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إيجري سلف ويندنغ
تدخل عالم الساعات الراقية

تخرج ملهمة ڤاشرون كونستنتان في 
عالم صناعة الساعات إلى العلن اليوم 

بنسخة جديدة مدهشة تلف المعصم 
بسوار جديد طري من الذهب الزهري 
عيار 18 قيراطًا 5N. وبحلتها الجديدة، 

تشكل نسخة إيجري سلف-ويندنغ الرفيق 
المثالي لمناسبات الليل والنهار-وتنضح 

بجاذبية ال تقاوم.
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جديد السوق

إبداع جريء، وشكل متناغم، ورمز للعائلة الواحدة، 
ومشاكس دائم الحركة، ويجسد صميم مجوهرات 

شوبارد: إنه القلب؛ النابع من سعي دار شوبارد 
المستمر نحو بلوغ أسمى درجات التفوق. يتمتع 

شكل القلب بمكانة مرموقة ضمن مجموعة 
مجوهرات التمائم (Happy Diamonds Icons) ويعزز جماله 

أحجار اjلماس المتراقصة، واليوم ينضم إلى هذه 
المجموعة تشكيلة من الخواتم واjساور والقالئد 
واjقراط المصنوعة من الذهب اjخالقي. فتجلت 

النتيجة في إبداعات تشع بسحرها اmسر. 

Happy Diamonds Icons
بلوغ أسمى درجات 

التفوق
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تتألق العديد من التصاميم المغلقة والمتقاطعة 
والمفتوحة بألماسات متpلئة ومشرقة، حيث يتميز 

السوار والخاتم في تشكيلة Atlas X من تيفاني أند كو 
بقطع اjلماس المرّصع على شكل قرص العسل، 

�براز جمال التصميم الذي يطغى فيه بريق اjلماسات 
على تفاصيل المعدن. وتجمع تشكيلة Atlas X بين 

الرموز المغلقة والمفتوحة البتكار خيارات ال متناهية 
من التصاميم بأشكال مختلفة وزوايا أنيقة وقصات 

عصرية يمكن تنسيقها بأساليب متنوعة لتالئم كافة 
المناسبات.

Atlas X
من تيفاني آند كو تجمع 

بين الرموز المغلقة 
والمفتوحة

نوعة لتالئم كافة عصرية يمكن تنسيقها بأساليب متن
لمناسبات.
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جديد السوق

تحتل أطوار القمر مكانة خاصة في قلب المرأة، كما تحتل 
مكانة معتبرة ضمن مجموعة (IMPERIALE) المتميزة 

من دار شوبارد السويسرية العريقة. تمثل أطوار القمر 
ومشهد كوكبة اjبراج دعوة لالنطالق في رحلة شاعرية 

بين التماوجات المتpلئة من اللونين الوردي واjبيض 
لصدف اللؤلؤ التي تضفي بدورها ا�شراقة والتألق على 
أحجار اjلماس النفيسة. وتمتد نفحة ا�بداع إلى صميم 
L.U.C 96.25-) هذه التحفة البديعة لتتجلى في حركة

C) اjوتوماتيكية التعبئة التي تفتقت عنها الخبرة الفذة 
لمصنع شوبارد (Chopard Manufacture) في سويسرا. 

تتميز ساعة (IMPERIALE Moonphase) بجمال شكلها بقدر 
 L.U.C) جمال مضمونها المستمد من استخدام حركة

C-96.25)، لتؤكد بذلك على مدى اهتمام صناعة الساعات 
بالمرأة. فعلم قياس الوقت هو أحد فروع علم الفلك؛ حيث 
يستمد أساسياته في التسلسل الزمني من مراقبة اjفالك 

السماوية للشمس والقمر. 

 Imperiale Moonphase
ساعة مفعمة بالشاعرية والفرح

Haute Joaillerie
تشكيلة مكرّسة لتجسيد 

أسمى المشاعر
تستعرض دار شوبارد «صاحبة القلب الكبير» سحرها 

الرومانسي من خالل ثالثة أزواج من اjقراط تعتمد شكل 
القلب الذي يمّثل رمزاً دائمًا للحياة والحب. صنعت هذه 

ا�بداعات الجديدة من الذهب اjخالقي اjبيض عيار 18 
قيراط أو من التيتانيوم الملون لتشع بوهجها الرقيق 

على وجوه النساء وتمنحهن مظهراً فاتنًا وإطاللة 
مفعمة باjلق.

تنضم ثالثة أزواج من اjقراط المستوحاة من أحد أهم 
رموز شوبارد، التي تحمل لقب «الدار صاحبة القلب 

 Haute) الكبير»، إلى مجموعة الدار من المجوهرات الفاخرة
 .(Joaillerie
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تشّكل إبداعات (Happy Hearts) أكثر من مجرد قطع مجوهرات، فهي بمثابة رمز للقلب الفياض بالعطاء وا�بداع 
الذي ال حدود له. حيث ينبض القلب الذي أصبح رمزاً لدار شوبارد بانسجام مع الدوافع العزيزة على كارولين 

شوفوليه، ليبث طاقته النابضة بالحيوية في إبداعات مجموعة (Happy Hearts). وبذلك تجلت النتيجة النهائية 
في مجوهرات مبهجة وبغاية اjناقة تكتسي بحّلة من عرق اللؤلؤ بلون زهري ناعم من إبداع ناتاليا فوديانوفا 

ضمن مجموعة (Happy Hearts) الجديدة، والتي قدمتها لدعم مؤسسة (Naked Heart Foundation). تمثلت هذه 
ا�بداعات الجديدة في سوار رقيق وعقد طويل وأقراط بتصميم الثريا صنعت جميعها من الذهب اjخالقي 

اjبيض أو الوردي عيار 18 قيراط. 

Happy Hearts
نبض القلب الكبير لشوبارد 
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جديد السوق

رُفِع الستار عن العرض القرمزّي المذهل للوقت الذي 
 Happy) يتألق بأداء مسرحّي في ساعة شوبارد الرمزية

Sport)، حيث تستعرض بحّلة احتفالية إيقاع رقصة 
مهيبة عنوانها الحظ السعيد. ترتدي الساعة حلة 

قرمزية ساحرة تكسو علبتها المصنوعة وفقًا للنسبة 
الذهبية بقطر 33 ملم من الذهب الوردي عيار 18 

قيراط. هذا التجسيد النهائي الرفيع للتوجه الرياضي 
اjنيق يؤوي ثمانية أحجار ألماس متراقصة. ويرافق 

ساعة (Happy Sport) سوار من الجلد اjحمر الالمع، 
بينما تنبض على إيقاع حركة (C-09.01) المصنوعة 

ضمن ورشات شوبارد. 

Happy Sport
ساعة ترتدي

حلة قرمزية ساحرة

L.U.C Lunar One عرض 
مستوحى من الحركة المدارية 

تعتبر ساعة (L.U.C Lunar One) من ا�بداعات الرائدة ضمن 
مجموعة دار شوبارد للساعات الفاخرة (L.U.C)، لما تتسم به 

هذه الساعة من ميزة عرض التقويم الدائم مع عرض فلكي 
jطوار القمر، فهي الساعة الوحيدة في هذه الفئة المزودة بآلية 

عرض فلكي فائق الدقة jطوار القمر يظهر ضمن فتحة دّوارة. 
وتتميز آلية حركة الساعة المعتمدة بدقة الكرونومتر من عيار 

(L 13-L.U.C. 96) بدرجة من الدقة عز نظيرها بحيث ال تحتاج 
إلى أي تعديل زمني إال بعد مضي 122 عام، وقد أعدت هذه 
الحركة لتبث الحيوية في سلسلة جديدة محدودة للغاية ضمن 

هذه المجموعة تتضمن 25 ساعة فقط تكتسي بحّلة من 
الذهب اjخالقي الوردي عيار 18 قيراط، ويزينها ميناء أنيق باللون 

اjزرق الغامق منقوش بزخارف أشعة الشمس. 
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ساعة تستحضر الحكمة والحصاد
بأناقة التقنيات العريقة وغناها وحرفيتها، تلتقط مجموعة ساعات 

(L.U.C) من جديد الرموز الجمالية jبرع الحرف اmسيوية من أجل إبداع 
ساعة «عام الثور» (L.U.C XP Urushi –Year of the Ox). فقد كرس إصدار 

الساعة لهذا العام الرمزي الذي يشير للحكمة والحصاد. ويضم هذا 
ا�صدار المحدود 88 ساعة فائقة النحافة ومتناهية الدقة، مع ميناء مزيّن 

بورنيش «اjوروشي» المشغول بيد كبار حرفيي فن الورنيش اليابانيين 
ليصّور مشهداً يستحضر كدح اjجداد واالزدهار المتواضع واjناقة الخالدة. 

وتعمل الساعة على إيقاع حركة (L.U.C 96.17-L) المصنوعة ضمن 
ورشات شوبارد لتشهد على الخبرة العريقة في صناعة الساعات التي 

يتميز بها الحرفيون في ورشات معمل شوبارد. 

L.U.C XP Urushi
Year of the Ox

L’Heure du diamant
لقاء  اjلماس مع 

التصاميم العصرية
 (L’Heure du Diamant)تلتقط شوبارد من خالل الساعة المجوهرة

جمال أحجار اjلماس بفضل خبرتها التاريخية العريقة التي 
اكتسبتها منذ ستينيات القرن الماضي، حيث تنظم في 

ورشاتها لقاًء يجمع اjلماس باعتباره نخبة اjحجار الكريمة مع 
التصاميم العصرية. وقد انضم مؤخراً إلى هذه المجموعة 
الفريدة ساعة جديدة اتخذت شكل القلب باعتباره رمزاً عزيزاً 

على دار شوبارد، وتزينت بميناء من عرق اللؤلؤ الزهري تتخلله 
.(guilloché) زخارف ناعمة بشكل لولبي متداخل



 (Alpine Eagle) تتميز مجموعة ساعات
بطابعها العصري وشخصيتها الرفيعة 

الحازمة، وتعيد هذه المجموعة 
الرياضية اjنيقة إحياء وتجسيد التحفة 

 (St. Moritz) الفنية المتمثلة في ساعة
باعتبارها أول ساعة يصنعها المبدع 

كارل-فريدريك شوفوليه في عام 
1980، والذي يشغل حاليًا منصب 

الرئيس الشريك لدار شوبارد، حيث وضع 
الخطوط اjولية لمفهوم هذه الساعة 

وصممها بنفسه بدافع من شغفه 
بجبال اjلب والقوة الجبارة للنسر الذي 
يسود فيها. صنعت الساعة من معدن 

استثنائي شديد المقاومة وعاكس 
للضوء يعرف باسم لوسنت ستيل 
223a، وتعمل بإيقاع حركة شوبارد 

(C-0.01) المعتمدة بدّقة الكرونومتر. 

Alpine Eagle
الشخصية الرفيعة

والحازمة
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كل عطر من «شوبارد» يروي 
حكاية ممّيزة مؤّلفة من أجود 

المكّونات الخام والزيوت 
العطرية الطبيعية. تستعين 

الدار بمصادر مستدامة من 
كافة أنحاء العالم، بالتعاون 

مع شركاء ُمعتمدين يجمعون 
أمهر الحرفيين والمنتجين 

المحلّيين.
انطالقًا من فلسفة الدار 

وعنوانها «العطور الطبيعية 
الفاخرة»، يتغّنى العطر بـ30 

مكّونًا عطريًا مستخرجًا بطريقة 
مستدامة. اختارت «شوبارد» 

15 من هذه المكّونات من 
برنامج Naturals Together العالمي 

لالستدامة الذي أطلقته 
شركة Firmenich والذي يجمع 

خيرة الحرفّيين والمزارعين في 
المجتمعات المحلية على 

صعيد العالم.
يُشّكل عطر Love Chopard إنجازاً 

ال يُستهان به، بتركيبته التي 
تحتوي على كحول طبيعي 

ُمعتمد ُمستخرج من نباتات 
مزروعة ومحصودة بطريقة 

مستدامة. توّفق هذه التركيبة 
بين جودة عطرية ممتازة وأعلى 

مستويات النقاوة، كما أنّها 
خالية من الفثاالت والمواد 

المسّببة للحساسّية والكائنات 
المعّدلة وراثيًا.

Love Chopard
عطر يحمل أعلى مستويات النقاوة 

13
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تقّدم تيفاني أند كو خيارات مذهلة من التشكيالت، 
حيث يضمن بريق اjلماس في مجوهرات تيفاني 

الفوز بالوئام وإعجاب الجميع ويمنحها إطاللة الفتة 
في كافة المناسبات.

وتتألق كّل تشكيلة داخل علبة تيفاني الزرقاء 
الفاخرة الشهيرة ®Tiffany Blue Box التي تخطف 

اjبصار.

تيفاني أند كو تضمن إطاللة الفتة
في كافة المناسبات
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تيفاني أند كو تميز
تشكيلتها الجديدة

بقصّات جريئة
أند  تيفاني  من   Atlas X تشكيلة  تأتي  

التصاميم  وهي  أساسية  رموزٍ  ثالثة  كو 
والمفتوحة.  والمتقاطعة  المغلقة 

على  كو  أند  تيفاني  وحرصت 
التي  الحادة  الحواف  على  الحفاظ 
للعالمة  أساسية  بصمة  تشكل 

الشهير  الخطوبة  خاتم  إطالق  منذ 
 Tiffany® Setting تشكيلة  ضمن 
هذه  توسيع  مع   ،1886 عام  في 
المغلقة  التصاميم  ضمن  الحواف 

الجديدة   Atlas X لتشكيلة  والمفتوحة 
بصري  تأثيرٍ  �ضفاء  أوسع  نطاق  إلى 

اjرقام  تضفي  بينما  وجرأة.  قوة  أكثر 
وظالًال  انعكاساٍت  عالية  بمهارة  المحفورة  الرومانية 
جمال  ويبرز  الجريئة.  القّصات  وقّوة  جمال  �براز  حادة 
بفضل  واjقراط  القالئد  في  المتقاطع  التصميم 
العالمة  بصمة  من  تعزز  التي  المتشابكة  القصات 

بأسلوب عصري. 
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تيفاني أند كو تطلق 
تشكيلة ATLAS X الجديدة

كشفت تيفاني أند كو عن طرح تشكيلة 
Atlas X الجديدة، وهي إصدارٌ أكثر جرأة 
وعصرية من تشكيلة ™Atlas الشهيرة. 

وتستوحي تشكيلة Atlas X إلهامها من 
اjرقام الرومانية التي تزيّن الساعة اjيقونية 

في متجر العالمة الرئيسي في الجادة 
الخامسة، با�ضافة إلى تصاميم تشكيلة 

™Atlas اjصلية التي تم إطالقها عام 1995. 
وتضفي تصاميم التشكيلة الجديدة لمسة 

من التميز على إطاللة عاشقات المجوهرات 
الفاخرة. وتتألق تصاميم التشكيلة بزوايا 

أنيقة وخطوط واضحة وقّصات ملفتة 
مع لمسات من الزخارف البسيطة، حيث 
تم تصميمها من الذهب عيار 18 قيراط 

والفضة ا�سترلينّية وقطع اjلماس، 
لتشكل تحفة فنية تحتفي بأهمية الوقت 
في حياتنا وتذكرنا بضرورة االستمتاع بكل 

لحظة منه.
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تألقي مع مستحضرات تجميل وايكون
مستحضرات تجميل وايكون ا�يطالية هي ما تبحثين عنه. مبتكرة بإلهام من الروح ا�يطالية الفريدة في 

الجمال والموضة، وايكون عالمة تجارية إيطالية لمستحضرات التجميل فائقة الجودة ومناسبة اjسعار 
وال تستخدم الحيوانات في منتجاتها على ا�طالق، كما أنها تناسب كل اjعمار ودرجات البشرة المختلفة 
لتمنحها إطاللة جريئة ومختلفة. اmن منتجات وايكون متوفرة حصرًيا في متاجر اليف ستايل في المنطقة.

تتنوع منتجات وايكون لترضي عاشقات الجمال والمكياج من جميع اjذواق. يمكنك االختيار من مجموعة 
مختلفة من أحمر الشفاه وظالل العيون ومنتجات أساس المكياج الخفيفة ومنتجات إضاءة البشرة 

لتدللي نفسك وصديقاتك في موسم تبادل الهدايا. إليك بعض أفضل اختيارات وايكون لتتألقي في 
استقبال العام الجديد. 
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تنبض ساعة سيلتيك ليجاسي بنظام حركة سويسري ـ وجاءت بعلبة  قطرها 24 مم من 
االستيل، وابزيم مزين بالذهب اjصفر وميناء مرصع باللؤلؤ.

سيلتيك ليجاسي هي ساعة شاريول اjيقونية - ساعة كالسيكية راقية وخالدة تتميز بهندسة 
رفيعة جديدة مع إعادة النظر في أشكال ورموز العالمة التجارية.هي تكريم للراحل فيليب 

شاريول - مبتكر العالمة التجارية وإعادة تجسيد لتصميم سيلتيك اjصلي لعام 1983.
يتميز التصميم الحديث من تلك المجموعة بإطار أنحف وبالتالي مينا أكثر انفتاًحا. تم ضبط 

التاج على الساعة 4:00 والقرص الفرعي للثواني عند 7:00 – وهي  نسب مثالية تحدد  قرًصا 
متوازًنا وواضًحا، وصممت ساعات سيليتك ليجاسي بعناية تامة من مواد فريدة jنها تهتم 

بادق التفاصيل.

سيلتيك ليجاسي ..
أيقونة ساعات شاريول الفاخرة 
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«هيدرافيشل كيراڤايـڤ»
لفروة رأس نظيفة وشعر صحي 

مع االستخدام المستمر للشامبوهات الجافة، واالستخدام المفرط لمنتجات الشعر، 
والعرق الناتج عن ممارسة الرياضة والجري، تزداد مشكالت فروة الرأس مثل التهيج 

والحكة والجفاف وغيرها مما يؤدي إلى ضعف صحتها وتدهورها. وتعد مشكالت فروة 
الرأس من أهم أسباب تلف الشعر وضعفه وبطء نموه، وهو ما يؤثر سلًبا على الثقة 

بالنفس إذ أن الشعر الصحي الالمع من اjسباب التي تمنحنا االحساس بالرضا عن 
أنفسنا والثقة في إطاللتنا.
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امنحي بشرتك الصّحة مع «آي إس كلينيكال»
إذا كان من قراراتك في السنة الجديدة المزيد من العناية ببشرتك واتباع روتين فّعال يعيد لها حيويتها 

وتألقها خاصة بعد موسم االحتفاالت التي عادة ما يترك البشرة مجهدة وجافة، فأنت بحاجة إلى مجموعة 
العناية New Year Skin Clear Kit من العالمة التجارية الرائدة في منتجات العناية الفاخرة فائقة الجودة المثبت 

فعاليتها إكلينيكًيا ‘آي إس كلينيكال’. المجموعة الجديدة مبتكرة خصيًصا بتركيبة متطورة من أفضل 
المكّونات النقية من مستخلصات النباتات، والفيتامينات اjساسية، ومغذيّات البشرة الحيوية وكذلك 

مضادات اjكسدة لمساعدة البشرة على استعادة صحتها وتوهجها.
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بداية جديدة 
للعناية بالشعر 

مع فيتو
قد يتسبب انخفاض درجات 
الحرارة والتغير في الرطوبة 

في تأثيرات سلبية على 
شعرك، وهذا هو الوقت 

المثالي لتمنحي شعرك 
مزيًدا من العناية والتدليل 
مع منتجات فيتو الحاصلة 
على جوائز الجودة، والتي 

تتعامل بلطف وفعالية مع 
شعرك وفروة الرأس على 

حد سواء. ابتكر منتجات 
فيتو خبير تصفيف النجوم 

«باتريك أليس» لتكون 
منتجات نباتية خالية من 
البارابين والمواد الضارة.

تحتوي هذه المجموعة التي 
يفضلها خبراء التصفيف 

على المستخلصات النباتية 
الغنية بمضادات اjكسدة 
مثل حمض الهيالورونيك، 
وفاكهة الجريب، والعناصر 

المغذية فائقة الجودة 
لترطيب الشعر بعمق، 

ومنحه الكثافة والحجم 
الغني، وحمايته من 

التأثير الضار للموجات 
فوق البنفسجية من خالل 
المنقيات الطبيعية التي 

تحمي الشعر من أضرار 
الحرارة المؤكسدة. مجموعة 

ا�صالح والحماية من الحرارة 
من فيتو يمكنها معالجة 

أكثر أنواع الشعر تلًفا 
وتضررًا!.
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مستحضرات «دابر أمال» لعناية 
مثالية للشعر في فصل الشتاء

يحتاج الشعر إلى عناية إضافية خاصة عند حلول فصل الشتاء حيث 
تساهم عوامل مثل البرودة والجفاف في سلب الزيوت الطبيعية 

الموجودة في الشعر مما يجعله أكثر عرضة للتساقط، التقصف 
وظهور القشرة.

يعتبر زيت الشعر «دابر أمال» أحد أهم الحلول الطبيعية فعالية في 
عالج مختلف مشاكل الشعر كما أنه مصدر غني بفيتامين سي 

ومضادات اjكسدة إضافة لكونه يحتوي على نسبة عالية من 
الحديد والكاروتين. 

وإلى جانب زيت الشعر دابر أمال الغني عن التعريف، تمتلك عالمة 
«دابر» مجموعة متنوعة من مستحضرات العناية بالشعر التي 

تستخدم زيت أمال كمكون أساسي. بدءاً من الزيوت المعالجة 
لتساقط الشعر والتي تساعد على تجديد خاليا فروة الرأس.

بديل الزيت من «دابر أمال» 
لتغذية إضافية وشعر صحي

باتت مهمة الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه و نعومته شبه مستحيلة في 
يومنا هذا، خصوصًا مع االستخدام المتكرر jدوات تسريح الشعر الساخنة، 

التلوث الجوي، أو حتى التقدم في السن، كل هذا يترك خلفه خصالت شعر 
متكسرة وجافة ومتضررة. ما هو الحل؟ بديل زيت يمنح نعومة مثالية مع 

الحفاظ على لون ولمعان الشعر والتخلص من الخصل المتشابكة! دللي 
شعرك وضاعفي من لمعانه مع بديل الزيت من «دابر أمال». 

باتت مهمة
يومنا هذا، خ
التلوث الجو
متكسرة وج

الحفاظ على
شعرك وض
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ماركس وسبنسر تطلق 
 Goodmove تشكيلة
للمالبس الرياضية

أعلنت عالمة ماركس وسبنسر عن إطالق 
تشكيلة Goodmove للمالبس الرياضية للرجال 

واjطفال لموسم ربيع 2021. وتأتي هذه 
الخطوة بعد عام على نجاح تشكيلة المالبس 

النسائية الربيع الفائت، لتقدم العالمة بذلك 
خيارات متكاملة لجميع أفراد العائلة. 

