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سواء كنت تبحثين عن هدايا لشرائها أو قطعة 
فريدة لتدلل بها نفسك، ابتكرت شارلوت شيزنايس 
تصاميم المجوهرات المثالية الرتدائها خالل مختلف 

المناسبات.
إذا كان أسلوبك أكثر بساطة وأناقة ، أو إذا كنت 

تفضلين مجموعة من اZلوان، فإن شارلوت 
تشيزنايس لديها مجموعة من القطع المتنوعة 

المصنوعة من أجل ارتدائها بثقة.

شارلوت شيزنايس 
مجوهرات لمختلف

اZوقـــــــات والمناسبـــــات
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جديد السوق

 armee de العالمة التجارية ذات المرجعية والمعتمدة في ساعات الطيران - من قبل - Bell & Ross تم اختيار
l’Air et de l’Espace (القوات الجوية والفضائية الفرنسية) لتصبح الشريك الرسمي في صناعة الساعات لـ 

«باتروي دو فرانس» PATROUILLE DE FRANCE (الفريق البهلواني في الطيران الفرنسي).
«باتروي دو فرانس» وكونها واحدة من أهم وأكثر فرق الطيران البهلواني دقة وجمالية في العالم، 

تصدرت اZجواء برشاقة وأناقة وحلقت حول العالم Zكثر من 67 عاًما، متسمرة في إثارة ا�عجاب وتحفيز 
اZجيال الجديدة من المتفرجين عامًا بعد عام.

عملت Bell & Ross على جعل الطيران وأجهزة الطيران بالتحديد تخصصها الرئيسي. وجاء العام 2021 
جًا شرعية وتميfز Bell & Ross في  مضيفًا عالمة فارقة جديدة في تاريخ هذه العالمة التجارية. مكافئًا ومتوٍّ

مجال صناعة ساعات الطيران والساعات االحترافية.
يضيف برونو بيالميش Bruno Belamich - المدير ا�بداعي والمؤسس المشارك لدى Bell & Ross: «إن رمز 

الثقة هذا جاء كثمرة تاريٍخ غنٍي ومرموٍق بين Bell & Ross والطيران العسكري. إنه لتقدير وشرف كبير لنا أن 
تعتمد «باتروي دو فرانس» patrouille de France وتتبنى مجموعة ساعاتنا المتخصصة». 

 Bell & Ross داء، جعلت من عالمةZفي أصالة القيم وا patrouille de France «الشراكة مع «باتروي دو فرانس
وبجدارة سفيراً رسمًيا مشاركًا لتميز الطيران الفرنسي.

Bell & Ross
تحلـــق برشاقـــة فـــي عالــــم الطيــــران
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منذ تسعين عاًما، ابتكرت جيجر- لوكولتر ساعة «ريفيرسو» التي 
وّفرت حًال مبتكًرا لالعبي رياضة البولو الذين أرادوا حماية زجاجة 
ا في القرن  ساعاتهم في أثناء المباراة. وأصبحت تصميًما كالسيكّيً
العشرين بقفصها الدّوار وخطوطها الممّيزة المستوحاة من فن 
«آرت ديكو» الزخرفي. وسرعان ما شرعت الدار في إدراج سمات جمالية 
جديدة ومختلفة في ساعة «ريفيرسو» ولكنها لم تضف إليها أّي 
وظيفة ميكانيكية معّقدة خالل الستين عاًما اZولى التي تلت 
ابتكارها، وظلّت ساعة «ريفيرسو» ساعة بسيطة تعرض الوقت فقط.

جيجر-لوكولتر
تعبر عن صناعة الساعات 

المعّقدة للغاية
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جيجر- لوكولتر تروي
حكاية ال نهاية لها

تحتفي الدار العريقة بمجموعة «ريفيرسو» الشهيرة 
من خالل إطالق ساعٍة هي اZكثر تعقيداً على ا�طالق 

في  هذه المجموعة الرمزيّة. تأتي ساعة «ريفيرسو 
هيبريس ميكانيكا كاليبر 185» نتيجَة ستة أعوام من 

التطوير الذي جمع بين أهم مجاالت البراعة والدراية 
التي تضطلع بها جيجر- لوكولتر مع مؤشرات فلكية 

مبتكرة. إنها أّول ساعة يد في العالم تتمّيز بأربعة أوجه 
عرض وظيفية. من خالل تضمين ساعة «هيبريس 
ميكانيكا كوادريبتيك» بثالثة عروض للمعلومات 

القمرية على الوجه الداخلي لحاضنة ”ريفيرسو“ 
الشهيرة (الشهر االقتراني والشهر الُعَقدي والشهر 

