخاصة.

روجيـه دوبـوي
عـزم علـى ابتكـار القواعـد الخاصـة
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يلبي المصنع الجينيفى توقعات 
العديد من الخبراء، وهواة جمع 

الساعات، بإثراء مجموعته 
الحالية من خالل ساعة يد تتميز 

بوظيفة صوتية مرغوبة ومتقنة 
للغاية: نغمات الكبيرة، التي 
تضرب أوتوماتيكي الساعات 

الكاملة وأرباع الساعات.
هذا التعقيد الكبير، من النادر 

جدا وجوده في ساعة يد، يكمله 
نغمات صغيرة) ال تضرب ربع 

الساعة(، ومكرر دقائق) يضرب 
عند الطلب(، وثواني جانبية 

قفازة حاصلة على براءة اختراع. 
تتميز ساعة النغمات الكبيرة 

كود 6301P بآلية حركة جديدة 
مكونة من 703 أجزاء، في غالف 
من البالتين با�ضافة إلى ميناء 

أسود مطلي بالمينا بتقنية جراند 
فو ؛ ستقوم تلك الساعة بإعادة 

تشكيل مالمح تلك المجموعة 
الفريدة من الساعات مكررة 

.Patek Philippe  الدقائق من

باتيك فيليب
ساعــة بمالمــح فريــدة للغايــة
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إيترو تطلق تشكيلة
حصرية للسيدات

تقّدم عالمة إيترو تشكيلة 
حصرية للسيدات خاصة 

بموسم العطالت، ضمن 
حفل عاّم يستضيفه فندق 

فورسيزونز الشهير وسط 
ميالن.

وتبرز تصاميم جديدة Qشهر 
إبداعات العالمة، كالتقليمات 

العادية والتقليمات 
المتقاطعة فوق أقمشة 
مادراس القطنية وزخارف 

بيزلي، كعناصر مميزة تزيّن 
مختلف القطع، كالقمصان 

والبدالت المتألقة بقصات 
غير مكتملة، با�ضافة إلى 

الفساتين الطويلة التي 
يمكن ارتداؤها مع اQحذية 

المسّطحة.
كما تبرز أنماط التنجيد الغنية 

بالتفاصيل، مع زخارف اQزهار 
والحيوانات البرية جنبًا إلى 

جنب مع المساحات القماشية 
المتجاورة والرسومات 

الجرافيكية، وتتميز اQلوان 
بلمسة جريئة توحي بالطابع 

الرياضي اQنيق.
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تشكيلة
ماركس وسبنسر 
الشتوية بلمسات 
أنثوية عصرية

كشفت ماركس وسبنسر عن 
تشكيلتها من اQزياء لموسم 
شتاء 2020 ضمن خيارات مذهلة 
من التصاميم العصرية واQنماط 
الراقية، حيث تجمع القطع بين 
الخطوط العفوية واQقمشة 
المريحة والرسومات الكالسيكية 
المطبوعة. مما يثري خزانة 
مالبس السيدة العصرية خالل 
موسم الشتاء.

وتتميز التصاميم بلمسات أنثوية 
عصرية تزينها رسومات جذابة من 
زخارف اQزهار والنقشات المنقطة، 
إضافة إلى قطع منفصلة 
بمساحات لونية متجاورة، تم 
تصميمها من أقمشة ناعمة 
ومريحة يسهل معها تنسيق 
ا�طاللة. بينما تواصل العالمة 
من خالل تشكيلتها استعمال 
تدرجات لونية منعشة، إذ 
استعانت في تشكيلتها الجديدة 
بلمسات عصرية من الكاكي 
والرمادي الترابي واQصفر الناعم 
لتمنح اQزياء المحافظة إطاللة 
عصرية.
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ماركس وسبنسر 
تطرح تشكيلة 
محدودة بالتعاون
مع جوست 
أطلقت ماركس وسبنسر تشكيلة 
الفساتين محدودة ا�صدار بالتعاون 
مع عالمة جوست ، حيث توّلت شركة 
جوست لندن تصميم 11 فساتين مميزة 
لعرضها حصريًا ضمن متاجر ماركس 
وسبنسر. 
وتعكس التشكيلة التي تم تصميمها 
في ورش العالمة البريطانية المميزة 
بصمة جوست لندن الجمالية، حيث 
تتميز بقصات عصرية وأقمشة فريدة 
تطغى عليها لمسات كالسيكية 
جذابة. ويعكس التعاون اهتمام 
العالمتين بابتكار تصاميم مريحة وأنيقة 
وعالية الجودة، لتأتي الفساتين كقطٍع 
استثنائيٍة تم تصميمها بحرفية تراعي 
أدق التفاصيل.
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بوريفيكاسيون 
غارسيا .. رحلة إلى 
عالم اOبداع والخيال

بوريفيكاسيون غارسيا رحلة تسمح مرة 
أخرى ل�بداع والخيال باالرتقاء والتحليق، 
وهو ما ينعكس في كل صورة تجّسد 
خيال محبي العالمة التجارية من خالل 
اQلوان، السخرية، الهندسة والفكاهة.

يتم تحليل ومناقشة كل قطعة من 
حقائب أو أكسسوارات العالمة، كما 
يتم تحديد ا�لهام خلف كل واحدة منها، 
بذلك تنقل النتيجة النهائية مفهومًا 
يتناسب بشكل مثالي مع كامل 
المجموعة. لهذا السبب، يجب أن تتمّيز 
حقيبة 360º بالمرونة والحركة، أو يجب 
أن تبرز Homenaje Trenzado بألوانها 
وملمس الجلد المستخدم فيها.
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تدليًلا Qنفسكم أو إهداًء Qحّبائكم، إكراًما لهذا اليوم أو Qيّام منَتظرة: إليكم بعض المختارات اQنيقة 
التي ال تخلو من ميزٍة إضافية تجعل مناسباتكم أكثر جماًلا. احتفلوا بأنفسكم أو بأّمهاتكم أو بأطفالكم؛ 

كونوا مصدر إلهام؛ عّبروا عن شكركم واعطوا كل مناسبة خاصة حّقها؛ امتناًنا للدعم أو لوجود اQحّباء 
في حياتكم، وإظهارًا للحّب، وتحضيًرا لمفاجأة تسرّ القلب... نُقّدم هذه المجموعة من اQفكار للذين يحبون 

العطاء. دفتر مالحظات أو قلم رصاص أو خشَخيشة أو حّمالة مفاتيح ... كّلها قطع تتشارك عنصر اQناقة. 
ويرتكز تصميمها على انتقاء مواد ثمينة ترضي حتى أصعب اQذواق. المعدن أو الخشب المطلي بالّلكر أو 

الخزف أو فخار «بيسك» غير المصقول أو الجلد أو الورق: اختيارات مرهونة بمعايير اQناقة والمتانة.

قطع استثنائية من كارتييه
تدليًلا Qنفسكم أو إهداًء Qحّبائكم
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تُضيف عالمة Liu Jo موديًلا جديًدا لمجموعة نظاراتها، التي تظهر تركيز 
العالمة التجارية على التصميم المعاصر والسلوك المواكب للموضة.

يتميز القناع الجديد بهيكل خفيف الوزن وزخارف معدنية مميزة تستحضر 
نقشة الحمار الوحشي. تعزز التفاصيل الذهبية، المتموضعة على الحافة 

العلوية للعدسات، الموديل وتمنحه مظهًرا غاية في الجاذبية واQناقة.
بينما تبرز اQذرع المعدنية الرفيعة زينة الواجهة وتضيء الوجه، كما تتطابق 

الدرجات الناعمة للعدسات المتدرجة مع نهايات اQذرع في اللون.
يتوفر الموديل باللون الذهبي الفاتح مع عدسات رمادية متدرجة وباللون 

الذهبي الالمع مع عدسات بنية متدرجة وباللون الذهبي الوردي مع عدسات 
نبيذية متدرجة.

LIU JO
تطرح نظارة مستوحاة

من الحمار الوحشي 

كشفت عالمة باي فار البلغارية عن طرح تشكيلتها من الحقائب 
النابضة بالحيوية التي تعكس روح التفاؤل والسعادة، بالتزامن 

مع عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا حول العالم. وتتألق التشكيلة 
بتصاميم الجلد الفريدة والحقائب الصغيرة المرحة مع لمسات 

من اQلوان الزاهية والبهيجة، وتضمن التصاميم الجريئة من 
عالمة باي فار تفرّد المرأة العصرية بإطاللة ملفتة تخطف اQنظار. 

وتدعو العالمة عمالءها للعودة إلى حياتهم مجدداً مع تشكيلتها 
الصيفية المفعمة بالحيوية.   وتتمحور تشكيلة هذا الموسم 

حول تقديم أزياء تحتفي بروح الحياة وتعيد رسم البهجة والبسمة 
من جديد بعد أشهر من التباعد. وتضمن أحدث تشكيالت باي فار 
من ا�كسسوارات الجريئة إضفاء هذا الطابع الحيوي على كافة 
ا�طالالت، حيث تزهو التشكيلة بلمسات جمالية واضحة لتلبية 

التوجه الجديد نحو أزياء فاخرة وفريدة، بدءاً من نقشات النمر 
الجذابة ووصوًال إلى حقيبة كالي المزينة بالسالسل والمشابك.

«بـاي فـار» ..
حقائب نابضة بالحيوية
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بالي تطلق قطعا مستوحاة
من جبال اQلب

كشفت العالمة السويسرية الفاخرة بالي 
عن إطالق دليل يضّم أبرز تصاميم العالمة 
الكالسيكية المناسبة لجميع اQذواق.
ويأتي الدليل المبتكر في إطار حملة ترويجية 
تحتفي بإرث العالمة، عبر التقاط صورٍ لقطٍع 
فريدة ضمن شاليه يتميز بتصاميم خشبية 
ولمسات نباتية مستوحاة من جبال اQلب، 
لتسليط الضوء نهج العالمة الذي يتمحور حول 
الحرفية واالستدامة.
ويضمن الدليل Qصحاب الذوق الرفيع العثور 
على الهدية المثالية بسهولة؛ إذ يستعرض باقًة 
استثنائيًة من اQحذية والحقائب وا�كسسوارات 
والمالبس الجاهزة. كما يحتوي الدليل 
على قطٍع مذهلة من تشكيلة 
السيدات فيستيف فلير 
وتشكيلة الرجال وينتر 
ستيبلز، فيما تتألق أحذية 
مجموعة جانيل المميزة 
بمشبك مرصع بقطع كريستال 
جديدة تحمل توقيع سواروفسكي.

حقائب لجميع اQذواق من فيكتوريا سيكريت 
تقدم فيكتوريا سيكريت تشكيلة مميزة من الهدايا 

المثالية، والتي تشمل البيجامات ومالبس النوم 
المريحة والعطور وحقائب اليد وا�كسسوارات 

الرائعة التي تناسب جميع اQذواق.   
ُصّممت المجموعة الجديدة من ا�كسسوارات 

وحقائب اليد من فيكتوريا سيكريت، لتضيف لمسة 
نهائية إلى أي مالبس موسمية أو خاصة بالحفالت 

أو حتى المالبس الرسمية اQنيقة الخاصة بالمكتب، 
وهي مجموعة ال غنى عنها لهذا الموسم كونها 

تصلح للهدايا وتناسب السيدات من مختلف 
اQعمار. وتتميز هذه المجموعة الجديدة من حقائب 

اليد بحجمها المناسب، حيث يمكن وضع جميع 
اQساسيات بداخلها لكنها في نفس الوقت صغيرة 
بما يكفي ليتم حملها في اليد أو فوق الكتف بكل 

سهولة وراحة.  
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تقدم لِك «ستيف مادن» تشكيلتها البراقة الجديدة المتضمنة لtحذية والحقائب، 
التي تتميز بتصاميمها وألوانها البراقة التي تتدرج مابين الذهبي والفضي واQسود. 
تضم التشكيلة اQحذية الكالسيكية والصنادل المسطحة وصنادل الكعب العالي 

وأحذية البوت بأنواعها با�ضافة إلى أشكال الكعوب المتعددة التي تلبي ذوق كل 
سيدة، حيث صمم كل منها ليتناسب مع جميع احتياجاتك. تسعى تصاميم «ستيف 

مادن» لهذا الموسم لمنحك بريقًا خاصًا مستوحى من إطاللة النجمات على السجادة 
الحمراء، فمع إضافة لمسة بسيطة كحقائب الكالتش الفاخرة، ستضمنين حصولك 

على طلة تأسر اQنظار تعكس أنوثتك وبريق تألقك في هذا الموسم االحتفالي!

ستيف مادن.. طلة تأسر اQنظار
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تصاميم دّوارة مرّصعة
باQحجار الكريمة من  «أكيليس»

تطرح «أكيليس» AKILLIS المجوهرات الفرنسية الممّيزة بحّلة جديدة 
مع مجموعة  Capture in Motion المؤّلفة من خواتم متحرّكة للنساء 

والرجال.
يدور ُمكّونان في الخواتم وكأنّهما في دّوامة ال نهاية لها، تُخاطب 

الحواس وتأسر اQلباب. يشعر المرء برغبة ال تقاوم لتدوير القطعة بين 
أصابعه، مستلذاً بمالمسة التصميم المسّنن، فيتحّول الخاتم إلى لعبة 
مرهفة وفاتنة. تواصل «أكيليس» رسم مسارها الخاص ببراعة التصميم، 

إذ تنفح روح «الروك» في المجوهرات الحديثة. 
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منذ العام 1828 والطبيعة ملهمُتنا. 
الحفاظ عليها يأتي في صميم عملنا 

منذ أكثر من 13 عامًا. االلتزام يدفعه 
الواجب والعمل الدؤوب في نقل إرثنا 

ومبادئنا إلى اQجيال القادمة. باقتناع 
وتواضع تقوم فرقنا في جميع أنحاء 

العالم بالعمل على هذا الهدف 
لضمان جودة إبداعاتنا واستمرارية 

وإطالة عمر خبرتنا في محاولة رد 
الجميل إلى الطبيعة مقابل كل ما 

تقدمه لنا. يتيح لنا التزامنا بالتنمية 
ز أفعالنا باستراتيجية  المستدامة أن نركِّ

تقوم على أهداف طموحة وإنجازات 
محددة لتلبية حاجات وتوقعات 

المجتمع والعمالء. نحن ملتزمون 
باالبتكار بشكل مستدام، والحفاظ 

على التنوع البيولوجي، والعمل من 
أجل الحفاظ على المناخ، وإحداث تأثير 

اجتماعي إيجابي. قبل كل شيء، 
نسعى لحماية أحد أهم كنوز كوكبنا: 
النحل، الذي أنشاءنا وكرسنا له العديد 

من الشراكات الهادفة.

«جيرالن»
ترد الجميل 
إلى الطبيعة
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جديد السوق

تطرح  فنتي سكين - العالمة التجارية اQولى للعناية بالبشرة لريهانا - عالمًيا في سيفورا 
وعلى موقع سيفورا دوت كوم. وقد طورت ريهانا فنتي سكين بالتعاون مع كندو براندز 

(شركة تطوير أدوات تجميل مملوكة لمؤسسة إل في ام اتش مويت هينيسي) في وقت 
سابق من هذا العام وهي تضع نصب عينيها مهمة توفير حلول بسيطة لجميع أنواع ودرجات 

لون البشرة. مع هذا التوسع وتوزيع المنتجات في مواقع سيفورا المختلفة، ستصبح فنتي 
سكين في متناول يد المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

إطالق فنتي سكين في سيفورا
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كوديكس بيوتي هي عالمة تجميل 
تستند في أعمالها إلى علم اQحياء 

وترسي معايير جديدة في قطاع 
المنتجات العضوية الفاخرة للعناية 
بالبشرة. تأسست العالمة في وادي 

السيليكون بوالية كاليفورنيا بقيادة 
فريق عالمي من العلماء وخبراء 

التكنولوجيا وعلماء النبات وعلماء 
الكيمياء التجميلية وأطباء الجلد 

ومبدعي الحلول، ممن يثقون بدور 
العلم في توظيف قوة الطبيعة 

بأنقى أشكالها وأكثرها فعالية.

كوديكس بيوتي ..
توظيف لقوة الطبيعة
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جديد السوق

كوديكس بيوتي ترسي معايير جديدة
في قطاع المنتجات العضوية 

كوديكس بيوتي هي عالمة تجميل تستند في أعمالها 
إلى علم اQحياء وترسي معايير جديدة في قطاع 

المنتجات العضوية الفاخرة للعناية بالبشرة. تأسست 
العالمة في وادي السيليكون بوالية كاليفورنيا بقيادة 
فريق عالمي من العلماء وخبراء التكنولوجيا وعلماء 

النبات وعلماء الكيمياء التجميلية وأطباء الجلد 
ومبدعي الحلول، ممن يثقون بدور العلم في توظيف 

قوة الطبيعة بأنقى أشكالها وأكثرها فعالية.
تتعرض أجسامنا باستمرار للتحديات البيئية الكيميائية، 

ويقوم الجلد بامتصاص جزء من المنتجات التي يتم 
تطبيقها عليه بنسب مختلفة. لذلك ابتكرنا تركيبات 

نقية بشكل استثنائي على أساس عضوي نباتي وغير 
سام مع مواد حافظة نباتية حصراً. وعلى نحو مماثل، 

نستفيد من العبوات الزجاجية الخالية من الهواء 
والقابلة �عادة التدوير من البالستيك الحيوي للتخفيف 

من بصمتنا الكربونية والحد من التلوث في أنظمتنا 
ا�نتاجية.
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تقدم لِك فنتي بيوتي ملمع شفاهك 
المفضل الذي سيمنحك إحساًسا 
مذهًلا ومظهًرا خالًبا مع لون كريمي 
نقي ولمعان مذهل، والمستوحى 
من ملمع الشفاه العالمي اQكثر 
مبيًعا جلوس بومب. يتوفر ملمع 
الشفاه جلوس بومب بخمسة ألوان 
غير براقة من اختيار ريهانا لتناسب 
جميع درجات ألوان البشرة وتشكل 
اللمسة اQخيرة الرائعة على أي 
مظهر. مسحة فاخرة واحدة من 
عصا إكس إكس إل لملمع الشفاه 
جلوس بومب تكفي لتمنح الشفاه 
جماًلا أخاًذا با�ضافة إلى فيتامين إيه 
الملطف الذي يعزز من صحة الشفاه. 
ستبدو الشفاه أكبر وأكثر امتالًء على 
الفور، مع تركيبة مغذية غير لزجة 
والمعة للغاية با�ضافة إلى رائحة 
خوخ-فانيليا خفيفة جذابة لن تملي 
منها على ا�طالق.