وتضم التشكيلة المرتقبة طيفًا واسعًا من 
اjزياء الرياضية المصممة خصيصًا للتحفيز 

على اتباع نمط حياة صحي وتعزيز الطاقة 
والحيوية، بدءاً من الجاكيتات المبتكرة ووصوًال 

إلى المالبس العملية المخصصة لممارسة 
التمارين المكثفة. وتتبنى العالمة تصاميم 

عصرية وطبعات تحمل بصمتها الخاصة 
وأقمشة مستدامة وتكنولوجيا مبتكرة لتقديم 

قطع تلبي تطلعات عشاق الرياضة والنشاط. 
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يقدم خدمات شاملة بأسعار منافسة 

نيلـي بيجانـي بيوتـي سنتـر
يعـود بحلـة جديـدة

خدمات  التجميل  في  المتخصص  بيجاني  نيلي  مركز  يوفر 
لتنظيف  حديثة  طبية  معدات  استخدام   خالل  من  متنوعة 
البشرة  وعالج الشعر فهو يخرج عن ما يقدمه  الجميع لمفهوم 
الشعر  تصفيف  على  يقتصر  الذي  البسيط  التجميل  صالونات 
والبشرة،  بالجسم والشعر  الكاملة  العناية  إذ يشمل  والمكياج 
البالتينية  فهناك أقسام خاصة بالبديكير والمناكير في الصالة 
غرفة  عبر  جديدة  بطريقة  المغربية  والحمامات  باjظافر  للعناية 

السونا الخاصة مع  المساج و تنظيف البشرة و غيرها.
نيلي  التجميل  مركز  يوفرها  التي  الجديدة  الخدمات  أبرز  ومن 
الرأس  لفروة  ديتوكس  تقنية   استخدام  الشعر  لعالج  بيجاني  

و  الرأس  فروة  تطهير  و  للتكثيف  للشعر  طبيعي  عالج  وهو 
لبصيالت  الغذاء  عملية  لتسهيل  وذلك  القشور  من  تنظيفها 

الشعر.
والتقتصر خدمات نيلي بيجاني  بيوتي سنتر على الشعر فقط 
حيث تقدم أحدث االجهزة للعناية بالبشرة  بنظام متطور متعدد 
با�ضافة  اjوكسجين  وضخ  اmمن   الضوء  بين  يمزج  الوظائف 
المترهلة  العضالت  لشد  الجسم  كهرباء  تردد  تحفيز  لخاصية 
للتخلص  العمق  من  الجلد  تنظيف  في  وتساهم  الوجه،  في 
من الرؤوس السوداء والبيضاء مع مكافحة ظهور حب الشباب 

والقضاء على آثارها.



26

جديد السوق

لدى روجيه دوبوي الُمبدع 
التسلسلي قناعٌة راسخة في 
تخّطي الحدود. إن روح روجيه 

دوبوي الجريئة وإبداعها الجامح 
المتأّصل في جيناتها يدفع بالدار 

دائمًا إلى استكشاف مجاالت 
مجهولة في قطاعات عّدة من 

اjساليب الجمالية والبحث 
التقنّي. والنتيجة اjكيدة لهذه 
المقاربة الحرّة هي شكل فريد 

من التقنية الساعاتية المتطّورة 
التي يتّم التعبير عنها من خالل 
ساعات جريئة. فتبتكر دار روجيه 

دوبوي بشكل طبيعي طرازات 
مصّممة لُنخبة حصريّة من 

اjشخاص الذين ال يخشون التمّيز 
عن اmخرين. ويستعّدون هؤالء 

الستكشاف مستويات جديدة من 
نشوة صناعة الساعات مع إطالق 
أحدث االبتكارات الساعاتّية الفنّية 

بأسلوب روجيه دوبوي: ساعة 
أكسكاليبور بالكاليت.

روجيه دوبوي..
قناعٌة راسخة في تخّطي الحدود

ار 

ة 

ّززيز 

من 
ق 
ّةةّية 

ييي تخّطي الحدود
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تكشف أوديمار بيغه، النقاب عن 
نُسخٍة جديدة من ساعتها «رويال أوك 

الُمهيكلة ذات عجلة التوازن المزدوجة 
 Royal Oak Double Balance –

Wheel Openworked» التي تجمع 
ما بين الهيكل اjنيق المصنوع من 

السيراميك وتصميم الميناء المفعم 
بالتباينات الدقيقة. إنها المرّة اjولى 

التي يتم فيها تقديم ساعة «رويال 
أوك الُمهيكلة ذات عجلة التوازن 

الُمزدوجة» بهيكٍل وسوارٍ مصنوعين 
من السيراميك اjسود، وقد أُجرِيَت 

يدويًا التشطيبات النهائية واjداء 
الختامي على كليهما يدويًا، بتناوٍب 

بين الصقل الساتاني الخطي الناعم 
والصقل الالمع، ذلك التناوب الذي 

يُمثل إحدى العالمات الفارقة والممّيزة 
jوديمار بيغه.

أوديمار بيغه ..
تصميم مفعم بالتباينات الدقيقة
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Bally تحتفي بالقّوة 
الراسخة للمنتجات 

المصنوعة يدويًا
تكشف عالمة Bally النقاب 

عن مجموعتها لموسم ربيع 
وصيف 2021 تحت اسم  

Elemental Balance والتي تقّدم 
إشادًة إلى إرث الدار ومهارتها 

الحرفية باستخدام مواد 
طبيعية وتفاصيل تحمل 

بصمتها. تحتفي مجموعة 
الموسم الجديد بالقّوة 

الراسخة للمنتجات المصنوعة 
يدويًا، وتُعرَض jول مرّة على 

نظام افتراضي متاح في جميع 
أنحاء العالم عبر منّصتنا 

. Bally Studio الرقمية الخاصة في
تستكشف المجموعة العالقة 

الوطيدة بين البشر والبيئة 
طارحًة مفهوم الفخامة في 

عالم مليء بالتفاؤل حيث 
تتزاوج الجلود المنسوجة 

نسجًا دقيقًا وأقمشة الرافيا 
الخام والقّش المتشابك بدّقة، 

تأكيداً على أهمية التقنيات 
البسيطة والراقية التي ال يبليها 

كرّ اjيام.
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تطلق منصة ماتشس فاشن، وجهة التسوق 
العالمية الفاخرة، تشكيلة من قطع اjزياء 

اjساسية التي ال بد لكل سيدة ورجل من 
الحصول عليها للتألق بإطاللة عملية ومريحة 

وأنيقة في وقت واحد.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قالت ناتالي 
كينجهام، مديرة قسم الموضة وعمليات 
الشراء لدى المنصة: « نحرص عبر منصتنا 
على توفير كافة تصاميم اjزياء اjساسية 

التي تحتاجها السيدة اjنيقة، مثل القميص 
اjبيض والسترة السوداء وغيرها. وتوفر 

التشكيلة الجديدة كافة هذه الخيارات ضمن 
وجهة واحدة وبأسعار تناسب كافة الميزانيات 

بتوقيع العديد من العالمات مثل القميص 
اjبيض من عالمة راي ومن ذا راو، والكنزات من 

أنوذر تومورو وإكستريم كاشمير. وسنحرص 
على توفير هذه القطع المميزة والعملية عبر 

المنصة دائماً».

أزياء �طالالت عملية 
ومريحة وأنيقة في 

«ماتشس فاشن»
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إيترو تعكس 
اللمسات الجمالية 

العفوية للقطع 
الفردية

تقّدم عالمة إيترو تشكيلًة 
مميزًة من اjزياء الرجالية 

لموسم ربيع وصيف 2021 
مع تشكيلة حصرية للسيدات 

خاصة بموسم العطالت، حيث 
تبرز تصاميم جديدة jشهر 

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 اjحذية 

المسّطحة.
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تشكيلة «دار جيني» 
الجديدة تستمد 

سحرها من جمال 
الطبيعة الخالبة

أطلقت دار «جيني» لpزياء 
مجُموعتها الجديدة لموسم 

ربيع وصيف 2021، حيث تطرح 
هذه المجموعة الُمذهلة 

رسائل إيجابية وُملهمة 
تُركز على التجربة الُمريحة 
والتصاميم المتفرّدة ذات 

التفاصيل العصرية واjنيقة. 
وتستمد مجموعة هذا 

الموسم سحرها من جمال 
الطبيعة الخالبة في إيطاليا، 

وهو ما يظهر بوضوح من خالل 
الظالل واjلوان والرسومات 
التي تسرد قصة ُملهمة عن 

مالمح الفن والموسيقى 
والتاريخ لهذا البلد العريق. 

وتضم المجموعة 42 تصميمًا 
تم عرضها في الحديقة حول 

إحدى البحيرات التي يتزيّن 
سطحها بأزهار زنبق الماء 

الساحرة. 
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تجميل
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•• في البداية كيف تقدمين نفسك للقراء؟
عائشة بيروزي ، أول خبيرة تجميل من قطر حاصلة على منصب 
سفيرة معتمدة jكاديمية ماربيا ل�حتفاالت من أسبانيا با�ضافة 
أكاديمية  أنني أشغل منصب مدربة تجميل معتمدة لدى  إلى 

ماربيا في أسبانيا،ملقا .
من  الفخرية  الثقافة  سفيرة  لقب  على  حصولي  إلى  با�ضافة 

خالل برنامج السفراء الفخريين مع هيئة متاحف قطر .

•• لماذا اخترتي عالم المكياج ومن أين نبعت هذه الميول 
منذ البداية ؟

أعتبر نفسي أني تأخرت في إظهار موهبتي وذلك بسبب حياتي 
المهنية التي كانت تأخذ وقتي كله ولكن رُب ضارٍة نافعه فعند 
الوقت  موهبتي  أمنح  إن  قررت   2016 عام  لوظيفتي  فقداني 
واالهتمام الذي تستحقه كما أن حبي وعشقي لpلوان وعالم 

في  جريئة  كنت  حيث  الدراسة،  أيام  منذ  به  ُعرفت  التجميل 
اختياري jلوان كل ماحولي ليس فقط أدوات التجميل بل حتى 
ومتابعة  استخدمها  التي  والدفاتر  بها  أكتب  التي  اjقالم  ألوان 

اليوتيوب وخبراء التجميل العالميين لكل ماهو جديد .

•• هل فن المكياج موهبة أم يمكن تنميته بالممارسة ؟
لذلك   ، وصقلها  لتنميتها  تحتاج  موهبة  أعتبره  المكياج  فن 
لتكبر  واالهتمام  للعناية  بحاجة  كطفل  موهبتي  مع  أتعامل 
موهبة  فكل   . ذاته  بالمجال  غيرها  عن  وتتميز  الموهبة  هذه 
والرقة  والرعاية  الدلع  يعشق  فن  المكياج  وفن  ا�همال  يقتلها 
في التعامل خاصة أنه فن يتعامل مع بشر وليس لوحات جامدة.

•• ماذا تعني لك ا+لوان ؟
للحياة  نظرنا  لو  وتخيل  الحياة  لمعنى  اختصار  هي  اjلوان 

خبيـــرة التجميـــل

عائشة بيروزي المعروفة بأوشا : 
ا+لوان هي اختصار لمعنى الحياة 

إلى عالم التجميل نأخذكم حيث التقينا بخبيرة التجميل عائشة بيروزي المعروفة بأوشا 
حيث اشتهرت على أكثر من منصة وتقدم مضمونا يهم كل فتاة وسيدة باحثة عن 

الجمال ، هنا التقينا بها وكان معها هذا الحديث عن عالمها المييز والجميل 
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بجميع اjلوان كم حياًة جميله سنعيش في كل 
لون ، اjلوان هي الجزء الذي ينبض بداخلي وأجد 
أكون  عندما  فيه  غارقة  تجدني  لذلك  فيه  نفسي 
ورش  من  ورشة  أو  التجميل  حصص  من  بحصة 

التجميل التي شاركت فيها .

•• ما أبرز ماتتميزين به عن غيرك ؟
التغيير  حب  يعزز  مما  الصندوق  خارج  التفكير 
شخصيتي  مايميز  الحال  بطبيعة  هو  الذي 
الحياة  في  أو  المهنية  الحياة  في  سواء 
ليس  التجميل  عالم  أن  حيث   ، الشخصية 
وليس  المجال  هذا  في  زمالئي  وال  فقط  أنا 

محدوداً في قطر .

•• ماهي معايير الجمال بالنسبة لك؟
المعيار  هي  اjخالق  بجمال  المكتملة  الثقافة 
للشكل  تطرقنا  فلو   ، بنظري  للجمال  اjساسي 
وال  غيره  عن  يميزه  جمال  شخص  لكل  الخارجي 
أعتقد بأن هناك معايير من أمتلكها أمتلك الجمال 

وفقد الجمال من فقدها .

وللمرأة  للفتيات  تحملينها  التي  الرسالة  ما   ••
بشكل عام ؟

او  ويصقلها  يقويها  من  وأنِت  ملكك  موهبتك 
واليكتمل  الشكل  على  اليعتمد  والجمال  يضعفها 
بال ثقافة فكوني ربة منزل أو موظفة أو طالبة مثقفة 
ُعرفت بثقافتها وطموحها الالمحدود ولتكن أولوياتك 

التعليم فالجمال بعقل فارغ لن يؤسس جيًال واعيًا .

الجمال 
بعقل فارغ 
لن يؤسس 
جيال واعيا 
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•• ماتعليقك على انتشار عمليات التجميل بشكل 
مبالغ فيه ؟

نتيجة  فيه  مبالغ  بشكل  التجميل  عمليات  انتشار 
السريعة  والحلول  بالتجميل  واالهتمام  الوعي  قلة 
طريق  عن  المشكلة  معالجة  با�مكان  أنه  حين  في 
مختص  طبيب  بمراجعة  والجسم  بالبشرة  االهتمام 
في   ، الرياضة  وممارسة  الصحي  الغذائي  والنظام 
الوقت ذاته لست ضد عمليات التجميل في حال دعت 

الحاجة لها .

•• هل بإستطاعة المكياج تغطية العيوب ؟
jسباب  تكون  باjصح  مشاكل  أو  عيوب  هناك  نعم 
ويصعب  العين  حول  الغامقة  كالهاالت  وراثية 
العيوب  تغطيتها بخافي  بالمئة فيتم  معالجتها مئة 
معالجتها  يمكن  التي  العيوب  إخفاء  ضد  ولكني   ،
التجميل  بمواد  الشمس  بسبب  والتصبغات  كالبثور 
فمعالجتها وإبراز جمال البشرة هو التجميل الدائم أما 

مواد التجميل فهي مؤقته .

موسم  الموسم  هذا  مكياج  يميز  مالذي   ••
الشتاء؟

منتجات  ابتكار  في  بجهد  العالمية  الماركات  عملت 
بالنسبة   ، الشتاء  موسم  مكياج  تميز  التي  التجميل 
والتالعب  الفاونديشن  عن  االبتعاد  دائمًا  أفضل  لي 
إلى  با�ضافة  المالمح  �براز  والهاياليت  بالكونسيلر 
أصبحت  كما   ، للشفاه  والغامقة  الوسط  اjلوان 
العناية بالرموش أهم من استخدام الرموش الصناعية 

أي العودة للجمال الطبيعي.

هل  التجميل  فن  عالم  في  تواجدك  عن  حدثينا   ••
من  المزيد  هناك  أن  أم  ماتريدين  إلى  وصلتي 

الطموحات؟
التي  والقوة  عائلتي  دعم  بفضل  الحمد� 
إياها والدي «رحمه ا�» وصلت الى ماأنا  منحني 
عليه اليوم ولكني دائمًا أعتبر نفسي بأني الزلت 
في البداية ، فعالم التجميل اليقتصر على مكياج 
طموحي  تجميل  وكخبيرة  فقط  تجميل  وأدوات 
بل  المكياج،  وحجوزات  الزبائن  بعدد  اليتوقف 
والذي  متناهي  الغير  العالم  هذا  في  طموحي 
منها  النعلم  التي  المناصب  من  بالعديد  يتميز 
سوى منصب خبيرة التجميل وذلك بسبب انغالق 
الفكر العام حول فن التجميل ، فنجد في الغرب 
للعالمية مستشاري  المجال  الذي وصل فيه هذا 
تجميل ومؤسسين وملهمين وطموحي يشمل 

كل ماسبق.

الثقافة 
المكتمله 
بجمال االخالق 
المعيار 
االساسي 
للجمال 



•• كيف تعرضين أعمالك وكيف تقيمين اbقبال عليها ؟
أني  حيث  بي  الخاصة  االجتماعي  التواصل  منصات  خالل  من 
لعرض  شات  السناب  ومنصة  االنستجرام  منصة  استخدم 
توثيقه  ثم  ومن  مباشر  بشكل  بي  الخاصة  المكياج  خطوات 
بنشره (فيديو وصورة)على صفحة االنستجرام والتي ُعرفت فيهم 
با�ضافة  بمتابعيني،  أعتز  كما  به  كثيراً  أعتز  الذي  «أوشا»  بأسم 
إلى أني في طور تنفيذ الموقع ا�لكتروني الذي سيحتوي على 

أعمالي ، مشاركاتي الخارجية والداخلية ، تجاربي الحياتية .
 

•• كيف أستطعتي صقل موهبتك ؟
التجميل  دورات  في  للتسجيل  فرصة  كل  استغالل  خالل  من 
لمكياج  دورتين  في  شاركت  أني  حيث  قطر  خارج  المتنوعة 
الرأس  قبعات  صناعة  مهارة  وأمتلك  السينمائية  المؤثرات 
تنفيذ  دورات  إلى  با�ضافة  جاهزاً  شراءه  بدل  وتنفيذه  اjصلع 
بالمملكة  كريوالين  شركة  مع  ذلك  وكان  والكدمات  الجروح 

المتحدة  لندن.
العالمية  الماركة  مع  التجميل  في  الدروات  من  لعدد  حضوري 

ماك وأكاديمية لندن .
من  إحترافية  تجميل  خبيرة  شهادة  على  وحصولي  دراستي 

أكاديمية ماربيا لpحتفاالت .
التجميل  خبير  مع  رائعة  مشاركة  لي  كانت  فقد  قطر  في 
السينمائي إبراهيم العقيدي والذي تعلمت منه الكثير من أسرار 

المكياج السينمائي.

•• ماهي المشاركات المميزة لكي في مجال التجميل ؟
السنوي  الحفل  في  تشارك  قطر  من  تجميل  خبيرة  أول   -
لشاطيء النيكي في ماربيا حيث شاركت خالل دراستي هناك 
االختبار  عن  عبارة  المشاركة  وكانت  الحفل  عارضات  لتحضير 
المشاركة  وشروط  قواعد  وكانت  دراستي  فترة  في  التطبيقي 
ليس  دقيقة   20 خالل  العارضة  تحضير  توجب  حيث  متعبة  جداً 

فقط وضع المكياج بل العناية بكل تفاصيلها .
- تقديم ماستر كالس مباشر بمعرض ميرش بمجمع طوار مول 
لوتشي   فيديريكو  العالمي  االيطالي  التجميل  خبير  بحضور 

ماركة بوبا ا�يطالية .
لصالح  لفيديو  الخليجي  المكياج  تنفيذ  في  مشاركتي   -
المجوهرات  بمعرض  الستخدامه  القطرية  الجوية  الخطوط 

والساعات 2020
 

•• رسالة أخيرة منك لكل فتاة قطرية في هذا المجال ؟
كل فتاة في هذا المجال هي فنانة ومبدعة وتمتلك مستوى من 
المجال  هذا  في  هم  لمن  والمطلوب  غيرها  التمتلكها  ا�بداع 
المجال  مع  والتعامل  المعرفة  على  وإصرار  بقوة  االستمرار 
كتخصص ثقافي يُدرس ومثلما تعتنين بالبحث وامتالك أحدث 
من  الذي  الثقافي  بالجانب  االهتمام  علينا  التجميل  صيحات 
شأنه صقل شخصيتنا وتطويره بالدراسة لتجدي لنفسك مكانًا 

في العالمية وليس فقط في قطر .
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عشقت اjلوان 
والتجميل منذ أيام 

الدراسة 
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أزياء

الكـاب
إطاللــة المـــرأة الراقيـــــة

تمنح صيحة الكاب المرأة إطاللة راقية 
وتناسب ذوقها النها من أبرز صيحات 

الموضة الرائجة خالل السنوات 
اjخيرة.

فقد سجلت الكابات الطويلة حضورًا 
مميًزا على مدرجات عروض اjزياء 

الجاهزة خريف 2020 بعضها وصل 
طوله للكاحل 

ال تتردي في ارتداء هذه الفساتين أو 
المعاطف �طاللة مميزة في المساء 

وجربي تنسيقها مع فساتين قصيرة 
بألوان تتناغم معه..