الحضيضي)، تسنى لها التنبؤ بالظواهر الفلكية 
المقبلة على الصعيد العالمي مثل القمر العمالق 

والخسوف والكسوف، وباتت أول ساعة يد في العالم 
تقّدم قراءة مفّصلة للكون. 
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تغتنم جيجر- لوكولتر حلول عام 
2021 لتقديم أربعة إصدارات جديدة 

من مجموعة «ريفيرسو وان» بتصميم 
متzلئ يجمع بين رموز صناعة 

الساعات الراقية والحرف الفنية وصياغة 
المجوهرات الفاخرة بغية إضافة تشكيلة 

جديدة من اZلوان والرقّي والجمال 
ا}سر إلى المجموعة. وأّلف ابتكار 

هذه الساعات الباهرة بين العديد من 
الحرف الفنية، كالطالء بالمينا والنقش 

والترصيع باZحجار الكريمة، في كنف 
تعاون رائع بين حرفيين ذوي مهارات 

عالية بلغوا أوج قدراتهم ا�بداعية.
استقى الفريق الفني العامل لدى 

جيجر- لوكولتر إلهامه من المجوهرات 
الزخرفية التي ساد ارتداؤها في حقبة 

العشرينيات، وابتكر أربعة إصدارات 
استثنائية تحتفي بالشعر الذي يثني 

على الزهور، ومنها طرازان من الذهب 
اZبيض وآخران من الذهب الوردي، ويعّبر 

كل طراز عن الحرف اليدوية النادرة 
بتوليفات مختلفة.

.. وتلقي الضوء
على الحرف اليدوية النادرة
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لطالما أظهرت روجيه دوبوي ولعها بجرأة التصميم وفخامة التفاصيل. يُعزى أساس هذه الجرأة 
في الرؤية إلى التغاضي الواضح عن التقاليد السائدة في مجال صناعة الساعات، بفضل االتّكال 

على عملية تصنيع متكاملة. بدعٍم قوّي من مصنع متكامل، تشّكل روٌح ابتكارية وتغاضي 
واضح عن التقاليد وجرأة ُمطلقة أُسس هذا السلوك الجسور. بصفتها رائدة في ابتكار الساعات، 

تُحّفز دار الساعات الفاخرة رغبٌة ال تُقاَوم في طرح أفكار مؤثرة وأساليب تكنولوجية تتخّطى 
الحدود وتصاميم إبداعية ال نظير لها في عالم الساعات. وفّيًة لشعارها «ما من قواعد، بل لعبتنا 

الخاصة»، تُثبت الدار مرّة أخرى أنها الخيار اZفضل الختبار صناعة الساعات المتطّورة مع طرح ساعة 
أكسكاليبور بتوربيون محّلقة أحاديّة.

روجيــه دوبوي
تظهر اZسلوب الجمالي الديناميكي 
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تتمّيز هذه النسخة الرياضية من الساعة الرائعة RM07-01 باللون اZحمر المميز لسيارة السباق التي 
أطلق عليها إسم  ”روكسي»، هي سيارة «أوريكا» عاملة بمحرك «غيبسون» تحمل الرقم 1، وتقودها 

السائقات الثالث فيسر وفلورش وكالديرون.
أما االبتكار الرئيس للساعة الرياضية الجديدة فيتمثل في هيكلها ذي اللون اZحمر الناري المصنوع من 

الكربون  TPT والكوارتز رفيقًا دائماُ لسائقات فريق ريتشارد ميل الثالث، اللواتي سيرتدينها أثناء خوض 
المنافسة في السباقات عالوة على حياتّهن اليومية، وذلك بفضل التناغم في التصميم وخفة المواد 

المصنوعة منها الهيكل المنحني الذي يجمع بين المقاومة والراحة في جميع الظروف.

ريتشــارد ميــل
ترافــــق متسابقــــي السيـــــــارات
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قامت عالمة Bell & Ross ببناء اسمها 
وسمعتها على قاعدة ترتكز دعائمها على 
العالم الحصرّي للمستخدمين المحترفين 

لساعات تتماشى بالكامل مع متطلبات 
الظروف القاسية.

تقّدم ساعات الغوص من Bell & Ross حًال 
احترافًيا لبيئة رائعة بقدر ما هي خطيرة. في 
العام 1997 حقق طراز HYDROMAX®  الرقم 

القياسي العالمي لمقاومة الماء حتى 
عمق11,100  متر. وتم طرح أول ساعة غوص 

مربعة للعالمة التجارية في العام 2017. منذ 
ذلك الحين، أصبحت هذه الساعات مجموعة 

قائمة بحّد ذاتها وفي تطّور وتوسع مستّمر.
منذ نشأتها، وعالمة Bell & Ross تقوم ببناء 

تاريًخا قوًيا في مجال التنقيب واالستكشاف 
  DIVER” تحت الماء، تتوسع مجموعة «دايفر
الخاّصة ا}ن لتشمل نموذجًا جديداً يعكس 

الحمض النووي اZساسي المتأصل والخاص 
بها، ويعيد تأكيد النهج الوظيفي الدقيق 

لهذه العالمة التجارية.