ملمع شفاه جلوس بومب ..
لون فاخر ولمعان مذهل
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حــوار

حاورته : حنان بديع

لولـوة النجـار 
فنانــــــة تشكيليـــــــة متميــــــــزة

لولوة النجار فنانة تشكيلية متميزة ، حاصلة على بكالوريوس في إدارة اQعمال والسياحة 
،موهبتها التي صقلتها مع الزمن جعلتها تحلق الى فضاء واسع لتحقيق جملة من 

الطموحات و ا�مال التي تسيطر عليها، شاركت  لوحاتها في معرض الفن في مركز كتارا 
تحت شعار (أنشودة الفن) و من هذا المنطلق فتحنا معها الحوار ا�تي:
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نفسها  النجار  لولوة  تقدم  كيف  بداية 
للقارئ؟

تشكيلي  فنان  أي  مثل  للجمهور  اقدم نفسي 
مهاراتي  بتطوير  قمت  و  موهبه  عندي  كان   ،
على  وأنا  متقدم  لمستوى  الى ان وصلت 

استمرار مع عالقتي بالفن وهي لtفضل.

أكملت دراستك في إدارة ا2عمال والسياحة 
التشكيلي  الفن  عن  بعيد  تخصص  وهو 

فلماذا كان هذا القرار؟
لممارسة  قرار  مجرد  هو  الفن  ادخل  اني  قراري   
على  أنا  لدى وبالمقابل  إحدى الهوايات 
الشركات  اQعمال وتطوير  إدارة  استمرارية في 
التشكيلي  الفن  والمتابعة مع  امتلكها  التي 
Qستكمل ما اجيده في اظهار االلوان بالمدرسة 

االنطباعية إحدى مدارس الفن التشكيلي.

كتارا  معرض  في  ا2خيرة  تجربتك  عن  حدثينا 
في  لك  ا2ولى  المشاركة  هي  وهل  للفن 

كتارا؟
مشاركتي في كتارا هي اQولى في تاريخ الفن 

لدي انا سعيدة بانضمامي مع اخواتي الفنانات 
المعرفة  تبادل  والفائدة المكتسبة هي 
الثقافات  وتنوع  اختالف  خالل  والخبرات من 

المتواجدة بالمعرض.

المحليين  الفنانين  من  تأثرت  بمن 
والعالميين؟

كلود  منهم  الفنانين  من  العديد  هناك 
التي  واللمسات  كوخ،  وفان  مونيه 
المدرسة  من  والمقتبسة  لوحاتي  تأثرت بها 
يد  على  الشمس  االنطباعية كلوحة شروق 

الفنان العالمي كلود مونيه .

كيف  و  عادة  ا2لوان  مع  تتعاملين  كيف 
تساهم في جمالية لوحاتك؟

على  اQلوان  مع  تعاملي  في  أحرص  دائما 
كثافة اللون  فيها  اختلف  ،مهما  التناسق  عنصر 
يميز  ما  وهذا  ا�خر  بعضها  اQلوان مع  او تضاد 
أعمالي تحديدا لوحة الزهور التي أضافت الوان 
قمت  الذي  وأسلوب التالشي  متعددة، 
و تضاربها  حدة االلوان  من  للتقليل  باستخدامه 

أنتمي 
للمدرسة

االنطباعية 
إحدى 

مدارس الفن 
التشكيلي
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حــوار

مع بعضها ا�خر واQخرى هي لوحة- خريف كندا. 

ما هو جديدك في عالم الرسم و التصوير؟
أخرى،  مدارس  في  لوحات  جديدي 
الكالسيكية ورسم البورتريه و الواقعية كأعمال 
جديدة  بأعمال  لها  والمشاركة  بالتحضير  أقوم 

في المعارض القادمة.

الذي  التشكيلي  الفن  طبيعة  عن  كلمينا 
تمارسينه؟

او  االنطباعية  المدرسة  من  الرسم  في  تجربتي 
التأثيرية والمدرسة الوحشية و التجريدية.

للموهوبين  قولها  تودي  اخيرة  نصيحة 
امثالك ولكن لم يصلوا لمرحلتك؟

• االستمرار في متابعة القراءة ..والثقافة العامة 
اهم معيار للتميز .

الحفاظ  و  خاصه  بصمه  خلق  الممارسة في   •
عليها. 

• كثرة المتابعة Qعمال فنانين حتى لو لزم اQمر 
المحاولة- الذاتية اوال.

الفنية والتي  المراكز  بمجموعة من  االلتحاق   •
تدعم الفن التشكيلي.

للفن  المستقبلية  خططك  هي  ما 
التشكيلي؟

لم  جديده  مدارس  أعمال من  إبراز  خططي 
معارض  والمشاركة في  فيها  الرسم  اعتد 

قادمة محليه او عالميه.

المرأة  الطفولة،  الوطن،  وجود  عن  حدثينا 
في أعمالك؟

اختيار  خالل  من   أعمالي  المرأة في  وجود 
عمل  في  الصامتة  الطبيعة  مثل  الريم  عنصر 

البساطة 
والعفوية ترمز 
إلى براءة 
الفنان وصدقه 

اشكر مركز 
الفن الحر على 
دعمهم
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أخطط Qعمال
من مدارس جديده لم

اعتد الرسم فيها

خليج قطر  و  كندا  خريف  و  لوحة الزهرة 
والريف االوروبي 

البساطة  فوجود  الطفولة  أما 
الفنان  إلى براءة  والعفوية ترمز 

وصدقه،،،
أعمالي،  في  كبير  حيز  للوطن 
وابرز اعمالي في حب الوطن هي لوحه 

ابراج قطر و كورنيش قطر .

دور  المعنوي  والدعم  للتشجيع  هل 
في مسيرتك الفنية؟

من  اQسري  الدعم  تلقيت  بالتأكيد 
على  الحر  الفن  مركز  واشكر  اQصدقاء 

دعمهم وصاحبة المركز السيدة لين.

وما  بها؟  تعتزين  التي  اعمالك  اهم 
هي ادواتك؟

أبراج  كندا،  اهم اعمالي خريف 
الدوحة ،كورنيش قطر حيث استخدمت 

فيها الوان زيت.
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سياحة

المحميات الطبيعية
فـــي قطـــــر 

محمية 
الشحانية

تحتوي المحمية على 
مجموعة من قطعان المها 
العربي وغزالن الريم العربي 

اQصيل و الوعل النوبي 
با�ضافة إلى الغزال ا�يراني. 

و يصل عدد القطيع إلى 
حوالي 219 رأس من غزال 
الريم والوعل ، وتعد مركزاً 

لتربية وتكاثر المها العربي 
وغزال الريم. 
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محميــة 
الذخيـــــرة

تعتبر منطقة الذخيرة محمية 
طبيعية، وتقع في الشمال 

الشرقي لدولة قطر وتبعد 
حوالي 64 كم من الدوحة ، 

وتتميز هذه المنطقة بأشجار 
القرم دائمة الخضرة صيفا 

وشتاء والتي تنمو على مياه 
البحر المالحة .

محمية القرم
تعتبر هذه المنطقة مأوى للكثير 

من الطيور البحرية وا2سماك وهي 
عبارة عن غابة من النباتات التي 

يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار ويقتصر 
وجود العشيرة في قطر على منطقة 

محدودة قرب الذخيرة على ساحل 
قطر الشرقي ويتميز نبات القرم بأنه 

يستطيع الحياة في البيئة الملحية 
والتي تتميز بتربتها الطينية والفقيرة 

في تهويتها.
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سياحة

محمية الريم
تقع في منطقة الجميلية 

شمال غرب دولة قطر ، وتمتاز 
هذه المحمية بتشكالته 
الكلسية العالية و تعدد 

أنظمتها البيئيــــة، اعتمـد 
المجلــس الدولــي لتنسيق 
برنامج اليونسكو (االنسان 
والمحيط الحيوي)  اضافـــة 
محميـــة الريـــم إلى شبكــة 

اليونسكــــو لبرنامـــــج 
اQنســــان والمحيـــط الحيــــوي.
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محمية العريق
تقع في المنطقة الجنوبية الغربية لدولة قطر ، حيث صدر القانون رقم (1) لسنة 

2006 م باعتبارها محمية طبيعية، وتم اختيارها للحفاظ على الغطاء النباتي من 
الرعي الجائر.
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سياحة

تعد محمية الوسيل من المحميات الطبيعية. 
وتقع المحمية في شمال شرق مدينة الدوحة ،و 

تعتبر منطقة الوسيل من أكبر المواقع التاريخية 
، حيث عثرت الحملة الدانماركية على آثار بيوت 

يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم. 
وكذلك ا�ثار القديمة لمدينة الوسيل،.

محمية الوسيل

محمية
خور العديد

تعد محمية خور العديد من المحميات 
الطبيعية، ويشار إليها بشكل عام بالبحر 

الداخلي وتقع في أقصى نقطة جنوبية 
من قطر وهي بيئة طبيعية لعدد كبير من 

الثدييات والطيور والزواحف تشمل الجربوع 
والقنفذ والثعابين والثعالب والعقاب 

والعقارب. ويعتبر خور العديد منطقة 
مفضلة للتخييم والتنزه في الشهور الباردة ..
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محمية 
المسحبية

تقع محمية المسحبية في 
منطقة أبو سمرة على 
بعد حوالي 110 كليو 

مترات جنوب العاصمة وتم 
افتتاحها رسميا عام 1997 

م. تضم المحمية مجموعة 
من الحيوانات المهددة 

باالنقراض من المها 
والغزالن .
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طفولة

متعٌة  وأكثرها  اQمور  أعظم  من  وخفاياه  الطفل  معرفة  تعّد 
لtم، ومن أهّم هذه اQمور هي معرفة تفاصيل شخصّية الطفل 
الرضيع، ومن المهّم معرفته أّن معظم شخصّية الطفل تعتمد 
معه  والمجتمع  الوالدين  تفاعل  أّن  إال  الوراثّي  العامل  على 
وردود أفعالهم لها دورٌ في التأثير على طبيعة شخصّيته أيضًا، 

ومن أهم أنواع شخصّية الطفل الرضيع ما يأتي: 
الطفل الهادئ ويقابله الطفل النشيط: إذ إّن بعض اQطفال 
ال يهدؤون ويستمرون بالحركة واللعب طوال النهار، بينما يميل 

البعض ا�خر للجلوس والهدوء، 
بعض  يتمّيز  حيث  الُمحايد:  الطفل  ويقابله  السعيد  الطفل 

ال  بينما  النهار  طوال  الدائمة  وابتسامتهم  بضحكهم  اQطفال 
يتمّيز بذلك بعض اQطفال ا�خرين.

الطفل الذي ال يمنع توقعه: حيث يتمّيز بعض اQطفال بعدم 
قدرة الشخص على توّقع ردود أفعالهم، وذلك Qنّها تختلف من 

مرٍة إلى أخرى.
ردود  تكون  قد  حيث  الُمنفتح:  الطفل  ويقابله  الحاّد  الطفل 
اQصوات  استفزازهم  ويثير  وصعبًة  حاّدًة  اQطفال  بعض  أفعال 

العالية او اQضواء القوية أو الروائح النفاذة.  
أثناء  فأكثر  أكثر  مالمحها  تتضح  ما  عادة  الطفل  شخصية  لكن 
شخصية  تصنيف  معها  يمكن  مرحلة  الى  يصل  حتى  النمو 

لtطفــال الرضــع
شخصيــاتهــم أيضــا
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المرحلة العمرية ما بين عامين  طفلة في 
الطريقة  تحديد  وبالتالي  أعوام  سبعة  و 

المثلى للتواصل معه.
النوع ا2ول .. الطفل المحب المرح:

ومشرق  متحمس  هو  المرح  الطفل 
واجتماعي.

أوقاته مليئة باQفكار وهي مرحة ومتحركة.
إلى  النظر  يمكن  اQحيان،  بعض  في 
أنها خطأ، عندما ال يرغبون  طاقاتهم على 
يقاطعونك  عندما  أو  الجلوس  في 

لمشاركة أفكارهم.
عندما  ويحب  ا�خرين،  إرضاء  على  حريص 
بشكل  ويحتاجونه  سعداء  ا�خرون  يكون 

خاص ليكونوا سعداء.
لديه العديد من اQصدقاء.

لدي  هو:  للمرح  المحب  الطفل  شعار  (إن 
فكرة جديدة ويمكننا فعل ذلك!)

النوع الثاني .. الطفل الحساس:
هادئة  بشخصية  الحساس  الطفل  يتمتع 
اسم  عليهم  يطلق  ما  وغالبًا  وطبيعية، 
يحبون  ال  Qنهم  للعائلة  السالم»  «صانع 

الصراع.

مع  يتأرجح  الثاني  النوع  من  الطفل 
أكثر  يكونون  ما  عادة  الرقيقة.  العواطف 
«التحدث  منهم  يطلب  ما  وغالبًا  هدوء، 
يفعلون  «ا�سراع».  أو  أعلى»  بصوت 
تتعرف  عندما  الخاص.  وقتهم  في  اQشياء 
«الحساسة»  طفلك  شخصية  على 
سبب  فهم  على  تساعدك  فإنها  الفطرية 

قيامه باQشياء التي يقوم بها.
هو:  الثاني  النوع  من  الطفل  شعار 

سأشاهده، وأراقبه، ثم أعد خطة.
اOِرادة؛  قوي  الطفل   .. الثالث  النوع 

المصمم:
الطفل من النوع الثالث هو اQكثر بروزاً.

النشاط  يفضل  الحال،  بطبيعة  عنيد 
الجسدي وكثيراً ما يتمرد على اQوامر لينجز 

شيء ما بطريقته الخاصة.
القيادية  المناصب  تجربة  في  يرغب  دائمًا 

في المدرسة أو المنزل أو أثناء اللعب.
شعار الطفل قوي ا�ِرادة هو: (دعنا نحصل 

على نتائج!).
محفز ذاتيًا وال يحتاج إلى تحفيز من ا�خرين.

مختصر واضح وصريح.

معظم شخصية 
الطفل تعتمد 

على العامل 
الوراثّي    

الطفل المرح 
مبدع وخيالي وال 

يحب التقليد
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تجميل

ماء الورد
المستخلص
السحـــــري
للتخلــــص
مــن التجاعيــد
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اQمر  للبشرة،  عديدة  مشاكل  من  والفتيات  السيدات  تعاني 
الذي يجعلهّن في بحث دائم عن مختلف الطرق للتخلص منها، 
ومن هذه الطرق استعمال الخلطات الطبيعّية نظراً لفوائدها 
العديدة التي تمنحها لبشرة الوجه والجسم بشكٍل عام بعيداً 
ال  وأضرار  جانبية  آثار  من  عنها  ينتج  وما  الكيميائّية  المواد  عن 

تُحمد عقباها. 
الورد،  بتالت  تقطير  من  المستخلص  السائل  ذلك  هو  والورد 
أكثرها  لكن  المجاالت،  من  كثير  في  عديدة  استخدامات  وله 
فائدة للبشرة هي استخدامه مع الخميرة كقناع مغذي للبشرة 
يعيد لها شبابها وحيوتها كبديل ذكي  للكريمات المغذية من 

مختلف الماركات .
قناع الخميرة و ماء الورد

المكونات وطريقة التحضير:
وماء  الخميرة  تستخدم  التي  والطرق  الوصفات  بعض  هناك 
غير  تكون  وقد  طبّية،  غير  الوصفات  هذه  وتُعّد  للوجه،  الورد 
مناسبة لجميع أنواع البشرة، ولذلك ال ننصحك باستخدام هذه 

الطريقة في حال كانت بشرتك حساسة. 
ويمكن تجهيز وصفة الخميرة وماء الورد عن طريق وضع ملعقة 
من الخميرة مع ملعقتين من ماء الورد وخلطها جيداً، ُثم نضع 

ذلك  وبعد  تقريبًا،  دقيقة  عشرين  لمّدة  البشرة  على  الخليط 
نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، ونقوم بتكرار هذا القناع 

مرّتين في الشهر لتصفية الوجه وإعطائه مزيداً من النضارة.
قناع الحليب وماء الورد للبشرة

العديد  التي تدخل في صنع  الطبيعّية  المواد  أهّم  كذلك من 
الورد،  وماء  الحليب  الطبيعية  والوصفات  المستحضرات  من 
وإخفاء  التجاعيد  وشّد  البشرة  تقشير  في  يُسهمان  واللذان 
الخطوط الدقيقة، كما أّن لهذه المواد فعالية كبيرة في تفتيح 
من  التخلص  إلى  إضافًة  البشرة  وتبييض  السوداء  الهاالت 

الحبوب والبثور. 
المكونات وطريقة التحضير :

من  أخرى  كبيرة  وملعقة  البودرة  الحليب  من  كبيرة  ملعقة 
الحليب السائل إضافة الى ملعقتان من ماء الورد اQصلي.

إلى  إضافًة  السائل  الحليب  مع  البودرة  الحليب  اخلطي 
نظيفًة  قطنًة  في  وضعيه  جيداً  الخليط  وامزجي  الورد  ماء 
المغموسة  القطنة  استخدمي  ثم  الخليط.  في  واغمسيها 
كرّري   ، الماء  باستعمال  واشطفيه  بشرتِك  على  بالمزيج 
هذه الوصفة مرّتين يوميًا، مرًّة في الصباح ومرّة في المساء 

وستالحظين النتيجة مباشرة.