 فقد قدمت العديد من الماركات 
فساتين سهرة لموضة 2021 بصيحة 

الكاب بتصاميم مفعمة باjنوثة 
�طاللة مواكبة للموضة في مختلف 

المناسبات.
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حوار

منــذ البدايــة لمــاذا اخترتــي مجــال التــراث الشــعبي ضمن 
؟ اهتماماتك 

انطالقــا مــن رؤيــة قطــر 2030 ببنــاء مؤسســات عامــة ومنظمــات 
علــى  المحافظــة  فــي  تســاهم  وقويــة  نشــطة  مدنــي  مجتمــع 
القطريــة  والهويــة  القيــم  وتعزيــز  الوطنــي  الثقافــي  التــراث 
ــد  ــن بع ــا م ــا له ــعبية لم ــاب الش ــال اjلع ــرت مج ــالمية واخت وا�س
تاريخــي يعكــس ثقافــة اهــل دولــة قطــر بممارســة اjلعــاب ولمــا 
وتنميــة  واjخالقيــة  التربويــة  القيــم  غــرس  فــي  أهميــة  مــن  لــه 
المهــارات البدنيــة والعقليــة لpطفــال وكذلــك للمحافظــة عليــه 
مــن االندثــار مــن خــالل نشــر اjلعــاب التراثيــة بالمــدارس والمجتمــع
ــة  ــراث والهوي ــشء الت ــم الن ــر بتعلي ــام كبي ــك اهتم لدي
ــطة  ــن ا+نش ــد م ــك العدي ــعبية ول ــة الش ــرس الثقاف وغ
ــطة  ــذه االنش ــت به ــن وصل ــى أي ــال، ال ــذا المج ــي ه ف

ــا؟ ــي آخره وماه

الداخليــة،  المشــاركات  وخارجيــة  داخليــة  بفعاليــات  شــاركت 
بكتــارا،  قطــر  حــالل  اســباير،  فريــج  الســاعي،   بــدرب  شــاركت 
المعــارض التــي تقــام بدولــة قطــر ، شــاركت أيضــا مــع مركــز بــرزان  
باســم  شــخصي  بشــكل  فشــاركت  الخارجيــة  أمــا  البيئــة،  وزراة 
دولــة قطــر بالجزائــر بمهرجــان للتــراث وكذلــك بدولــة الكويــت 
مــع  أشــارك  كمــا  الكويــت  باحتفــاالت  المشــارك  الوفــد  ضمــن 
الجهــات غيــر الربحيــة كمســئولية مجتمعيــة باjلعــاب الشــعبية 

الكرتونيــة  والشــخصيات 
ــره  ــت الفك ــن نبع ــن أي ــدي م ــة الحمي ــن براح ــا ع حدثين
ــل  ــتقبل ه ــي المس ــا ف ــف ترينه ــت وكي ــف تأسس وكي

ــدي ؟ ــة الحمي ــرة براح ــة وراء فك ــك قص هنال
اهتمامــي بإحيــاء اjلعــاب التراثيــة جعلنــي أفكــر بمبــادرة البراحــة 
ــا  ــي أطلقته ــا ) والت ــي براحتن ــا ف ــعار (لمتن ــعبية بش ــاب الش لpلع
فريــق  خــالل  مــن  قطــر  بدولــة  المــدارس  بعــض  مــع  بالتعــاون 

براحة الحميدي إحياء لpلعاب التراثية

الدكتورة مريم الحميدي
ورحلـــة الــــى تراثنــــــا اjصيــــــل

الدكتوره مريم الحميدي، استشاري توجيه تربية بدنية، وباحثة 
في تراثنا الشعبي الجميل، احتضنت الثقافة الشعبية والتراث 

والهوية في كل ماتقدمه وحرصت دوما ان تكون حاضرة 
بأفكارها المبتكره في هذا المجال، عشقت التراث فأبدعت 

في تقديمه وتصويره وايصاله للجمهور ، هي تجد في ذلك 
مسؤولية عظمى، ان تربي جيًال كامًال على اساس قوي من 

االنتماء واالرتباط بالجذور االصيلة ، الدكتوره مريم الحميدي 
تحدثنا في حوارنا معها عن هذه الرحلة الجميلة. 

حــوار : زهــره السيـد
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عمــل صغيــر اســتمرينا تقريبــا ســنتين إال أننــا واجهنــا صعوبــات 
القينــاه  ولمــا  المبــادرة  تلــك  تتبنــي  جهــة  نجــد  لــم  jننــا  وذلــك 
مــن صعوبــات فــي توفــر اjلعــاب الشــعبية حيــث إن أغلبهــا لــم 
يكــن متوفــراً بالســوق وكنــا نصنــع تلــك اjلعــاب بأنفســنا مــن 
هنــا انبثقــت فكــرة مشــروع براحــة الحميــدي حيــث إننــي فكــرت إذا 
صنعنــا اjلعــاب ووفرناهــا بالســوق مــع طريقــة اللعــب سيشــجع 
الكرتونيــة  للشــخصيات  با�ضافــة  ممارســتها  علــى  الجمهــور 
وذلــك  لpلعــاب  المصاحبــة 
لجــذب اjطفــال لتعلــم اjلعاب 
المشــوار  .فبدأنــا  الشــعبية 
الحمــد  و�  م   2015 ســنة 
دخلنــا المــدارس ونشــرنا ألعابنــا 
عمــل  تــم  وكذلــك  اjصيلــة 
الصبــة   لعبــة  فــي  مهرجانــات 
وكذلــك  المــدارس  ببعــض 
أدخلنــا لعبــة اللقفــة ولعبــة بــر 
وبحــر والقيــس والدحــروي والريــن وغيرهــا مــن اjلعــاب التراثيــة 
كمــا و� الحمــد حصلــت الشــركة علــى المركــز الثانــي بجائــزة 
وزارة التنميــة كأفضــل منتــج مطــور لpلعــاب الشــعبية وبجانــب 
خــط تطويــر وانتــاج اjلعــاب التراثيــة هنالــك خــط إنتــاج سلســلة 
براحتنــا للكتيبــات التعليميــة والترفيهيــه كالتلويــن والمتاهــات 
وألعــاب الطيبيــن والقصــص التربويــة كذلــك نعمــل حاليــا علــى 
إنتــاج ألعــاب مبتكــرة  ومرتبطــة بثقافتنــا وهويتنــا وســيتم إنتاجهــا 

قريبــا 

برأيــك ماهــي الوســائل التــي تنغــرس مــن خاللهــا الثقافــة 
ــه  ــائل المتبع ــر الوس ــوم غي ــاء الي ــر أبن ــي فك ــعبية ف الش

حاليــا ؟
وممارســتها  بالمــدارس  التراثيــة  اjلعــاب  تعليــم  إلــى  با�ضافــة 
تعــزز  التــي  الدوريــة  والمهرجانــات  الفعاليــات  إقامــة  إلــى  نحتــاج 

ممارســة ألعابنــا التراثيــة الجميلــة.  
ــد أن  ــات ، الب ــث الذكري ــال حي ــوراء قلي ــى ال ــك إل ــود ب لنع
وراء هــذه الشــخصية ( شــخصيتك ) العاشــقة للتــراث هنــاك 
بدايــة ونشــأة وبيئــة أثّــرت فــي تكويــن شــخصيتك حدثينــا 

عنهــا ؟
ذكريــات جميلــة مــن الزمــن الجميــل كنــا نلعــب القيــس واللقفــة 
نلعــب  كنــا  وكذلــك  الجيــران  وبنــات  اjخــوات  مــع  الحبــل  ونــط 
ــران واjخــوات  البــروي فــي البراحــة التــي وراء البيــت مــع بنــات الجي
وكذلــك كنــا نصنــع عرايــس المــدود مــن عظــام الدجــاج ومــن أعــواد 
الكبريــت ونكســوها بالقمــاش المتبقــى مــن تفصيــل المالبس أو 

مــن المالبــس القديمــة   مــا أجملهــا مــن ذكريــات . 
ــعبي  ــراث الش ــب الت ــرى بجان ــك ا+خ ــن اهتمامات ــا ع حدثين

ــال؟  ــذا المج ــي ه ــة ف ــاريعك القادم ــي مش وماه
المســؤولية ا�جتماعيــة والتنميــة المســتدامة تأخــذ حيــزاً كبيــراً مــن 
اهتمامي ونســال ا� أن يوفقنا في ا�ســتمرار بالعطاء ا�نســاني  
بجانــب مبــادرة البراحــة لpلعــاب الشــعبية التــي أرجــو أن يوفقنا ا� 
وتتبناهــا الجهــات المختصــة بالدولــة ويكــون لــه مقــر بســوق واقــف 
والمجتمــع  بالمــدارس  ونشــرها  الشــعبية  اjلعــاب  �حيــاء  الخــور 
ــا  ــر ألعابن ــزز نش ــي تع ــات الت ــات والمهرجان ــة الفعالي ــن ثــم إقام وم
اjصيلــة للعالــم .  وفــي الختــام أشــكركم جزيــل الشــكر علــى هــذا 

اللقــاء وندعــو الجميــع لمتابعتنــا علــى االنســتغرام.

لعبة شنو تحت الفنجان

لعبة خبصة مريوم

أختام شخصياتنا

لعبة طرة وال كتبة

لعبة الدوامة

لعبة بر .. بحر

دخلنا المدارس 
ونشرنا ألعابنا 

اjصيلة
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ديكور منزلك
يبوح بأسرارك وأكثر
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كّل سّيدة تّتجه إلى ترتيب وتجديد ديكور 
منزلها وفق مزاجها وما تحّب، غير مكترثة 

بإعجاب اmخرين أو عدمه، وهذا دليل على 
أّن الديكور يكشف عن عالقة متينة بينه 

وبين طبيعة الشخصّية وخباياها . وعليه 
إليِك ما يبوح عنه ديكور منزلِك من أسرار:

الجدران الداخلية تخبر الكثير :
هل تعرف ماذا يمكن ان تخبره جدران 

الحائط؟ في الحقيقة ان جدران الحائط 
هي تعبر عن مقدار العصبية لدى 

الشخص، فقد وجد علماء االجتماع ان 
االنسان العصبي او الذي يسيطر عليه 

التوتر ببساطة هو الشخص الذي يقوم 
بإلصاق العديد من الملصقات على 

جدران حائطه الداخلي لغايات اظهار جزءا 
من عصبيته الى الخارج، او طردها بعيدا 

عنه، او يمكننا القول ان هذه الملصقات 
هي جزء من المتنفس الداخلي له مما 

يعانيه من اضطراب عصبي.  

مقاعد متعّددة
إْن كانت غرفة الجلوس في منزلِك تحتوي 

على مقاعد متعّددة وأكثر من تلك التي 
تحتاجها عائلتِك، فإذا أنِت مضيافة ومحّبة 

للعالقات االجتماعّية، تمتلكين شغفًا 
للتسلية وتمضية اjوقات بمرح.

وسائد كثيرة
كذلك الحال بالنسبة للوسائد المتعّددة، 

فأنِت ال تكتفين بوضع العديد من 
المقاعد الستقبال الضيوف بل كذلك 
تسعين لراحتهم وإلى جعلهم يبقون 

في منزلِك jطول وقت ممكن.

ألوان فرحة
إذا كان ديكور منزلِك يحتوي على اjلوان 
الفرحة والواضحة مع رسومات وطبعات 

مختلفة، فإذاً أنِت شخصّية محّبة للسالم، 
على عكس من يسعين للديكور بألوان 

هادئة وحياديّة.

المساحات المفتوحة
تشير المساحات المفتوحة في المنزل، 

مثل غرفة الجلوس المفتوحة على 
المطبخ، إلى أنِّك شخصّية محّبة 

للتجمعات العائلّية الحميمة، ومرّحبة 
بالجميع.



ألوان المنزل تحّدد شخصيّتِك
إذا كنِت تفّضلين اjلوان الناريّة مثل اjصفر 

والبرتقالّي فأنِت شخصّية متفائلة تحّب التركيز 
على منابع القّوة في الحياة مثل النار والشمس. 

بشكل عام يّتصف اjشخاص المحّبون لpلوان 
الزاهية إلى أنّهم مندفعون إلى اjمام، على عكس 

اjشخاص الذين يفّضلون اjلوان الباردة، أما إذا كنِت 
تحبين اjلوان الفاتحة من تدرّجات اjخضر واjزرق 

فأنِت شخصّية منفتحة على الحياة تمامًا كالبحار 
والسماء، فيما تميل الشخصّيات المبدعة إلى 

اjلوان المستوحاة من اjحجار الكريمة مثل الزمرّد 
واjحجار بالّلون البنفسجّي.

لون باب مدخل البيت الرئيسي: البوابة الرئيسية 
هي التي تشير في البدء الى طبيعة الشخص، 

واللون هنا يلعب دورا مهما في التقييم، فاللون 
االحمر او درجاته يشير الى ان صاحب المنزل شخص 

ال يخشى اظهار نفسه، وشخصيته امام الغير، اما 
اذا كان اللون اخضر فهي تعبير عن انه شخص يعتز 

ومتمسك بتقاليده وعاداته، اللون االزرق يخبر انه 
شخص سهل التعامل معه وطبيعته متواصلة مع 

االخرين، اللون االسود يعني ان صاحبها متحفظ 
بعض الشيء.

المنطقة اسفل الكنب والسرير: هذه المنطقة 
قد يمكن اعتبارها المقياس لطبيعة الشخص، هل 

شخص يعيش القلق او الوسواس، فمسألة العناية 
المبالغ فيها عند االشخاص حتى تحت الكنب 

او االسرة تعني انه ممن يعانون الوسواس في 
النظافة الزائدة، فاالختصاصيون في علم االجتماع 

يقولون انه حتى المناطق المخفية في البيت 
هي تحمل بعض الرسائل عن صفات الشخصية 

لصاحب المنزل ، هل هو يعيش هاجس القلق من 
النظافة الى حد الوسواس ام انه انسان طبيعي 

بعض الشيء،
الديكور والشخصية في الحمام: ماذا تستعمل 

jخذ الحمام السريع، هل انت تستخدم الرشاش 
ذو الفتحات الواسعة والكبيرة ام ذاك ذو الفتحات 

الضيقة والبسيطة، هل انت تحب ان تكون االشكال 
منتظمة او تقليدية كلها تنقل بعض الصفات عن 

شخصيتك، فمثال ان كن تستخدم ذلك الرشاش 
ذو الثقوب الواسعة، فأنت شخص تحب المخاطر، 

ال تهاب التجربة، شخص تعشق المغامرات، على 
عكس من يستخدم الفتاحات الضيقة والذي يميل 

الى احتساب كل شيء بقدر معين، ويحب االنتظام. 
هذه االمور تعكس الكثير عن الصفات والطبيعة 

عند الشخص.
ماذا يقول السرير عن الديكور والشخصية: السرير 
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ديكور

س 
ِت

تميل الشخصّيات 
المبدعة إلى اjلوان 

المستوحاة من اjحجار 
الكريمة 
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الشخصية 
المتقلبة تجمع

بين ألوان اjثاث 
المختلفة
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ديكور

يستطيع اخبارنا عن مقدار حبك للعمل ومقدار حبك 
لممارسة النشاطات الرياضية، فبكل بساطة ان كنت 

تقوم بالعناية بالسرير بعد االستيقاظ وتهم بترتيبه، 
فأنت احد االشخاص الذين يحبون العمل، ويحبون 

ممارسة الرياضة بانتظام، اما الذين يتركون السرير على 
فوضاه، هم الذين في الحقيقة يعشقون هذا السرير 

بحيث يرغبون دوما في ان يكون جاهزا الستقبالهم 
بفوضاه.  

كرس المكتب له معنى هو االخر: يختلف تعبير هذا 
الكرسي عن شخصية صاحبه بحسب ان كان كرسيا لينا 

وناعما للجلوس عليه وبين ان يكون صلبا، فالكرسي 
الصلب يشير الى شخصية جدا عنيدة وصعبة لدى 

التفاوض من الصعب التنازل او تغيير وجهة النظر لديها، 
على النقيض من الكرسي الناعم او المريح جدا، وقد يكون 

ان كال من الكرسي وصاحبه يعطي لآلخر شيئا ما، فهو 
اما ان الشخص اكتسب من الكرسي او ان الشخص يختار 

ذلك الكرسي الصلب jنه يعبر عن طريقته في الحياة.
الوضع االجمالي بين الترتيب والفوضى: خبراء 

االجتماع يقولون ان البيت الفوضوي هو داللة على ان 
ساكنه هو شخص اكثر ابداع وخالق من الشخص الذي 

يكون بيته اكثر ترتيبا ومنظما، ولكن ايضا ان البيت 
المرتب والمنظم يشير الى ان صاحبة هو شخص كريم 

جدا .
الوسائد ماذا تقول؟: اذا كانت الوسائد التي تستعملها 

هي كبيرة وواسعة، وذات خطوط كبيرة فهذا االمر يشير 
الى ان صاحبها شخص مرح ومغامر ويحب االتصال 

باjخرين كثيرا، اما اذا كانت الرسوم الموجودة على 
الوسائل هي رسوم هندسية، فهي اشارة الى انه شخص 

يشعر بالحاجة الى شيء ما او شخص ما، هذا االمر مغاير 
اذا كانت الرسوم او النقوش تحتوي على الحيوانات 

فهي اشارة الى المرح ايضا والتواصل عند شخصية 
صاحبها.

على أية حال هناك خمس تصنيفات للشخصيات 
يمكنك أن تتعرف من خاللها على شخصية أحدهم من 

خالل ألوان اjثاث فقط  بعيدا عما سبق من تفاصيل 
وهي:

الشخصية المتقلبة: وهي التي تجمع بين العديد من 
 ألوان اjثاث المختلفة.

الشخصية الهادئة: تلك التي تناسبها ألوان اjثاث 
 الدافئة.

الشخصية العصبية: نجدها تجمع بين ألوان اjثاث 
 الغامقة والصارخة.

الشخصية العسكرية: تختار ألوان اjثاث التي تعبر عن 
 االنضباط والتنظيم، ثابت وواضح مثل أفكاره.

الفنان التشكيلي: يكون اختياره لpثاث بسيط وغير 
واضح مثل أفكاره.
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غرفة 
الجلوس 

ذات 
المقاعد 

المتعّددة 
توحي 

بشخصية 
مضيافة     
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مجتمع

بعــد االنفصــال ..

كيف نتعامل مع
قلوبنا المكسورة؟
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ينظر الكثيرون إلى المشكالت العاطفية على أنها 
أزمة خاصة بالمراهقين يمكن تجاوزها ببعض من 

الترفيه، لكن دراسة حديثة أثبتت أن «انكسار القلب» 
هي عملية حقيقية بمعناها الحرفي كون القلب من 

أكثر أعضاء الجسم حساسية.
إن حالة االنكسار العاطفي حالة خطيرة جيدة، وليست سهلة قد 
تتسبب بالكثير من المخاطر على ا�نسان إن لم يقم هو أو من 
حوله بفهمها بشكل جيد للتعامل معها بشكل افضل، اليكم  
من  التنبؤ  يمكن  التي  العاطفي  االنكسار  مؤشرات  بعض  

خاللها بأننا نعاني من أعراض ما لها عالقة بمشكلة عاطفية ..
اjشخاص  أن  وجد  حيث  والشهية:  النوم  في  تغييرات  تحدث 
عرضة  اكثر  كانوا  النفسية  االنتكاسات  إلى  تعرضوا  الذين 

لفقدان الشهية والتقلب في النوم إلى حد الوصول إلى اjرق.
إطالق الدوبامين كالمدمنين على المخدرات: قد يكون اjمر 
اjكثر غرابة، لكن دراسة أجريت عام 2011 من قبل باحثين في 
أنه عندما يعاني ا�نسان من  جامعة كولومبيا أظهرت 
تبدأ  المشاعر  هذه  االنفصال،  أو  الفراق  صدمة  حالة 
بالتأثير على الدماغ كحالة من االشتياق الشديد، 
مما يشب حالة االنسحاب عند المدمنين على 

الكوكايين .
المناعي:  الجهاز  في  ضعف  حصول 
هو  الشخص،  هذا  عند  الجسد  فحالة 
في  مجهد،  مرهق،  تعب،  متفكك،  جسد 
هذه  مثل  في  الجسم  حالة  إن  الحقيقة 
التفكك،  مرحلة  فعال  هي  المرحلة 

فالجهاز المناعي لديه يصبح اضعف. 
في   : البشرة   على  السلبي  التأثير 
اكتشف   2007 عام  أجريت  دراسة 
الشباب  بحب  ا�صابة  أن  الباحثون 
اjشخاص  عند   23% بنسبة  يزيد 
مستويات  من  يعانون  الذين 
عالية من التوتر (مثل االنفصال 

العاطفي). 
 : مؤقتا  يتوسع  قلبك 
بعد  الجسم  تغيرات  من 
تمدد  حدوث  أيًضا  االنفصال 
نسمع  ما  فكثيرا  القلب، 
الحالة  بهذه  المصابين  عند 
الوفاة  حاالت  في  وخاصة 
قلبي  إن  ”أحس  يقول:  انه 
العادة  وفي  سينفجر“ 
ناحية  وخزات  من  يشكو 
ليس  هذا  فعليا  القلب، 
من  تعاني  عندما  تصورا. 
قلبك  فإن  عاطفية،  أزمة 

يتسع حرفيا في حالة تعرف بأنها متالزمة القلب المكسور.
إذا كنت في حالة االنفصال العاطفي، فهناك العديد من الطرق 
كإنسان  الظهور  من  تتمكن  حتى   – الشفاء  عملية  لتسريع 

فّعال، ال كإنسان ينتحب.
مع  التكّيف  أجل  من  خبراء  وضعها  علمية  طرق  خمس  ستجد 

االنفصال العاطفي القاسي.
السابق:  بشريكك  الخاص  الفيسبوك  حساب  ترصد  ال 
الشخصية  الصفحات  إلى  يتسّللون  الذين  اjشخاص  إن 
أكثر عرضًة لحمل  الفيسبوك، هم  السابقين على  لشركائهم 
مشاعر ضغينة تجاههم، وأكثر رغبة بهم، وأقل عرضة للتعافي 

من ذلك االنفصال.
اكتب قائمة بخمسة أشياء ”يجب أن يمتلكها شريكك“ وخمسة 
أشياء ”ال يمكن تحّملها“ في شريكك المحتمل ، أحد فوائد هذا 

التمرين هي أنك قد تدركين أنه لم يكن الشريك المناسب.
حاول تجنّب إظهار وجود خطب ما فيك : فقدرتك على التعامل 

مع االنفصال ترتبط ارتباًطا وثيًقا بشعورك حيال نفسك.
السابق:   الطرف  نحو  بك  يدفع  سلوك  كل  وقف  فيجب 
بحياتي،  تعد  لم  وأنت  اmن،  حر  ”أنا  تذكر  تفكر  مرة  كل  وفي 
عبارات  مجرد  هذه  لك“،  خسارة  وهي  عني  تخلى  من  فأنت 
في البداية، لكن العقل يتقبلها مع الوقت، فمع اقتناعك بها 
ستجد نفسك قادرا على الكف بالتفكير الالمتناهي في ذلك 

الشخص طوال الوقت.

متالزمة القلب المكسورة 
غالبا ما تشخص خطأ على 
أنها نوبة قلبية
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مبروك!
أصبحت أبًا لطفلين..

مهمة صعبة، أليس كذلك؟ أعرف أنني 
لست بحاجة �قناعك بأهمية دورك 

في رعاية التوأمين، ولكني استطيع أن 
اعطيك المفاتيح اjساسية لتخوض تلك 

التجربة بنجاح.

إعداد : زهره السيد
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اقرأ، تعلم، مارس هناك الكثير 
من المعلومات التي ستحتاج 
إلى معرفتها كي تتعامل مع 

التوأمين. فليس أمامك إلى 
التعلم، والبحث عن إجابات 
اjسئلة من نوع «كيف تغير 

الحفاضات؟» ، «متى يبدأ الرضع 
في تناول الطعام الصلب؟».. 

وغيرها من الثقافة اjبوية 
التي سوف تجدها في الكتب 
، ثم تأتي التجربة والممارسة.. 
بالتأكيد مهاراتك بعد شهرين 

من الممارسة لن تكون مثل أول 
مرة أطعمت فيها الصغيرين وما 

إلى ذلك.