Bell & Ross
ساعة تتماشى مع متطلبات
الظروف القاسية
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 ،(Watches & Wonders) «في إطار النسخة الرقمية لعام 2021 من معرضها «ووتشز آند ووندرز
كشفت كارتييه عن النسخة المحدثة من موقعها ا�لكتروني ‘كارتييه ووتشميكنج 

إنكاونترز’ (Cartier Watchmaking Encounters) الذي أطلقته خالل أبريل من العام الماضي 
ليكون منصة تستعرض من خاللها أحدث مجموعاتها من الساعات؛ حيث أعادت تصميمه 
على نحو يحاكي تجربة المعرض الحقيقي قدر ا�مكان بما يعكس أجواء نسخة هذا العام 
التي تحتفي بثقافة التصميم المنبثقة من شغف الدار وبحثها الدائم عن اZشكال المثلى 

التي تصوغها من الخطوط االنسيابية والتفاصيل الدقيقة والتناسبات المدروسة.

كارتييه تستعرض أحدث مجموعاتها 
من الساعات في منصتها ا�لكترونية



كعادتها كّل سنة، تُضيف ڤاليري ميسيكا لمسات جديدة إلى مجموعة Move اZيقونية 
للحفاظ على تجّددها. بعدما تفّوقت باستخدام الذهب واZلماس في مجوهراتها، ها 

هي اليوم تختبر مادة جديدة أال وهي الجلد. اعتدنا على رؤية الجلد في مشاغل الخياطة 
الراقية، وإذ به اليوم يفرض حضوره في مشاغل صياغة المجوهرات. كما عّودتنا 

ڤاليري، التي تستمّد الوحي من عالم الموضة واZزياء، نجحت في طرح أجمل اZساور 
النابضة باZلوان لُتزيّن المعصم بأبهى حّلة.

لمسات متجددة على مجموعة 
My Move من ميسيكا

12
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Capture Light
مجوهرات ُمسّننة بتصميم آسر من 

«أكيليس»

من وحي مجموعة Capture Me، تأسر مجوهرات Capture Light اZلباب بمثّلثاتها الحاّدة 
وطابع الروك أند رول الذي ال يقاوم.

تُجّدد مجموعة Capture Me سحرها مع تشكيلة جديدة تشمل أساور وخواتم وأقراط تزدان 
بالمثّلث الشهير الذي يُرسي قواعد جديدة للعبة القلوب.

تلفت المجوهرات النظر بأبعادها غير المتوازية وأشكالها الهندسية من خالل التالعب 
باZلوان وا�ضاءة. تتوّفر التصاميم بالذهب اZبيض، السادة أو المرّصع باZلماس، 

والذهب الوردي والذهب اZصفر، فتتداخل القطع وتتناسق �طاللة تخطف اZنظار!
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تعرض دار اZزياء ا�سبانية 
بوريفيكاسيون غارسيا مجموعة 
خاصة من القطع اZساسية المصممة 
لتناسب جميع اZساليب واZذواق مع 
اتجاهات متواضعة.
تقدم العالمة التجارية هذه المجموعة 
مع لمسة مدهشة من خالل إضافة 
عناصر عالية الرقي مستوحاة من 
سّيدات الشرق اZوسط. يمّثل الشكل 
الفضفاض والتصاميم المبتكرة 
السمات المميزة للموسم، كما توفر 
المالبس االنسيابية للمجموعة لمسة 
بين الطابع العصري والحداثة.
تقترح هذه المجموعة الرائعة قطعًا 
متعددة االستخدامات مع طبعات 
مرحة تجسد جوهر العالمة التجارية، من 
بينها قمصان طويلة، بلوزات وسراويل 
مثالية لالرتداء خالل النهار. تم إبقاء 
هذه االبتكارات خفيفة لكي تالئم حرارة 
الموسم المرتفعة. شّكلت الفساتين 
الطويلة التي تلف الجسم القطع 
الرئيسية في المجموعة للترحيب 
باالحتفاالت بعد حلول الظالم.
اختارت العالمة التجارية بعناية بعضًا من 
حقائبها اZكثر تمّيزاً من تصاميم شهيرة 
 ،Samburuو Homenaje Acolchado مثل حقائب
با�ضافة إلى محفظات من أجل إضفاء 
لمسة فريدة على ا�طالالت. تتوفر 
المنتجات الجلدية في مجموعة من 
 (teal) زرقZخضر-اZلوان تضم البيج، اZا
والمعدنية، با�ضافة إلى حقائب من 
جلد العجل مزينة ببراعة لتكون مثالية 
للمناسبات الخاصة.