الحليب وماء الورد
لتقشير البشرة وشّد 
التجاعيد

ماء الورد مستخلص 
من تقطير بتالت 
الورد
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أزياء

المخمل
موضة الشتاء 

يعد قماش المخمل من أكثر أقمشة 
الشتاء أناقة، إذ ال يمكن االستغناء عنه في 
تصميمات مالبس الخريف والشتاء، حيث 
يساعد على ظهورها بشكل أكثر جماًال 
وفخامة، إضافة إلى قدرته الهائلة على 
تدفئة الجسم في أيام الطقس البارد. كما 
يتميز المخمل بانسيابيته ومرونته مايجعله 
يضفي الكثير من مالمح االنوثة عبر ابرازه 
وتحديده للجسم بشكل انيق وجميل 
ويرى الكثير من المصممين أن المخمل هو 
قماش الشتاء اQول، وفي هذه الصفحات 
نقدم لك سيدتي مجموعة من التصميمات 
والقصات واQلوان المخملية لتستوحي 
منها اطاللتك في مناسبات شتاء هذا 
الموسم

إعداد : زهــره السيـد
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اطاللة مستوحاة من شخصيات القصص 
والحكايات بفستان طويل من المخمل 
اQحمر وبأكمام طويله و غطاء رأس من 
نفس القماش لتكون هذه االطاللة من 

أكثر ا�طالالت دفئًا وأناقة وجماًال



قطعة من المخمل 
المزخرف والمنقوش بالورد 

وبلون هادئ جميل حيث 
انسيابية الفستان الطويل 

ذول اQكمام الطويلة 
إطاللة تجمع بين الدفء 

والجرأة

تصاميم المخمل أنيقة 
وبسيطة وهنا تبرز القصة 

الدائرية حول الكتف جمال 
هذه الخامه وثباتها في 
اطاللة مدهشة جمعت 

بين اللون والشكل 
والتصميم

60

أزياء



تتميز فساتين الشتاء بالدفء والبساطة 
في التصميم حيث يجمع هنا قماش 

المخمل بألوانه المتميزه الفخامة 
والبساطة في آن واحد

61
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أزياء

إطاللة من فستان المخمل 
الطويل المطعم 

بالدانتيل تناسب السهرات 
في موسم الشتاء

اطاللة عملية لفستان 
قصير من المخمل العنابي 

وغطاء من الصوف لمزيد 
من الدفء وا�بهار

تتميز فساتين 
المخمل دائما 

ببساطتها 
واطاللتها 

العفوية واQزرق 
الغامق من 

اQلوان التي 

يعشقها قماش 

المخمل بجانب 
اQلوان اQخرى



المخمل في إطاللة 
بسيطة ومريحة وعملية 

في وقت واحد

اللون الذهبي يضيف على 

هذه ا�طاللة أناقة ودهشة 

من نوع خاص على فستان 

طويل وذو أكمام طويله 

ولوحة فنية من الزخرفة 
الذهبية

دمج بين المخمل 

وقطعة التور في توليفة 

بين اQلوان والخامة 

�عطاء مزيد من الدفء 

على هذه ا�طاللة
63
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حوار
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ما الذي تحمله ذاكرتك عن قطر ولماذا كانت فكرة 
إطالق أغنية وطنية بمناسبة اليوم الوطني؟

أنا مقيم في دولة قطر من عام 2013 وأكن لقطر 
كل المحبة واالمتنان لما قدمته لي على الصعيد 

العملي والفني واالنساني.
من صاحب كلمات اQغنية وكيف تم اختيارها؟

اختيارها  تم   ، فرنسيس  نزار  كلمات  من  اQغنية 
االستاذ  مع  تواصل  الذي  غانم  جورج  الدكتور  عبر 
بتلحينها  قمت  معي  وبالتنسيق  فرنسيس  نزار 
AB brothers studios وعملت على توزيعها ببيروت بـــ

وسجلتها  الرائع  العمل  هذا  على  أحييهم  الذين 
بقطر .

اللون  الى  تميل  وهل  أغنيات  من  قدمت  ماذا 
الوطني عادة؟

الرومانسي  منها  ناجحة  عديدة  أغنيات  قدمت 
بعنوان  ديو  أغنية  كان  آخرها  الشعبي،  ومنها 
سليم  وألحان  كلمات  من  حبيبي)  (اتركني 

عساف. 
ما مدى استفادتك فنيا من ا�قامة في قطر؟

من  قريب  Qكون  فنيا  ساعدني  قطر  في  وجودي 
هؤالء  من   ، ثانيا  والعربية  أوال  اللبنانية  الجالية 
ويقدرونه،  الفن  يسمعون  الذين  اQشخاص 
وبرصيدي كثير من الحفالت الناجحة التي قدمتها 
في قطر آخرها كان مع االستاذ جورج وسوف الذي 

أكن له كل الحب واالحترام.  
المناسبات  إحدى  في  التكريم  لك  سبق  هل 

وكيف كان شعورك؟
والحفالت  المناسبات  من  كثير  في  تكريمي  تم 
أو  لجمعية  خيرية  مساعدة  فيها  أقدم  كنت  التي 

Qي مناسبة اجتماعية. 

ما السر وراء عدم شهرتك داخل الوطن العربي؟
في  معروف  وأنا   ، صغيرة  كلمة  ليست  الشهرة 
بعض الدول العربية وأغنياتي وصلت الى العديد 
من الدول العربية خصوصا أغنية (اتركني حبيبي) 
اليوتيوب  قناة  على  مليون  عشرة  حققت  التي 
ومن التوزيع الجغرافي لها واضح أنها وصلت الى 
الطريق  اول  في  أنا  لذا  العربية،  الدول  من  الكثير 
وأطمح للكثير وبصراحة يجب أن أقدم عمل على 
بهذا  أوفق  لم  ا�ن  والى  العربي  الوطن  مستوى 

العمل. 
ماذا عن غنائك للمرة اQولى .. متى وكيف؟

بالنسبة الى غنائي للمرة اQولى فأنا أذكرها جيدا 
كان  اذ  طفولتي  في  الحلوة  الذكريات  من  Qنها 
وائل  الفنان  فيها  شاركت  سنة   11 حينذاك  عمري 
شمال  بعكار  بلبنان  غنائي  مهرجان  في  كفوري 

لبنان.  
أهديتها  التي  قطر)  (يا  أغنية  عن  راضي  أنت  هل 

لقطر والشعب القطري وما هي أصدائها؟
لقطر  قلبي  من  قدمتها  فقد  عنها  راضي  نعم 
كلمات ولحنا وغناء وتوزيعا ، وبت أسمعها على 
لذا  المطاعم  في  تواجدي  أثناء  الناس  جواالت 

أتصور أنها القت نجاحا جيدا جدا.
ما هي الرياضة التي تستهويك وما اQماكن التي 

تحب السفر اليها؟
تستهويني رياضة التنس وأحب ايطاليا رغم أني 

لم أزرها بعد ، وهو أول بلد أتمنى أن أزوره قريبا. 
هل أنت راضي عما حققته في مسيرتك الفنية؟

ال، بالطبع لست راضي عما حققت في مسيرتي 
الى  وأطمح  الطريق  أول  في  زلت  ما  الفنية، 

اQحسن. 

الفنان ماريو كرم
قطـر قدمـت لـي الكثيـر

علـى الصعيـد الفنـي واالنسانـي
حاورته : حنان بديع

أنجزت أغنية 
(يا قطر) إهداء 

من قلبي 
لقطر

قدمت حفالت 
ناجحة في 

قطر آخرها مع 
الفنان جورج 

وسوف
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مجتمع

إتيكيت التعامل
مع كبار السن 
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بطبيعتها  تمتاز  خصوصية  السن  لكبار 
الحساسة أثناء التعامل معهم، بل أن التعامل 
معهم يتطلب أساسيات وقواعد معينة يجب 

االلتزام بها من كافة أفراد اQسرة وهذه أهمها:
كبار  يتقبل  فال  عليهم:  نظام  أي  فرض  عدم 
وإجبارهم  عليهم،  تعليمات  فرض  فكرة  السن 
عليها مثل تحديد موعد ثابت لتناول الطعام، 
من  شابه  ما  أو  معينة،  مالبس  نوع  تحديد  أو 
من  وذلك  عليهم:  اQسئلة  طرح  أخرى.  أمور 

خالل سؤالهم عن اQشياء التي يرغبون بها .
استشاراتهم با2مور الهامة: فهذا يعزز ثقتهم 
وجودهم  بأن  يشعرون  ويجعلهم  بأنفسهم، 
مهم، وأن أرآهم موضع اهتمام وتقبل ا�خرين.

فكبار  عليهم:  المطروحة  الخيارات  تحديد 
السن غير قادرين على اتخاذ القرارات السليمة، 
يساعدهم  المحددة  الخيارات  طرح  وعملية 
معاملتهم  لهم.  بالنسبة  اQفضل  اختيار  على 
والحنان،  الصبر  مثل  الحميدة  باQخالق 
والمرونة،  واالحترام،  الصدر،  وسعة  والعطف، 

والرفق.
ما  غالبا  معهم:  ممكن  وقت  أكبر  قضاء 
يشعر كبير السن بالوحدة، أو عدم التقبل من 
وعدم  بهم،  االهتمام  يتطلب  وهذا  ا�خرين، 

إهمالهم، وقضاء وقت كبير بجوارهم.
برامج  مثل  لهم:  التسلية  مصادر  توفير 
بعض  تربية  التلفزيونية،  البرامج  المذياع، 
عائلية،  لزيارات  مرافقتهم  اQليفة،  الحيوانات 

وغيرها من اQنشطة اQخرى.
االهتمام برفاقهم: يحب كبير السن أن يهتم 
بمثابة  اQمر  هذا  ويعتبر  برفاقه،  أسرته  أفراد 
من  يتطلب  وهذا  شخصي،  بشكل  له  احترام 

أفراد اQسرة حسن استقبال رفاقهم. 
السن  كبير  يحب  لهم:  االستماع  حسن 
يطول  وقد  حوله،  من  اQشخاص  محادثة 
حديثه دون شعوره بذلك، ويتطلب اQمر الصبر 
التقليل من أهمية  وحسن االستماع له وعدم 
المواضيع التي يتحدث بها، والحرص على رفع 
الصوت أثناء الحديث معه؛ ليتسنى له السمع 
ال  بأحاديث  المسن  يهذي  وقد  واضح  بشكل 
واستمع  سنه،  ر  وقدِّ فاحترمه  عندك؛  لها  قيمة 

إليه بحب.
يتناولون  السن  كبار  أغلب  العالجية:  الرعاية 
ال  وقد  بانتظام،  الطبية  والعقاقير  اQدوية 
من  بد  ال  وهنا  نفسه،  على  السن  كبير  يعتمد 

مراقبة مواعيد اQدوية وتقديمها له. 
معه  العقيمة  النقاشات  من  الخروج 
بسالسة: فكبير السن غالبا ما يمتاز بأنه عنيد، 
وال يتقبل النقد، أو وجهات النظر اQخرى. تقديم 

الرعاية دون انتظار الشكر أو المقابل ، 
 : ماضيه  عن  المسن  بسؤال  االهتمام 
وعدم  إليه  وا�صغاء  وإنجازاته  وذكرياته 
على  السرور  يدخل  مما  فهذا  مقاطعته؛ 
بحضرته،  المسن  وإنجازات  جهود  وإبراز  قلبه 
لمجتمعه،  خدمات  من  قدمه  ا  عمَّ والحديث 
أثر  فلهذا  له؛  والدعاء  به،  االقتداء  إلى  والدعوة 

إيجابي عليه. 
ما  أمر  يتطلب  :عندما  السن  كبير  إحراج  عدم 
السن  كبير  تجبر  أال  الذوق  فمن  الكبير؛  توقيع 
كن  بل  بأميته،  تعرِّض  كأنك  البصمة  على 
تحب  هل   » خيارًا:  عليه  وأعرض  عاٍل  حس  ذا 

التوقيع أو تفضل البصمة؟». 

الهدايا التي تناسبهم:
من أفضل هدايا للمسنين: 

هزاز  كرسي  تقديم  يعد  الهزاز؛  الكرسي 
إذا  خاصًة  للمسنين،  هدايا  أفضل  من  مريح 
وقراءة  للثقافة،  يميلون  ممن  المسن  كان 

المجالت، والنشرات الصباحية.
للشخص  العائلة  شجرة  كتابة  مهمة  إسناد 
والديه  وتذكر  بقيمته،  يشعره  مما  المسن؛ 
وثيقة  بمثابة  اQيام  مع  ويعد  شبابه،  وأيام 

تاريخية.
نظارات طبية جميلة وأنيقة. 

خشبية  فنية  بطريقة  المشغول  الشاي؛  بيت 
جميلة، إذا كان من عشاق شرب الشاي.

حتى  للمسن  تقدم  طيبة؛  بيتية  كعكة 
يتولى تقطيعها وتقسيمها بين أفراد العائلة، 
وجود  شرف  على  الكعكة  هذه  أن  والتنويه 

المسن.
نعال ضوئية؛ يلبسها المسن؛ لتضيء طريقه 

عند الذهاب وا�ياب في المنزل.
من  المسن  كان  إذا  حديثة؛  صيد  مجموعة 

عشاق الصيد. 
لعبة شطرنج برونزية؛ إذا كان المسن من هواة 

لعب الشطرنج. 
ممن  المسن  كان  إذا  اQسماك؛  من  حوض 

يعاني الوحدة.

االهتمام 
بسؤال المسن 
عن ذكرياته 
وإنجازاته يدخل 
السرور الى قلبه 

يفرح المسن 
بمن يقدم 
له المساعدة 
بدون أن 
يطلبها منه
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اسلوب حياة

هذه المشكلة التي تواجه الكثير من الموظفين، وربما أكثر من 
مشكلة واحدة نستعرض أهمها هنا لالنتباه لها سواء كنت من 

المتقاعدين أو كنت تتعامل مع أحدهم : 
المشكلة االقتصادية : وهي واحدة من أهم المشاكل التي قد 
قد  كبير  بشكل  ينخفض  فالمرتب  الموظفين،  من  كثيرا  تواجه 
الئق  حياتي  بمستوى  يعيش  أن  المتقاعد  الموظف  يستطيع  ال 
الموظفين  من  كثيرا  أن  خاصة  التقاعد،  من  عليه  يحصل  بما 
المالي  المخصص  يبدأ  أن  قبل  أشهراً  يستمرون  المتقاعدين 
التقاعدي بالدخول في حسابهم ، وربما يواجه بعضهم مشاكل 

مالية وحياتية صعبة. 
الفاعلة  الحياة  نطاق  خارج  أصبح  بأنه  المتقاعد  لدى  الشعور 
هو  تقاعده  أن  فيشعر  صعوبة،  اQكثر  اQمر  وهو  المجتمع:  في 

نهاية معنوية لحياته!
في  يشاركون  وال  المجتمع  عن  ينعزلون  المتقاعدين  بعض 
أعراض  ببعض  يصاب  بعضهم  وربما  االجتماعية،  ا2نشطة 
وجود  وعدم  بالدونية  والشعور  المزاج  في  انخفاض  من  االكتئاب 
دور للشخص في الحياة الفعلية للمجتمع وهذا يجعله ينعزل عن 

المجتمع والنشاطات االجتماعية 

وكذلك  والمكانة:  السلطة  وفقدان  التقدير  بعدم  الشعور 
العمل  نطاق  خارج  أصبح  Qنه  نظراً  يُقدرّه  أحد  ال  بأن  يشعر 
في  كانوا  الذين  المتقاعدين  بعض  عند  هذه  وتكثر  الحكومي، 
مساعدة  في  تساعدهم  سلطة  وذات  مرموقة  مسؤولية  مواقع 
المميزة  لوظائفهم  وبتركهم  واQصدقاء،  اQقارب  من  ا�خرين 
يشعرون بأن ا�خرين لم يعودوا يقدرونهم بنفس القدر الذي كانوا 
يقومون به عندما كان مثل هؤالء المتقاعدين في مراكزهم، ربما 
يكون هذا حساسية زائدة عند بعض اQشخاص، وربما يكون هناك 

بعض من الحقيقة لما يشعر به مثل هؤالء المتقاعدين.
اQدوية  تعاطي  الى  يؤدي  مما   : بالوحدة  والشعور  ا2رق  نوبات 
المنومة والمهدئة، نظراً لما قد يُصيبهم من نوبات أرق ويشعرون 
بالوحدة كثيراً في اQمسيات التي تعّودوا أن يناموا فيها مبكرين 
يضطرب  قد  فإنه  عمل  بمواعيد  ارتباطهم  عدم  بحكم  ولكن 
أدوية  استخدام  إلى  يقود  قد  وهذا  صعبًا  ويُصبح  النوم  عندهم 
التخّلص  Qن  اQصعب  وهذه  مقيدة،  أدوية  كانت  سواًء  منّومة، 

منها يُصبح صعبًا خاصة في مثل هذا السن.  
الذي  لالهتمام  إثارة  اQكثر  فالجانب  إنكار:  حالة  في  الدخول 
على  المتقاعدين  بردود  المتعلق  فهو  الدراسات،  عنه  كشفت 

ما نوع الحياة التي
تنتظرنا بعد التقاعد؟

المتقاعدون فئة من المجتمع موجودة في كل المجتمعات العالمية وهي أكبر شريحة 
مجتمعية في ازدياد. والتقاعد هو مرحلة واقعية من مراحل كل موظف لكن رغم ذلك 

يمضي الكثير من الناس حياتهم بأكملها ينتظرون التقاعد، وعندما يحدث ذلك، ال تكون 
هذه التجربة جيدة كما كانوا يتوقعونها.

هذه الشريحة من المجتمع في ازدياد، وهي موجودة في كل المجتمعات العالمية 
واالنسانية. والتقاعد هو مرحلة واقعية من مراحل كل موظف، حيث ال بد أن يتقاعد 

الموظف يومًا ما ويترك العمل Qشخاص آخرين لتكتمل دورة الحياة، لذا يجب على كل 
موظف أن يستعد Qن يكون موظفا سابقا، ومتقاعدا عن العمل في الوقت الحاضر.