كون فريق عمل مع اjم وقسما 
المهام بالتساوي رعاية تؤأمين 

يختلف عن رعاية رضيع واحد.. 
فالمهام مضاعفة، واالحتياجات 

مضاعفة، والوقت هو هو. وإذا 
كنت تشارك اjم في رعاية طفل 

واحد، فبالتأكيد ال غنى عنك 
في رعاية طفلين. إذن لتقتسما 
المهام، والوقت، ولتتعاونا معا 

من أجل المرور من تلك الفترة 
الحرجة والمرهقة.

أوال:

ثانيا: 
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العمل من البيت ال أقول لك أن 
تعمل طوال الوقت من البيت، 

ولكن إذا استطعت أن تعمل 
جزء من وقتك في البيت، فافعل. 

فهذا يوفر الكثير من الوقت 
والمجهود ويسهل عليك مراقبة 

ومتابعة الطفلين مع اjم.

أفضل طريقة لخلق عالقة مع 
التوأمين هو المشاركة في 
مهامهم اليومية، لن تحتار 

في إيجاد الوسيلة التي تجعل 
التوأمين مرتبطين بك jنك 

بالفعل ترعاهم مع أمهم 
كل يوم، فأنت تطعمهما 

وتحممهما وتغير لهما 
الحفاضات وتالعبهما..

يجب أن تدرك أن الوضع مؤقت 
مهما طال نعم، أول سنة 

متعبة جدا ومرهقة وتحتاج منك 
العمل الدائم والمستمر مع 

زوجتك لرعاية الصغيرين. ولكن 
مهما طال الوقت فإنه سيمر 

وسينقضي. تذكر أنه وضع 
مؤقت، وبمجرد أن يكبر الصغيران 

سوف تخف المسئوليات وتعود 
حياتك طبيعية.

ثالثا: 

خامسا:

رابعا:
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عبر عن حبك لزوجتك وتقديرك 
لها ال تنسى في ظل هذا السيرك 

اليومي، أن تعبر لزوجتك عن 
حبك لها، وتقديرك لما تفعله. 
وهي بدورها عليها أن تعبر عن 

حبها لك وامتنانها بوجودك 
جوارها.

سادسا:
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ميكياج

الصيف،  خالل  رافقتك  التي  مكياجك  أساليب  تغيير  وقت  حان 
واالنتقال لمكياج فصل الشتاء الذي يتطلب منك عناية خاصة 
وحرارة  شمس  أتعبتها  التي  بشرتك  حيوية  تجديد  لتعيدي 
المقال  هذا  في  الشتاء.  يتناسب  روتينًا  وتعتمدي  الصيف، 
 ،2021 شتاء  مكياج  موضة  ألوان  أحدث  نخصص حديثنا عن 
ولندن  بنيويورك  الموضة  في أسابيع  ظهرت تنبؤاتها  التي 

وميالنو وباريس، با�ضافة لنصائح مهمة عند وضع المكياج،
تعرفي من خالل السطور التالية إلى أحدث ألوان المكياج التي 

استخدامها خبراء التجميل في آخر أسابيع الموضة العالمية: 

السمراوات بلمسات برونزية  البرونزي: ظهرت العارضات  اللون 
ا.  مضيئة، أعطت وجوههن إشراقة ومظهًرا حيويًّا طبيعّيً

الخدود أو  على  المحايد  الوردي  وضع اللون  الوردي:  اللون 
شباًبا  أكثر  تبدو  البشرة  لجعل  وسهلة  سريعة  طريقة  الجفون 

وحيوية، ومن الجيد أنه من موضة ألوان هذا الموسم. 

ظالل الجفون الذهبية: سيطرت اjلوان المعدنية على أحدث 
ظالل  في  اjسد، خاصًة  نصيب  للذهبي  وكان  المكياج،  ألوان 

الجفون، مع مزجه باللون البني. 

من  السموكي  موضة  عادت  السموكي:  العيون  مكياج 
جديد، سواء اjسود أو البني، مع ظالل عيون صفراء أو خضراء. 

المعدنية  اjلوان  من  الفضي  العيون:  تحت  الفضي  اللون 
خبراء  وقد استخدمه  الموسم،  هذا  في  أيًضا  التي تستمر 
الزرقاء: استخدم  العيون  ظالل  �برازها.   العيون  التجميل تحت 
على  الالمعة  غير  الزرقاء  العيون  ظالل  التجميل في  خبراء 

الجفنين العلوي والسفلي.

الماسكارا الملونة: مازالت الماسكارا الملونة كاjخضر واjزرق 
موضة في مكياج العينين لهذا العام.

درجاته الفاتحة  بجميع  الشفاه  أحمر  كان  الحمراء:  الشفاه 
الموضة  عارضات أسابيع  في إطالالت  بارزة  سمة  والداكنة، 

العالمية، وما زال كذلك هذا العام.

وضع  عدم  الشتاء  هذا  موضة  من  أساس:  كريم  وضع  عدم 
كريم أساس على البشرة قدر ا�مكان، وتركها نظيفة ومتألقة 

بشكل طبيعي، واالكتفاء بوضع الكونسيلر �خفاء عيوبها.

لمسة  إضافة  يفضل  عام  بشكل  الهاياليتر:  استخدام 
المعة للوجه، بقليل من الهاياليتر والبرونزر. 

المظهر الطبيعي: وضع الحد اjدنى من المكياج موضة أيًضا 
مرئية  غير  ا  جّدً رقيقة  طبقة  بوضع  االكتفاء  يمكنِك  العام،  هذا 
من كريم اjساس، مع أحمر شفاه نيود، ولمسة ناعمة من أحمر 

الخدود الوردي.

اjعلى  من  المجنح  الخط  ذلك  من  بدًال  اxيالينر:  تكثيف 
الماضي،  العام  راج  الذي  العلوي  الرموش  خط  فقط على 
بالخط  بربطه  الموضة  أسابيع  التجميل في  خبراء  قام 

السفلي للرموش أيًضا. 

العام  راجت  الكثيفة موضة  الحواجب  الحواجب:  تحديد 
الماضي، وتكمل معنا في هذا الموسم أيًضا. 

مظهر  على  للحصول  به  سواء باالكتفاء  الشفاه:  ملمع 
طبيعي حيوي، أو وضعه فوق أحمر الشفاه.

الذهبي والفضي والبرونزي
أحدث ألوان موضة مكياج شتاء 2021
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ميكياج

الماسكارا الملونة 
موضة في مكياج 

العينين لهذا العام 
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الحواجب 
الكثيفة موضة 

تكمل معنا في هذا 
الموسم أيًضا 
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عادت موضة 
السموكي من 

جديد،  اjسود أو 
البني
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طغت اjلوان 
المعدنية على 
ألوان شتاء 2021
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تكنولوجيا وعلوم

يمكن  حيث  الحية،  للكائنات  الرئيسي  العدو  الشيخوخة  تعد 
ولكن  البيئي،  التلوث  أو  الحراري  االحتباس  بشأن  القلق  ل�نسان 
والتي  منها  مفر  ال  التي  الوحيدة  المعضلة  هي  الشيخوخة 
سيواجهها كل شخص على كوكب اjرض.  أسس الدكتور أوبري 
والذي يبحث عن عالج ينقذ البشرية من   «SENS» دي جراي صندوق
الشيخوخة البيولوجية. وأكد أن وجود عالم ال توجد فيه اjمراض 
المرتبطة بالشيخوخة ببساطة هو حقيقة تنتظرها البشرية في 

 1000 القريب. ووفقا للعالم، فإن أول شخص سيعيش  المستقبل 
كما  بالفعل.  ولد  قد  بل  القريب،  المستقبل  في  يولد  لن  سنة 
بهدف  نوعًيا  العالج  لتحسين  طريقة  سيجد  العلم  أن  يعتقد 
مدار  على  الجسم  في  بالعمر  المرتبطة  التغيرات  على  القضاء 
أن  إلى  gazetadaily  ويشار  صحيفة  وفق  القادمة،  عاًما  العشرين 
ومقره كاليفورنيا،   2009 عام  في  تأسيسه  تم   «SENS» صندوق 

وذلك �جراء أبحاث تهدف إلى وقف الشيخوخة.

أبحاث تهدف إلى وقف الشيخوخة 

إنسان المستقبل
سيعيـش ألـف سنـة...



بإحراج  يستمتعون  الذين  المتنمرين،  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
التواصل  مواقع  على  ل�دمان  عرضة  أكثر  اmخرين،  وإغضاب 

االجتماعي.
البريطانية، فإن باحثين من جامعة  ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» 
والية ميشيغان اjميركية، درسوا المدة التي أمضاها 472 طالبا 
الستخدام  ودوافعهم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  جامعيا 
منصات مثل «فيسبوك» و»سناب شات»، ليجدوا أن «المهووسين 
بتلك المنصات هم أكثر عرضة الستخدامها jغراض قاسية مثل 

التنمر»
وطلب الباحثون من المشاركين ملء استبيان يقيس التفاعالت، 

وأي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  بها  استمتعوا  التي 
استخدام إشكالي، يعني اضطرابات تعادل إدمانا على المخدرات.

وخلص الباحثون إلى عالقة غير متوقعة بين ا�دمان على مواقع 
اjشخاص  كان  إذ  اmخرين،  تجاه  والقسوة  االجتماعي  التواصل 
الذين استخدموا «سناب شات» كثيرا يدمنون على السلوكيات 

القاسية واستغالل اmخرين.
التواصل  مواقع  تلبية  إلى  يرجع  ذلك  أن  الدراسة  ورجحت 
الذين  اjشخاص  هؤالء  الحتياجات  قصد  دون  االجتماعي 
عبر  المختلفة  العدوانية  السلوكيات  أو  بالتسلط  يستمتعون 

ا�نترنت.

المهووسون بمنصات التواصل االجتماعي 
.. قســـاة متنمرون
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المرأة القصيرة
كثير من السيدات يشعرن بالضيق والحرج لكونهن قصيرات القامة، فالمرأة القصيرة عادة تشعر بأن هناك 

شيئا ما ينقص جمالها، لكن هذا التصور البد أن يتبدد بعد نتائج دراسة بريطانية حديثة تكشف أن الرجل يحتاج 
إلي أقل من ثانية واحدة للحكم علي جاذبية المرأة، مبينة أن القصيرات هن اjكثر أنوثًة في أعين الرجال. 

الدراسة أكدت أن المرأة قصيرة القامة، تعتبر أكثر جاذبية وأنوثة من غيرها، في نظر الرجال، موضحة أن اللواتي 
تتراوح أطوالهن بين 151 و155 سنتيمترا، يكن أكثر ميال للزواج وا�نجاب، والسبب في ذلك يرجع إلي أن التكوين 

الجسماني للمرأة القصيرة يعطي الرجل شعورا بالقدرة علي السيطرة، كما لفتت الدراسة إلي أن القصيرة ال 
يبدو عمرها الحقيقي، وتتمتع بحالة نشاط دائم.

أكثــر أنوثـــة وجاذبيـــة !
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المرأة القصيرة ترتدي الكعب العالي دائما حتي لو كان سيضر 
صحتها ويسبب آالما في ظهرها لكي تتغلب علي قصر قامتها، 
فالمرأة القصيرة تري الطويلة أكثر أنوثة وأكثر جاذبية في عيون 
الرجال، لكن هذا المفهوم لدي المرأة يجب أن يتغير، وأن تدرك 
جيدا أن المواصفات الشكلية ليست فقط هي ما تجذب الرجل، 
بل الكلمة الطيبة والقدرة علي امتالك قلبه وعقله، وليس فقط 
الكعب العالي أو طول القامة من قصرها، فالجمال هو جمال 

الروح وليس الشكل.
حصرها  فيمكن  القصيرة  للمرأة  الرجل  تفضيل  أسباب  أما 
عن  ويميزها  القصيرة  المرأة  يحب  الرجل  تجعل  أمور  عدة  في 
الطويلة، لكن هذا ال يعني أن المرأة الطويلة ال تتمتع باjنوثة، 

ومن ا+سباب التي تجعل الرجل يفضل القصيرة :
طويل  الرجل  يفضلن  النساء  بالقوة:  الشعور  يحبون  الرجال 
أكثر  بأنه  يشعره  وهذا  بالتفوق  يشعر  الطويل  والرجل  القامة 
لديه  القامة  طويل  الرجل  أن  يرون  النساء  أن  كما  ذكوريًة 
شخصية قوية كما أن الرجل يحب السيطرة والسلطة وهذا ما 

يجعله يحب المرأة القصيرة.
الرجال  يفضل  القصيرات:  النساء  معانقة  يحبون  الرجال 
أن  يحبون  فهم  الطويالت  على  القصيرات  النساء  معانقة 
على  ذقنهم  وضع  ويفضلون  صدرهم  على  المرأة  رأس  يستقر 
رأس المرأة أثناء العناق، كما أن يًدا واحدًة تكفي لاللتفاف حول 

المرأة أثناء العناق.
القصيرات  فالنساء  أنوثًة:  أكثر  يظهرن  القصيرات  النساء 
في  ا�ستروجين  هرمون  مستوى  تركيز  زيادة  بسبب  أنوثًة  أكثر 
من  عالية  نسبة  لديهن  الطويالت  النساء  أن  كما  أجسامهن، 
هرمون التستستيرون وهذا يجعلهن أقل جاذبيًة، بالطبع النساء 
الطويالت لسن أقل جاذبيًة من النساء القصيرات وإنما التوازنات 
يمكن  ال  الذي  والشيء  الرجل  تجذب  الجسم  في  الهرمونية 
التجاري  إنكاره أن النساء الطويالت هن رمز للجمال في العالم 

لكن الرجال يفضلون أن يكونوا الطرف اjطول في العالقة.
المجتمع  في  عادًة  اjزواج  jن  المجتمعية:  وا+عراف  المعايير 
اjحيان  من  وقليل  قصيرًة  والمرأة  طويًلا  الرجل  فيها  يكون 
فقصر  قصيًرا  والرجل  طويلًة  الفتاة  فيها  تكون  أن  يمكن  التي 
المرأة يجعل الرجل يشعر باjمان في العالقة وفي االجتماعات 
المجتمعية  المعايير  ضمن  يكون  أن  يُحب  فالجميع  العائلية، 

ويتبع هذه القاعدة أغلب الرجال تقريًبا.
الرجال  فينظر  با+مان:  شعوًرا  الرجل  تُعطي  القصيرة  المرأة 
وهذا  وصعبات  مستقالت  أنهن  القامة  طويالت  للنساء 
بأنهم غير مطلوبين، وهذا يُظهر مشاعر عدم اjمان  يشعرهم 
يجعله  هذا  قصيرًة  امرأًة  يختار  عندما  بالطبع  أنفسهم،  في 

الطرف اjقوى في العالقة كما يشعر بالتفوق الجسدي.

النساء  أن  يعد  فالرجل  للحماية:  القصيرة  المرأة  حاجة 
القصيرات أكثر حاجًة للحماية وال يمكن إنكار أن المرأة القصيرة 
أن  الرجل  فيعتقد  معها،  يتناقض  حجمها  لكن  وقوية  شجاعة 
النساء الطويالت قادرات على حماية أنفسهم في حال حدوث 
يحتجن  ال  الطويالت  النساء  أن  يعني  ال  هذا  بالطبع  خطر،  أي 
للحماية من قبل الرجال على ا�طالق لكن هذه هي التصورات 

الذهنية المتأصلة لدى الرجال.
جسمها  القصيرة  فالمرأة  متناسق:  جسمها  القصيرة  المرأة 
متناسق وهذا ال يعني أن أجسام النساء الطويالت غير متناسقة، 

فالنساء القصيرات يكون شكل جسمهن كالساعة الرملية .
يحب  القصيرات:  النساء  مع  اللعب  يفضلون  الرجال 
هذا  قصيرًة  حياتهم  شريكة  تكون  وعندما  المرح  أحياًنا  الرجال 
عن  حبهم  إظهار  الرجال  ويحب  حملها،  فيمكنهم  يساعدهم، 

طريق لمس خصر النساء وتقبيلهن.
لديهن  الطويالت  فالنساء  أكثر:  ودودات  القصيرات  النساء 
بالمقارنة  مودًة  أكثر  القصيرات  الفتيات  وتُعد  بأنفسهن،  فخر 
أصحاب  يكونوا  أن  يحبون  الرجال  jن  الطويالت،  النساء  مع 

السيطرة في العالقة.
وهذا  العالي:  الكعب  ارتداء  يمكنهن  القصيرات  النساء 
النساء  لكن  موقفهن،  من  ويعزز  جاذبيًة  أكثر  يجعلهن 
من  أطول  هذا  سيجعلهن  الكعب  يلبسن  عندما  الطويالت 

الرجل، لكن الرجال يفضلون أن يكونوا اjطول في العالقة.
كالدمى  يبدون  فهن  رائعات:  يبدون  القصيرات  النساء 
فحجمهن  احتضانها،  أجل  من  والمصنوعة  المحببة  المحشوة 
بها  التحكم  الرجال  يستطيع  ال  مفرطًة  جاذبيًة  عليهّن  يضفي 

فتزيد رغبتهم باحتضانهن.
سيبدو  متوسط  بطول  فالرجل  ا+طول:  الطرف  الرجل  تجعل 
كذلك،  الصور  في  رائع  وهذا  القصيرة،  للمرأة  بالنسبة  طويًلا 
فالرجل يشعر بعدم اjمان إن كان أقصر من زوجته، كما يُفضل 

أن يبدو أطول منها.
المرأة  ستحتاج  فأحياًنا  بالمساعدة:  يشعر  الرجل  يجعل 
من  اjطباق  بعض  يناولها  أن  زوجها  من  تطلب  أن  القصيرة 
الخزائن المرتفعة في المطبخ، كما أنه سيساعدها عند الذهاب 

للتسوق اللتقاط اjشياء المرتفعة على اjرفف العالية.
على أية حال فإن تلك المعايير تختلف من مكان mخر وليست 
رئيًسا  سبًبا  ليست  أنها  كما  الزوجية  الحياة  في  ضروريًة 
آخر،  إلى  رجل  من  بالرغبات  اختالف  هي  وإنما  العائلة  لدوام 
أو  قاسية  لكنها  يحب  كما  القامة  قصيرة  المرأة  كانت  فلو 
الرجل لقصر قامتها؛ jنه لن يرى  ذات طباع حادة فلن يهتم 

الجمال الذي يبحث عنه. 

المرأة القصيرة تُعطي الرجل 
شعورًا باjمان

النساء الطويالت هن رمز للجمال 
في العالم التجاري وليس الواقعي
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أسرة

تعرفـــي عليهـــا ..

تفاصيل صغيرة تهم الرجل

إّن اjمور التي تهّم الرجال بالفعل قد تفاجئ الكثير من النساء، غالبًا ما تكون النساء 
غير مدركات تماما باjمور الغريبة والصغيرة التي يحبها الرجل في المرأة . ترى هل يحبون 

مظهرنا عندما نستيقظ من النوم ؟ هل يحبون رائحة عطرنا بعد االستحمام ؟   
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الصغيرة  اjمور  إلى  التعرّف  إن 
التي تهّم الرجال غاية في اjهمية 
بل سيساعدك في فهمهم أكثر، 
اjمور  هذه  وأبسط  أهم  اليك 

الصغيرة لكنها كبيرة ومهمة ..
ان  تصدقي  ال  او  صدقي   : النظرة 
اليه...  تنظرين  عندما  يحب  الرجل 
فهذه النظرة قد تعني العديد من 
االمور فقد تعني انك في مزاج جيد 
او انه في ورطة او سيقع في ورطة 
التي  العديدة  االمور  احدى  وهي 
يحبها الرجل في المرأة jنها تبقيه 

في حالة ترقب وتخمين !
ما  هي  االبتسامة  إّن  ابتسامتك: 
يحّب الرجل رؤيته. إّن حصوله على 
واحد  هو  حياته  في  سعيدة  امرأٍة 
من اjمور التي قد تهّمه. إذا كنت 
يقوم  بأنّه  فسيشعر  سعيدة، 
بالطريقة  كزوج  وواجبه  بعمله 
المناسبة. قد يكون ذلك بالنسبة 
كثير  ولكّنه  صغيًرا  شيًئا  إليك 
الرجل  رآك  إذا  للرجل.  بالنسبة 

تبتسمين فسيشعر بالتحّسن.
االحترام: إّن االحترام أمٌر مهّم جًدا 
الرجال  يهّم  إنّه  للرجل.  بالنسبة 
مع  بعضهم  تعاملهم  في  حّتى 
بعض. وهو مهّم جًدا حين يتعّلق 
عالقاته  في  وأيًضا  بالعمل  اjمر 
من  ذلك  يكون  ال  قد  النساء.  مع 
كثيًرا  النساء  تهّم  التي  اjمور 
بطريقة  يفهمك  الرجل  ولكن 
أفضل حين تقّدمين له الكثير من 

االحترام.
كنِت  إذا   : المكياج  وضع  عدم 
بقدر  انه  القائلة  بالفكرة  متأثرة 
وترتدي  مكياج  من  المرأة  تضع  ما 
ما  بقدر  المبهرجة  المالبس 
فإنالخبر  الرجل  بها  سيعجب 
الجديد سيداتي انهم يفضلون ان 

يروا شيئا طبيعيا وجميال اكثر .  
الرجل  إّن  عمله:  على  الثناء 
أّن  كم  المرأة  تالحظ  أن  يعشق 
تُثني  أن  فقط  عليك  ممّيز.  عمله 
ذلك  كان  إن  الرجل  عمل  على 
شيء  أّي  أو  بعمله  يتعّلق  ما  في 
يهّمه. سيكون سعيًدا بأن يسمع 

يُنهي  أن  بعد  خاّصة  منك  ذلك 
مشروًعا ما.