بوريفيكاسيون غارسيا 
ابتكارات خفيفة تالئم

حرارة الموسم المرتفعة

14
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مع االنتقال والدخول إلى موسم 
الصيف، تقدم بوريفيكاسيون 

غارسيا مجموعة خاصة تضم 
إكسسوارات وقفاطين بألوان 

نابضة بالحياة ومثالية لهذا 
الموسم.

تشمل هذه المجموعة المختارة 
بعضًا من حقائب العالمة التجارية 

اZكثر تمّيزاً من بينها تصاميم 
 Homenaje Trenzado، شهيرة مثل

Cartagena وVeracruz بألوان زاهية منها 
برتقالي الحمضيات، اZحمر النابض 

بالحياة واZزرق. تمتعت تفاصيل 
هذه اZكسسوارات الضرورية 

باهتمام خاص مع أعمال تطريز 
لبعض منها من أجل إعادة تكوين 

شعار العالمة التجارية والمكّعب 
المذهل، با�ضافة إلى زخارف 

مبتكرة.
كذلك، تقدم بوريفيكاسيون 

غارسيا مجموعة مختارة من 
القفاطين الرائعة، تتمّيز بزخارف 

مرحة وبأقمشة خفيفة لالرتداء 
أثناء النهار في درجات الحرارة 

المرتفعة. أما المجوهرات فتبقى 
عنصراً أساسيًا في الصيف، وتكمل 

المجموعة بعقود، قالئد وأقراط 
متعددة اZلوان تجسد حقًا جوهر 

العالمة التجارية.

مجموعة صيفية 
نابضة بالحياة مع 

بوريفيكاسيون 
غارسيا



 
ازدهرت الفنون والفنانين على مر التاريخ بسبب الشغف الكبير لرعاة الفنون ودعمهم الالمحدود. 

وفي كل عام، تكرّم «مون بالن» من خالل إصداراتها «راعي الفنون»، أحد الرعاة العظماء في 
التاريخ، وإرثهم الثقافي الذي تركوه وراءهم. وبابتكارها في معمل «مون بالن» الفني من مواد 

ثمينة، وتشكيلها على يد حرفيين بارعين ذوي مهارات عالية بعناية وتفاني كبيرين، تكـرّم 
أداة الكتابة الجديدة «مون بالن راعي الفنون» حياة نابليون بونابرت ودعمه للفنون والثقافة 

(1769-1821)، إمبراطور فرنسا من 1804 إلى 1814، ومرة أخرى لفترة وجيزة في العام 1815 قبل 
نفيه ووفاته في العام 1821. وبعيداً عن دوره كقائد عسكري ورجل دولة، كان بطًال في عالم 

الفنون. لقد حّفز إحياء الفنون الزخرفية، حيث اعـُتــبر عصر نابليون «العصر الذهبي للحرفية الفنية 
الفرنسية».

مون بالن
تحيـــــي الفنــــــون الزخرفيـــــــة
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مع حلول فصل الصيف، أطلقت 
العالمة اZمريكية «ستيف 

مادن» تشكيلتها للصنادل 
المسطحة الجديدة كليًا. تتمتع 

هذه التشكيلة بألوان وقصات 
مختلفة كما أنها ذو مظهر عصري 

يناسبك في مختلف اZوقات 
فستجدين الفضي والذهبي وما 

يحتوي على أحجار لمنحك إطاللة 
فخمة. دون أن ننسى الصنادل 

ذات التصميم البسيط والتي 
تلبي احتياجات حياتك اليومية. 

مجموعة «ستيف مادن»  لكل 
امرأة تعشق اZزياء والموضة وفي 
ذات الوقت تريد االحساس بالراحة 

خاصة مع حلول فصل الصيف 
وارتفاع درجات الحرارة.

ستيــف مــادن
تتألـــق بتشكيلـــة الصنـــــادل المسطحــــة



ها قد جاء فصل الصيف وبدأ العديد من اZشخاص في 
التفكير والحجز لعطالتهم السنوية. مهما اختلفت الوجهة، 

ترغب السيدات دائمًا في الظهور بكامل أناقتهن دون 
التخلي عن عنصر الراحة اZساسي في السفر. اZحذية 

والحقائب هما أكثر المستلزمات التي تأخذ حيزاً في 
حقيبة السفر وZننا نوضب العديد منها تحسباً إلى أية حاجة.