إال أن  التعاطي مع هذه المرحلة يختلف من ثقافة إلى أخرى، ففي الوقت الذي يعتبرها 
الغربيون نهاية مرحلة وبداية أخرى جديدة، فإن الكثيرين في مجتمعنا العربي ينظرون إلى 

مرحلة التقاعد على أنها «بداية النهاية»!
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سؤال كيف يصفون أنفسهم ، فهم يقولون عادة (أنا أمين مكتبة 
(أنا باحث كيميائي متقاعد)، أي  أو  (أنا معلم متقاعد)  أو  متقاعد) 
يواصلون ربط أنفسهم بالمهنة السابقة في جميع اQحوال، كما 
أنبعضهم ينكرون أنهم أحيلوا إلى التقاعد، وهو أمر الفت للغاية، 
يزاولونها  أنهم ما عادوا  الرغم من  ويتحدثون عن مهنتهم، على 

اليوم .
أما لماذا فtنهم ال يرغبون في أن ينظر إليهم على أنهم أشخاص 

خارج السرب أو أنهم  من عالم اQمس ،ال من عالم اليوم .
الذين  الموظفين  بعض  وإحباط:  صدمة  حالة  في  الدخول 
يكونوا  ولم  بسيطة  بمهلة  أو  مفاجئ،  بشكل  تقاعدهم  يتم 
عليهم  تأثيره  ويكون  بالتقاعد  يصدمون  قد  للتقاعد،  مستعدين 
سلبيًا. وهؤالء ببساطة قد يصابون بالكآبة، خاصة عندما يفقدون 
طبيعة  بحكم  عليها  يحصلون  كانوا  التي  المميزات  من  الكثير 
أو  سيارات  مثل  عينية  مميزات  أو  مالية،  مميزات  مثل  عملهم 
الحصول على مميزات اخرى للموظفين وأفراد عائالتهم. في مثل 
هذه الحاالت قد يصيب ا�حباط والكآبة أفراد اQسرة با�ضافة إلى 

الموظف المحال على التقاعد.  
عن  ينتج  الذي  المفاجئ  الفراغ  إن  والتخبط:   بالفراغ  الشعور 

التوقف عن العمل، وعدم وجود بديل مخطط له يجعل المرء قد 
أو يشعر بالملل والكآبة. إن معرفة موعد  يتخبط في ملء فراغه 
على  يجب  التقاعد  بموعد  المعرفة  وعند  ضروري،  أمر  التقاعد 
الشخص التخطيط لمرحلة التقاعد قبلها بفترة جيدة مشركًا في 
ذلك أفراد أسرته واQشخاص المهمين في حياته، متخذاً في ذلك 

تخطيطه المالي وامكاناته المادية. 
الجديدة  الحالة  التكيف مع  المتقاعد غالبا مشاكل مع  لذا يواجه 
من  االستفادة  الضروري  من  ليبدو  عمل،  بدون  البقاء  أو  للتقاعد، 
الشريحة  بهذه  للمجتمع  حاجة  ال  بأنه  إشعارهم  وعدم  خبراتهم 
المهمة من المواطنين. فهناك حاالت أخرى لمتقاعدين في أوروبا 
وأمريكا ال يعني لهم التقاعد سوى انطالقة نحو بداية حياة جديدة 
التزاماتهم المهنية من ذلك  انطلقوا فيها أخيرا بعد أن منعتهم 
في السابق، وهكذا فإنه من الطبيعي أن يبدأ المتقاعدون هناك 
أو  العالم  حول  بجوالت  كالقيام  الخاصة،  مشاريعهم  تنفيذ  في 
االنضمام لجمعيات ومنظمات بأهداف مختلفة أو تحقيق تحديات 
جديدة وغيرها من اQمور. إن تغير مفهوم التقاعد في مجتمعاتنا 
حول  العربية  مجتمعاتنا  مفهوم  لتغيير  جادا  عمال  يحتاج  العربية 

التقاعد، حتى يكون هناك فعال حياة أخرى بعد التقاعد!

يشعر 
المتقاعد أن 

تقاعده هو 
نهاية معنوية 

لحياته!

يجب على 
الشخص 

التخطيط 
لمرحلة 
التقاعد
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ديكور



71

نباتــات داخليــة ...
جمــال وهــواء نقــي بمنـزلـك

كثيرة هي المنافع التي تجلبها النباتات للمنزل سواء من الناحية الجمالية أو الشعورية، فاستنشاق 
الهواء النقي والجمالية المصاحبة للنبتة سببين مقنعين بما فيه الكفاية لدفعك نحو جلبها. 

وعلى أي حال، فإنه من الصعب معرفة أية أنواع النباتات الداخلية تناسب منزلك أكثر وما الظروف 
اQمثل لكل صنف منها، إال أنه من المؤكد أن النباتات الطبيعية أكثر جماًال وجاذبية من اشجار الزينة 

الصناعية.. لمحة حول أبرز نباتات داخلية منزلية
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ديكور

داخلية  الطبيعية  النباتات  Qبرز  استعراض  يلي  فيما  إليكم 
في المنزل:

زنبق السالم: لطالما اشتهرت نبتة زنبق السالم بكونها نبتة 
قبل  من  صنفت  أن  بعد  سّيما  ال  االستخدام،  شائعة  منزلية 
وكالة الفضاء اQمريكية ناسا على أنها من أفضل الخيارات 
اQخضر  اللون  ذات  بأوراقها  تتمّيز  أنها  كما  الهواء.  لتنقية 
الداكن وأزهارها البيضاء الجميلة التي تنمو بطول بين 45 
االستوائية  النبتة  هذه  تمتاز  آخر،  جانب  من  سنتمتر.   65 إلى 
بازدهارها في بيئة ذات إضاءة المعة وغير مباشرة، كما أنها 

قادرة على تحّمل ا�ضاءة الخفيفة.
في  اQقل  على  واحدة  مرة  للسقاية  السالم  زنبقة  تحتاج 
ال  الشتاء،  في  ذلك  من  وأقل  الدافئة  اQشهر  خالل  اQسبوع 
تفّضل هذه النبتة التربة الرطبة نظراً لما تعرضه من مخاطر 
بعيداً  النبتة  هذه  إبقاء  من  التأّكد  المهم  من  الجذر.  تعّفن 
خطر  بهم  يلحق  قد  مّمن  اQطفال  أو  اQليفة  الحيوانات  عن 
يبتلعها  من  وتعرض  سامة  فالنبتة  مضغها،  عند  محدق 
قليلة  بكونها  النبتة  تمتاز  كما  جّمة.  صحية  لمشاكل 
مع  ومزجه  كوب  في  السماد  استخدام  يمكن  إذ  التغذية، 

التربة مرّة واحدة في الموسم.

اQوركيد من روائع 
النباتات المنزلية 

بامتياز

زنبق السالم من 
أفضل الخيارات 

لتنقية الهواء
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نبات ا2شرعة البيضاء: تنتمي هذه الشجيرة لفصيلة النباتات 
القلقاسية وتعتبر من اشجار الزينة الداخلية ذات اQوراق الخضراء 
على  محمولة  صغيرة  بيضاء  أزهاراً  تنتج  إذ  والكبيرة،  الغامضة 
ساق رفيعة. تحتاج هذه النبتة لضوء خفيف إلى متوسط ناهيك 
عن ازدهارها في اQجواء الدافئة والرطبة، وتزهر في الربيع أزهاراً 
بّد من قّصها من اQسفل  بأوراق بيضاء لهذا ال  صغيرة تلتصق 

لحّثها على ا�زهار مرّة أخرى.

تمتاز  إذ  بامتياز،  المنزلية  النباتات  روائع  من  وهذه  ا2وركيد: 
ينتمي  والصفراء.  والبنفسجية  والزهرية  البيضاء  بألوانها 
أستراليا،  وشمال  آسيا  شرق  جنوب  لمنطقة  اQصلي  موطنها 
أوراقها  هي  تميزها  التي  اQهم  السّمة  أن  إال  أنواعها  وتكثر 

السميكة شديدة الخضرة وأزهارها الفاتنة!

وأزهارها  الجميلة  العطرة  برائحتها  الالفندر  نبتة  تمتاز  الالفندر: 
وغرب  فرنسا  اQصلي  النبتة  هذه  موطن  الجذابة،  البنفسجية 

حوض البحر اQبيض المتوسط.

خاص  نوع  من  جمالية  الخضراء  النبتة  هذه  تضفي  البامبو: 
وأميركا  وافريقيا  آسيا  قارة  أرجاء  كافة  في  تعيش  الغرفة،  على 

الشمالية كما ال تحتاج للتسميد ويمكنها العيش في الماء.

النباتات 
الطبيعية 
أكثر جماًال 
من الزينة 
الصناعية
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تكنولوجيا وعلوم

بعمل  للتحّكم  اQساسية  الوسيلة  ا�عدادات  قوائم  تعتبر 
بهذه  تضرّ  أداة  تصبح  قد  لكّنها  وميزاتها،  الذكية  الهواتف 
يجب  لذا  خاطئ،  بشكل  استخدامها  حال  في  اQجهزة 
عمل  في  فيها  المرغوب  غير  المشاكل  بعض  تجنب 
قبل  من  اQجهزة  هذه  بإعدادات  العبث  وعدم   ، الهواتف 
جيداً  يدرك  ال  المستخدم  كان  إذا  وخصوصًا  المستخدمين، 
تغيرها. سيقود  ماذا  وإلى  ا�عدادات  عمل   ماهية 
بطاقة  بإعدادات  العبث  عدم  هو  شيء  أهم 
االتصال (سيم كارد) ،ذلك Qن  تغيير هذه 
قد  اQمر  في  خبرة  بدون  ا�عدادات 
للهاتف  بمشاكل  يتسبب 

لم  إذا  ا�نترنت،  وشبكات  الخلوية  الشبكات  مع  االتصال  في 
سيجريها  التي  التغيرات  صحة  من  واثقا  المستخدم  يكن 
العبث  قبل  أخصائيين  استشارة  فعليه  ا�عدادات  تلك  في 
من  والتي يمكن  كارد  سيم  �عدادات  االنتباه  يجب  كما  بها.. 
شركات  تقدمها  التي  المدفوعة  بالخدمات  االشتراك  خاللها 

االتصاالت . 
الخاصة  أيضًا للتعامل مع ما يسمى با�عدادات  االنتباه  يجب 
على  البصر  لضعيفي  المخصصة  كا�عدادات  الهاتف،  في 
يغير  قد  عليها  الصحية  غير  التعديالت  فإجراء  المثال،  سبيل 
الهاتف  استعمال  ويصعب  االستخدام  واجهات  تصميم  من 
السن  لكبار  بالنسبة  أو  الناس،  من  الشريحة  لهذه  بالنسبة 
تسهل  كبيرة  بأيقونات  واجهات  استخدام  يفضلون  الذين 

رؤيتها.

ال تعبث بهذا ا�عداد
في هاتفك!
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أوامر «غوغل»
لربط أشرطة اQحذية الذكية

واQلبسة  للمنتوجات  Nike» الشهيرة  شركة   كشفت 
القادمة، والتي  الذكية  الرياضية، عن ميزة جديدة في أحذيتها 
أنتجتها بالتعاون مع شركة «غوغل»، إذ سيتمكن المستخدم 

ا�ن من ربط حذائه عبر اQوامر الصوتية.
 Adapt والمسماة السلة  لكرة  نايكي»  أحذية  تصميم   وتم 
زر  على  الضغط  طريق  من  ينّشط  كهربائي  ربط  BB بنظام 
في الحذاء، ولكن ا�ن يمكن مساعد غوغل االفتراضي القيام 

بذلك نيابة عنك.
غوغل  شركة  ان  البريطانية،  ميل»  «الدايلي  صحيفة   ونقلت 
ا�ن  يمكن  بحيث  الحذاء،  إلى  الصوتية  الخدمة  أضافت 
هاتفه  على  أدابت»  «نايكي  تطبيق  يستخدم  أن  للمستخدم 
 hey google «أو او   «hey google tie my shoes» ويقول

untie my shoes « ليربط حذاءه او يفكه تلقائيًا.
والذي  لغوغل،  أكبر  مشروع  من  جزءاً  الخاصية  هذه  وتعتبر 
من  تطبيقًا   30 إلى  االفتراضي  المساعد  إضافة  يتضمن 
و  وسبوتيفاي  تويتر  ذلك  في  بما  الخارجية  الجهات  تطبيقات 

.«MyFitnessPal »
نظام  مع  دوالراً   400 ثمنه  حذاء Nike البالغ  تصميم   وتم 
وأجهزة  الحذاء  إلى  مدمجة  محركات  أضيفت  إذ  داخلي،  ربط 
الضغط  من  مزيد  إلى  القدم  تحتاج  متى  ترصد  استشعار 

فتضّيق الحذاء.
 وقال بيان شركة Nike: «يمكن المستخدمين إدخال إعدادات 
تطبيق Nike Adapt على  باستخدام  أو  باللمس  مختلفة 

الهاتف الذكي، بحسب احتياجاتهم».
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ألوان

الـوردي
لون العاطفة واQنوثة

جميع  أنظار  تلفت  التي  المميزة  اQلوان  أكثر  من  الوردي  اللون 
ما  كل  على  اQنوثة  يضفي  هادئ  رقيق  لون  باعتباره  الفتيات 

ترتديه
ويعّد اللون الوردي واحداً من أجمل اQلوان، واQكثر استخدامًا عند 
الكثير  مع  الوردي  ويرتبط  الورد،  من  اسمه  اللون  ويأخذ  النساء، 
والحساسية،  والسحر،  والجمال،  كالحب،  ا�يجابّية  ا�شارات  من 

والرقة، والحالوة، والطفولة واQنوثة، والرومانسية، 
ويشير علم نفس إلى أن اQلوان المختلفة لها تأثير على المزاج 
والمشاعر، وحتى على السلوك؛ إذ يعتقد أن الوردي لون مهدئ 

يرتبط بالحب واللطف واQنوثة. 
كما يّتصف محّبو اللون الزهري بأنّهم لطيفون للغاية وكريمون، 
ويّتسمون  واحتياجاتهم،  ا�خرين  لمشاعر  ويكترثون  حساسون 
با�خرين  االهتمام  كثيراً  يحبون  وهم  والنعومة،  بالرقة  كذلك 

بعاطفة  لهم  الرعاية  وتقديم 
بشكل  يمتلكونها  التي  اQمومة 

فطرّي، كما أّن محبي هذا اللون عادًة 
ما يكونون رومنسيين للغاية، ويعتبرون 

من اQشخاص المتفائلين. فما هي دالالت 
هذا اللون البهيج واQنثوي ؟ 

أنثوي بسبب  بأنه  الوردي  اللون  عادة ما يوصف 
ألعاب  تكون  ما  فعادة  الطفولة،  بمرحلة  ربطه 

اQوالد  ألعاب  وتكون  اللون  وبنفسجية  وردية  البنات 
بشكل  يرتبط  الوردي  اللون  أن  وبما  أخرى  ألوان  وذات  زرقاء 

يتعلق  ما  بكل  يربطونه  ما  عادة  فاQشخاص  باQنوثة،  كبير 
عالقة  اللون  فلهذا  والعاطفة،  والحنو  واللطف  كالنعومة  بها، 

مباشرة باQنوثة والحب والهدوء والبراءة :

يمكنك دمجه 
في مالبسك 
بطريقة ذكية 
 وجذابة



77

يدل على ان 
صاحبته ذات 
شخصية حالمة 
بريئة 

اعتمدته بعض 
الشخصيات 
على غرار «مارلين 
مونرو» و»جاكي 
كينيدي» كعالمة 
على الفخامة
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ألوان
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تاريخ انحيازه ا2نوثة:
استعاد اللون الوردي بعض جاذبيته في ستينات القرن الماضي، 
حين اعتمدته بعض الشخصيات العامة على غرار «مارلين مونرو» 
اللون  هذا  ويرتبط  الفخامة،  على  كعالمة  كينيدي»  و»جاكي 
بالربيع لدى المجتمع الياباني، إذ أخذ اللون الزهري اسمه من زهرة 
فقط،  ا�ناث  على  حكراً  اللون  هذا  يكن  ولم  اليابان،  في  الخوخ 
رمزاً  الذي جعله  الرجال يلبسونه أيضًا دون أي حرج، فما  فقد كان 

لtنوثة وحكراً على ا�ناث فقط؟
الفرنسي  المصمم  جاء  ،أن   19 الـ  القرن  منتصف  في  حدث 
العالمي، كريستيان ديور، آنذاك الذي يُعرف بحبه لدرجات اللون 
الوردي،  باللون  نسائية  أزياء  مجموعة  بتصميم  وقام  اQحمر، 

فارتبط اللون الوردي با�ناث منذ ذلك الوقت.
أفكار مفيدة الرتداء اللون الوردي

ال يجب أن تخلو خزانة مالبس أي فتاة من هذا اللون سواء في قطعة 

الجذاب،  الوردي  اللون  يحمل  كامًال  زًيا  أو  المالبس،  من  اثنتين  أو 
وللموضة واQزياء، بعض اQفكار المفيدة لكيفية دمج اللون الزهري 
في مالبسنا في الربيع والصيف، فإذا كنِت ترين أنه من المبالغ فيه 
دمجه  يمكنك  ظالله،  أحد  أو  الزهري  باللون  كامًال  زًيا  ترتدين  أن 
باللون  «سكارف»  كارتداء  وجذابة،  ذكية  بطريقة  مالبسك  في 
«البينك» يضفى إشراقة على مالبسك بالكامل، خاصة إذا كانت 
بألوان داكنة، ويضفى لمسة أنثوية على مالبسك العملية، كما 
يمكن االكتفاء باللون الزهري في ا�كسسوارات كحقيبة اليد أو 
 الحذاء أو إكسسوارات الشعر أو النظارة الشمسية وما إلى ذلك.

أو  شيرت»  «تى  وتحتها  الوردي  باللون  سترة  ارتداء  كذلك  يمكن 
باللون  أو «بلوزة»  اQبيض،  باللون  قميص بلون داكن، مع سروال 
الزهري مع سروال داكن، أو تجربة السروال الزهري مع بلوزة أو تى 
شيرت بلون محايد كاQسود أو اQبيض، أو حتى باQسود واQبيض 

مًعا.
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الشعور با�رهاق، التعب، اQلم، الصداع، عسر الهضم، مشاكل 
الجسم  أعضاء  أحد  عمل  في  واختالل  والشعر،  البشرة  في 

السموم  من  مجموعة  عن  ناتجة  جميعها  تكون  قد 
الجسم  في  السموم  ومسّببات  الجسم  في  المتراكمة 
اQجهزة  من  الناتجة  اQشعة  منها  تحصى،  وال  تعّد  ال 

من  الناتج  الدخان  الحاسوب،  التلفاز،  الخلوية، 
البالستيكية،  المواد  حرق  والسيارات،  المصانع 
بكميات  والسكريات  الغازية  المشروبات  تناول 
والنرجيلة،  الدخان  المصبوغة،  العصائر  هائلة، 
الموجودة  الحافظة  المواد  إلى  طبعًا  با�ضافة 
والجاهزة،  المعلبة  اQطعمة  من  الكثير  في 
الطبية  العقاقير  أنواع  بعض  ننسى  أن  دون 
يوميًا  تستخدم  التي  الكيميائية  والمنّظفات 

لتنظيف المنازل.
لتنظيف  بها  ينصح  الطرق  من  العديد  هناك 

شرب   ، الكافي  النوم  كالساونا،   ، السموم  من  الجسم 
ترغبون  كنتم  إذا  السكر.  من  والتخلص  اQخضر  الشاي 

في تنظيف أجسامكم بسهولة وبشكل طبيعي وطرد االفكار 
على  القادرة  اQعضاء  من  الكثير  هنالك  أن  صحيح   ، السلبية  
الكلى،  الرئتين،  الكبد،  مثل  السموم  من  الجسم  تخليص 
في  الملّوثات  من  هائلة  كميات  وجود  بسبب  ولكن  والمرارة، 

الحياة اليومية، بات من الضروري اعتماد طرق بسيطة جداً تكون 
قادرة على تخليص الجسم من تلك السموم.