بالتأكيد  الرجل  يحّب  التقدير: 
يسمعك  أن  ويحّب  تقّدريه،  أن 
الوسائل  بشّتى  إليه  تصغين 
أنت  تشعرين  قد  أمامك.  المتاحة 
قد  اjمر  ذلك  بأّن  امرأة  أنّك  بما 
أنِت  تهتّمين  كما  كثيًرا  يهّمه  ال 
مهم  أنه  الحقيقة  ولكن  بذلك 

أيًضا بالنسبة للرجل.
االبتسامات الناعسة : في الواقع 
الرجال  ان  قبل  من  اعلم  اكن  لم 
االبتسامات  من  النوع  هذا  يحبون 
متأخر  وقت  حتى  سهرت  فإذا 
فهو  بالنعاس  تشعرين  وبدأت 
من  اكثر  اللحظة  تلك  في  يحبك 
تلك  تمنحيه  عندما  خاصة  غيرها 

االبتسامة الهادئة .
معظم   : النسائية  الرائحة 
النسائية  الرائحة  يحبون  الرجال 
 ، خلفهم  النساء  يتركها  التي 
الطبيعية  رائحتها  ويفضلون 
أحيانا دون المبالغة في استخدام 

العطور القوية.
إعطاؤه الوقت للتفكير:  إّن الرجل 
بها،  نفّكر  التي  بالسرعة  يفّكر  ال 
إّن  ليتقّدم.  الوقت  إلى  يحتاج  إنّه 
ذلك صحيح حين يتعّلق اjمر بأهّم 
القرارات في الحياة. قد يترك بعض 
إّن  اjفكار في رأسه أكثر من المرأة. 
صعب  وضع  أّي  مع  تتعامل  المرأة 
يجب  لذا  فال،  الرجل  أّما  بسرعة 
للتفكير  الكافي  الوقت  إعطاؤه 

في أمور الحياة وعدم استعجاله.
كما  تماًما  والضحك:  البشاشة 
يحّب  ضحكتك،  رؤية  الرجل  يحّب 
بمرحك  ويشعر  أيضا  يسمعها  أن 
وإحساسك باjمان . سيخبره ذلك 

أّن اjمور بخير.   
كوني بأبهى حللك : من المهّم 
أن يراك الرجل دائًما بأبهى حللك 
شعر  إن  فأكثر  أكثر  سيحّبك  jنّه 
أنّه  إّلا  قبل  من  أجمل  ورآك  بذلك 
تغّيرت  قد  كنت  إن  سيغضب 
حين  نفسك  تهملين  وأصبحت 

تكبر العائلة.

منحه الوقت 
الكافي للتفكير في 

اتخاذ القرارات

يفضل أن يراك 
طبيعية وجميلة بال 

بهرجة  

يفهمك أفضل حين 
تقّدمين له الكثير 

من االحترام

النظرة الناعسة 
واالبتسامة الهادئة 

تسعد لرجل
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علوم

كان حصار لينينغراد الذي بدأ من سبتمبر 1941 
1944 أحد أبشع مظاهر الحرب  حتى نهاية يناير 
 872 على مر التاريخ البشري والذي استمر لمدة 
أن تموت  أمر هتلر يجب  النازيون  يوًما نفذ فيها 

لينينجراد من الجوع!
وبالفعل نجح النازيون بتنفيذ  تلك اjوامر وقطع 
كل ا�مدادات العسكرية للجيش اjحمر (جيش 
االتحاد السوفييتي) وكذلك ا�مدادات الغذائية 
فعلًيا،  جوًعا  يموتون  الناس  كان  للمدنيين. 
ويقدر اليوم مجموع قتلى ذلك الحصار بحوالي 
 642,000 بينهم  من  ضحية،   1,642,000

مدني!
المدنيين  حول  الحكايات  من  العديد  ُقّصت 
اmالف  الحصار،  ذلك  حضروا  الذين  المساكين 
ومحاولة  الجوع،  من  يموتون  كانوا  الذين 
نشارة  أكل  خالل  من  الحياة  قيد  على  البقاء 
من  يتجمدون  كانوا  الذين  واmخرين  الخشب، 
محاوالتهم  أثناء  لينينجراد  في  القاسي  البرد 
jماكن  للوصول  كيلومترات  بضعة  للمشي 
بعام  نشرت  المثبتة  بعض  أن  حتى  ا�مداد، 
 2004 تثبت محاوالت حقيقية jكل لحوم البشر
القصص  أكثر  فإن  كله،  ذلك  عن  بعيًدا  ولكن 
إثارة بين كل تلك القصص هي قصة مجموعة 
من  شيًئا  تتناول  أن  تقبل  لم  التي  العلماء 

عالم النباتات
دميتري إيفانوف

حاول إنهاء المجاعة
ومــــــات مــــــن الجـــــوع
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نجح  عندما  المجاعة،  تلك  ظل  في  الطعام 
اليوم  (وهي  الكبيرة  المدينة  بدخول  النازيون 
معلم  كل  وتدمير  الروسية)  بطرسبرج  مدينة 
من  الروس  العلماء  بعض  تمكن  بها،  ومزرٍَع 
التسلل لداخل قبو يعرف بقبو فافيلوف والذي 
والنباتات  البذور  بعض  لحفظ  يستخدم  كان 
مستودعات  أكبر  كأحد  لpكل،  الصالحة 
 200,000 حوالي  به  كان  بالعالم  المحاصيل 
لpكل،  صالحة  كانت  ربعها  النباتات،  من  نوع 
وهو ما يكفي هؤالء العلماء لسنوات من هذا 
الحصار وزعت مجموعة العلماء نفسها في 16 
jي  العلماء  يسمح  لم  المستودع،  من  غرفة 
يحرسون  كانوا  بمفرده،  البقاء  من  منهم  واحد 
في  والذعر  الهلع  من  نوبات  في  المخازن 
اjبطال  هؤالء  بدأ  بعد  وفيما  الحصار،  لحظات 
بالسقوط واحًدا تلو اmخر دون التفكير في أكل 
حبة واحدة. توفي في يناير 1442 عالم النباتات 
بآالف  محاط  وهو  الجوع  من  إيفانوف  دميتري 
وبنهاية  يحرسها،  كان  التي  اjرز  عبوات  من 
الحصار بربيع 1944 كان تسعة من العلماء قد 

ماتوا وهم يراقبون كل هذا الكم من الطعام،
المهجنة  المحاصيل  من  العديد  أن  الحقيقة 
التي نأكلها اليوم لم تكن لموجودة لوال قيام 

هؤالء العلماء بالحفاظ عليها.

المحاصيل التي نأكلها 
اليوم لم تكن لموجودة 
لوال قيام هؤالء العلماء 
بالحفاظ عليه

أكثر القصص إثارة قصة 
مجموعة العلماء التي لم 
تقبل أن تتناول شيًئا من 
الطعام في المجاعة
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الملف الطبي

موضوع أثار الجدل بين اjوساط الطبية

اjدوية منتهية الصالحية..
هل تشكل خطراً على الصحة أم تفقد فعاليتها فقط!؟

إعداد وترجمة: سماح عماش

هل حدث ذات يوم أنك ترددت كثيراً بتناول الدواء بعد رؤيتك تاريخ انتهاء صالحيته، ولو بيوم فقط، 
بالتأكيد جميعنا لدينا العديد من المخاوف بشأن موضوع مدى أمان اjدوية بعد انتهاء صالحيتها، وهذا 

الموضوع كان وال يزال مثار للجدل في اjوساط العامة والطبية. 
في الحقيقة، هناك الكثير من اjسئلة التي ترد إلى أذهاننا، خاصًة إذا كان الدواء باهظ الثمن، ومن 

المكلف استبداله بشكل مستمر بعد انتهاء الصالحية، وال تتعلق هذه اjسئلة فقط بخصوص مدى 
سالمة اjدوية بعد انتهاء صالحيتها، إنما تتعلق أيضًا بموضوع طرق التخزين اjفضل، ومدى تأثيرها على 

فعالية الدواء حتى بعد انتهاء تاريخ الصالحية، وهل الدواء يتحول فعًال إلى مادة سامة بعد انتهاء تاريخ 
الصالحية، وهل كل أنواع اjدوية تصبح ضارة إذا انتهت صالحيتها أم هناك استثناءات، وما المقصود 

بفترة الصالحية وكيف يتم تحديدها، ولماذا اعتمدت شركات اjدوية سياسة تحديد تاريخ الصالحية؟
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كيف تُحدد فترة الصالحية
بدايًة إن مسالة انتهاء صالحية اjدوية مسألة 
معقدة وشائكة، وتدخل فيها اعتبارات صحية 
المنتجة،  للشركات  واقتصادية  للمرضى 
ولقد أقرت منظمة اjغذية واjدوية اjمريكية 
من  السبعينات  منذ  الشركات  يلزم  قانونًا 
وتاريخ  ا�نتاج،  تاريخ  بكتابة  الماضي  القرن 
لضمان  اjدوية  جميع  على  الصالحية  انتهاء 

المفعول اjمثل لpدوية.
الصالحية،  انتهاء  تاريخ  يعني  ماذا  ولتوضيح 
تضمن  الذي  اjخير  اليوم  بأنه  القول  يمكن 
الكاملة  الفعالية  المصنعة  الشركة  فيه 
لpدوية وسالمتها، وقد يسأل الكثيرون لماذا ال 
يقدم المصنعون توصيات حول مدى فعالية 
الصالحية  تاريخ  انتهاء  بعد  واستقراره  الدواء 
قانونية  jسباب  أنه  والجواب  اjصلي، 
ومتعلقة بالمسؤولية، لن يقدم المصنعون 
تلك التوصيات، وذلك الختالف طرق التخزين 
والبيئة الخارجية، فوفًقا للشركات المصنعة، 
فتح  بمجرد  الدواء  استقرار  ضمان  يمكن  ال 

الحرارة  تؤثر  أن  يمكن  حيث  اjصلي،  الزجاجة 
اjخرى  التخزين  وعوامل  والضوء  والرطوبة 

على االستقرار.
الشركات  بحسب  الصالحية  فترة  وتُحدد 
ما  أو  المخبرية  التجارب  طريق  عن  المصنعة 
اجراء  على  بناًء  وذلك  الثبات،  اختبار  يسمى 
الشركة  تقوم  حيث  متعددة،  طبية  دراسات 
تخزين  ظروف  في  الدواء  بوضع  المصنعة 
لفترة  الصيدلية  في  تخزينه  لظروف  مشابهة 
ظروف  في  بوضعه  تقوم  وأيضًا  سنوات، 
المثالية  التخزين  ظروف  من  أقسى  تخزين 
محتمل  شيء  وهذا  ورطوبة،  حرارة  من 
التي  الفترة  من  للتأكد  وذلك  تخزينه،  خالل 
يستطيع الدواء الحفاظ على فاعليته خاللها 
موعد  حساب  يتم  وبالتالي  ظروف،  أي  تحت 
 10% لـ  الدواء  فقدان  عند  الصالحية  نهاية 
على اjكثر من فعاليته عند خزنه في ظروف 
صالحية  فترة  إن  العموم  وفي  مناسبة، 
معظم اjدوية تتراوح بين سنة- 5سنوات من 

تاريخ ا�نتاج.

 تاريخ صالحية 
اjدوية 

يعكس الفترة 
الزمنية لبقاء 

المنتج مستقًرا 
عند التخزين 

المناسب 
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(SLEP) برنامج تمديد مدة الصالحية
أفضل دليل تم تقديمه على أن بعض اjدوية 
الصالحية،  انتهاء  تاريخ  بعد  تدوم  أن  يمكن 
 (SLEP) الصالحية  مدة  تمديد  برنامج  هو  
والدواء  الغذاء  إدارة  ونفذته  أطلقته  الذي 
اjمريكية(FDA  عام 1986، بهدف تحديد العمر 
وزارة  في  المخزنة  لpدوية  الفعلي  االفتراضي 

الدفاع، ومنع الهدر عبر توفير دوالرات الحكومة.
من  jكثر  واسعة  دراسة  عبر  التقييم  تم  وقد 
دوائًيا  منتًجا   122 تمثل  دواء،  قطعة   3000
ودرجة  الفاعلية،  تقييم  تم  حيث  مختلًفا، 
ووجود  والذوبان،  الماء،  ومحتوى  الحموضة، 

الشوائب.
كانت  الدواء،  استقرار  مدى  بيانات  على  وبناًء 
انتهاء  تواريخ  تمديد  تم  لقد  كالتالي،  النتائج 
بعد  ما  إلى  القطع  من   88% على  الصالحية 
 66 بمتوسط  اjصلي  الصالحية  انتهاء  تاريخ 
 12% يقرب  ما  اjدوية،  تلك  بين  فمن  شهًرا، 
 4 لمدة  فعاليتها  مستقرة  ظلت  القطع  من 

سنوات على اjقل بعد تاريخ انتهاء الصالحية.
من اjمثلة على منتجات اjدوية الشائعة التي 

تم اختبارها دون أي فشل سيبروفلوكساسين، 
المورفين،  كبريتات  وحقن  وديفينهيدرامين، 
اjدوية  صالحية  تمديد  تواريخ  تراوحت  حيث 
شهًرا   184 إلى  شهًرا   12 من  المنتجات  لهذه 

(أكثر من 15 عاًما ).
العلماء  بعض  يوافق  الصدد،  نفس  وفي 
ال  فهم  الدراسة،  تلك  نتائج  على  والباحثين 
يجدون أن تاريخ صالحية اjدوية يعبر تمامًا عن 
ويؤكدون  للدواء،  الفعلي  الصالحية  انتهاء 
أن معظم اjدوية تبقى فعالة وآمنة بعد فترة 
وهذه  المكتوب،  الصالحية  انتهاء  تاريخ  من 
تتجاوز  وأقلها  mخر،  دواء  من  تختلف  الفترة 

الستة أشهر.
وفي يونيو 2020، صرحت إدارة الغذاء والدواء 
انتهاء  تواريخ  تمديد  يمكن  بأنه  اjمريكية 
الصالحية لبعض مضادات الفيروسات المخزنة 
إذا  وريلينزا،  مجم،   75 تاميفلو  كبسوالت  مثل 
ولالستخدام  محددة،  ظروف  في  تخزينها  تم 
تمديد  يمكن  حيث  الفردية،   للحاالت  الطارئ 
لعقار  عاًما   15 لمدة  الصالحية  انتهاء  تواريخ 

تاميفلو و 10 سنوات لريلينزا.

تاريخ صالحية 
اjدوية وفقًا 
للباحثين ال 
يُعبر تمامًا 
عن انتهاء 
الصالحية 
الفعلي 
للدواء
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انتهاء فترة صالحية الدواء ال 
تعني حدوث الضرر من تناوله 
إنما تعني نقصان الفعالية 

أدوية عالج اjمراض المزمنة 
الخطيرة يجب عدم تناولها عند 
انتهاء صالحيتها

الدواء المنتهي صالحيته ومدى سميته
هل  هو  جميعًا،  علينا  إلحاحًا  اjسئلة  أكثر  أحد  إن 
الدواء يتحول فعًال إلى مادة سامة بعد انتهاء تاريخ 
المعلومات  لموسوعة  وفقًا  والجواب  الصالحية، 
منشورة  تقارير  توجد  ال  أنه    ،Drugs.comالدوائية
عن سمية بشرية بسبب االبتالع أو الحقن أو التطبيق 
انتهاء  تاريخ  بعد  حالية  دواء  لتركيبة  الموضعي 

صالحيتها.
الصالحية  منتهية  المنتجات  خطورة  وتأتي 
أو  كيميائية  حدوث تغيرات  احتمالية  من 
أن تصبح  يترتب عليه  الدوائية، قد  فيزيائية بالتركيبة 
كافية  غير  الفعالة  المادة  من  المتاحة  الكمية 
لتحقيق اjثر العالجي المطلوب، ما يعني أن انتهاء 
تناوله،  الدواء ال تعني حدوث ضرر من  فترة صالحية 
ولكن قد تبدأ فعالية الدواء في التناقص التدريجي 
كلما مر الوقت، وقد يصبح اjمر خطيراً إن تحول دواء 
فعال،  غير  لدواء  للحياة  منقذاً  بأنه  وصفه  يمكن 
بعبارة أخرى، اjدوية التي تعالج أمراض مزمنة خطرة، 
قد تؤثر على حياتك، لذلك ال يمكن التهاون معها، 
تاريخ  جاوزت  طالما  تناولها،  في  تفكر  أال  واjفضل 

صالحيته.
اjصلي  المركب  يتكسر  قد  أخرى،  ناحية  ومن 
بصحة  مضرة  أو  سامة  تكون  قد  جديدة  لمركبات 
بين  يربط  تقرير  نُشر   ،1963 ففي عام  المريض، 
استخدام دواء متحلل يحتوي على المضاد الحيوي 
تلف  أشكال  من  شكل  حدوث  وبين  «تتراسيكلين» 
ثالثة  في  فانكوني»  «متالزمة  باسم  يعرف  الكلى 
أنه هناك بعض الجدل حول صحة  إال  من المرضى، 

نتائج هذا التقرير.  
الطبية  والدراسات  البحوث  تشير  الحديث:  خالصة 
تمتد  قد  الدوائية  المنتجات  من  العديد  أن  إلى 
صالحيتها إلى ما بعد تاريخ انتهاء الصالحية المحدد، 
أو  مستهلك  أي  على  الصعب  من  ذلك،  رغم  لكن 
أن  يُمكن  الذي  المنتج  معرفة  صحية  رعاية  مقدم 

يمتد لفترة صالحية طويلة.
وتعتمد قدرة الدواء على أن يكون له عمر افتراضي 
الدواء  مكونات  أهمها:  أمور  عدة  على  طويل 
درجات  وتقلبات  الحافظة،  المواد  ووجود  الفعلية، 
الحرارة، والضوء والرطوبة، وظروف وشروط التخزين 

المناسبة. 



82

الملف الطبي

ما هي ا+دوية غير اxمنة
بعد تاريخ انتهاء صالحيتها؟
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ا+دوية الصلبة أكثر استقرارًا من السائلة
الجرعات  أشكال  تبدو  الدوائية،  المعلومات  لموسوعة  وفقًا 
بالنسبة  استقرارًا  أكثر  والكبسوالت،  اjقراص  مثل  الصلبة، 
انتهاء  تاريخ  بعد  وذلك  السائلة،  باjدوية  مقارنًة  للفعالية 
صالحيتها، لذلك فإن كان الدواء منتهي الصالحية الذي ترغب 
في استعماله مخصًصا لعالج مشكلة صحية بسيطة، كعالج 
الصداع أو ألم خفيف، قد يكون من اmمن تناوله خاصًة إذا توفرت 
شروط التخزين المناسبة المطلوبة، وإن كان هناك احتمال بأال 

تصل فاعليته مئة في المئة.
في  الموجودة  اjدوية  من  التخلص  يجب  المقابل،  وفي 
المحلول، وخاصًة اjدوية القابلة للحقن، خاصًة إذا كان المنتج 
يشكل مادة ترسبية أو يبدو عكًرا أو متغير اللون، كما قد تخضع 
اjدوية السائلة مثل محاليل العين أو اjذن أو السوائل الفموية 

أو المحاليل الموضعية لتبخر المذيبات بمرور الوقت. 
مواد  على  تحتوي  التي  الصالحية  منتهية  لpدوية  وبالنسبة 
انتهاء  تاريخ  بعد  آمنة  غير  فهي  العين،  قطرات  مثل  حافظة، 
صالحيتها، فقد تسمح المواد الحافظة القديمة بنمو البكتيريا 

في المحلول.

Drugs.com توصيات موسوعة المعلومات الدوائية
توجد بعض التوصيات من قبل موسوعة المعلومات الدوائية 
Drugs.com متعلقة باjدوية غير اmمنة بعد تاريخ انتهاء صالحيتها، 
jنها تشكل خطورة على المريض، حيث تنصح بأنه من الضروري 

جداً االلتزام بتاريخ الصالحية في حالة:
– اjدوية المستخدمة في عالج اjمراض المزمنة والحاالت الحرجة: 
كأدوية الصرع، أدوية القلب، أدوية السرطان، أدوية الربو وغيرها، 

إذ إن نقص فاعلية هذه اjدوية قد يؤدي لعواقب وخيمة.
(عالج  اjنسولين  مثل  بسهولة:  فاعليتها  تفقد  التي  -اjدوية 
الصدرية)،  الذبحة  (عالج  والنيتروجلسرين  السكري)،  مرض 
تكون  حيث  الدم،  ومنتجات  اللقاحات،  البيولوجية،  العالجات 
تلك أكثر حساسية، ومن الممكن أن تتكسر أو تتحلل بسهولة.

من  مقاومة  حدوث  احتمالية  تزداد  حيث  الحيوية:  -المضادات 

البكتيريا، إذا قلت كمية الدواء عن الجرعة المطلوبة.
 أدوية منع الحمل:  التي يُفضل أن تعمل بانضباط.

-قطرات العيون: حيث تزداد احتمالية ا�صابة بعدوى ميكروبية.
على  أو  متفتتة  تبدو  التي  كاjدوية  قديمة:  تبدو  التي  اjدوية 
شكل بودرة، واjدوية ذات الرائحة القوية الضارة، أو اjدوية التي 

أصبحت جافة (كما في حالة المراهم أو الكريمات).
اjدوية القابلة للحقن: خاصًة إذا كانت غائمة أو متغيرة اللون، أو 

تحتوي على جزيئات عائمة مرئية.

على الرغم من وجود أدلة على صالحية الكثير من اjدوية بعد انتهاء صالحيتها، إال أن هذه القضية 
كانت وال زالت مسألة شائكة فيها الكثير من الجدل، وبالتالي في ظل غياب تصريحات رسمية 

لتوجيه العاملين بالرعاية الصحية ومستهلكي اjدوية حول إمكانية تعديل مدة الصالحية، وتأكيد 
أمان اjدوية، فإنه ربما ال يستطيع أحد تقديم إجابات فاصلة في هذا الخصوص.

وفقًا لذلك، توصي إدارة الغذاء والدواء اjمريكية(FDA) بعدم تناول اjدوية أبداً بعد تاريخ انتهاء 
صالحيتها jن اjمر قد يكون محفوفًا ببعض المخاطر مع إمكانية حدوث العديد من المتغيرات غير 

المعروفة بالدواء، فما هي أكثر اjدوية التي تُعتبر غير آمنة أبداً بعد انتهاء تاريخ صالحيتها، وكيف يؤثر 
التخزين الجيد عمومًا على فعالية الدواء؟.