تركز موضة اZحذية 2021 من «ستيف مادن» على الراحة 
واZناقة في نفس الوقت. حيث تضم المجموعة تشكيلة 
من اZحذية بألوان وتصاميم مختلفة لتناسب ماتحتاجينه 

في أيام عطلتك!

.. وتكشف مجموعتها الصيفية 
من اZحذية والحقائب

19
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Bally
تستكشف العالقة الوطيدة

بين البشر والبيئة
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 Zول مرّة على نظام افتراضي متاح في 

 Bally. جميع أنحاء العالم عبر منّصتنا الرقمية الخاصة في
. Studio

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 اZيام.
يضفي كل من نمط سلسلة B الُمعاد إحياؤه من 

أرشيفات العالمة ونمط الصنوبر العصري لمساٍت 
جرافيكيًة مميزًة، فيما تحاكي ا�طالالت الرزينة ومتعددة 

الطبقات أحدث صيحات الموضة وتبقى في الوقت عينه 
عصيًة على الزمان، مّما يضمن توازنًا أنيقًا وساحراً. تستمّد 

مجموعة ربيع وصيف 2021 إلهامها من العيش في 
انسجام مع الطبيعة لتؤّكد أّن هذه التقاليد ال تتعارض 
إطالقًا مع معايير االبتكار، ال بل تكّمل واحدتهما اZخرى.

20
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كشفت العالمة السويسرية الفاخرة بالي عن تشكيلتها الجديدة الصديقة للبيئة «بي إيكو» لموسم 
ربيع وصيف 2021 والتي تعكس حرص العالمة على توفير مستقبٍل أفضل من خالل التصاميم 

المبتكرة والمواد المعاد تدويرها.
وتضم التشكيلة مجموعة من الحقائب واالكسسوارات متعددة الوظائف والمصنوعة من مواد 

صديقة للبيئة مثل الجلد الُمعاد تدويره والبولي إيثيلين المعاد تخصيصه والنايلون الجديد الحاصل 
على شهادة معيار إعادة التدوير العالمي GRS. وتتميز هذه المواد بخفة وزنها ومتانتها ومقاومتها 

للماء، مما يجعل من هذه التشكيلة مثاليًة للسفر واالستخدام اليومي في مجاالت اZعمال والترفيه.

بالـــي تبتكـــر تصاميــم
باستخــدام مــواد معــاد تدويرهــا
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الحصول على بشرة مشرقة ومنتعشة 
بالرغم من حرارة الصيف القاسية 

ليست حلًما بعيد المنال إذا منحت 
بشرتك الترطيب الالزم Zنه السر في 

إطاللة رائعة طوال أشهر الصيف 
الساخنة حيث تحتاج البشرة إلى مزيد 

من العناية والترطيب.
 Glam Beauté للعناية الفائقة تقدم 

أفضل منتجات العناية بالبشرة.

Glam Beauté
إشراقــــة وترطيـــــب مثالــــــي لبشرتــــــك
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وقت مثالي اختارته فلورمار �طالق مجموعتها 
�طاللة بشرة صحية  ’Healthy Glow‘ الجديدة
وطبيعية ومشرقة خالل أشهر الصيف القادمة. 
تقدم المجموعة اZلوان الطبيعية والملمس 
الغني للعناية الفائقة بجمالك.

منتجات فلورمار هي الرفيق المفضل لدى المرأة 
التي تحب العناية بجمالها وإبراز أفضل نسخة 
من نفسها ببساطة وأناقة، وذلك من خالل 
أجمل اZلوان التي دائًما ما تميز مكياج فلورمار 
على اختالف درجاتها، والتي تعبر بها عن مختلف 
الثقافات ودرجات البشرة, وتلبي بها احتياجات 
وتفضيالت النساء في كل ركن من أركان 
العالم. 

بشرتك نضرة وطبيعية
مع مجموعة فلورمار الجديدة 
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تركيبات فريدة ورائعة
لجلوس بومب من فنتي بيوتي

تقدم فنتي بيوتي مجموعتين بإصدار محدود من ملمع الشفاه العالمي اZكثر مبيًعا جلوس بومب 
وكريم شفاه جلوس بومب، بتركيبات فريدة ورائعة وألوان ال مثيل لها.حيث أصبح تزيين شفتيك ممتًعا 

مع أجدد عضو في مجموعة جلوس بومب! حيث وضعنا ملمع الشفاه الجذاب المفضل لديك في علبة 
محمولة بمشبك ليسهل عليك تزين شفتيك أثناء التنقل. يتميز الملمع بخليط مرطب من زيوت لسان 