طرق تنظيف الجسم من السموم
بشكل  تساهم  يوميًا؛  الماء  من  وفيرة  كميات  شرب  إن 
من  والتخلص  الجسم  تنظيف  في  وفّعال  أساسي 
من  ا�كثار  الى  با�ضافة  السموم،  أنواع  جميع 
مجموعة  على  الحتوائها  الخضراوات؛  تناول 
الدهون  إذابة  على  القادرة  اQلياف  من  كبيرة 
الساّمة، وإخراجها على شكل فضالت من الجهاز 

الهضمي.
تنظيف  على  الفاعلة  الخضراوات  أنواع  ومن 
الفلفل  الثوم،  البصل،  نذكر  وإزالتها  السموم 
السبانخ،  الخيار،  البروكلي،  البندورة،  الحلو، 
الى  با�ضافة  والكرّاث،  الكرافس  البقدونس، 
كالتفاح،  الطازجة؛  الفواكه  تناول  من  ا�كثار 

الموز، البطيخ والحمضيات بأنواعها، 
السموم:  من  للتخلص  الرياضية  التمارين 
صحيًا  أمراً  تعتبر  يومية  بوتيرة  الرياضة  ممارسة  إن 
في  أجهزة  تنشيط  على  تعمل  أنها  خصوصًا  للجسم، 
التعرّق. خالل  من  السموم  وإخراج  عملها،  Qداء   الجسم 
االقالع عن التدخين: قد يكون االقالع عن التدخين هو الخطوة 

كيـــف ولمــاذا ؟

تنظيف الجسم 
من السموم

يعزز الجهاز 
المناعي 

وينقي الدم 
من الشوائب

صحة
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السموم  من  الجسم  تنظيف  طريقة  ولكنه  صعوبة،  اQكثر 
ا�قالع  يمكنه  شخص  كل  أن  هو  هنا  السار  الخبر  اهمية.  االكثر 
عن التدخين خالل ثالثة إلى أربعة أسابيع واتباعه بنظام صحي 

للتخلص من السموم. 
اذا  الغذائية:  ا2لياف  من  الكثير  على  تحتوي  وجبات  اختاروا 
الطازجة  والخضروات  الفواكه  من  الكثير  تناول  على  اعتدتم 

ووجبات من الحبوب الكاملة مثل اQرز الكامل، الكينوا، الخ .
يكون  التي  المرحلة  في  خاص  بشكل  مهمة  الغذائية  اQلياف 
فيها جسمكم في مرحلة التخلص من السموم - Detox، وذلك 
السموم.  من  والتخلص  الصحيح  المسار  في  جسمكم  �بقاء 
الفاصوليا  مثل  للذوبان  القابلة  اQلياف  من  مزيج  تناولوا 

والشوفان .   
مغذية  مواد  ادخال  على  تساعد  العصائر  العصائر:  تناولوا 
الطازجة.  والفاكهة  الخضار  من  الغذائي،  نظامنا  إلى  أكثر 
أفضل مكونات العصائر هي: الجزر، التفاح، الكرفس، الشمندر، 
الزنجبيل الطازج ، البقدونس والسبانخ. اشربوا الكثير من الماء 
في  الموجودة  السوائل  على  فقط  تعتمدوا  وال  العصائر،  بين 

العصير.
المنزل  في  أنفسكم  دللوا  المنزل:  في  أنفسكم  دللوا 
كنتم  اذا  البخور  وحتى  العطرية  والشموع  الكريمات  مع 
أو  المنزل  في  نفسيا  ومغذية  مدللة  بيئة  خلق  به.  تستمتعون 
على  الحفاظ  على  تساعدكم  سوف  جزئي)،  (بشكل  المكتب 
الحياة الصحية التي بدئتم باتباعها. عليكم أن تفهموا أن هناك 
دون  من  صحية،  بطريقة  حواسكم،  �سعاد  الطرق  من  العديد 

تناول الوجبات السريعة.
ديتوكس طبيعي وغير مكلف: هناك بعض المشروبات غير 

المكلفة التي تجعل الجسم رطبًا وتساعد على إزالة السموم 
من الجسم أثناء الليل، والتي نستعرض أهمها: 

1- عصير الماء بالليمون
عصير الماء بالليمون واحد من أسهل المشروبات، الذى يوصى 
به خبراء التغذية بتناوله بشكل يومي، فله تأثير فعال على إزالة 
السموم من الدم، وينصح الخبراء بتناوله دافئًا، Qن المشروبات 
الباردة يمكن أن تسبب صدمة في الجسم كما أنها تأخذ الحرارة 

من الجهاز الهضمي لتقوم بتدفئتها.
2- الشاي بالنعناع

الهضم  عملية  يحسن  صحى  شراب  هو  بالنعناع   الشاي 
وخصوصا بعد وجبات الطعام.

من  كبيرة  ملعقة  إضافة  فيتم  سهلة  تحضيره  طريقة  أن  كما 
أوراق النعناع في كوب من الشاي، وغليه لمدة دقيقتين وينصح 

اQطباء بتناول هذا المشروب نصف ساعة قبل النوم.
3- الزنجبيل بالشاي والليمون

الزنجبيل والليمون والشاي لهم تأثير فعال على انقاص الوزن 
وتحسين الصحة، فمشروب الزنجبيل بالشاي والليمون يحتوى 
اQخرى،  اQكسدة  ومضادات   C فيتامين  من  كبيرة  كميات  على 

التي تحسن التمثيل الغذائي، 
أما عن فوائد تنظيف الجسم من السموم فهي كثيرة منها :

قياسي،  وقت  خالل  الزائد  الوزن  من  التخلص  في  يساهم  أنه   •
مشكلة  من  يخفف  كما  اQيض،  كفاءة  رفع  طريق  عن  وذلك 

االنتفاخات وتراكم الغازات والسوائل واQمالح.
• يعزّز تنظيف الجسم من السموم كفاءة الجسم على مقاومة 
اQمراض المختلفة، بما في ذلك العدوى الفيروسية والجرثومية 

واQمراض الخطيرة، 
انسداد  احتمال  يخّفف  وبالتالي  وصفاءها،  البشرة  نقاء  يزيد   •
المسامات، ويقي إلى حّد كبير من نمو الحبوب والبثور بما فيها 

حّب الشباب.
• يساعد تنظيف الجسم من السموم على التخلص من الجذور 
إلى  تؤدي  التي  للخاليا  الطبيعي  غير  لالنتشار  المسببة  الحرّة 

ا�صابة بمرض السرطان.
• تعزيز الجهاز المناعي في مواجهة اQمراض المختلفة.

ويقي  الجسم،  صحة  من  يعزّز  مما  الشوائب،  من  الدم  تنقية   •
من العديد من اQمراض الخطيرة التي تصيبه.

ا�صابة  دون  يحول  مما  الشوائب،  من  والكبد  الكلى  ينّقي   •
يمنع  كما  المزمن  الوبائي  الكلى  وبالتهاب  الكلوي  بالفشل 
ا�صابة بمشاكل الكبد؛ عن طريق تحفيز زيادة العصارة الصفراء 

فيه.
الدورة  تنشيط  على  تساعده  كبيرة  طاقة  الجسم  يمنح   •
البدني،  وا�رهاق  التعب  مشاعر  من  الجسم  وتخليص  الدموية، 
النفسية،  التقلبات  من  ويقي  المزاجية،  الحالة  يحّسن  كما 

ويحّقق االستقرار الفيزيولوجي.
في  سّيما  ال  وانتفاخه،  الجسم  في  الماء  احتباس  دون  يحول   •

منطقة الكرش.
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صحــة

لنضـارة البشــرة ونقائهــا

التغذية السليمة تلعب دوراً
في الحفاظ على نضارة البشرة

صحية  بشرة  على  للحصول  كافيا  ليس  الثمن،  باهظة  الكريمات  استخدام  طريق  عن  البشرة  تغذية 
وجميلة. فالبشرة بحاجة إلى تغذية من الداخل أيضًا. لكن ما هي اQغذية المفيدة للبشرة والضارة لها؟

الئحة ا2طعمة المفيدة للبشرة
Qفضل  الئحة  عن  الماني  لموقع  كشفت  جلدية  امراض  أخصائية 

اQغذية التي تحافظ على صحة وجمال البشرة.
أ  بروفيتامين  على  يحتوي  فهو  القائمة  هذه  رأس  على  يأتي  الجزر 
وبيتا كاروتين، الذي له تأثير مضاد لاللتهابات ويعمل بشكل كبير 

على حماية البشرة من اQشعة فوق البنفسجية.
أطعمة تغذي البشرة من الداخل!

أغذية  هي  الكركديه  أو  الورد  وماء  والبطيخ  الطماطم  معجون 

غنية بالليكوبين المضاد لtكسدة والذي يحارب الجذور الحرة في 
الجلد التي يسبهها التعرض Qشعة الشمس والتدخين.

السلمون  مثل  الدهنية  البحر  أسماك  أيضا  القائمة  وتضم 
الجافة  للبشرة  الجودة  عالي  بروتينًا  توفد  التي   ، والماكريل 
الدهنية وفيتامين د والسيلينيوم   3 با�ضافة إلى أحماض أوميغا 

التي تمنع االلتهاب.
للتمتع  الضرورية  اQطعمة  قائمة  إلى  اQخصائية  وأضافت 
ببشرة صافية، المكسرات واQفوكادو والزيوت النباتية مثل زيت 



83

الزيتون  وزيت  اللفت  وزيت  والجوز  الكتان  بذور 
اQحماض الدهنية اQحادية غير المشبعة والتي 

تضمن  أنها  كما  الجلد.  وتجديد  بنية  تعزز 
إلى   3 أوميغا  أحماض  من  كافية  نسبة 

أوميغا 6 الدهنية المكافحة لاللتهابات.
الغذائية  باQلياف  الغنية  النباتية  اQطعمة 
Qنها  للبشرة،  الفوائد  من  الكثير  تمنح 
المفيدة  المعوية  البكتيريا  نمو  من  تعزز 

والتي تعمل على تحسين امتصاص اQغذية 
هذه  بين  ومن  السموم.  من  والحماية 

الدرني، الخرشوف،  اQغذية: دوار الشمس 
الهندباء، الجرجير، الهليون.

الماء سر صفاء البشرة
الشباب،  حب  يقاوم  ال  وحده  الماء 

من  الجلد  تخليص  على  يساعد  ولكنه 
ال  ما  بشرب  دومًا  ينصح  لذا  السامة.  المواد 

يقل عن لترين من الماء يوميًا.
جمال  على  للحفاظ  ا2فضل  هي  أطعمة 

وشباب البشرة
العناية  روتين  يتضّمن  أن  على  احرصي 
تعزّز  التي   ، اQطعمة  هذه  تناول  ببشرتِك 
جمال وشباب البشرة، وتحافظ على إشراقها 

Qطول فترة ممكنة.
التوت والفاكهة الحمراء

لtكسدة  المضادة  بالخصائص  التغذية  علم  يُشيد 
التي تتمتع بها أنواع التوت والفراولة، ومن هنا تأتي 

فعاليتها في مجال مقاومة الجذور الحرة التي تتسّبب 
في تلف الخاليا وشيخوختها المبكرة. 

ا2رز الكامل
هل تعرفون ما هو القاسم المشترك بين طبق من اQرز الكامل 
وعبوة من الكريم المرّطب؟ إنها «السيراميدات» التي تحافظ 
الكامل  اQرز  استهالك  أن  يعني  مما  البشرة،  ترطيب  على 
يساهم بشكل فّعال في تأمين ما تحتاجه البشرة من ترطيب.

الخيار
عندما تكون البشرة جافة جداً، فهذا يعني أنها تفتقر إلى الترطيب 

البشرة  تأمين حاجة  الخيار في  تناول  المفيدة. ويساعد  الدهون  إلى  أو 
من الترطيب كونه يُعتبر أغنى الخضار بالماء الذي يتكّون منه بنسبة 

.95%
الشاي ا2خضر

الشيخوخة  من  بشرتنا  تحمي  التي  اQكسدة  بمضادات  غنّي  وهو 
المبكرة.

الحمضيّات
فوائد  يؤّمن  الذي   Cبالفيتامين بغناها  الحمضّيات  تتمّيز 

متعددة للبشرة، فهو يساعد على تصنيع الكوالجين 
الذي يزيد من متانة وليونة الجلد ويحميه من 

الترهل.
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طب بديل

فوائده العالجية مذهلة للرجل

الســاو بالميتــو
Saw Palmetto
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اكتشف  الشمالية،  بأمريكا  النخيل  غابات  داخل  من 
شبيه  أوراقه  وله  المنشاري،  البلميط  أو  بالميتو  الساو 
نبات الخمشار أو المنشار، وهو أجمل النباتات الشهيرة 
المستخدمة في زينة المنازل، ونظًرا للعديد من فوائد 
الطب  في  استخدامه  يتم  العالجية،  بالميتو  الساو 

البديل كعالج فعال Qغلب المشكالت الصحية.

أما فوائد ساو بالميتو العالجية فهي كثيرة منها: 
1-عالج تساقط الشعر

استخدم الساو بالميتو قديًما في عالج تساقط الشعر، 
مستوى  وارتفاع  الهرمونات  تنظيم  على  لقدرته  نظًرا 
عن  والمسؤول  التستوستيرون  أو  الذكورة  هرمون 
نمو الشعر مجدًدا، ومن فوائد الساو بالميتو أنه يعمل 
هرمون  تحويل  على  القدرة  لديه  إنزيم  تثبيط  على 
التستوستيرون إلى هرمون اQندروجين، الذي يؤثر على 

نمو بصيالت الشعر، ويؤدي إلى الصلع عند الرجال

2- الوقاية من أمراض المسالك البولية
الرجال،  عند  شائعة  البولية  المسالك  أمراض  تعتبر 
البول،  احتباس  أعراضها  وتشمل  السن،  كبار  خاًصة 
الجهاز  أداء  تحسين  على  بالميتو  الساو  يعمل  لكن 
المسالك  أمراض  الوقاية من  إلى  البولي، مما يؤدي 

البولية، فضًلا عن حمايته من عدوى مجرى البول.

3-صحة البروستاتا
صحة  على  الحفاظ  في  تساهم  البروستاتا  غدة 
التي  اQبحاث  نتائج  أوضحت  وقد  المنوية،  الحيوانات 
البروستاتا  إصابة  من  يقي  بالميتو،  الساو  أن  أجريت، 
البروستاتا،  بسرطان  ا�صابة  أخطرها  والتي  باQمراض 
المنوية،  الحيوانات  صحة  على  بالنفع  يعود  ما 

وحمايتها من التشوه.

4-الوقاية من ا2مراض المزمنة
االلتهابات،  من  الوقاية  المنشاري  البلميط  فوائد  من 
وذلك الحتوائه على نسبة مرتفعة من المواد المضادة 
وتدميرها،  الخاليا  تأكسد  من  يمنع  ما  لtكسدة، 

وبالتالي الوقاية من ا�صابة باQمراض المزمنة.

5-زيادة مستويات التستوستيرون
ارتفاع  على  يساعد  أنه  بالميتو  الساو  فوائد  من 
مستويات هرمون الذكورة، ما يؤثر على الجسم ويزيد 
لقدرته  وذلك  الجنسي،  والدافع  المزاج  تحسين  من 
التستوستيرون إلى هرمون  على منع تحويل هرمون 
على  يؤثر  والذي  «اQندروجين»،  دايهيدروتستوستيرون 

قدرة الرجال الجنسية.

استخدم
قديًما في
عالج تساقط
الشعر

من أجمل 
النباتات في 
زينة المنازل

يتم 
استخدامه 
في الطب 
البديل
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فـــروق مهمـــة انتبـــه لهـــا

هل لديك نزلة برد
أم إنفلونزا أم كورونا؟

مع الدخول في فصل الشتاء، يخشى الكثيرون من حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا، كما تنتشر بنفس 
الوقت وبكثرة ا�صابة بنزالت البرد وا�نفلونزا الموسمية، مما يفرض الحاجة إلى اتخاذ تدابير واحتياطات أكثر 

صرامة للوقاية.
وبحسب موقع CDC (مراكز السيطرة على اQمراض) فإن االنفلونزا الموسمية وفيروس COVID-19، المعروف 

باسم «كورونا»، مرضان معديان في الجهاز التنفسي، لكن سببهما فيروسات مختلفة، كما تتشابه بعض 
اQعراض بينهما، لذلك قد يكون من الصعب أحيانًا معرفة الفرق بينهما بناء على اQعراض وحدها، وقد تكون 

هناك حاجة �جراء اختبار للمساعدة في تأكيد التشخيص، كما تشترك ا�نفلونزا و«كورونا» ونزالت البرد في 
العديد من اQعراض، ولكن هناك أيضًا بعض الفروق التي يُمكن ا�ستعانة بها لتحديد نوع ا�صابة، فماهي 

أبرز هذه الفروق، وما أهم الفيتامينات التي تقينا من ا�صابة بفيروس كورونا وفقًا لخبراء الصحة.

كتبت: سماح عماش
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نزالت البرد( الزكام أو الرشح)
طريق  عن  تنتقل  فيروسية  عدوى  هي 
العلوي،  التنفسي  الجهاز  وتصيب  الهواء، 
من  نوع  مئتي  من  أكثر  البرد  نزالت  وتسبب 
الفيروسات، منها بعض الفيروسات التاجية، 
وهي نفس عائلة فيروس كورونا المستجد، 
تكون  ما  غالبًا  والتي  اQعراض،  تشمل  وقد 
خفيفة: عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، 
التهاب  والعطس،  والسيالن  اQنف  انسداد 

الحلق، ويندر رصد حمى أو صداع. 
تصل  ما  عادًة  المصابين،  معظم  وفي   
أول  خالل  ذروتها  إلى  البرد  نزالت  أعراض 

يومين إلى ثالثة أيام من ا�صابة.