إعداد وترجمة: سماح عماش

اjقراص بعد انتهاء صالحيتها أكثر 
استقرارًا بالنسبة للفعالية مقارنًة 

باjدوية السائلة
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فعا لية الدواء وعالقته بالتخزين
منتهية  اjدوية  هل  جميعًا،  لنا  يتبادر  الذي  اjهم  السؤال 
في  التخزين  دور  وما  تمامًا،  فعاليتها  تفقد  الصالحية 
تبدأ  عمومًا  الدواء  فعالية  أن  هو  باختصار  والجواب  ذلك، 
الصالحية،  انتهاء  بعد  وليس  بفترة،  انتاجه  بعد  باالنخفاض 
حيث تقول المنظمات الصحية، أن الدواء يبدأ يفقد منذ أول 
تاريخ  من فعاليته، حتى   %10  –5 لحظة من تصنيعه، من 
انتهاء الصالحية، ولكن بعد انتهاء تاريخ الصالحية يمكن أن 
الدواء الفعالة أقل بنسبة كبيرة، ولن تعطي  تكون كمية 
تنفي  ال  الوقت  بنفس  لكن  المطلوبة،  المثلى  الفعالية 
وآمنة  فعالة  تبقى  اjدوية  من  كبيرة  نسبة  أن  المنظمات 

بالعموم  ولكن  الصالحية،  تاريخ  بعد  استخدامها  تم  ما  إذا 
غير  من  jنه  الصالحية،  منتهية  اjدوية  باستخدام  تنصح  ال 
المضمون أنها ستعطي نفس الفعالية المثلى للمريض، 
ضمان  وعدم  للدواء،  التخزينية  الظروف  اختالف  إلى  إضافة 

هذه الظروف.
مدى  في  حاسم  دور  للتخزين  أن  يؤكد  للعلماء  آخر  رأي  وهناك 
قد  مناسبة،  غير  ظروف  في  المخزنة  فاjدوية  الدواء،  فعالية 
الصالحية  تاريخ  عن  حتى  يقل  قد  أسرع،  بشكل  فعاليتها  تفقد 
بشكل  تُحفظ  التي  فاjدوية  صحيح،  والعكس  المكتوب، 
فترة  انتهاء  بعد  حتى  لسنوات  عالية  فعاليتها  تبقى  قد  جيد، 

الصالحية. 

اjدوية منتهية الصالحية 
المحتوية على مواد 

حافظة غير آمنة بعد تاريخ 
انتهاء صالحيتها 
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أهم شروط تخزين ا+دوية للحفاظ على صالحيتها
قد يساعد التخزين المناسب لpدوية على زيادة فعاليتها، وال يُّعد 
وذلك  اjدوية،  لتخزين  مثاليين  مكانين  اjدوية  وخزانة  الحمام 
في  اjدوية  ترك  ينبغي  ال  وبالمثل،  والرطوبة،  الحرارة  بسبب 
السيارة الساخنة أو في علبة القفازات أو في الطقس المتجمد.

أكثر  الصلبة  الفموية  اjدوية  معظم  تظل  العموم،  وفي 
استقرارًا في اjماكن الجافة والباردة بعيًدا عن الضوء.

 إضافة إلى ذلك، من الضروري االحتفاظ بأغطية 
بإحكام،  مغلقة  الطبية  الوصفة  زجاجات 

وحفظ اjدوية بعيًدا عن متناول اjطفال 
والحيوانات اjليفة.

التخزين  تعليمات  بدقة  ولمعرفة 

المناسبة، انظر إلى نشرة العبوة، واقراً بتمّعن تلك المعلومات، 
واحرص على اتباع أي تعليمات خاصة بالتبريد أو التجميد.

 وإذا أردت معرفة مدى فعالية الدواء وأمان استخدامه بعد انتهاء 
الصالحية، فمن اjفضل أن تسأل الصيدلي أو الطبيب المختص 

لضمان سالمة موقفك اتجاه الدواء. 

المصادر المعتمدة:

ومواقع طبية أخرى

https://www.drugs.com/
https://www.health.harvard.edu/
https://www.healthline.com/

اjدوية المخزنة في ظروف
غير مناسبة تفقد فعاليتها 
بشكل سريع
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صحة

بعــد كوفيـــد 19

العالـم انتبــه فجـــأة
الى أهمية حاسة الشم 

لقد أظهر كوفيد 19 اmثار السلبية العميقة 
التي يمكن أن يحدثها فقدان الشم، أحد 
أعراض المرض ومن آثاره الجانبية، على صحتنا 
العقلية والجسدية، فقد سلط الوباء الضوء 
على هشاشة محيطنا الحسي والحاجة 
إلى الحفاظ على الروائح التي لها قيمة في 
المجتمعات».
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لذا بدا وكأن العالم انتبه فجأة الى أهمية ودور حاسة الشم التي 
طالما تجاهلنا أهميتها ولم نشعر بمعنى فقدانها فظهر مؤخرا  
مشروع أوروبي كلفته 2.5 مليون جنيه إسترليني يهدف إلى إنتاج 
التي  الروائح  تلك  سواء  ماضينا  من  والزكية»  «الكريهة  الروائح 

تتعلق بالثورة الصناعية، وحتى عطر ماري أنطوانيت.
أرشيف  بناء  في  راسكين  أنغليا  جامعة  تساعد  ا�طار،  هذا  وفي 

للروائح من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين.
الذي  الروائح  مؤرخ  توليت،  ويليام  الدكتور  وقال 

الروائح  إنه نظرا jن  له،  يتخذ من كامبريدج مقرا 
«تستحق  فإنها  اليومية  الحياة  في  أساسية 

مشروع  وسيجمع  ارشيف»،  لها  يكون  أن 
الذكاء  وخبراء  المؤرخين  أوديوروبا 

والعطارين  والكيميائيين  الصناعي 
وفرنسا  وإيطاليا  وألمانيا  هولندا  من 
إعادة  لمحاولة  وبريطانيا،  وسلوفينيا 
تخليق الروائح بمساعدة الكيميائيين 

والعطارين.
ال  الشم  حاسة  فقدان  عن  قصص 

خطر  هل  ترى  بكوفيد19  لها  عالقة 
jحدنا أن يتخيل حياته بدون أحد حواسه 

ال  قد   ، الشم  حاسة  وتحديدا  الخمسة 
نعطي  كما  الشم  لحاسة  أهمية  نعطي 

لبقية الحواس ، لكن ماذا يعني أن ال نستطيع 
كثيرا  يختلف  وهل  االطالق  عال  الروائح  نشم  أن 

بأنفسنا  عالقتنا  على  يؤثر   وهل  الحسي  بمحيطنا  الشعور 
واmخرين ؟  

البعض عاش هذه التجربة وتحدث عنها فماذا قالوا ؟
يازمين ساالزار فاقدة لحاسة الشم منذ والدتها

كيف يسعك وصف رائحة المطر لشخص فقد حاسة الشم؟ وماذا 
عن العطر الذي تنشره باقة من الزهور الجميلة؟

بالنسبة ليازمين ساالزار التي تعاني من هذه العلة، يقوم زوجها 
عادة بوصف هذه الروائح.

وتقول «يخبرني بأن رائحة العسل تنبض بالحيوية ولكنها مهدئة 
في ذات الوقت - وهي تشبه إلى حد ما الشعور بأشعة الشمس 

على جلدك بعد السباحة».
يطلق على حالتها اسم «الُخشام»، وهي حالة تثير قدرا كبيرا من 
االهتمام في الوقت الحاضر نظرا لكونها من اjعراض المعروفة 
ل�صابة بمرض كوفيد19، يعاني من أثرها مئات اmالف من البشر 

حول العالم ، كم من البشر يعانون من هذه الحالة؟
ا�نسان  شعور  على  سلبا  يؤثر  أن  الشم  حاسة  لفقدان  يمكن 
أكثر  الشم  حاسة  فاقدي  أن  المثبتة  الحقيقة   ، العيش  بجودة 

عرضة ل�صابة بالكآبة.

الناس ال يستطيعون استيعاب ما  الكثير من  أن  إلى ذلك  أضف 
يشعر به المصابون بها - إلى اmن على أقل تقدير - jنها ال تصيب 

إال نحو 5 في المئة من سكان العالم».
حواس  بأربع  العيش  مع  بالتأقلم  يازمين  بدأت  السنين،  وبمرور 
فقط، فقد كانت تعتمد على المقربين إليها لتعرف ما إذا كانت 
إذا كانت  أو  المثال،  بحاجة إلى استخدام المعطرات على سبيل 

اjطعمة على وشك الفساد.
أخفى راكيش كمال حالته لعدة سنوات

مدينة  سكان  من  وهو  كمال،  راكيش  ويعاني 
حاسة  فقدان  من  الهند،  جنوبي  حيدرآباد 
الشم منذ والدته ، ويعتقد بأن عّلته وراثية، 
في  صعوبة  يجد  جدي  «كان  يقول  إذ 
شم الروائح أيضا، ولكنه لم يتكلم عن 

ذلك أبدا».
لالستشعار  أجهزة  راكيش  ووضع 
منزله،  في  والدخان  الغازات  بوجود 
وال يبتعد عن الموقد أبدا أثناء الطبخ 
، ويقول «كادت أن تحدث كارثة عندما 
كانت زوجتي نائمة ولم أستطع شم 
ولم  المطبخ.  في  نشب  حريق  رائحة 
أتمكن من استيعاب خطورة الموقف إال 

بعد أن مp الدخان ممرات المنزل».
مادة  الشم  حاسة  فقدان  أصبح  منذ  ولكن 
بدأ  كوفيد19-،  وباء  انتشار  مع  والنقاش  للحديث 
راكيش بالتطرق إليه علنا من أجل نشر الوعي بها في أوساط 

المجتمع.
«كانت فكرة فقداني لحاسة الشم تمSني ذعرا»

 5 منذ  الشم  من  تتمكن  ال  إنها  ماهاراج  جوشنا  الطباخة  تقول 
سنوات

وبعد  المطبخ،  في  اjطعمة  بحرق  اjمر  أول  عندها  الحالة  بدأت 
فترة لم تعد تتمكن من شم رائحة اللحم المشوي في مطعمها 

المتخصص بالمشويات.
شديد،  برعب  الشم  من  تمكني  عدم  فكرة  «أصابتني  وقالت 
وخصوصا فيما يتعلق بحياتي العملية، إلى درجة أني قررت حجب 

الموضوع عن بالي كليا».
في  التوقيت  ساعات  استخدام  على  حريصة  جوشنا  وأصبحت 
شيء  كل  في  الشديد  الحذر  تتوخى  أيضا  وأصبحت  مطبخها، 

كيال يخونها أنفها.
الشم  حاسة  بفقدان  ل�صابة  شيوعا  اjكثر  اjسباب  أن  يذكر 
التنفسي  الجهاز  من  العلوي  الجزء  تصيب  التي  االلتهابات  هي 
واستخدام  اjنفية  الجيوب  والتهاب  وا�نفلونزا  والرشح  كالزكام 

المخدرات والتدخين وداء الزهايمر.

الذي  الروائح   
الروائح  jن 

ستحق
روع 

ء
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ال 
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ي

كثيرا يختلف

أخفى راكيش
ويعاني

حيدرآ
الش

إ

أتم
بعد
ولكن 

والن للحديث

تخليـــق روائــــح الماضــــي وإعادتهــــا الــــى الحيـــــاة
وقصــص واقعيــــة لمـــــن عاشــــوا بأربـــــع حــــواس 
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تلعبه  الذي  المهم  الدور  يدركن  اللواتي  النساء  قليالت هن 
المكمالت الغذائية في الحفاظ على شباب وحيوية البشرة 
يمكنِك  التي  الغذائية  المكمالت  أنواع  هي  كثيرٌة  والشعر. 
التي  اjساسية  العناصر  على  الحصول  لضمان  استهالكها 
النظام  ضمن  منها  الكافية  النسبة  على  تحصلين  ال  قد 
الغذائية  المكمالت  هذه  من  تتبعينه.  واحد  الذي  الغذائي 
كبير  دور  يلعب  الذي   Diindolylmethane أو   DIM هو  المفيدة، 
ومهم �خفاء البثور والحبوب التي تظهر على وجهك فجأة. 
أكثر  عليه  وتعرّفي  التالية  السطور  قراءة  تابعي  هنا،  من 

وعلى فوائده للبشرة.
DIM في خضروات الكروسيفيروس مثل  نجد المكمل الغذائي 
في  توازن  خلق  على  يساعد  الملفوف...  القرنبيط،  البروكولي، 

المكان  ويفسح  السّيء  اjستروجين  من  فيخّلصِك  الهرمون، 
ال  ال،  أو  قبل  من  به  سمعِت  قد  كنِت  سواء  الجّيد.  لpستروجين 
يمكننا أن ننكر مدى فعالية هذا المكّمل في القضاء على حب 
بالتالي  ويمنع  جذورها  من  المشكلة  هذه  يكافح  إذ  الشباب، 
استخدام  في  تبدئي  إن  ما  هنا،  من  نهائي.  بشكل  ظهورها 
حتى   DIMبالـ يعرف  ما  أو   Diindolylmethaneالـ الغذائي  المكمل 
مرور  ومع  فشيء  شيئًا  خّلفتها  التي  والندبات  البثور  تختفي 

الوقت سوف يزّودِك ببشرة مثالية خالية من الشوائب.
إلى  إدخاله  يمكنِك  الذي   DIM الغذائي  المكمل  إلى  با�ضافة 
من  أخرى  أنواع  هناك  تتبعينه،  الذي  بالبشرة  للعناية  روتين 
والتي  أيضًا،  استخدامها  يمكنِك  التي  الغذائية  المكمالت 

سنعرّفِك عليها في السطور التالية.

ما هي فوائد المكمل 
الغذائي DIM للبشرة

صحة
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مكمالت إضافية غذائية للبشرة

إلى جانب فوائدها الصحّية، المكّمالت الغذائية تساهم كثيراً في 
سنعرض  لذلك،  بالبشرة.  العناية  في  وتحديداً  الجمالي  الروتين 

عليِك 5 مكّمالت غذائية يجمع على أهمّيتها الخبراء.

1- مكّمالت زيت بذور الكتان
احمرار  من  التقليل  في  لاللتهابات  المضادة  خصائصه  تساعد 
الكتان يمنحِك بشرة صحّية خالية من  بذور  زيت  البشرة كما وأن 
كبسوالت  شكل  على  تناوله  إن  لذلك،  وغيرها.  التجاعيد  البثور، 

يساهم في تحسين من صّحة البشرة.

C 2- مكّمالت الفيتامين
كما  فعلي  بشكٍل  لاللتهاب  كمضاد  يعمل  الفيتامين  هذا 
إنتاج  عملية  ينّشط  فهو  كذلك،  البشرة.  لصّحة  جداً  مفيد  إنه 
التجاعيد  ضّد  فّعال  سالح  إنه  كما  البشرة  في  الكوالجين 
والخطوط الرفيعة. كذلك، يحمي الفيتامين سي الخاليا من تأثير 
التلّوث واjشّعة ما فوق البنفسجية كما يمنع ظهور التصبغات 
تناوله على شكل كبسولة يساعد على  البشرة.  والشوائب في 

منح البشرة كل الصحة الالزمة.

3- مكمالت الكوالجين
االلتهابات  كافة  يكافح  لذا  لاللتهاب  كمضاد  الكوالجين  يعمل 
إنّه  ملحوظ.  بشكٍل  البشرة  صّحة  من  يحّسن  كما  الجسم  في 
عنصر أساسي في الحفاظ على جمال، نضارة ومرونة الجلد بعيداً 
عن التجاعيد وكل الشوائب التي تعّكر صفو البشرة. كبسوالت 

الكوالجين تساعد البشرة على جعلها أكثر جماًال. 

E 4- مكّمالت الفيتامين
كاّفة  في  االلتهابات  من  يحّد  لpكسدة  المضاد  الفيتامين  هذا 
على  الفوائد  من  العديد  يحمل  أنه  إلى  إضافًة  الجسم  أعضاء 
البشرة  الكوالجين، يحافظ على مرونة  إنتاج  يعزّز  أنه  البشرة. كما 
من  كبسولة  تناول  إن  الرفيعة.  والخطوط  التجاعيد  يحارب  كما 
الفيتامين E يوميًا يمنحِك بشرة مشدودة كما إّن تطبيق محتوى 
الكبسولة مباشرًة على الوجه يساعد في تغلغل الفيتامين إلى 

أعماق البشرة.

5- مكمالت السيليكا
هالم  أن  العلمية  الدراسات  أثبتت  السنوات،  مرّ  على 

في  الكوالجين  تحفيز  في  يساعد  السيليكا 
المعدن  هذا  معدالت  ارتفاع  والجسم.  الوجه 

الموجود عادًة في العظام والبشرة، يضاعف 
يعزز  هو  كذلك،  الكوالجين.  خاليا  إنتاج 

بناء  ويعيد  الخاليا  هذه  تغليفه  قّوة 
بدورها  لتتمّكن  منها،  التالفة 

من إتمام وظيفتها من ناحية 
محاربة عالمات الشيخوخة. 

ما الذي يجب عليك معرفته قبل البدء بأخذ 
الُمكمالت؟

الغذائية  الُمكمالت  قائمة  تحت  تندرج  التي  المنتجات  جميع 
تحتوي على وصفة أو إرشادات تُلصق على العلبة، تحتوي هذه 
كل  نَِسب  وعلى  نفسه،  الُمكمل  محتويات  على  الملصقات 
ا�رشادات  هذه  مالحظة  اmمن  من  كبسولة.  كل  في  العناصر 
الضروري  من  أنه  شك  وال  جسمك،  احتياجات  مع  وقياسها 
ُكنت  -إن  المرضية  حالتك  على  الُمشرف  أو  طبيبك  استشارة 
تنصحك  المنتجات  بعض  أكثر،  الحيطة  jخذ  ما-  مرضا  تعاني 
أكثر،  وبعضها  مرات  ثالث  وبعضها  اليوم  في  مرتين  بأخذها 
بعدد  ينصحك  مختص  مع  اjمر  هذا  مناقشة  الضروري  فمن 

المرات الذي لن يؤذيك لو اعتمدته في روتينك اليومي.    
واللجوء  بنفسك  نفسك  تشخيص  عدم  الضروري  من  أنه  كما 
إلى الُمكمالت كعالج مرض شّخصته بنفسك، فنرى هذه الحالة 
لدى السيدات اللواتي يعانين من تساقط الشعر أو ضعف بنيته، 
البيوتين  من  نسبة  على  تحتوي  التي  المكمالت  إلى  فيلجأن 
نسب  على  أيضا  المكمالت  تحتوي  ولكن  للشعر،  الضروري 
أخرى من المعادن التي قد تؤدي زيادتها إلى ا�صابة باjمراض 
عدم  أيضا  الضروري  فمن  النقطة؛  هذه  من  وامتدادا  المختلفة. 

إشراك المكمل مع دواء رئيسي تأخذه دون استشارة طبيبك.
هذه  إن  وبسيطة،  عامة  نصيحة  والفيزيائيون  اjطباء  يُقدم 
الُمكمالت ليست بديال عن نظام غذائي ُمتكامل يحتوي على 
طبيعي.  مصدر  من  الجسم  إليها  يحتاج  التي  العناصر  كافة 
على الجانب اmخر، إن ُكنت تعاني من مشكلة غذائية أو وراثية 
لمثل  مثاليا  حال  تكون  قد  المكمالت  هذه  فإن  ُمعين  مرض  أو 
هذه الحاالت بإشراف طبيب يُحدد جرعتك من العناصر التي لن 

تكون حمال زائدا على جسمك!.
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تراث

ــعبية فــي قطــر جــزءاً مــن اjغنيــة الّشــعبية فــي  ــر اjغنيــة الشَّ تعتب
الخليــج العربــي والجزيــرة العربية،فالقبائــل الوافــدة إلــى قطــر مــن 
البحريّــة  البيئــة  بتــراث  امتزجــت  التــي  أغانيهــا  نجــد حملــْت معهــا 
ــعبّية  ــعبية القطريــة. ويعتبــر كتاب»اjُغنية الشَّ فولــدت اjُغنيــة الشَّ
مؤلِّفــه  بذلــه  طويــل  وميدانــي  علمــي  جهــد  ،ثمــرة  قطــر»  فــي 
كتــور محمــد طالــب الدويــك» الــذي جــاَب قطــر طــوًال وعرضــًا  «الدَّ
ــعبية القطريــة مــن أفــواه الناس،واجتهــد فــي  وجمــَع اjغانــي الشَّ
الكتــاب  بهــذا  ليخــرج  والتحليــل،  والتصنيــف  والتحقيــق  البحــث 
فــي  هامــة  وثيقــة   ليكــون  ومنهجــه  مادتــه  فــي  القيِّــم  المرجــع 
ــعبي  ــعبي القطــري ويثــري دراســات وأبحــاث التــراث الشَّ التــراث الشَّ
القطــع  مــن  صفحــة   (252) فــي  الكتــاب  ويقــع  عمومــًا.  العربــي 

الكبيــر، ويتألــف مــن الفصــول التاليــة:

جغرافيّة قـطـر
ث المؤلــف عــن جغرافيــة دولــة  فــي الفصــل اjول مــن الكتــاب تحــدَّ

قطــر موقعــًا وامتــداداً ومدنــًا ومناخــًا ونشــاطًا بشــريًا واقتصاديّــًا.
تاريـخ قـطــر

تاريــخ  تبيــُن  تاريخيــة  لمحــة  المؤلِّــف  م  يُقــدِّ الفصــل  هــذا  فــي 
بتحــري  مبتدئــًا  المتعاقبــة  التاريخيــة  العصــور  مختلــف  فــي  قطــر 
كتــب  فــي  قطــر  إســم  «ورَد  المؤلِّــف:  يقــول  التســمية.  ســبب 
مــرة  «بلينــوس»  اليونانــي  المــؤرخ  ومنهــم  القدامــى،  المؤرخيــن 
بإســم «قطــراي» ومــرة ثانيــة بإســم»أعراب أرض قطــر». كمــا ذكــر 
العــرب  بــالد  خريطتــه  فــي  اليونانــي  الجغرافــي  «بطليمــوس» 

قطــرا»  » باســم  مدينــة 
 ويتــدرج المؤلــف فــي عــرض تاريــخ قطــر وصــوًال إلى إعالن االســتقالل 

د طالــب الدويــك تأليـف:  محــمَّ

ا+غنية الشعبية في قطـر
كتـــاب يختصــــر الحيــــاة فــــي أغنيـــــة
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في شهر أيلول عام 1971م.
التطور الحضاري وأثر البترول فيه

التطــور  مراحــل  كافــة  عــن  الفصــل  هــذا  فــي  المؤلــف  ث  يتحــدَّ
معاشــه  فــي  يعتمــد  كان  الــذي  القطــري  للمجتمــع  الحضــاري 
علــى البحــر مــن خــالل الغــوص بحثــًا عــن اللؤلــؤ وصيــد الســمك، 

النفــط.   ظهــور  إلــى  وصــوًال  التجــارة،  أعمــال  وممارســة 
المجتمع القطري: عاداته وتقاليده ومعتقداته

علــى  ترتكــز  وأخالقــه  القطــري  ِطبــاع  أنَّ  إلــى  المؤلِّــف  يذهــب 
يــن ا�ســالمي، والعــادات الموروثــة مــن  أساســين همــا: « تعاليــم الدِّ

واjجــداد»  اmبــاء 
وتية في اللهجة القطرية التأثيرات الصَّ

راســات الحديثــة  فــي هــذا الفصــل اســتعان المؤلِّــف بمعطيــات الدِّ
فــي علــم اjصــوات لفهــم مخــارج اللهجــة القطريــة كلغــة لpغنيــة 

ــعبية القطريــة. الشَّ
أغاني الحياة

اjغنيــة   » عــن  واٍف  تمهيــٍد  بتقديــِم  الجــزء  هــذا  المؤلــف  اســتهلَّ 
وتطويرهــا». وســماتها  تعريفهــا  القطريــة:  ــعبية  الشَّ

عبية القطرية،  ثم يذكر المؤلف بعضًا من ِسمات اjغنية الشَّ
هـدهدة الطـفل

وثــق المؤلِّــف عــدداَ كبيــراً مــن اjغانــي التــي يرددهــا الكبــار للطفــل 
ــؤدى فــي الغالــب  كــي ينــام أو يتحــول إلــى البشاشــة والســرور، وتُ

مــن قبــل النســاء الرتباطهــا الحتمــي باjمومــة.
ومن هذه اjغاني الدافئة نذكر اjغنية التالية:

حث السير يا الحادي
أحمد ساكن الوادي

ال ْشرٍب وال  زادي
العرب محترمه بالبياض

العرب تنحر ضحاياها
و انا نحرت فؤادي 

أغاني ا+طفال
وفــَق مــا أورده المؤلــف فــإنَّ غنــاء اjطفــال يقســم إلــى قســمين: 
غنــاء لpطفــال الذكــور وغنــاء لpطفــال ا�نــاث ، وغنــاء كل نــوع من 
اjطفــال ينقســم بــدوره إلــى أغــاٍن فرديــة وأخــرى جماعية للجنســين. 