الثور وزبدة المانجو ليمنحك لمعاًنا بارز وشفاًها أنعم وأكثر امتالًء على الفور. لن تستطيعي مقاومة هذه 
التركيبة فائقة اللمعان غير اللزجة! كما يمكنك ا}ن حرفًيا شبك ملمع جلوس بومب المفضل بلون نود 

الوردي العالمي المعروف، فنتي جلو، في مالبسك أو حزامك أو محفظتك وأخذه معِك أينما ذهبت.
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تمتعي ا}ن بإطاللة ساحرة وبشرة رائعة بمنتهى السهولة مع تشكيلة من المكونات عالية الفعالية. تقدم 
لك العالمة التجارية صاحبة أحد أفضل كريمات العيون مبيًعا في سيفورا جل كريم �خفاء التجاعيد حول 

العيون من أولى هنريكسن، تركيبة سحرية حديثة ومبتكرة لجل عيون يوفر نتائًجا فورية وطويلة المدى! وفًقا 
Zولى هنريكسن، فإن بشرتك هي واشي أسرار اZول عن عمرك، حيث تظهر البشرة الحساسة حول العينين 

عالمات التقدم في العمر.ولذلك  أراد أول العثور على بديل نباتي لطيف ومهدئ لريتينول الذي يوفر نتائًجا 
كبيرة في محاربة التقدم بالعمر. ووقع اختياره على باكوهيل المشتق من عشب أيورفيدا بابشي، حيث يوفر 

نتائًجا مشابهة للريتينول في تحسين آثار العمر على البشرة كما أنه مناسب لالستخدام النهاري.

تركيبة مبتكرة لجل عيون من  «أوال هنريكسن »
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تعد المجوهرات من أهم ا�ضافات التي تمنح إطاللة جذابة ومميزة. وZن جميع السيدات تسعى لتكون 
بأبهى حلة. تكشف «هاوس أوف بيوري»، العالمة التجارية المختصة بالمجوهرات المستدامة المصنوعة 
 Off-Loom  يدوًيا، النقاب عن تشكيلتها والتي تم تسليط الضوء عليها من خالل 3 مجموعات رائعة وهي

Beading و Crochet و .Monogramتتنوع قطع المجوهرات في هذه التشكيلة لتضم القالئد، اZساور، أقراط 
اZذن، الخواتم ومشابك الشعر كما تختلف التصاميم واZلوان فمنها اZحمر والوردي والذهبي والفضي 
وغيرها المزيد. لذا، سواء كنت محبات التألق والجرأة أو البساطة والنعومة، ستجدين كل الخيارات التي 

تبحثين عنها في مجموعة «هاوس أوف بيوري».

تصميمات مزخرفة بالخرز والكروشيه
من مجوهرات «هاوس أوف بيوري» 
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كيه ڤي دي بيوتي المعروفة بمنتجاتها الرائعة عالية اZداء وسهلة االستخدام ترفع الستار عن أحدث 
منتجاتها للبشرة، كريم اZساس المرطب الجديد «جود أبل سكين برفيكتنج» المتوفر بعشرين لوًنا. 
ينضم كريم اZساس الجديد لمجموعات العناية بالبشرة المميزة والمحبوبة للعالمة التجارية ويوفر 

طبقة تمنحك تغطية كاملة مع الحفاظ على مظهر طبيعي متجدد وذات درجات مطفية وإطاللة 
رائعة وشكل أخاذ للبشرة العادية والجافة.

كيه ڤي دي بيوتي
منتجـــات عاليـــــة اZداء وسهلـــــة االستخـــــدام
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طوال العام، تكرّس ماكس فاكتور جهودها لتوفير حلول عملّية للعناية بالجمال من 
أجل إضفاء لمسة خاصة على إطاللة كّل مرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، كما تسعى إلى 

تمكين النساء من عيش حياتهّن كما يحلو لهّن بصورة يومّية. 
لمساعدتك على التأّلق بإطاللة متوّهجة، أطلقت ماكس فاكتور هاياليتر وبرونزر 
Facefinity، با�ضافة إلى فاونديشن Facefinity 3 في �. ستمنحك هذه المستحضرات 

حتًما أقصى مستويات التغطية. سواء كنت ترغبين في إطاللة الفتة لzنظار أم كنت 
تريدين ببساطة إضفاء لمسة خفيفة تجّمل مظهر بشرتك، سيكون تأثير هذين 

المستحضرين ملحوًظا في أي وقت وبأي مناسبة. 