اOنفلونزا الموسمية
وتسببه  التنفسي،  الجهاز  يصيب  مرض 
مجموعة من فيروسات ا�نفلونزا المختلفة، 
تصيب  قد  التي  البرد  نزالت  عكس  وعلى 
العام، فإن  الشخص في أي وقت على مدار 
العموم،  في  موسمية  تكون  ا�نفلونزا 
المحتمل  ومن  جداً،  معد  مرض  واالنفلونزا 
أن ينتقل إلى شخص آخر في اQيام الخمسة 

اQولى من ا�صابة، وتشمل اQعراض: حمى 
مفاجئة، ويُعتبر الشخص مصابًا بالحمى إذا 
أكثر،  أو  مئوية  درجة   38 حرارته  درجة  كانت 
صداع ليس شديداً، سعال مع بلغم، التعب 
والشعور بآالم في الجسم، قشعريرة، سيالن 
بعض  في  الحلق  وألم  والعطس  اQنف 

اQحيان، وتظهر اQعراض خالل ساعات.
خطورة  أكثر  ا�نفلونزا  أعراض  تكون  وقد 
بعض  يعاني  وقد  البرد،  نزالت  أعراض  من 
أو  ا�سهال  أو  الشهية  فقدان  من  اQشخاص 
آالم البطن، ويمكن أن تسبب ا�نفلونزا في 

الحاالت اQكثر خطورة االلتهاب الرئوي. 

كورونا (كوفيد – 19)
(سارس  المستجد  «كورونا»  فيروس  يسببه   
شديد  صداع  اQعراض:  وتشمل   (2 كوف 
من   82% بين  (شائع  جاف  سعال  ومستمر، 
الحاالت) ، ضيق وصعوبة بالتنفس، الحمى( 
ارتفاع شديد في الحرارة) وهذا العرض شائع 
حاستي  تراجع  أو  فقدان   ،95% بنسبة  جداً 
لدى  تحدث  ال  أعراض  وهي  والتذوق،  الشم 
حدوث  وأخيراً  البرد،  ونزالت  الزكام  مرضى 

نزالت البرد 
تصيب 

الشخص في 
أي وقت على 

مدار العام 
وأعراضها 

خفيفة
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فقدان 
حاستي 

الشم والذوق 
أبرز أعراض 
كورونا وال 

تحدث لدى 
مرضى نزالت 

البرد
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التهاب رئوي لدى البعض في الحاالت المتأخرة، 
أيضًا  الحاالت  بعض  في  المريض  يصاب  وقد 
خطورة  اQكثر  الحاالت  وفي  الكلوي،  بالفشل 
أعراض  أن  ويُذكر  الوفاة،  إلى  الفيروس  يؤدي 
العطس والرشح نادرة الحدوث، وال يوجد التهاب 
في الحلق.  وتظهر آثار فيروس كورونا المستجد 
وتجب  العدوى،  من  يومًا   14 إلى  يومين  بعد 
«كورونا»  بـ  المصابين  من  نسبة  أن  إلى  ا�شارة 
أعراضهم  تكون  أو  أعراض  عليهم  تظهر  ال  قد 
يجب  با�صابة  الشك  عند  فإنه  لذلك  خفيفة، 
إجراء  أجل  من  المختصة  الجهات  مراجعة 

الفحص الذي يؤكد أو ينفي ا�صابة بكورونا.

3 طرق للوقاية مرتبطة بنمط الحياة
على  للحفاظ  البسيطة  الطرق  بعض  هناك 
تنطبق  لديك،  المناعة  جهاز  وتقوية  صحتك، 
ذلك  في  بما  السنة،  مدار  على  النصائح  هذه 

الشتاء، وهي كالتالي وفقًا لخبراء الصحة:
قدر  الصحي  الطعام  تناول  إلى  انتبه   -
العناصر  على  الحصول  Qن  ا�مكان، 
الغذائية المناسبة يساعد جسمك 
جيدة  بصحة  البقاء  على 

بشكل عام.
ممارسة  حاول   -
ممكن  قدر  أكبر 

من النشاط البدني Qن هذا يعزز صحتك العقلية 
والجسدية.

فالنوم  النوم،  من  كافي  قسط  على  احصل   -
صحتنا  على  المدى  طويلة  تأثيرات  له  الجيد 
الجسدية، ويحسن صحتنا العقلية، ويساعد في 

دعم جهاز المناعة.

5 فيتامينات تقي من اOصابة بكورونا
من  عالجك  يمكنها  معينة  أطعمة  يوجد  ال 
اQطعمة  بعض  هناك  ولكن  الفيروس، 
المتنوعة  بالفيتامينات  غنية  والمشروبات 
يمكنها تعزيز مناعتك، كما ينصح اQطباء بشرب 

الكثير من الماء.
تأثير  لها  التي  الفيتامينات  بأهم  يتعلق  وفيما 
أدلة  أظهرت   ،19 كوفيد  من  الوقاية  في  إيجابي 
يمكن  الفيتامينات  من  مجموعة  هناك  أن  على 
من  الوقائية  ا�جراءات  في  مهمًا  دوراً  تلعب  أن 
الجهاز  Qمراض  الداعم  العالج  في  أو  كورونا،  وباء 
من  مجموعة  بها  قام  دراسة  ففي  التنفسي، 
المملكة  في   (Swansea)جامعة» من  الباحثين 
ما  أكدت  ويتاكر،  إيان  الدكتور  بقيادة  المتحدة 
أي  المناعية،  التغذية  بأن  سابقة  بحوث  أظهرته 
الغذائية،  المواد  تعديل  عبر  المناعة  جهاز  تقوية 
كان لها آثاراً إيجابية لدى عدد من المرضى الذين 
في  والتهابات  حادة  تنفسية  اضطرابات  عانوا 
كمية  يتطلب  المناعة  فجهاز  التنفسي،  الجهاز 
بوظائفه،  ليقوم  الغذائية  العناصر  من  كبيرة 
الالزمة  بالدهون  تحديدها  يمكن  العناصر  وهذه 
اQجسام  لصنع  والبروتينات  الخاليا،  أغشية  لبناء 
وكذلك  للطاقة،  كمصدر  والسكريات  المضادة، 
وتحسين  لتنظيم  والمعادن  الفيتامينات 
أن  إلى  الباحثون  توصل  وقد  الدفاعي.  النشاط 
كان   ،(E) و   ،(D) و   ،(C) و   ،(B) و   ،(  A) الفيتامينات 
لها  تأثير إيجابي على مرضى (كوفيد19-)، وكل 
في  رئيسًا  دوراً  يلعب  الفيتامينات  هذه  من  واحد 
أي  تفضيل  عدم  ينبغي  وبالتالي  الدفاع،  آليات 
منها على ا�خر، بل تحقيق التكامل بينها جميعًا. 
ويشدد الخبراء على أن النظام الغذائي المتوازن 
هو الطريقة المثلى لدمج جميع العناصر الغذائية 
المهمة، والكميات التي يحتاجها الجسم ليعمل 
الغذائية  المكمالت  تناول  أما  صحيح،  بشكل 
بشكل عشوائي فلن يفيد المناعة، بل قد يسبب 
عدم  ينبغي  لذلك  خطيرة،  تكون  قد  مضاعفات 
نقص  من  يعاني  الشخص  كان  إذا  إال  تعاطيها 
وبناء  معين،  فيتامين  في  بالفحوصات  مثبت 

على الجرعة التي يحددها الطبيب.

Eو Dو Cو Bو  A
تلعب دوراً 
رئيسًا في 

آليات الدفاع 
ضد كورونا
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لمكافحة فيروس كورونا 

كيف تعمل لقاحات
كوفيد19- المنتظرة؟ 

ال زال فيروس كورونا يُشكل تهديداً خطيراً على الصحة العامة في 
معظم الدول، ومن شأن اللقاح المنتظر أن يُعّلم أجسامنا مقاومة 
العدوى، أو على اQقل جعل الفيروس أقل فتكًا، لذلك يبقى الحصول 
على لقاح فعال، هو طريقنا للحماية من تفشي الوباء.

وبعد سباق استمر Qشهر عديدة بين الشركات العالمية �يجاد 
لقاح فعال ينقذ البشرية، أحرز التحالف بين شركتي فايزر اQمريكية 
وبيونتيك اQلمانية عن تطوير لقاح فعال بنسبة %90 ضد الفيروس، 
كما أعلنت بنفس الفترة شركة موديرنا عن لقاح آخر وصلت نسبة 
فاعليته إلى %94.5، ولكن شركة فايزر عادت لتحتل الصدارة من 
جديد بعد االختبارات السريرية في المرحلة الثالثة لتصل إلى نسبة 
 %95 من النجاح، إذ أجري االختبار على أكثر من 43 ألف متطوع.
وإلى جانب نجاح تجارب لقاحي فايزر/بيونتيك، ولقاح موديرنا، هناك 
أيضًا لقاح واعد تعمل عليه جامعة أكسفورد في بريطانيا وشركة 
اQدوية «أسترازينيكا» ، فكيف تعمل هذه اللقاحات جميعها؟

كتبت: سماح عماش

لقاح فايزر/ بيونتيك
على  يعتمد  جديداً  نهجًا  بيونتيك  فايزر/  لقاح  يستخدم 
 » تقنية  وتقوم  المرسال،  الريبوزي  النووي  تقنية «الحمض 
messenger RNA» ، على برمجة الخاليا البشرية �نتاج نسخ عن جزء 
من الفيروس، بهدف تحفيز جهاز المناعة على الهجوم في حال 

دخول الفيروس الحقيقي إلى الجسم.
ويعمل لقاح فايزر وبيونتك، عن طريق تدريب جهاز المناعة على 
اQجسام  إنتاج  بدء  الفيروس، ومن ثم  التعرف على تهديد مثل 

المضادة لحماية نفسه.
فإن   ،«mRNA«ولقاحات التقليدية  اللقاحات  بين  وللتفريق 
اللقاحات التقليدية غالًبا ما تستخدم جرعات معطلة أو ضعيفة 
من الكائنات الحية التي تسبب المرض، أو أجزاء من الفيروس، 
بالمرض،  بإشعاره  تكتفي  بل  للجسم،  المرض  تسبب  ال  وهي 

كما تحفزه على إنتاج اQجسام المضادة التي تبقى بداخله مدى 
لقاحات  بينما  مستقبًال،  الفيروس  هذا  ضد  عنه  وتدافع  الحياة، 
البروتينات  تلك  ينتج  الجسم  لجعل  مصممة  هي   «mRNA»
وهو   ،«Messenger RNA» حقن  يتم  حيث  نفسه،  لحماية  بنفسه 
النووي  الحمض  لصنع  للخاليا  تعليمات  على  يحتوي  جزيء 
اللقاحات تعليمات  في الخاليا، وفي حالة فيروس كورونا، توفر 
الجديد،  كورونا  لفيروس  «سبايك»  بروتين  إنتاج  لبدء  للخاليا 
وهو البروتين الذي يساعد الفيروس على الوصول إلى الخاليا، 
وهذا البروتين ليس ضارًا بمفرده، لكنه يحفز جهاز المناعة لبدء 
استجابة دفاعية، وقد وصف بيل غيتس، الداعم للقاح، بأن هذه 
خاصة  تصنيع  وحدة  إلى  الجسم  «تحويل  بمثابة  هي  التقنية 
جونز  كلية  في  اQوبئة  علم  أستاذ  بايرر،  كريس  ويقول  بها». 
اQساس  في  التقنية  هذه  إن  العامة،  للصحة  بلومبيرغ  هوبكنز 



91

تعتمد على التسلسل الجيني للفيروس.
التفكير  تم  حيث  التقنية،  هذه  اعتماد  يتم  مرة  Qول  أنه  ويُذكر 
المادة  أن  سلبياتها  من  لكن  السرطان،  Qمراض  كلقاح  فيها 
تحتاج  المرسال  الريبوزي  النووي  الحمض  أي  فيها،  المعتمدة 
70 تحت الصفر، ولهذا السبب يجب  إلى درجة تبريد عالية تبلغ 
تبلغ  البرودة  شديدة  حرارة  درجات  في  «فايزر»  بلقاح  االحتفاظ 
حوالي 75  درجة مئوية، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى معدات 

خاصة لنقل هذا اللقاح وتخزينه.

لقاح «موديرنا»
توصلت  وقد   ،“mRNA” تقنية  على  أيضًا  «موديرنا»  لقاح  يعتمد 
الدهنية  النانوية  للجسيمات  مختلفة  صياغة  إلى  «موديرنا» 

لحماية الحمض النووي الريبوزي المرسال في لقاحها.
يمكن  لقاحها  إن  وقالت  أفضل،  نهجها  أن  «مودرينا»  وتعتقد 
أن  ويمكن  مئوية،  درجة   -  20 من  أقل  حرارة  درجة  في  شحنه 
8 درجات مئوية،  إلى  30 يومًا عند درجتين  لمدة  يبقى مستقراً 
أي درجة حرارة ثالجة المنزل القياسية، أي يُّعد تخزينه أسهل من 
لقاح فايزر، إذ يبقى مستقراً عند درجة حرارة مئوية 20 تحت الصفر 

لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويتم الحصول على اللقاح في جرعتين 
تفصل بينهما مدة أربعة أسابيع.

 
«أسترازينيكا» لقاح 

التي  الناقل  صيغة  اعتمد  حيث  «الناقل»،  اللقاح  هذا  يسمى 
ليصبح  تركيبته  في  واللعب  آمن،  فيروس  جلب  على  تقوم 
كورونا،  أعراض  له  ليست  لكن  كورونا،  فيروس  بتركيبة  شبيهًا 
القردة  يصيب  الذي   (Adenoviruses) يدعى   فيروس  اختيار  تم  وقد 
ويتم  بكورونا،  شبيهًا  ليصبح  بتركيبته  التالعب  وتم  بالزكام، 
حقن الشخص به، حتى ينتج الجسم أجسامًا مضادة. وتُّعد هذه 
التقنية أقل تكلفة لتطوير اللقاحات، ولكنها أبطأ من استخدام 
لقاحها  بإتاحة  الشركة  تعهدت  وقد  الريبي،  النووي  الحمض 
الشركة  العالم. وقالت  أنحاء  للبلدان في جميع  بتكلفة زهيدة 
حرارة  درجات  في  6 أشهر  ثابتًا لمدة  يظل  أن  يمكن  اللقاح  إن 
إلى  سيحتاج  شخص  أي  أن  من  الرغم  وعلى  القياسية.  الثالجة 
بين  زمنية  اللقاح، فإن لقاح أكسفورد ال يحتاج مدة  جرعتين من 
اللقاحين اQول والثاني، عكس لقاح «فايزر» الذي تقول الشركة 

إنه قد يحتاج إلى أكثر من أسبوعين بين الجرعة اQولى والثانية.

لقاح فايزر 
يعمل على 
برمجة الخاليا 
وتحفيز جهاز 
المناعة على 
الهجوم 

لقاح موديرنا ال 
يحتاج التخزين 
في درجات 
حرارة شديدة 
البرودة مثل 
لقاح فايزر
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ثقافة

مناهـل ثابـت
الشخصيــة اQكثــر إلهامــًا
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كما أن هناك مناجم للذهب ،، هناك مناجم للعقول أيضا ، من 
تلك المناجم العقلية الذهبية،  العالمة  العربية اليمنية،  وخبيرة 

االقتصاد المعرفي  الدكتورة مناهل عبد الرحمن ثابت،،، 
اقتصاد  عالمة  و  باحثة  وهي   (1981 أكتوبر   14) في  ولدت 
التوحد  الرابعة من عمرها، و رغم  يمنية،  ظهر نبوغها في سن 
أنها  إال  الطفولة،  سن  في  شخصيتها  على  أعراضه  بدت  الذي 
على  الكبيرة  لقدرتها  نظراً  و  ذلك،  على  تتغلب  أن  استطاعت 
االستيعاب، فقد أخذت برنامج دراسي مكثف جعلها تنال شهادة 
التحقت  الخامسة عشرة  الرابعة عشرة، و في  الثانوية في سن 
بالجامعة، و في سن الخامسة و العشرين كانت أصغر امرأة في 
العالم تحصل على شهادة دكتوراه في الهندسة المالية، و في 
في  الثانية  الدكتوراه  شهادة  على  حصلت  العشرين  و  الثامنة 
رياضيات الكم، لتكون بذلك أول امرأة في العالم تنال درجتي 
الدكتوراه في هذان التخصصان النادران جدا.. و تم علميًا تبني 
النظريات التي اخترعتها في العديد من المؤسسات العالمية 
وسرعة  الكونية  المجرات  لقياس  الفضاء  في  المتخصصة 
مهارات  ثابت  الدكتورة  تمتلك  ذلك  عدا  بينها...  الضوء  انتقال 
أكبر  و لغوية تضاهي قدرات  إمكانيات بالغية  و  فنية و معرفية 
الكتاب في الوطن العربي و الغربي، إذ تجيد اللغتين كأنهما 

لغتها اQم في آن.
المعرفي  االقتصاد  وخبيرة  اليمنية  الباحثة  تحولت  وهكذا 
في   أنها  حيث   ، التوحد  تعاني  صغيرة  فتاة  من  ثابت  د.مناهل 
عمر 5 سنوات كانت صامتة ووصفت بالبكماء ، إلى واحدة من 
أذكى النساء في العالم وعلمًيا تبّنت مؤسسات عالمية عدة 
المجرات  لقياس  الفضاء  مجال  في  اخترعتها  التي  النظريات 

الكونية وسرعة انتقال الضوء بينها.
وكانت ثابت أول سيدة عربية تدخل موسوعة  العباقرة في عام 
الجامعات  في  أبحاثها  اعتماد  وتم  آسيا،  قارة  عن  ممثلة   2013
اQمريكية لمزيد التعمق فيها بأغراض تنموية. وقد أثبتت تفوقها 

العلمي في مراحل تعليمها الجامعي والعالي..
 10% نسبته  ما  هناك  كان  العشرين  القرن  نهاية  في  بأنه  علما 
فقط من براءات االختراع التي ُسجلت باسم امرأة، و حين نلقي 
ظهرت  التي  االختراعات  كل  على  فاحصة  و  متمعنة  نظرات 
ِخالَل القرون الماضية، سيبدو جليًا لنا كيف أن عدٌد قليٌل جًدا من 
النساء قد شاركن أو اخترعن تلك المخترعات. و حين نبحث عن 
أسباب ذلك سندرك أن السبب لم يكن في قصور عقل المرأة 
أو عدم امتالكهن للعبقرية و القدرة على ا�بداع بل و هو اQهم 
التي  الصعوبات  و  العقبات  من  الكثير  جدن  و  أنهن  لنعرفه 

حالت دون إظهار عبقريتهن و أفكارهن
اختراع  براءة  على  امرأٍة  أول  حصوِل  تاريُخ    1809 عاَم  كان  لقد 

باسمها وليس بأسماء َذويها!!
ودعم  عالمية  شهرة  من  إليه  ماوصلت  وبرغم  ثابت  مناهل 
وتعتز  اليمن،  من  أنها  دائما  تصرح  أنها  إال  العلمية،  لجهودها 
بأصلها اليمني،  ولم تتجرد من أصولها اليمنية  أو تتخلى عن 
عدة،   دول  ومن  المغريات  من  الكثير  رغم   ، اليمنية  جنسيتها 

وظلت معتزة وتفتخر بأنتمائها لتراب وطنها. 