فاjغانــي الفرديــة تؤديهــا الفتيــات عــادة إذا خلــت كل واحــدة منهــنَّ 
إلــى نفســها واjغانــي الجماعيــة ترددهــا الفتيــات حيــن يجتمعــن 

مــع بعضهــنَّ بعضــًا،
الزواج من خالل أغانيه

ــع  ــي المجتم ــزواج ف ــد ال ــادات وتقالي ــي ع ــوًال ف ــف مط ــث المؤل يبح
ــعبية الُمصاحبــة لكافــة مراحلــه. ومــن  القطــري موثِّقــًا اjغانــي الشَّ
ــول  ــات ح ــا الفتي ــي تردده ــاء والت ــة الحنَّ ــة لعملي ــي المصاحب اjغان

العــروس نــورُد هــذه اjغنيــة:
حنـــاك عييـــن يا بنيـه حناك عيين

لين دزّوك على المعرس بالك تستحين
حناك عيين يا بنيـه حنــــاك عييــن

شاف إلهنا قلبـك وانــت مــا تبــيـن
أغـــــــاني العــمـل

يَُصاحــُب العمــل فــي العــادة بأغنيــات وألحــان مــن شــأنها تســرية 
العامــل والتخفيــف مــن أعبائــه. ويــرى المؤلــف بــأنَّ أغانــي العمــل 
العمــل  إلــى نوعين:نــوع نشــأ مــن  القطريــة تتشــعب  ــعبية  الشَّ
نفســه،أي مــن ظــروف العمــل. ونــوع اســتعير مــن مجــاالت أُخــرى 

لتكتمــل شــخصية العمــل. 
ــعبية التــي ترددهــا الّنســوة خاللــه عمليــة جــرش  ومــن اjغانــي الشَّ

القمــح ( دق الحــب ) نــورد هــذه اjُغنيــة:
ما  ال لـه اظــالل يا طير يللِّي في السِّ
اخضع  جناحك لين  وّصيتك يا طيـر

يا طير  له  يمنى إلــــى مــّدها لــي
فيهــا الخضـاب يسلب العقل يا طيـر

ورغــم كل الغنــى والتنــوع والشــمول الــذي يزخــر بــه الكتــاب، يقــول 
الدكتــور الدويــك:

ـ  لــه  تصدينــا  الــذي  بالموضــوع  الكاملــة  ا�حاطــة  ندعــي  ال  «إننــا 
وهــو اjُغنيــة الشــعبية فــي قطــر ـ مــن جميــع نواحيــه فلعــلَّ هنــاك 
. لذلــك  أو اســتعصى علينــا الكشــف عنهــا  لــم ندركهــا،  جوانــب 
طويــل  طريــق  علــى  متواضعــة  خطــوة  هــذا  عملنــا   نعتبــر  فإننــا 
ــا شــباب قطــر الناهــض الذيــن تقــع عليهــم  نحــب أن يســلكه بعدن

مهمــة الكشــف عــن تراثهــم وتقديمــه للنــاس».

ــور 
شــه 
ك، 

ـى 
مــن 

ثــة 
يــة 
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القصيدة التي هزت قلوب ماليين العشاق

حكاية قصيدة ا+طالل

سافر  سنة،   16 ابن  وهو  الجيران  بنت  احب  ناجي»  «إبراهيم 
ان  يستطيع  لم  لكنه   ، تزوجت  رجوعه  وعند  الطب  ليدرس 
ينسى حبه لها ،، بعد 15 سنة وبعد منتصف الليل التقى رجل 
والدة  حالة  في  كانت  التي  زوجته  لينقذ  به  يستغيث  أربعيني 
وكانت  الوجه  ُمغطاة  الزوجة  كانت  الرجل  بيت  في  عسيرة، 
في حالة خطرة جًدا وهو يحاول ان ينقذها، فجأة بدأت انفاسها 
تقل وتغيب عن الوعي عندها «ناجي» طلب منهم يكشفوا 
وجهها حتى تتنفس وكانت الصدمة...هي ُحب عمره التي لم 

ينساها يوما،،
 «ناجي» رغم انه امضى سنين طويلة بعد هذا الحب إال أنه كان 
مرهف المشاعر ف فأجهش بالبكاء وهو ينتظر العملية، وسط 
رزقت  ،،، بعد قليل  احد يفهم ما يحدث  المتواجدين وال  ذهول 

ورجع  الرجل  عند  من  «ناجي»  ومشى  بخير  وبقت  بمولودها 
لبيته قبل مطلع الفجر وعلى باب بيته جلس وكتب «اjطالل»

في  لحاجة  اjبيات  بعض  بدل  القصيدة  في  انه  يقول  ناجي» 
نفسه منها مثًلا انه كتب «(يا فؤادي ال تسل أين الهوى) وفي 
(يا فؤادي رحم ا� الهوى». وبعد كتب «يا حبيبي كل  اjصل 
 .. أقدارنا  تجمعنا  ربما  تعساء  خلقنا  بأيدينا  ما   .. بقضاء  شيء 

ذات يوم بعد ما عز اللقاء. 
- ناجي بعد كل الحب هذا لم يكتفي ، فطلب من أم كلثوم 
«هل  وقالت  «اjطالل»  كلثوم  أم  وغنت  القصيدة،  تغني  ان 
رأى الحب سكارى مثلنا». التي هزت قلوب ماليين العشاق في 
في  السحر  سر  يعرف  أحد  ال  جيل،  بعد  جيل  بعد  جيل  العالم 

القصيدة واjغنية المستمدة من قصة حب مدهشة.
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قصيـدة االطــالل

يا فؤادي ال تسل اين الهوى 
كان صرحًا من خياٍل فهوى

اسقني واشرب على أطالله 
وارِو عني طالما الدمع روى

كيف ذاك الحب أمسى خبراً 
وحديثًا من أحاديث الجوى

لست أنساك وقد أغريتني .. بفٍم عذب المناداة رقيْق
ويٍد تمتد نحوي كيٍد 

ْ من خالل الموج مدت لغريق 

ْ وبريقًا يظمأ الساري له .. أين في عينيك ذياك البريق 

يا حبيبًا زرت يومًا أيكه .. طائر الشوق أغني ألمي
لك إبطاء المدل المنعم .. وتجني القادر المحتكٍم

وحنيني لك يكوي أضلعي 
والثواني جمرات في دمي

أعطني حريتي أطلق يديَّ 
إنني أعطيت ما استبقيت شيء

آه من قيدك أدمى معصمي 
لم أبقيه وما أبقى عليَّ

ما احتفاظي بعهوٍد لم تصنها 
وإالم اjسر والدنيا لديَّ

أين من عيني حبيُب ساحٌر .. في نبل وجالل وحياء
واثق الخطوة يمشي ملكًا .. ظالم الحسن شهي الكبرياء

عبق السحر كأنفاس الربى 
ساهم الطرف كأحالم المساء

اين مني مجلس أنت به .. فتنٌة تمت سناء وسنى
وأنا حٌب وقلٌب هائُم .. وخياٌل حائٌر منك دنا

ومن الشوق رسوٌل بيننا .. ونديُم قدم الكأس لنا

هل رأى الحب سكارى مثلنا 
كم بنينا من خياٍل حولنا

ومشينا في طريق مقمرٍ .. تثب الفرحة فيه قبلنا
وضحكنا ضحك طفلين معًا 

وعدّونا فسبقنا ظلنا

وانتبهنا بعد ما زال الرحيق 
وأفقنا ليت أنّا ال نفيق

يقظة طاحت بأحالم الكرى 
وتولى الليل والليل صديق

وإذا النور نذيٌر طالٌع 
وإذا الفجر مطٌل كالحريق

وإذا الدنيا كما نعرفها .. وإذا اjحباب كلٌّ في طريق

أيها الساهر تغفو 
تذكر العهد وتصحو

وإذا ما التأم جرح 
جّد بالتذكار جرُح

فتعّلم كيف تنسى 
وتعّلم كيف تمحو

يا حبيبي كل شيٍئ بقضاء 
ما بأيدينا خلقنا تعساء

ربما تجمعنا أقدارنا 
ذات يوم بعد ما عز اللقاء

فإذا أنكر خل خله .. وتالقينا لقاء الغرباء
ومضى كل إلى غايته 

ال تقل شئنا فإن الحظَّ شاء
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الحرير  من  أنيق  أبيض  حذاء  بيَع  عاما   227 بعد 
ماري  فرنسا  ملكة  إلى  عائداً  كان  الماعز  وجلد 
أقيم  مزاد  في  يورو  ألف   40 من  بأكثر  أنطوانيت 
مؤخرا في فرساي قرب باريس، على ما أعلنت دار 

«أوزنا» للمزادات.
فمن هذ هذه الملكة التي ما تزال حية بتاريخها 
مصممي  تلهم  التي  ومالبسها  بل  وأحذيتها 

اjزياء حتى اmن؟
المصمم جيرمي سكوت مؤخرا  أيضا  فقد قدم 
تشكيلة جديدة لعالمة موسكينو لخريف وشتاء 
إذ   ، نوعها  من  وفريدة  غريبة  بدت  والتي   2020
ماري  الشهيرة  الفرنسية  الملكة  المصمم  اختار 
الجديدة  للمجموعة  الهام  كمصدر  انطوانيت 
خزانة  من  المستوحاة  بالفساتين  غنية  فأتت 
واjلوان  الباستيل  ظالل  في  أنطوانيت  ماري 

المشرقة . 
هناك العديد من الحقائق التي ال تعرفونها عن 
الندالع  بتصرفاتها  أدت  التي  أنطوانيت»،  «ماري 
عام  بالمقصلة  إعدامها  وتم  الفرنسية  الثورة 

-:1793
إلى  انتقلت  ثم  فيينا،  في   1755 عام  ولدت   -
من  أنطوانيت  ماري  وتزوجت  لتتزوج،  فرنسا 
الرابعة  في  وهي  عشر  السادس  لويس  الملك 
الخامسة عشرة  عشرة من عمرها وكان هو في 

من عمره.
- اسمها الحقيقي هو ماري جوسفين، كما أنها 
ابنة  فهي  نمساوية،  بل  اjصل،  فرنسية  ليست 

إمبراطور النمسا.
يكن  لم  «إذا  المشهورة  المقولة  لها  تنسب   -
رغم  كعكًا»  يأكلون  دعهم  للفقراء..  خبٌز  هناك 
هذه  ذكر  والذي  ذلك  على  دليل  يوجد  ال  أنه 
ولم  االعتراف  كتابه  في  روسو  جاك  جان  العبارة 

يذكر اسم النبيلة التي قالتها.
- كان لدى ماري أنطوانيت دور هام في عصرها 
وممثلة  والرقي  واjناقة  للجمال  رمزاً  باعتبارها 
محل  كانت  كما  الراقية،  النمساوية  للحضارة 

إعجاب معاصريها وتعتبر من أجمل نساء القرن 
الثامن عشر.

الذي  الحياة  نمط  العالم  أنحاء  في  اشتهر   -
أثار غضب الشعب  كانت تعيشه ماري، وهذا ما 
كانت  التي  اjثواب  مئات  جانب  إلى  وسخطه، 
إشعال  في  دوراً  لعبت  والتي  شهريًا،  تشتريها 
الذي كان يبحث عن  الشعب  غضب  المزيد من 

الطعام.
- اتهمت ماري أنطوانيت بخيانة فرنسا، واقتيدت 
إلى ا�عدام أمام الشعب في باريس إلى ساحة 
عربة  في  الفرنسيون  وضعها  حيث  الباستيل، 
الغوغائيون  ورماها  الجميع  ليراها  مكشوفة 
وقصوا  يدهم،  تحت  يقع  ما  وكل  باjوساخ 
في  الصغير  رأسها  وضعوا  ثم  الطويل  شعرها 
أطاحت  التي  المقصلة  في  المخصص  المكان 

برأسها، بعد أن شاب شعرها بأكمله.
مفاجئ  تحول  هي  أنطوانيت  ماري  متالزمة    -
الحدث  وكان  اjبيض،  اللون  إلى  الشعر  للون 
ذلك  العرض  هذا  على  أطلق  إثره  على  الذي 
ماري  الملكة  شعر  تحول  مالحظة  هو  االسم 
الحظ  سيئة  التعيسة  الملكة  تلك  أنطوانيت 
ملكة فرنسا إلى اللون اjبيض الزاهي في الليلة 

التي سبقت إعدامها أثناء الثورة الفرنسية.
قبل  أنطوانيت  فرنسا ماري  ملكة  كلمات  -آخر 
موجهة  كانت   1793 عام  بالمقصلة  إعدامها 
للجالد الذي قام بإعدامها حين داست على قدمه 
عن طريق الخطأ وهي تصعد إلى منصة ا�عدام 

فقالت له : «المعذرة يا سيدي»
الجميلة  فساتينها  من  العديد  تخليد  -تم 
في  بوضوح  تظهر  كانت  التي  والمعقدة 
فستانها  ،ولكن  أوروبا  متاحف  في  اللوحات 
 chemise» باسم  المعروف  البسيط  القطنى 
a la reine» سبب أكبر ضجة في عالم الموضة 
مع  بالتوازي  القطن،  من  مصنوع  jنه  وقتها، 
ازدهار العبودية �نتاج المزيد من القطن للحفاظ 

على الفساتين القطنية العصرية الجديدة.

ماري أنطوانيت
من عالم الموضة والبذخ إلى ا�عدام

آخر ملكات 
فرنسا 

وصاحبة 
المقولة 
الشهيرة

«إذا لم يكن 
هناك خبٌز 
للفقراء.. 

دعهم 
يأكلون 

كعكًا»
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ثقافة

إبداعــــات ومواهــــب كامنـــــة

ذوي االحتياجات الخاصة
إبداعات  هناك  أن  اmن  المتخصصون  المسؤولون  أدرك  لقد 
ومواهب كامنة عند ذوي ا�عاقات يجب صقلها ورعايتها تمامًا 
السليم)  الجسم  في  السليم  (العقل  مقولة  وأن  كاjسوياء 

هي مقولة يجب التوقف عندها بحذر شديد .. 
المعوقين  من  بالموهوبين  االهتمام  بدأ  الحالي  الوقت  ففي 
بعد  لديهم  والموهبة  وا�بداع  القوة  مواطن  على  والتعرف 
العلم  القصور والعجز لديهم. وبعد  التركيز فقط على  أن كان 
jن  وا�عاقة،  الموهبة  بين  عالقة  وجود  عدم  من  والتأكد 
الموهبة موجودة لدى الفرد حتى مع وجود ا�عاقة، وقد يكون 
أحد اjشخاص معاقًا ولديه مواهب متعددة وتظهر في مجاالت 
سياسية  أو  اجتماعية  أو  رياضية  أو  فنية  كانت  سواء  مختلفة 

لالتجاه  الشخص  هذا  على  نفسها  تفرض  التي  فهي  وغيرها، 
نحو هدف معين.

ولعل من أهم أسباب ندرة المبدعين لدينا في العالم العربي 
حاولنا  ولو   ،، ورعاية  صقل  إلى  يحتاج  الفئات  هذه  إبداع  أن 
ذو  منهم  نجد  والمبدعين  النوابغ  بعض  أسماء  استعراض 
التحصيل المنخفض أو الفاشلين دراسيًا، وذو الموهبة العالية 
ولكن  الذكاء،  مقاييس  في  درجة   170 ذكاؤهم  يفوق  الذين 
كذلك  العقلي،  النمو  وعكس  بطيء  الجسماني  نموهم 
عصور  ومن  عديدة  واjمثلة  الحسية،  ا�عاقات  ذوو  الموهبين 
وحضارات مختلفة .. من أمثال هؤالء مشاهير يشار لهم بالبنان 

معاقون ومبدعون من الدول المتقدمة :

شاتو بريانأديسون

أينشتاين

مخترع المصباح الكهربائي، كان 
فاشًال دراسيًا وقد يكون لديه بطء 

أو صعوبة في التعليم، قدم 
معادلته المشهورة ومع ذلك 

أصبح من أهم المخترعين .

الذي كان يميل للعزلة والوحدة، 
وقد يكون من أطفال التوحد ولكنه 

أصبح مؤلفًا وأديبًا وكاتبًا وقربه 
بونابرت وأشهر رواياته (مذكرات من 

وراء الضريح، الشهداء، رحلة من 
باريس إلى القدس).

أيضًا كان فاشًال دراسيًا ولم يجتز 
المرحلة ا�عدادية ومع ذلك طور 
النظرية النسبية ونشر أبحاثًا في 

الفيزياء، وأفاد بأن الطاقة والكتلة 
متكافئتان وقدم معادلته المشهورة 

(الطاقة = الكتلة + مربع سرعة الضوء).
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فرانكلين روزفلت

جوليملو ماركوني

ستيفن هوكنج

هيلين كيلر

رئيس الواليات المتحدة اjمريكية 
اjسبق وكان مصابًا بشلل 

اjطفال

كان أعور العين ويميل لالنطواء 
وقد يكون توحدي، وهو مخترع 

الالسلكي، ومنح جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1909م، ونال ميدالية 

ألبرت من الجمعية البريطانية.

وهو مقعد وأبكم وأطلق عليه 
أنشتاين القرن العشرين وقد تعامل 

مع الحاسب اmلي واكتشف نظرية 
تاريخ الكون وعمل محاضراً بجامعة 

كمبردج.

المرأة المعجزة التي كانت تحمل 
ثالث إعاقات هي الصم وكف البصر 

والخرس ومع ذلك أصبح لها شأن 
في اjدب وكتابة القصة، وحصلت 

على شهادة الدكتوراه ولها العديد 
من لويس برايل، كفيف.

أما الموهوبون من المعاقين في ا�سالم فكثيرون ووجدوا، من المجتمع المسلم 
كل دعم وتشجيع جعلهم شخصيات مشهورة لها مكانتها منهم : 

قال عنه الجاحظ بشار بن برد كفيف
(المطبوعون 

على الشعر هم 
بشار، والسيد 
الحميري وأبو 

العتاهية ولكن 
بشار أطبعهم). 

وقيل أكثر 
الناس شعراً 

في الجاهلية 
وا�سالم ثالثة 
هم بشار وأبو 

العتاهية والسيد 
الحميري) وقد 

زينت أشعاره 
اjدب العربي.
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ثقافة

رائــد التجديـــد المحافــــظ
«الملقاط» لقب أطلقه رائد الموسيقى العربية كامل الخلعي على أحد أهم أعالم الموسيقى 

العربية jنه كان يحفظ كل لحن يسمعه ، صاحب مدرسة أصيلة في التلحين واjداء ، ترك بصمة 
مبدعة في الوجدان العربي ، ظل حارسا أمينا على الموسيقى العربية حتى وفاته ، فاستحق 

شرف اjستاذية jجيال متعاقبة ال تزال حتى اليوم تتعلم من استعادة تراثه اjصيل.
أنه شيخ الملحنين زكريا أحمد أحد أهم مصادر ا�بداع في أداء الموسيقى العربية في القرن 

العشرين، غنى له كبار المطربين والمطربات وتسبب في شهرة الكثيرين منهم.
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نشأته وتكوينه الفني: 
زكريا أحمد صقر مرزبان، ولد في 6 يناير 1896، في حي الحسين 
قبيلة  الى  ينتمي  بدوي   ، الشريف  باjزهر  موظفا  والده  كان   ،
البدوية  اjغاني  ينشد  وكان  جبليا  صوتا  يملك  كان   ، مرزبان 

بإتقان ،أما والدته فكانت تركية تجيد الغناء الشعبي التركي. 
هو السبب في فرض الرقابة على ا+غاني: 

بألحان  م   1923 عام  الدنيوي  للتلحين  زكريا  الشيخ  إتجه 
الستارة  ارخي   » هي  لحنها  طقطوقة  أول  وكانت   ، خفيفة 
 ، وانتشرت  وشاعت  تجرحنا»،،  جيرانك  أحسن  ريحنا  في  اللي 
وحققت هذه الطقاطيق نجاحا منقطع النظير ولكنها كانت 
في الوقت ذاته سببا في فرض الرقابة وتعيين مؤلفها محمد 
يونس القاضي رقيبا على اjغاني، وذلك حرصا على سالمة 

الذوق العام. 
زكريا أحمد رائد المسرح الغنائي: 

رواده  الغنائي مع  أسهم الشيخ زكريا أحمد في نهضة المسرح 
اjوبريتات  به  تلحن  كانت  الذي  الروتيني  اjسلوب  بتغير  وقام   ،
تلحين  في  والتنوع   ، للكلمات  اللحني  التصوير  ابتدع  حيث 

المقاطع.
وقام الشيخ زكريا بوضع ألحان تناسب قدرات صوت أم كلثوم 
في  جديدة  نقلة  لها  ألحانه  كانت  الحساس،  القوي  العبقري 

أولها  كان  أغنية   61 لها  لحن  حيث   ، العربي  الغناء  عالم 
الهوى  صحيح  (هو  وآخرها  1931م  عام   ( هناه  يا  حبك  (اللي 
اjدوار والطقاطيق  الى عدد من  ، باالضافة  1960م  غالب) عام 

والمنولوجات وأغنيات الحفالت.
التجديدات  من  العديد  كلثوم  أم  غناء  على  أحمد  زكريا  أدخل 
: القصة الملحنة ، كما في أهل الهوى وكذلك اjلحان  أهمها 
تاريخ  في  جديدا  فتحا  كانت  التي  (سالمة)  فيلم  في  البدوية 

الغناء العربي. 
أسلوبه في التلحين: 

على  اعتمد   ، التلحين  في  خاص  أسلوب  زكريا  للشيخ  كان 
التجديد مع الحفاظ على أصول الغناء العربي اjصيل ، مستغال 
الموسيقى  بأسرار  ومعرفته   ، الموسيقية  ثقافته  ذلك  في 

الداخلية بعيدا عن االقتباس من الغرب. 
زكريا والقوالب الغنائية: 

والشعبي  الديني   ، الغناء  ألوان  جميع  بتلحين  أحمد  زكريا  قام 
الفصحى  القصيدة  قالب  في  وجدد  والحماسي  والعاطفي 
(قولي  قصيدة  في  القمة  وبلغ  قصيدة،   33 بتلحين  قام  حيث 
لطيفك) غناء أم كلثوم في فيلم دنانير حيث قام بتلحين هذه 
في  مقطع  كل  وجعل   ، مختلفة  مقامات  ثالث  من  القصيدة 

القصيدة لحنا قائما بذاته.