ماكس فاكتور توفر
حلوًلا عملّية للعناية بالجمال 
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تعرض  «هاوس أوف بيوري» مجموعتها المميزة والتي تكشف من خاللها قطع من المجوهرات الراقية ذات 
التفاصيل اZنثوية الناعمة. مما يميز هذه القطع من المجوهرات ليس فقط جمال وغرابة تصاميمها فحسب بل 
Zنها أيضًا مصنوعة يدويًا وبحرفية عالية من مواد مستدامة كاستخدام المعادن المعاد تدويرها والحصول على 

اZحجار الكريمة من مصادر أخالقية وغيرها من التفاصيل الصديقة للبيئة. 

«هاوس أوف بيوري» .. الصناعة اليدوية والحرفية العالية



30

جديد السوق

تم إطالق ساعة BR 05 اZيقونية الجديدة في العام 2019 - أداة للمستكشفين العصريين – وقد تم 
تعزيزها هذا العام بوظائف مبهرة وآسرة. 

 هناك هدف لكل تفصيل، بالنسبة لـ Bell & Ross، ومنذ البداية، فإن وضوح القراءة هو أحد المبادئ 
التوجيهية. آخذًة ذلك في عين االعتبار، استكشفت العالمة التجارية وثبتت مفهوم اللمعان من 

خالل الساعات المصممة المعروفة بقراءتها الواضحة والغير متغيرة ليًال ونهارًا. أصبحت LUM إحدى 
الخصائص المميزة الحقيقية للعالمة التجارية.

 ،BR 05 SKELETON استناداً على نجاح سابقاتها – في العام 2019 كان اللون الرمادي يزين مينا ساعة
وقد صدرت نسخة باللون االزرق في العام 2020 – ا}ن، تزينت الحركة الهيكلية لساعة BR 05 واكتست 

لونًا أسوداً فاخراً مع لمسة من اللون اZخضر.

Bell & Ross
تلبي تطلعات المستكشفين العصريين
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احتفاًلا بمرور العقد اZول على إطالق منصة «MR PORTER»، الوجهة العالمية الرائدة المتخصصة 
في أزياء الرجال، دخلت منصة «MR PORTER» في شراكة مع الشركة السويسرية الرائدة في عالم 

 PILOT’S» صدار المحدود من ساعة�الساعات الفاخرة «IWC SCHAFFHAUSEN» بهدف إطالق «ا
CHRONOGRAPH» احتفاًلا بمرور عشر سنوات على إطالق منصة «MR PORTER»». ويجّسد هذا 

التعاون الخاص المرة اZولى التي تجتمع فيها جهود العالمتين الرائدتين في سبيل ابتكار تحفة زمنية حصرية 
- وهي الساعة التي اقتصر إنتاجها على 110 قطع وتتوافر حصًرا على منصة «MR PORTER» ابتداًء من 

االثنين الموافق 3 مايو احتفاًلا بالذكرى السنوية 2021. 

«MR PORTER»
تحتفل بعقدها اZول بإطالق  ساعة

«PILOT’S CHRONOGRAPH»
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أطلقت عالمة ماريا تاش تشكيلة خاصة بالعرائس، 
تجمع فيها بين تصاميم المجوهرات الفاخرة 

المفضلة لدى المصممة ماريا ومجموعة واسعة من 
اللمسات الجمالية الخاصة بالعرائس، مع لمساٍت 

نهائيٍة مميزة �طاللٍة فريدة. 
 وتتنوع التصاميم بين الطابع البسيط والتقليدي 

إلى الطابع الهندسي والرومانسي لتناسب أجواء 
اZعراس كاّفًة.

 وحول التشكيلة، تقول المؤِسسة والمصممة ماريا 
تاش: «تناسب تشكيلة المجوهرات المتنوعة جميع 

أذواق العرائس، سواء �براز ا�رث العائلي العريق أو 
للتعبير عن شخصيتهّن المتفردة. ويسعدني أن 

أصمم قطعًا فريدًة تناسب العروس العصرية».

ماريـا تـاش
تشكيلة تلبي

أذواق العرائس 
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تصِدرُ الشركة السويسرية الُمصّنعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، ثالث ساعات جديدة 
من ساعة «رويال أوك أوفشور دايڤر» ذات القطر 42 مم والمصنوعة من الفوالذ المقاوم 

للصدأ. تؤدي هذه الطرازات الجديدة عملها بفضل الحركة الجديدة كاليبر4308، وتناسب 
أعنف المغامرات أكان ذلك داخل أو خارج الماء. الساعات الثالث باللون الكاكي أو اZزرق أو 

زَ السوار بنظام تبديٍل جديد �ضفاء  الرمادي، ويتمّيز الميناء الجديد بجمالياٍت جديدة، وقد ُجهِّ
لمسٍة أخرى من اZناقة على نشاطك في رياضة الغوص. 