  ، نادر  قياسي  زمن  في  عقلية  ملحمة  إنجاز  مؤخرا  واستطاعت 
هذا ا�نجاز  جعلها تكسر موسوعة جينيس لtرقام القياسية في 
واحدة من أساليب التدريس اQ كثر تعقيدا  ، وفتحت  بانجازها آفاقا 

جديدة،  مذهلة في تاريخ سجالت العالم العقلية.
عن طموحها تحدثت ..قائلة:

في  وخاصة  والرفض  بالعزلة  الموهوبين  يشعر  ما  غالبا 
عن  فصلهم  إلى  كثيرا  هذه  ميزتهم  تتسبب  حيث  المدرسة، 
متوسط التال ميذ ، لذا كان طموحي أن أخلق بيئة للمثقفين 
ذوي السلطة العالية تمكنهم من إيجاد أرضية مشتركة لتبادل 
تفكير  مركز  أنه  على  إليه  ينظر  وقد   ، أفكارهم  وتعزيز  ورعاية 

عالمي، يولد موارد من الدماغ لمستقبل كوكبنا. 

أصغر امرأة عربية
وأكبر عبقرية في العالم
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تراث

رقصة الفرح واالنتصار

إعداد : زهــره السيـد

المراداه أحد فنون البيئة الصحراوية وهى فن بدوى احتفالي كان يؤدى تعبيرا عن الفرح باالنتصار 
في الحروب يؤكد ذلك محتوى النصوص الشعرية الـُمـنشدة التي تعبر عن االعتزاز بالقبيلة 

ورجاالتها ومدح فرسانها كما كانت تؤدى احتفاال بعودة الغواصين
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شعر  ذاتها  التسمية  من  القريبة  الشعبي  الشعر  فنون  ومن 
(المراد) ويعرف أيضا باسم القلطة بمنطقة الجهراء بالكويت 
وهو شعر المحاورة المعروف في البيئة الصحراوية القائم على 
غير  آخر  فن  أنه  إال  متقابالن  صفان  يؤديه  الذي  الموقع  ا�نشاد 

المراداة.
ومازالت نصوص اQناشيد المصاحبة لهذا الفن باقية في ذاكرة 
اQحداث  صور  من  مالمح  وتحمل  والجدات  اQمهات  من  العديد 

والشخصيات لذلك الزمن

مظاهر  المباركين  اQضحى  وعيد  الفطر  عيد  لمناسبتي  كانت 
احتفالية شعبية تبدأ بأول أيام العيد وتستمر حتى اليوم السابع 
بفنون  المعنية  والرجالية  النسائية  الشعبية  الفرق  وكانت 
فرصة  المناسبتين  هاتين  من  تتخذ  الشعبي  والرقص  الغناء 
للتعبير عن الفرح الجماعي والتنافس في تقديم أبرع العروض 
بعدد  بينها  فيما  تتباهى  الفرق  هذه  وكانت  جذبا  وأكثرها 
العازفين والمنشدين وبالتالي مقدار ما تشيعه من جو احتفالي 
يجذب ويشد جمهور الحاضرين، وعادة ما تختار هذه الفرق إحدى 

الساحات الكبيرة

بليغ  تأثير  المناسبتان  الذي تشيعه هاتان  االحتفالي  للجو  كان 
في حياة الناس فيتم االستعداد لهما مبكرا حيث يكون الجميع 
حينها في أبهى حلل العيد يتخللهم الباعة الجائلون. وقد تؤدى 
رقصة  فيه  تؤدى  الذي  الوقت  في  البيت  داخل  المراداة  رقصة 
الوقت  وفي  ذاته.  البيت  أمام  الواقعة  الساحة  في  العرضة 

الحاضر تؤدى المراداة في بعض حفالت الزواج

في  وقتها  الناشئة  الساحلية  المدن  بيئة  احتضنت  لقد 
من  له  لما  معه  وتفاعلت  الصحراوي  الفن  هذا  العربي  الخليج 
للظروف  فنتيجة  أغراض.  لعدة  ووظفته  اجتماعية  خصوصية 
الرجال  اختالط  على  بالتحفظ  والخاصة  المنطقة  في  العامة 
يقارب  ما  أو  الزواج  سن  يبلغن  اللواتي  الفتيات  فان  بالنساء 
البيت  من  يخرجهن  مغلق  نسائي  لقاء  إلى  بحاجة  كن  ذلك 
الذي  االحتفالي  الجو  هذا  كان  الوقت  ذات  في  اQهل،  وتشدد 
تلبس فيه الفتيات الجديد من الثياب والحلي ويبدون في أبهى 
قبل  من  بحرية  الفتيات  من  الجميالت  الستعراض  فرصة  زينة 
كانت  الحاجة  أن  ويبدو  زوجات.  عن  Qوالدهن  الباحثات  اQمهات 
ملحة وقتها في المدينة إلى فن شعبي احتفالي راقص خاص 
المراداة  فكانت  الرجال  عن  معزل  في  بحرية  يؤدينه  بالفتيات 

تسد جانبا من هذه الحاجة.

االحتفالية  المناسبات  في  تؤدى  المراداة  كانت  اQساس  وفي 
الخاصة  اQعياد  أحد  في  أو  منتصرين  الرجال  عودة  حين  الكبرى 
وظفت  السفر  من  القبيلة  شيخ  أو  الحاكم  أوعودة  بالقبيلة 
صيد  رحلة  بعد  الغواصين  بعودة  فرحا  لتؤدى  ايضا  المراداة 
وال  السعيدة.  المناسبات  من  ذلك  حكم  في  هو  ما  أو  اللؤلؤ 

يمنع أداء هذا الفن في اى وقت من أوقات السنة حيث يتم ذلك 
ما  ومتى  العامة  الجماعية  الرغبة  أو  الخاصة  الترتيبات  حسب 

توفر العدد المناسب.

التحضير 2داء المراداه

حيث  بمدة،  العيد  أيام  قبل  المراداة  رقصة  Qداء  التحضير  يبدأ 
المناسب،  المكان  على  الواحد  الحي  صبايا  بين  االتفاق  يتم 
االحتفالية  هذه  إقامة  على  الصبايا  بعزم  البيت  سيدة  وتبلغ 
استقبال  في  الرغبة  يبدين  الوجهاء  زوجات  وبعض  ببيتها، 
الحفل فيكلفن من يتولى الدعوة إليه واستكمال ترتيباته. أما 
الموعد  حسب  للحفل  ا�عداد  فيكون  اQخرى  اQفراح  حاالت  في 
يرتبط  أن  بالضرورة  وليس  الشأن  صاحبة  تحدده  الذي  والمكان 
بمناسبتي العيدين. وجرت العادة بأن تقام المراداة عصرا وتبدأ 
مناسبتي  وفي  المغرب.  بأذان  وتنتهي  العصر  صالة  بعد  من 
العيدين فعصر اليوم اQول للعيد هو الموعد التقليدي المعتاد 
لليوم  وربما  العيد  أيام  وثالث  لثاني  المراداة  أداء  يستمر  وقد 

السابع منه.

أزياء المراده

النساء  مشاركة  وتجوز  الفتيات  المراداة  رقصة  في  تشارك 
اQداء. وقد  القادرات على مثل هذا  المسنات  المتزوجات وحتى 
الخاص  اللباس  هو  العيد  لباس  يكون  أن  على  الناس  تعارف 
من  وغيرهما   ( و(النشل  (الدراعة)  من  والمكون  الرقصة  بهذه 
(البخنق)  الصغيرات  الفتيات  وتلبس  المطرزة  النسائية  اQلبسة 
في  بالمرأة  الخاصة  الشعبية  الزينة  مظاهر  بقية  وتستكمل 
والصدر  واQذنين  والرقبة  للرأس  وحلي  عطور  من  والخليج  قطر 
والياسمين  البلدي  والورد  المشموم  عقود  جانب  إلى  واليدين 
والرازقى كل حسب موسمه، وتشبك إضمامات من هذه الزهور 
بأن  العرف  جرى  وقد  دقيقة،  بخيوط  الشعر  ضفائر  في  والورود 
من ال تمتلك حليا تستعير من قريباتها أو جاراتها ما يناسبها من 
خليط  من  قالئد  لهن  تشك  كانت  الصغيرات  والفتيات  حلي، 
الرمان،  زهور  و  تكونه  بداية  في  الرطب  وهوجنين  (مخنن)  الـ 
المختلفة.  الحلي  أشكال  بأندر  الظهور  في  التنافس  ويكون 
وكانت المشاركات قديما يؤدين الرقصة حفاة على أرض رملية 
والمشاركات  البسط  على  تؤدى  فصارت  اQمر  تطور  ثم  ناعمة 

ينتعلن اQحذية أو اQخفاف.

ا2داء الحركي للمراداه :

مجمل اQداء الحركي في هذه الرقصة جماعي وال تنفرد به واحدة 
موقع  إلى  انتقاله  في  أو  مكانه  وهو  صف  كل  وحركة  باQداء، 
الصف ا�خر حركة متحدة ومنتظمة ومنسقة، كما أن ا�نشاد أو 
وبدون  بانتظام  يتم  الصفين  بين  والتناوب  جماعيا  يتم  الغناء 
توقف. وحركة المراداة تبدأ بطيئة ثم تتسارع لتصل حركة أعلى 
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تراث

تسمى بـ (البداوي) فتتسارع أكثر إلى أن تصل ذروة تعتبر خاتمة 
لها تسمى بـ (الردحه) أو (الرديح).

امرأة  ستين  إلى  عشرين  عن  تقل  ال  مجموعة  الرقصة  تؤدي 
بالكتف  اQخرى  تحاذي  امرأة  كل  متقابلين  صفين  في  يقفن 
وتشبك أصابع كل يد بأصابع يد رفيقتيها على الجانبين فيصبح 
الصف الواحد سلسلة بشرية متصلة . كل صف يقف عند طرف 
من أطراف الساحة بحيث تكون المسافة بينهما ما بين عشرة 
إلى خمسة عشر مترا تقريبا أو ربما هي حسب مساحة الميدان 
جمهور  يكون  ا�خرين  الجانبين  وعلى  للممارسة،  المخصص 

الحضور.

المتباعدين  موقعيهما  في  الفريقين  بثبات  الرقصة  تنطلق 
يكرره  الشعر  من  بيت  بإنشاد  الصفين  أحد  ويبدأ  الساحة  من 
يؤدي  الوقت  ذات  في  مكانه  في  مراوحا  يتمايل  وهو  مرتين 
الصف ا�خر نفس الحركات مرددا نفس البيت، حيث ترفع اليدين 

المتشابكتين وتنخفض مع حركة الجزء العلوي من الجسم.

من  باالنتقال  اQول  الصف  يبدأ  أبيات  ثالثة  أو  بيتين  إنشاد  بعد 
الموقعة  الحركة  المشي بنفس  إلي  المراوحة والتمايل  حركة 
تكرار  في  دوره  يؤدى  والكل  الثاني  الصف  موقع  إلى  متجها 
وجوه  وتكون  التواجه  يتم  أن  إلى  توقف  دون  بالتناوب  النشيد 

الراقصات في الصفين متقابلة لفترة وجيزة .

أن  إلى  عائدا  الحركة  بنفس  الخلف  إلى  اQول  الصف  يمشي 
يصل إلى مكانه. عندما يصل هذا الصف إلى مكانه يظل يؤدي 
متجها  التحرك  في  الثاني  الصف  يبدأ  ثم  ومن  الحركات  نفس 
بنفس الحركة إليه ليكرر ما قام به اQول إلى حين رجوعه للخلف 

ليستقر في مكانه من جديد.

بالتحرك  اQول  الصف  يقوم  أبيات  ثالثة  أو  بيتين  إنشاد  بعد 
لمواجهة الصف الثاني والعودة لموقعه، وكذا الصف المقابل 
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إلى أن يحين وقت استراحة قصيرة أو يحين وقت االنتهاء.

تظل حركة تناوب المواجهة مستمرة جيئة وذهابا دون أي تغيير 
جدد  أفراد  انضمام  أو  الصفين  بين  اQفراد  مواقع  استبدال  سوى 
إلى كل صف حسب هواه، والمتغير هو النص الشعري المنشد 
من  الذي  الغرض  وحسب  المنشدين  هوى  حسب  يتغير  الذي 

أجله أقيمت المراداة.

الشعبي وممن عملن ميدانيا  التراث  الراويات في مجال  وتفيد 
في مجال التنقيبات ا�ثارية، بأن هذه الرقصة تبدأ بحركات بطيئة 
مـنـتـظـمـة ثم تتصاعد حركتها في فــنــون ذات تـسـمـيـات خاصة 
كـ ( البداوي) و(الردحة) وغيرها من التسميات. إال أن (الردحة) هي 
الحركة التي يختتم بها الحفل، وتؤدى بحركات سريعة ترفع فيها 

اQرجل لتضرب اQرض بقوة عند أعلى درجات انتشاء المؤدين.

قبل ختام الرقصة وفضها يضم الصفان إلى بعضهما لاللتقاء 
وهن  باQيدى  التشابك  عن  الراقصات  وتتخلى  الساحة  بوسط 
على  بالرجلين  والضرب  المشترك  بالتصفيق  ويبدأن  متقابالت 
سرعتها  وتزداد  اQبيات  إنشاد  طريقة  وتتغير  بالتناوب  اQرض 

ويسمى هذا الختام بـ (الردحة) أو الـ (دج ).

في أثناء أداء الرقصة يتجمع جمهور كبير من النساء والفتيات 
الحين  بين  الزغاريد  وتطلق  الثامنة  دون  هم  ممن  والصبيان 
وا�خر وخصوصا عندما يذكر اسم الحاكم أو شيخ القبيلة أو يشار 

بالمدح إلى أحد الرجال أو يوصف جمال الفتيات من الحاضرات.

النصوص الشعرية المؤداة :
النص اQدبى الذي يردد في أغانى المراداة نص شعري قصير جدا، 
وفي بعض اQحيان ال يتعدى بيتا أو بيتين فقط. ويبدو أن أغلب 
في  النساء  ترتجلها  شعرية  أبيات  عن  عبارة  المراداة  نصوص 
الشعرية  واQوزان  واQراجيز  اQسجاع  على  معتمدة  الرقص  ميدان 

العربية الخفيفة.

لحظة  وتحكمها  الغالب  في  ترتجل  النصوص  هذه  أن  وحيث 
شعرية عفوية بسيطة فإن طبيعة النصوص المغناة من حيث 
حشو،  أو  إطالة  دون  مرادها  إلى  ونافذة  مباشرة  تأتي  المعنى 
المبتدع  لمزاج  بالتالي  خضعت  القصر  أو  الطول  حيث  ومن 
لحظتها، ولظروف اQداء الجماعي، ولمتطلبات ودواعي الحفظ 
السريع، بغية الترديد ا�نى، فمنها ما جاء بيتا واحدا وكفى، Qنه 
قام بالوظيفة المطلوبة، ومنها ما جاء بيتين أو ثالثة أبيات فإذا 

تعدى ذلك فال يتجاوز اQربعة أبيات إال فيما ندر.

حركة  أثناء  يغنى  نوع  نوعين،  إلى  المراداة  نصوص  وتنقسم 
الصفوف ونوع يغنى عند خاتمة الرقصة وهى الفقرة المسماة 
( رديح ) وهى الفقرة التي يتقارب فيها الصفان  الـ  أو  بـالـ (ردحة) 

وجها لوجه وقوفا وسط الساحة.

إنشاد النصوص الشعرية

يكرره  الزجل  أو  الشعر  من  بيت  بإنشاد  الصفوف  أحد  يبدأ 
ذاته  النص  بترديد  الثاني  الصف  ليعقبه  يصمت  ثم  مرتين 
مرتين . حالما يبدأ الصف اQول با�نشاد والحركة يبدأ الصف 
ليقوم  البيت  إنشاد  انتهاء  منتظرا  الحركة  بنفس  الثاني 

بترديده بنفس الطريقة.

دور  يأتى  ثم  مرتين  صف  كل  في  الواحد  البيت  إنشاد  يكرر 
الصف الثاني ليبدأ بيتا جديدا يكرره بعده الصف اQخر:

اm يا ناصر محمد نبينا
تسلم لنا (تميم) وتخلي سنينه

وعادة يبدأ بأبيات تحمل لفظ الجاللة أو بالصالة على النبي (ص) :

بالنبي خير اQبرار
أول بدينا بالنبي

خير اQبرار
بالنبي خير اQبرار
أول بدينا بالنبي

خير اQبرار
محمد نبينا

واm يــــا ناصـــر
محمد نبينا
محمد نبينا

واm يــــا ناصـــــــر
محمد نبينا

ومدح  غزل  من  أغراضه  جميع  في  الشعر  المراداة  تستخدم 
وهجاء وفخر وغيره.

ومن نصوص حركة (البداوي) :

ياغزال مرني راح مجفي ٍ عيني
ياغزال مرني راح مجفي ٍ عيني

وأنا أخيله مدبوي السيقان متمايح
وأنا أخيله مدبوي السيقان متمايح

لي مشى رنت خالخيله
لي مشى رنت خالخيله



عادة ما نتوقع أن يشبهنا الجنس 
ا�خر ، ونرغب من شريكنا أن يريد ما 
نريد، ويشعر كما نشعر ، بل ويفكر 

كما نفكر !
وعادة ما نصبح غاضبين 

ومحبطين Qنننا ننسى حقيقة 
اختالفاتنا فتزداد أزمة الثقة ثم 

ينتج ذلك الجفاء والخيبة والكبت 
ويضيع الحب العظيم الذي 

اعتقدنا أنه سيدوم الى اQبد .
كم هو مهم أن ندرك ونحترم 

هذه االختالفات ،ونضطلع عليها 
لتصبح جزء من ثقافتنا االجتماعية 
والعاطفية للتعامل مع ا�خر ،، ثم

ماذا لو عرفت هي من يكون.. 
(هو)؟ وفهم هو من تكون.. 