حقائق عنها هي ..
هرمون  زيادة  أّن  كما  قلب،  شكل  على  فهو  المرأة  وجه 
ارتفاع حاجبيها  إلى  المرأة يؤّدي  اjنثوي لدى  اjستروجين 
تمتاز  حيث  للنساء  الجسم  انحناءات  شفتيها.   وامتالء 
إلى اختالف وظيفة  التي تعود  بانحناءات جسمها  المرأة 
تحرق  فهي  والمرأة،  الرجل  بين  الغذائي  التمثيل  عملية 

السعرات الحرارية للرجل بشكل أسرع، أّما في جسم
النساء لديهّن وجه أوسع، ورأس أقصر، وجذع أطول، وذقن 
أقل بروزاً من ذقن الرجال، وتلك الخصائص معاكسة تمامًا 

لخصائص الرجل.
للمرأة  زائدة دودية، وكليتان، وكبد، ومعدة أكبر من الرجال.

النساء ثالث وظائف  الفسيولوجية: يوجد لدى  الوظائف 
الحمل،  وهي  الرجال،  لدى  موجودة  غير  فسيولوجية 
والرضاعة، والحيض، ولتلك اjمور تأثير واضح على مشاعر 

النساء، فهّن أكثر استجابًة عاطفيًا، كما يختلف  وسلوك 
أكثر  فاjنثوية  الذكرية  عن  اjنثوية  الهرمونات  تركيب 
فالغدة  الغدد،  عمل  اختالف  إلى  إضافًة  وتعقيداً،  تنوعًا 
حجمها  وكبر  بنشاطها  تتمّيز  المرأة  لدى  مثًال  الدرقية 
لُتناسب وظائف المرأة الفيسولوجية فهي تتضّخم أثناء 

الحيض والحمل .
الرجال،  عن  للنساء  القلب  ضربات  تتزايد  القلب:  ضربات 
فقلوب النساء تنبض ما يُقارب 80 نبضًة مقابل 72 نبضًة 

للرجال في الدقيقة الواحدة، مّما يؤثّر على اختالف 
من  نقاط  بعشر  أقل  للنساء  فهو  لديهن،  الدم  ضغط 
الرجال،  من  أكبر  بشكٍل  jخرى  دقيقة  من  ويختلف  الرجال 

لذا فهّن معرّضات بصورة أقل بكثير الرتفاع ضغط الدم..
الحرارة  درجات  تحّمل  على  الرجال  من  أكبر  قدرة  للنساء 

المرتفعة jّن عملية اjيض لديهن تتباطأ بشكل أقل..

حقائق عنه هو ..
يُحيط  غضروف  والنساء  الرجال  من  لكلٍّ  آدم،  تفاحة 
التي تمتلكها  الحنجرة  بالحنجرة، وللرجال حنجرة أكبر من 
النساء، لذا فذلك الغضروف المحيط بالحنجرة يكون بارزاً 
تُسّمى  العنق  في  صغيرة  ككتلة  ويظهر  أكبر،  بشكٍل 
في  السبب  هو  أكبر  لحنجرة  الرجال  وامتالك  آدم،  تفاحة 
جعل صوتهم أغلظ من صوت النساء، إضافًة إلى هرمون 
الهرمون  وهذا  يمتلكونه،  الذي  الذكري  التستوستيرون 
نفسه يؤثّر على لياقة الرجل وصّحته.  شكل الوجه ،حيث 
الرجل  وجه  مالمح  اختالف  إلى  الجنسية  الهرمونات  تؤّدي 
فهو  المرأة  وجه  أّما  الشكل،  مربع  الرجل  فوجه  والمرأة، 
الذكري  التستوستيرون  هرمون  فزيادة  قلب،  شكل  على 

الفك،  وخط  حاجبيه،  يجعل  المرأة  مع  مقارنًة  الرجل  لدى 
العضالت  وجود  ووضوحًا.  حّدًة  أكثر  الوجنتين  وعظام 
الرجال  فيمتاز  للنساء،  الجسم  انحناءات  مقابل  للرجال 
بقّوتهم مقارنًة مع النساء، فقوة الجزء العلوي من جسم 
الرجل تكون تقريبًا ضعف قوة المرأة، كما أنّها تزيد بمقدار 
الهيكل  شكل  الجسم.   من  السفلي  الجزء  في  الثلث 
الهيكل  شكل  بين  واضح  اختالف  يوجد  إذ  العظمي 
أّن  اjخرى  االختالفات  ومن  والنساء،  للرجال  العظمي 
حجم  ا�ناث.  أسنان  من  أطول  لفترة  تدوم  الذكور  أسنان 
وكبد،  وكليتان،  دودية،  زائدة  للنساء  الداخلية:  اjعضاء 
ومعدة أكبر من الرجال، ولديهّن رئتان أصغر. للرجل رئتين 

أكير من المرأة لذا قدرته على العمل الشاق والرياضة.

هي وهو
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عادة ما نتوقع أن يشبهنا الجنس اmخر ، ونرغب من شريكنا أن يريد ما نريد، ويشعر كما نشعر ، 
بل ويفكر كما نفكر ! وعادة ما نصبح غاضبين ومحبطين jنننا ننسى حقيقة اختالفاتنا فتزداد 

أزمة الثقة ثم ينتج ذلك الجفاء والخيبة والكبت ويضيع الحب العظيم الذي اعتقدنا أنه سيدوم 
الى اjبد . كم هو مهم أن ندرك ونحترم هذه االختالفات ،ونضطلع عليها لتصبح جزء من ثقافتنا 

االجتماعية والعاطفية للتعامل مع اmخر ،، ثم
ماذا لو عرفت هي من يكون.. (هو)؟ وفهم هو من تكون.. (هي)؟

اختالفات بيولوجية مهمة  بين الرجل والمرأة
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موائد

مشروبات
الشتاء الساخنة

إعداد : زهره السيد
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اjمطار  وهطول  بالبرودة  طقسه  يتميز  والذي  الشتاء  فصل 
تناول  إلى  حاجة  في  نكون  وبالتالي  بالمنزل  بقاءنا  مدة  تزيد 
يتحير  قد  والبعض  الساخنة،  والمشروبات  الدافئة  المأكوالت 
في نوع الشراب اjحلى واjفضل ولكننا سوف نقدم لك اليوم 
مجموعة من أهم وأحلى المشروبات المناسبة لفصل الشتاء 
طوال  بوقتك  واستمتع  لك  يروق  ما  منها  فتخير  البارد  وطقسه 

أيام الشتاء.

على  السحلب  عمل  طريقة  مع  استمتعوا  دافئ  لشتاء 
أصوله.

السحلب من المشروبات التي تحظي بشبعية كبيرة في دول 
جنسي  منشط  أنه  علي  إستخدامه  يتم  كان   ، اjوسط   الشرق 
هو  و  زراعته  يتم  نبات  خالل  من  السحلب  علي  الحصول  .ويتم 
علي  يحتوي  سم   60 إلي  إرتفاع  يصل  السحلبيات  فصيلة  من 
بنفسجية  أزهار  الساق  و  اjسود  باللون  مخلطة  ضيقة  أوراق 
عمل  في  يستخدم  الذي  النشوي  اjبيض  بمفعوله  ويشتهر 
مشروب السحلب و يتم إستخراج السحلب من جذور هذا النبات 
فعند الطحن تصبح مادة بيضاء و ال تختلف هذه المادة البيضاء 

عن نشأ الذرة، 
و لpسف يذكر الخبراء بأن هذا النبات مهدد با�نقراض  و يصعب 
الحصول عليه في اjسواق إال أن له العديد من الفوائد الصحية 
مما   ، الدموية  الدورة  و  الجسم  تنشيط  علي  يعمل   ، الهامة 
و  المعوي  للمغص  كعالج  ويستخدم   . بالدفء  تشعر  يجعلك 

نزالت القولون. 
لذلك فإن السحلب مشروب رائع في الشتاء و بديل جيد لمن ال 
يفضل تناول الشاي و القهوة فهو المشروب المفضل للجميع 
يكون  قد  و   ، للجسم  هائلة  طاقة  يعطي  الشتاء  فصل  في 
السحلب المكون اjساسي في اjيس كريم التركي . و يتكون 
من الحليب و السحلب و يمكنك إضافة منكهات أخري مثل ماء 
يمكنك  و  تقديمه   قبل  للمشروب  إضافة  و   ، الورد  ماء   ، الزهر 

تزيين الكوب عند ا�نتهاء بالقليل من مسحوق القرفة.
ويذكر البعض بأن السحلب مزيج من النشأ الذرة و السكر . ونظراً 
العديد من  له  السحلب  ، فإن  الحليب  السحلب يتكون من  jن 
jنه  الغذائي  النظام  من  مهم  جزء  أنه  مثل  ا�ضافية  الفوائد 
الجسم  صحة  في  المفيدة  الحيوية  الغذائية  العناصر  من  كنز 
الحصول  في  يساعد  الحليب  أن  هي  الفوائد  هذه  أهم  ومن 
من  كبيرة  نسبة  علي  �حتوائه  صحية  أسنان  و  عظام  علي 
الكالسيوم ،   فهو يعمل علي منع ا�صابة بهشاشة العظاظ، 
تقوية  يساعد   ، أيضًا  الحليب   . اjسنان  بتسوس  ا�صابة  منع  و 
الرياضية لتعويض  التمارين  العضالت و خصوصًا عند ممارسة 
في  الحليب  يساعدك  بذلك   . فقدانها  يتم  التي  العرق  كمية 
ضغط  تقليل  خصائص  له  فهو  صحي   جسم  علي  الحصول 
الدم ، و تقليل التعرض لخطر السكات الدماغية  و تقليل نسبة 

الكوليسترول الضار.
مشروب  يكون  قد   ، إعجابكم  السحلب  وصفة  تنال  أن  ونأمل 

مفضل لدي اjطفال أيضًا و مغذي في نفس الوقت. 
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السحلب
•• المكونات: 

2 كوب من الحليب (يمكنك إضافة كمية صغيرة)
2 مالعق كبيرة من السحلب ، أو النشأ 

1معلقة كبيرة من السكر (علي حسب التذوق) 
1 معلقة كبيرة من ماء الورد 

•• خطوات عمل السحلب:
خليط  علي  للحصول  القرفة  و  المكسرات  سحق 

ناعم. 
وضع 2 كوب من الحليب في المقالة ، لتجهيزهم 

قبل التسخين. 
متوسطة  ثم  عالية   حرارة  درجة  علي  المقالة  وضع 

النار  إطفاء  ثم  الغليان  في  يبدأ  حتي  الحليب  ترك  و 
مباشرة؟. 

، ( نشا الذرة ) و إضافتها إلي  2 مالعق من السحلب  إضافة 
الحليب و الخلط جيداً بالتقليب لفترة. 

إضافة خليط الحليب و السحلب إلي الحليب المغلي ، و تقليل 
درجة الحرارة ( نار هادئة جداً ) و الحفاظ علي التقليب بإنتظام 

كبيرة  معلقة   1 بإضافة  قم   ، سميك  الخليط  يصبح  أن  بمجرد  و 
من السكر ( علي حسب ما تفضل ).

المطلوبة   اjكواب  في  الصب  و  الورد  ماء  من  معلقة  إضافة 
الكوب  أعلي  في  الزبيب  و  الهند  جوز  و  المكسرات  إضافة  و   ،

للتزيين.

وهذا النوع ال يقدم ساخنا ولكنه ذو 
طعم ساحر للغاية خصوصا عند تناوله 

في فصل الشتاء وإليكم طريقة 
إعداده:

•• المكونات:
علبة من القرع المبرد – عبوة من 

الحليب – فانيليا – ربع كوب سكر – 
قشدة مخفوقة (لضبط المذاق)

•• طريقة اbعداد:
قم بخلط كل من القرع والحليب 

والفانيليا والسكر معا في الخالط 
واستمر في الخلط حتى يمتزج الخليط 

ويصبح ناعما، ثم قم بصبه في اjكواب 
وزين قمته بقطع من القشدة.

عصيــــر اليقطيـــــن (القـــــرع) 
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وهذا المشروب يمتاز بإضافة بعض المذاقات والنكهات الخاصة 
لمشروب الشكوالة الساخن كزبدة الفول السوداني وهو 

واحدا من أحلى المشروبات الساخنة المناسبة لطقس الشتاء 
الساخن.

•• المكونات:
كوب من مسحوق الشيكوالتة بالحليب أو مسحوق الكاكاو – 8 

أكواب من الماء الساخن – 4/3 كوب من شراب الشكوالتة 
– ملعقة ونصف من الفانيليا – 4/1 كوب من زبدة الفول 

السوداني.

•• طريقة اbعداد:
قم بوضع مسحوق الشيكوالتة في وعاء وأضف إليه الماء وقلبه 

جيدا، وقلب شراب الشيكوالتة به، ثم قم بتغطية الوعاء واتركه 
على نار هادئة لمدة من 3 – 4 ساعات أو على نار عالية لمدة من 
ساعة ونصف إلى ساعتين، ثم قم بإضافة الفانيليا وزبدة الفول 
السوداني إلى الوعاء واخفقهما بهن واmن قم بصب مشروب 

الشيكوالتة في 9 أكواب ويقدم للطعام ساخنا.

مشـــروب الشكوالتـــة الساخـــن
بزبــــدة الفــــول السودانــــي

وهو مشروب خفيف ولذيذ كما يمكن تجميده وحفظه 
لمدة تصل إلى شهر ويستغرق تحضيره 5 دقائق إعداد 

وحوالي 4 ساعات للتجميد.
•• المكونات:

1 كوب من السكر 
نصف جالون من الحليب كامل الدسم 

2 ملعقة فانيليا 
جوزة الطيب مبشورة 

كوب من شراب السكر
•• طريقة اbعداد:

قم بإضافة الفنيليا إلى السكر ثم قم بإضافتهما إلى 
الحليب وقلبهما جيدا، ثم اترك الخليط حتى يتجمد لمدة 
من 4-8 ساعات، واmن قم بصب المشروب في 8 أكواب 

وقم برش جوزة الطيب على الوجه.

شراب الحليب 
بالفانيال
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إذا كنت من محبي عصير الليمون وذلك نظرا 
الحتواءه على العديد من الفوائد الصحية وهو 

مهدئ رائع فقم بتجربة هذا المشروب.

•• المكونات: 
3 أكواب من المياه – 4/3 كوب من عصير الليمون 

الطازج – 4/3 كوب سكر – ملعقة ونصف من قشر 
الليمون المبشور – ملعقة كبيرة زبد أو سمن – 4 

أعواد من القرفة (اختياري).

•• طريقة اbعداد:
في وعاء على نار متوسطة الحرارة قم بوضع كل من 

الماء وعصير الليمون والسكر وقشر الليمون واتركه 
حتى يذوب السكر، ثم قم بصبها في أربعة أكواب 

وضع قليال من السمن أو الزبدة في كل كوب مع 
إضافة عود من القرفة أيضا في كل كوب إذا رغبت 

في ذلك.

عصير الليمون 
الساخن بالزبدة

للزنجبيل طعما الذعا 
بعض الشيئ ولكنه 

يعتبر من أفضل 
المشروبات الشتويه لما 
يوفره من شعور بالدفء 

والراحة والنوم الهادئ 
في الشتاء، كما يمكن 

أن يتم مزج الزنجبيل 
مع الزيزفون أو البابونج 

واستخدامه لعالج الصداع 
وإزالة التوتر ويمكن 

إعداده عن طريق غليه 
في الماء الساخن ثم 

تصفيته وتناوله ساخنا. 

شـــاي شرائــــح الزنجبيـــــل
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•• المكونات: 
الحليب  من  كوب  كافيه  فانيليا  مسحوق  من  ملعقة 
الساخن – ملعقة من صوص الشكوالتة وصوص الكراميل.

•• طريقة اbعداد:
قم بمزج مسحوق القهوة في الحليب حتى تذوب، وأضيفي 
في  تماما  يختفيا  حتى  جيدا  وقلبي  الصوص  نوعين  إليها 

الخليطن وأضيفي إليه طبقة من الكريمة ويقدم ساخنا.

شراب قهوة 
الشكوالتة بالكراميل

شراب
الموكا 

•• المكونات: 
8 مالعق حليب – 2 ملعقة نسكافيه – كوب من الدبل 

كريم – فراولة وبسكويت

•• طريقة اbعداد:
قم بخلط كل من هذه المكونات عدا البسكويت 
والفراولة معا في وعاء واخلطيها جيدا ثم قومي 

بوضعها في وعاء به ماء ساخن واتركيها حتى تذوب 
الشكوالتة، وهنا قم بإبعاد الوعاء واتركيه يبرد ثم 
قومي بصبه في أكواب وضعي بجانب كل كوب 

قطعة الفراولة والبسكويت.
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•• المكونات: 
نصف كوب من مسحوق 

الكريمة – 2 كوب من اللبن 
البودر –  نصف كوب من 

مسحوق الكاكاو – ملعقة 
صغيرة من القرفة

•• طريقة اbعداد:
وهي طريقة سهلة 

ومبسطة للغاية قم فيها 
بخلط كل هذه المكونات 
معا في معاء له غطاء أو 

كيس بالستيكي واخلطها 
معا جيدا حتى تصبح 

متجانسة، ثم قم بأخذ 4 
مالعق من هذا الخليط 

وأضفها إلى الماء الساخن 
لعمل كوبا من شراب 

الشكوالتة بالقرفة.

شـــراب الشكوالتــــة بالقرفــــة

•• المكونات: 
3 أكواب من عصير البرتقال 

الطازج – قرنفل

•• طريقة اbعداد:
قم بخلط هذين المكونين 

معا جيدا ثم ضعهم على النار 
لمدة عشر دقائق ومع التقليب 

المستمر، ثم قم برفع الوعاء 
من على النار ويصفى العصير 

ويشرب ساخنا.
نتمنى أن تنال هذه المجموعة 

المتنوعة والغير تقليدية من 
مشروبات الشتاء إعجابكم وأن 

تنعموا بها في ظل طقس 
الشتاء البارد

شراب عصير البرتقال الساخن
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هل سمعت أو توقعت أن تتبع ريجيما يحتوي على الشكوالته 
بشكل أساسي  بدل االمتناع عنها؟

اjطعمة  من  بالتخفيف  الغذائية  الحميات  معظم  توصي 
أن  الكثيرون  يجهله  ما  لكن  الشوكوالتة،  بينها  ومن  السكرية 

هناك حمية تعتمد على الشوكوالتة لخسارة الوزن.
ما هي حمية الشوكوالتة؟

الداكنة  الشوكوالتة  تناول  هي  الشوكوالتة  حمية  فكرة 
على  اjسنان  بتدريب  الغذائي  النظام  هذا  ويتعلق  باعتدال، 
الشوكوالتة  وتناول  السكر،  منخفضة  الشوكوالتة  تناول 
الداكنة التي تحتوي على أكثر من %70 من الكاكاو قبل وبعد 
كل وجبة. وحمية الشوكوالتة مستوحاة من كتاب الدكتور ويل 
كلور  «تناول الشوكوالتة لخسارة الوزن»، حيث خسر أحد عمالء 
الدكتور كلور نحو 50 كيلو جراما من وزنه بهذا النظام الغذائي، 

وهو ما أوحى له بتأليف هذا الكتاب.
سيئة  الشوكوالتة  أن  أسطورة  يكسر  أن  الدكتور كلور  وأراد 
يمكن  التي  اjكسدة  بمضادات  فهي مليئة   ، للصحة  بالنسبة 

يساعدك  أن  المفترض  ومن  الوزن،  خسارة  على  تساعدك  أن 
تناول  عن  التوقف  على  الجيدة  الشوكوالتة  من  المزيد  تناول 

الشوكوالتة السيئة.
وتستغرق خطة حمية الشوكوالتة ثمانية أسابيع حتى تكتمل 
إجماًال، ويمكنك إما شراء الكتاب لمعرفة كل التفاصيل، أو قم 

فقط بتجربتها عبر اتباع القواعد اjساسية لهذه الحمية.
تناول كمية صغيرة  أنه يجب عليك  الحمية على  وتنص قواعد 
تحتوي  أن  ويجب  يومًيا،  الصلبة  الداكنة  الشوكوالتة  من 
ويجب  الكاكاو،  من   70% من  أكثر  على  الداكنة  الشوكوالتة 
عليك تقسيم الكمية حتى تأكل قليًال منها قبل وبعد كل وجبة 

متوازنة.
لكن هل حقا تفيد حمية الشوكوالتة في خسارة الوزن؟

أنك  طالما  بنجاح،  الغذائي  الشوكوالتة  نظام  يعمل  إذ  نعم 
وستساعدك  اjساسية،  القواعد  وتتبع  صحي  بشكل  تأكل 
 1 إلى  نصف  من  آمن  بمعدل  وزنك  إنقاص  على  الخطة  هذه 

كيلوغرام كل أسبوع، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ريجيم الشوكوالته لعشاق الشوكوالته



بقلـم : حنـان بديـع

110

 

رجل لكل االحتماالت

شعــر



بقلم : ذهبيـة جابي

111

2012

19

الشيخة موزا أم +كثر من عشرة 
ماليين طفل حول العالم

مقـال



112

زهـرة السيـد

لمـاذا نكـتب ؟ 