(هي)؟

ش

يهتم  أن  وتحب  طبعها،  في  حساس  كائن  المرأة  العنف:   -1
أن  إال  والحنان،  الحب  من  الكافي  القدر  ويعطيها  Qمرها  شريكها 
بعض العالقات يشوبها التشاجر وتبادل الكلمات النابية ، فتصبح 
سوف  المرأة  أن  تدرك  أن  فعليك  والضرب،  العنف  رهينة  المرأة 
تنفصل عنك تلقائيًا، فالعنف في اQلفاظ أو في الضرب لن يجدي 

نفعًا سوى الطالق.
2- عدم االكتراث 2مرها: هي من أكثر اQمور التي يمكن أن تجعل 
وحيدة  فتتركها  Qمرها  تهتم  ال  عندما  وذلك  منك،  تغضب  المرأة 
ال  عندما  أو  تفعله،  أو  تقوله  لما  تبالي  ال  وعندما  المناسبات،  في 
تهتم بها، أو تتجاهل عيد ميالدها، أو أن تهتم مثًال بأصدقائها وأن 

تبدي نظرات ا�عجاب بامرأة غيرها.
وطرق  التكنولوجي  للتطور  نظراً  بكثرة:  الهاتف  استعمال   -3

التواصل االجتماعي، أصبح البعض ال يولي أية أهمية للمرأة التي 
الـ«واتس آب» مثًال تسبب  أو لزوجته الجالسة بقربه، فخدمة  ترافقه 
الكثير من المشاكل بين الطرفين، حيث يمضي وقته في التحدث 

إلى أصحابه.
4- البخل: يثير غضب المرأة بشدة، فهي تبتعد عن الرجل البخيل، 
حيث ال ينفق المال عليها وعلى عائلتها، فهي تحب السهر وشراء 

المالبس والعطور، ومحاولة العيش باستقرار مادي مع عائلتها.
على  مكتملة،  زوجية  لحياة  المنزل:  في  مساعدتها  عدم   -5
بالنظافة  تهتم  أن  المهم  من  المنزل،  Qمر  يهتم  أن  الطرفين  كال 
والترتيب، فأصبحت المرأة تعمل خارج بيتها كزوجها تمامًا، فعليك 
في  وتوضيبها  ومالبسك  وحاجاتك  أغراضك  بترتيب  تهتم  أن 

مكانها المناسب، فقلة الترتيب تشعل غضب المرأة.

هي وهو
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أشياء  تثير غضب المرأة



مرافقته  في  توريطه  االمكان  قدر  تجنبي  التسوق:   -1
ما  غالبا  Qنه   ، المالبس  أو  الماكياج  لشراء  للتسوق 
العشوائية ونظرتك  بالدوار والغضب من حركتك  يشعر 
في  رأيه  عن  أسئلتك  وكثرة  منتج  لكل  التفضيلية 

اختياراتك على مدار الرحلة . 
2- التشكيك بمعرفته وحكمته: يستاء الرجل اذا طلبت 
منه زوجته أن يسأل مثال  عن الوجهة الصحيحة المفروض 
أو  الطرقات  إحدى  في  ضياعهم  حال   في  يسلكوها  أن 
في  بمعرفته  وبفجاجة  تشككين  بذلك  Qنك   ، المدن 
بتصليح  يقوم  من  إحضار  منه  تطلبي  ال  كما  الطرق، 
شيء قد تعطل في المنزل فهو الخبير بكل شيء في 
بفكها  قام  لو  حتى  اQشياء  يصلح  كيف  ويعلم  الحياة 

وتركها مبعثرة دوت إنهاء المهمة .  
اذا  الرجل  يغضب  واالرشادات:  النصائح  إعطاء   -3
كيفية  عن  واالرشادات  النصائح  بإمالء  المرأة  قامت  ما 
التصرف تجاه حدث أو قضية معينة Qن في هذه اللحظات 

السطوة  تلك  ويستعيد  أمامه  والدته  ستمثل  تحديدا 
التي عجز عن مواجهتها في مراحل طفولته المبكرة . 

أسلوب  اتباع  منه  تطلبي  ال  عزلته:  اقتحام   -4
(الفضفضة) عندما يواجه مشكلة أو معضلة أو ينتابه هم 
الخاص  كهفه  ودخل  بعقله  غادرك  قد  سيكون  Qنه  ما، 
أمال  حوله  من  اQسئلة  ضجيج  دون  هادئا  مستقال  وحيدا 
اللحاق به كي ال يضطر �خراجك بطريقة  منك في عدم 
دعيه   ، بينكما  الخالف  احتدم  حال  في  العالقة  تنهي 
خارجا  فانتظريه  سانحة  فرصة  اقرب  في  للقائك  وسيخرج 

واستقبليه بحنان وال تلحقي به أبدا . 
تغيري  ال  الشخصية:  أغراضه  تنظيم  في  التدخل   -5
خريطة  عن  عبارة  عنده  فالمنزل  أشيائه  وضع  أماكن 
، فإن قمت بترتيب  مرسومة داخل عقله يتحرك وفقا لها 
البرمجة  أو اختياراتك سيختل نظام  حاجياته وفقا لذوقك 
حتى  أغراضه  رؤية  يستطيع  ولن  بالضياع  وسيشعر  لديه 

لو كانت أمام عينيه . 
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موائد

ستيك مع البطاطس المشوية
المقادير:

شريحتان بزنة 500 غرام من لحم البقر
ملح،حسب الرغبة

بهارأسود،حسب الرغبة
4 مالعق كبيرة من زيت الزيتون

حبتان من البطاطس المشوية
4 حبات من الفطر البرّي

10  حّبات من التوت البرّي
حبتان من البروكولي

رّشة من البقدونس المفروم، للتزيين

طريقة التحضير:

مّلحي شريحتي لحم البقر، وبهريهما، فاشويهما بملعقتين 
من زيت الزيتون إلى حين النضوج، أي لمّدة 7 دقائق تقريبًا.

غّلفي حبتي البطاطس بورق «اQلومينيوم»، واشويهما في 
الفرن، حتى تنضجا.

قّطعي الفطر البرّي، واقليه في مقالة تحتوي على الكّم 
المتبقي من زيت الزيتون، فأضيفي الفطر والبروكولي 

المقّطع إلى المقالة، واخلطي هذه المكونات جيداً، وانثري 
الملح والبهار اQسود.

للتقديم: في طبق التقديم، ضعي شريحتي لحم البقر 
المشويتين، وإلى جانبهما البطاطس المشوية، والخضر 

المقلية. قّدمي هذا الطبق ساخنًا، ومزينًا بالبقدونس المفروم.
(هذه المقادير تكفي شخصين).
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بيتزا المرجريتا شهية وسهلة التحضير
المقادير:

1 كوب صوص البيتزا
مقدار عجينة البيتزا

2/1 1 كوب جبنة موزريال للوجة

طريقة التحضير:

1. تفرد العجينة على الصينية وتثقب بالشوكة
2.  تضاف الصوص والجبنة

3.   تخبز في فرن حار (200 درجة مئوي) لتحمر من اQسفل 
وتذوب الجبنة



معكرونة بالفرن على الطريقة اليونانية
المقادير:

200 غم لحم عجل مفروم
1 بصلة مفرومة

4 سن ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة أوريغانو

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف
2/1 ملعقة صغيرة ملح

2/1 كوب صلصة البندورة
علبة بندورة معلبة مفرومة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة سكر

عبوة من معكرونة البني أو أي نوع تفضلينه مسلوقة بماء 
مملح ومصّفاة

1 كوب جبنة فيتا مفتتة لقطع صغيرة

طريقة التحضير:

1. قلبي اللحمة بقدر حتى تنشف من الماء ثم أضيفي البصل 
والثوم واQوريغانو والفلفل اQسود وقلبي لمدة 5 دقائق.
2.  أضيفي معجون البندورة والبندورة المعلبة المفرومة 

وعصير الليمون والسكر إلى خليط اللحمة وقلبي جيدا واتركي 
الخليط على النار حتى الغليان.

3.  بعد أن يغلي الخليط غطي القدر وخففي حرارة النار واتركيه 
على النار لمدة 15 دقيقة.

4.  امزجي المعكرونة المسلوقة مع الجبنة الفيتا في طبق 
الفرن ثم أضيفي خليط اللحم والبندورة وأدخلي الطبق للفرن 

لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر وقدميه ساخنا.
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سلطـــة الفطــــر السهلــــة
المقادير:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة زبدة

400 غ (علبة) فطر طازج مقطع شرائح رقيقة
2  بصلة مفروم ناعم

½  حزمة بقدونس مفرومة ناعمًا
 ½ ملعقة كبيرة أوريغانو

2/1 ملعقة صغيرة ملح
2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

فليفلة حمراء مفرومة ناعم
للتتبيلة:

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:

1.  نسخن زيت الزيتون والزبدة في مقالة
2. نضيف الفطر ونحركه لبضع دقائق حتى يتبخر السائل منه, 

ثم نخفف النار
3. نضيف البصل والبقدونس واQوريغانو ونقوم بالتحريك 

لدقيقتين إضافيتين
4.  نضيف الملح والفلفل والفليفلة

5.   نوزع عصير الليمون وزيت الزيتون قبل التقديم
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شوربــة اللحـــم الشهيـــــة
المقادير:

لحم البقر: 1 كيلو ُمقّطع إلى مكعبات
ملح: 3 مالعق صغيرة

الزيت النباتي: 4 مالعق كبيرة
البصل: 1 حبة (متوّسط الحجم / مفروم فرًما ناعًما)

الكرفس: 2 حبة (مفروم فرًما ناعًما)
مرق اللحم: 4 اكواب

الماء: 4 اكواب
بندورة: 750 غرام (ُمقّطعة إلى مكعبات)

ورق غار: 2 ورقة
كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة

الشطة: ملعقة صغيرة (مطحونة)
الثوم: فّصان

الجوز: 250 غرامًا (مهروس مع الثوم)
اQرز طويل الحبة: نصف كوب

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
بقدونس: ربع كوب (طازج ومفروم)

الشبت: ربع كوب (مفروم)

طريقة التحضير:

يُدعك اللحم بالملح.
يُضاف الزيت إلى طنجرة، على حرارة متوّسطة، وعندما يسخن، 

يُقلى اللحم على دفعتين، مع التقليب في كّل مرّة، حّتى 
يصبح اللحم بنّي اللون من كّل الجهات.

تُضاف البندورة إلى الطنجرة (بدون تنظيفها)، مع المرق 
والماء وورقتي الغار واللحم البّني. وحين يغلى المرق، تُغّطى 

الطنجرة، وتبقى على النار، لساعتين، حّتى ينضج اللحم 
بصورة تاّمة.

يُضاف اQرز إلى الطنجرة، مع خليط الثوم والجوز المهروسين، 
فضًلا عن الكزبرة والشّطة المطحونة. تُغّطى الطنجرة، 

وتبقى على النار، لعشرين دقيقة، بعد انقضاء الوقت 
المذكور، يُضاف البقدونس والشبت. تغّطى الطنجرة، وتبقى 

على النار، لعشر دقائق. تمّلح الشوربة وتبّهر، بحسب الرغبة. 
يُزّين الطبق بالمزيد من فرم البقدونس.
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كيكة الشوكوالته البسيطة
المقادير:

- البيض: 4 حبات
- سكر: نصف كوب
- دقيق: نصف كوب

- الكاكاو: ملعقة كبيرة ونصف
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة (لدهن الصينية)

- دقيق: ملعقة كبيرة (لدهن الصينية)

طريقة التحضير:

حّمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني صينية فرن 
بالزبدة والدقيق.

في قدر على حمام مائي، ضعي السكر والبيض، واخفقي 
المزيج حتى يكثف ويتماسك.

اسكبي مزيج البيض في وعاء الخفاق الكهربائي، واستمري 
بالخفق حتى يتجانس المزيج ويصبح لونه أبيض.

انخلي الدقيق والكاكاو فوق مزيج البيض، وبواسطة سباتوال، 
قّلبي المكونات بحذر حتى يتجانس المزيج دون أن يخسر 

قوامه
اسكبي العجينة في صينية الفرن، وأدخليها إلى الفرن لـ20-

25 دقيقة حتى ينضج الكيك، وتأكدي من درجة نضوج الكيك 
عبر غرس عود خشبي فإذا خرج نظيفًا يعني ذلك أن الكيك 

أصبح جاهزاً
أخرجي الصينية من الفرن اتركيها جانبًا حتى يبرد الكيك، ثّم 

اقلبيه على رّف التبريد واتركيه جانبًا حتى يبرد بالكامل. 
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متابعات

بحضور السفير السويسري

شوكوالته «الديراخ»
يفتتـــح فرعـــه الجديـــد فــي «دوحـــة فستيفــــال سيتــــي»
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السويسرية  للشوكوالته  «الديراخ»  متجر  افتتح 
الفاخرة، فرعه الجديد في مجمع «دوحة فستيفال 
سيتي»، بحضور سعادة السيد إدغار دوريغ، سفير 
سويسرا لدى قطر، والسيد محمد يوسف الجابر، 
شوكوال  سويس  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
وكيلة العالمة التجارية الديراخ، وعدد من ممثلي 
شوكوالته  وعشاق  المحلية  ا�عالم  وسائل 

«الديراخ».

مفهوم رفيع
ومن جانبه، قال سعادة السيد إدغار دوريغ، سفير 
هامش  على  تصريحات  في  قطر،  لدى  سويسرا 
أكون  أن  لي  لشرف  «أنه  االفتتاح:  حفل  حضوره 
متواجداً في هذا االفتتاح الخاص لفرع شوكوالته 
وفق  والُمعدة  عالمًيا  المشهورة  الفاخرة،  الديراخ 
أعلى المكونات العالية الجودة، وهذا المفهوم 
بدًءا  السويسرية  المتاجر  جميع  تعكسه  الرفيع 
من الساعات والمجوهرات ومروراً بالشوكوالته. 
وأشكر القائمين على المتجر على هذه الدعوة، 
قضاء  العالمة  ولزبائن  التوفيق  لهم  وأتمنى 
وقت ممتع في تجربة الشوكوالته السويسرية».

الرئيس  الجابر،  يوسف  محمد  السيد  وقال 
وكيلة  شوكوال  سويس  لشركة  التنفيذي 
بالشكر  أتقدم  أن  «أود  الديراخ:  التجارية  العالمة 
الجزيل لسعادة السيد إدغار دوريغ، سفير سويسرا 
لدى قطر على حضوره حفل افتتاح الفرع الجديد 
السويسرية  التجارية  للعالمات  المستمر  ودعمه 
بالجودة  اسمها  ارتبط  لطالما  التي  قطر،  في 
دائمًا  نحرص  فإننا  المنطلق  هذا  ومن  العالية، 
على جذب العالمات السويسرية مثل شوكوالته 
الشوكوالته  منتجي  أفخر  من  تعتبر  التي  الديراخ 
كبير،  بشكل  توسعت  وقد  عالمًيا،  الطازجة 
أننا  كما  قطر،  في  هنا  العالمة  بتواجد  رحبنا  وقد 
عالمات  جذب  على  سنعمل  المستقبل  في 
أخرى  فروع  افتتاح  في  والتوسع  أخرى،  سويسرية 
التوسع  على  دؤوب  بشكل  ونعمل  محلًيا،  لها 

في نشاطنا التجاري في السوق».
ومن جانبه قال السيد تيمور مرشاد المدير العام 
دوحة  مجموعة  في  الجديد  المتجر  لـ«الديراخ»: 
ومختلف،  جديد  بنموذج  صمم  سيتي  فستيفال 
الذي  اQوسط  الشرق  في  نوعه  من  اQول  ويعتبر 
القطرية،  الهوية  مع  السويسري  الذوق  يجمع 

ليلبي جميع اQذواق ومختلف الجنسيات.
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سيارات

تحت شعار  «هدفنا اسعادكم»

مازدا-قطر تستقبل العام الجديد
بحملة ترويجية متميزة
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لسيارات  الحصري   الوكيل   ، الوطنية   السيارات  شركة  أعلنت 
مع  تزامنا  جديدة   ترويجية   حملة  اطالقها  عن   قطر   في  مازدا 
بهدف  وذلك   ، لعمالئها  التقدير   من  كنوع  الجديد  العام  بداية 
، وجعلها تجربة  المتميزة»  االستمتاع بتجربة  «متعة قيادة مازدا 

ممتعة وخالية من المتاعب.
االستمتاع  للعميل  يمكن   ، الترويجية  الحملة  هذه  خالل  ومن 
بالحصول على اسعار مغرية وعروض ذات قيمة مضافة حصرية 
على موديالت 2020 من فئات السيدان وسيارات الدفع الرباعي. 
وبالنسبة لسيارات    مازدا    CX9 العائلية متعددة االستخدامات 
مجانًيا  شامًال  تأميًنا  العرض  يشمل   ، مقاعد)   7 و  صفوف   3)
يأتي  (أيهما  كم   50،000  / سنوات   3 لمدة  مجانية  وخدمة 
 5 لمدة  محدود  غير  ضمان  إلى  با�ضافة  مجاني  وتسجيل  أوًال) 

سنوات مع خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

 كما يمكن للعمالء الذين يشترون موديالت  مازدا 3 و مازدا 6 و 
ومازدا  CX3 االستفادة من التأمين الشامل المجاني والتسجيل 
با�ضافة إلى ضمان غير محدود لمدة 5 سنوات كم إلى جانب 

خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات
وتشمل الحملة ايضا  فئات مختارة من طرازات 2021 مع تأمين 
مجاني وتسجيل مجاني با�ضافة إلى ضمان غير محدود لمدة 
سنوات.   5 لمدة  الطريق  على  المساعدة  خدمة  مع  سنوات   5
ويستطيع العميل إلى جانب طرق الدفع العادية ، اختيار خطط 

تمويل داخلية مرنة تخضع لموافقة االئتمان.
هذا وتسعى شركة السيارات الوطنية جاهدة في دعم السوق 
القطري بأفضل الطرازات التي تحقق رغبات وطموحات عشاق 
تنوع  في  الشركة  تبدع  وكعادتها  قطري  في  السيارات  عالم 

عروضها التسويقية فيما يلبي طموحات العمالء.



بقلـم : حنـان بديـع
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عيناك والمطر

شعــر



بقلم : ذهبيـة جابي
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رائحـة الكتـب
كتــاب مــن ذهــب

مقـال
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زهـرة السيـد

إنتي في قليبي حبيبة

 

 