رويال أوك أوفشور دايڤر
آليٌة Zداٍء مثالي
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حوار

ا�عالمي الكويتي طارق بورسلي لـ «                  » :

إعالمنـا الخليجـي
المظلـة بـرؤى متنوعـة

أحد الكتاب وا�عالميين الكويتيين الذين أثروا في الشارع الكويتي ، عرف بالموقف الوطني الخالص 
واZخوي الخليجي والعروبي اZصيل من خالل تسليط الضوء على القضايا المحلية والخليجية والدولية، 

إعالمٌي عصامي ممّول Zعماله وبرامجه ، مستقّل مؤمن بما ينطق ويكتب يرى أن اZعالم ا�لكتروني 
خرج من بوتقة اZعالم التقليدية الكالسيكي فمابين جريدة الصباح وفنجان قهوته قراءة سريعة لzخبار 

من المحمول ، مواظب على متابعة القضايا العربية والدولية،  أسلوبه سهٌل ممتنع يرى أن علينا تطوير 
منظومة التنمية المستدامة في الكويت والخليج العربي له زاوية أسبوعية تحت عنوان سلطنة حرف 

ينشر في جريدة اZنباء الكويتية  وإصدار أدبي لمقاالته « سلطنة حرف «  في 2019 ، شارك في عدة معارض 
خليجية ودولية .. و في مقابلة خاصة معه سألناه وأجاب ..

من الكويت / حاورته : رباب عبيد 
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ا_عالم الجديد ..
هل أثرّت جائحة كورونا على مسيرة ا_عالم في 

الكويت والخليج العربي ؟
ا�عالمي  المسار  تغيير  في  الجائحة  أثرت  شك  بال 
على  الكلي  االعتماد  إلى  كبيرة  بسرعة  التقليدي 
ا�عالم الجديد « ا�عالم ا�لكتروني» لرصده السرعة 
في الخبر من أرض الحدث ، وسط زحمة من سلبيات 

ا�عالم الجديد .

وهل لcعالم الجديد سلبيات .. وهل تعني في 
الكويت والخليج فقط  ؟

أن  يجب  ا�لكتروني  ا�عالم   سلبيات  أن  الأعتقد 
والعربية،  الخليجية  منطقتنا  في  فقط  لها  يشار 
من  ا�لكتروني  اZعالم  ايجابيات  من  الرغم  على 
حيث سرعة انتشار الخبر والتواصل مع أرض الشارع 
والناس، إال أن ا�عالم الجديد في العالم فتح النافذة 
إعالمية  تراشقات  من  سوية  غير  أخالقيات  على  
انتهاك  في  أثر  لها   .. وغيرها  شخصية  وانتقامات 

الخصوصية الشخصية والملكية الفكرية أيضًا.

ا_عالم والقوانين 
الدول  من  وكثير  الكويت  أن  أعلم   .. لكن 
الجرائم  قانون  أصدرت  والعربية  الخليجية 
على  التواصل  عملية  ينظم  مما   ، ا_لكترونية 
تكون  كيف  إذن   .. االجتماعي  التواصل  وسائل 

المقاربة ؟
ا}ليات  لتنظيم  وستقرّ  أقرّت  التي  القوانين 
التواصل  وسائل  لمستخدمي  القانونية 
تخدم  أن  واستطاعت  ضرورية  كانت  االجتماعي، 
شأنها  من  التي  اZسس  من  بكبير  ليس  جزء 
شبكات  على  البشر  خصوصيات  على  الحفاظ 

التواصل  .

إذن ماذا نحتاج لتنظيم إعالمنا الجديد ؟
العمل  لتنظيم  نوعية  نقالت  إلى  نحتاج  مازلنا 
 ، الشخصي  ..برأيي  والخاص  الرسمي  ا�عالمي 
النهوض   والبد  أن يكون هناك رؤى متنوعة يجب 

بها العالم جديد ذو سقف عالي  بمعايير عالمية .

ا_عالم الجديد واKزمات  
كيف كان دور ا_عالم الكويتي والخليجي في 
مقارنة   (19- كوفيد   ) الوباء  على  عام  تغطية 

با_عالم الغربي؟
ا�عالمية  التغطيات  تمّيزت  الحمد..   Aو
وزارة  مع  بالتعاون  الكويت  دولة  في  للجائحة 
الصحة والداخلية وا�عالم بمثلث الحياة المتزنة 

بالرأي  يخالفني  من  وجود  من  الرغم  على 
والداخلية  ا�عالم  وزارة  أن  إال  اللقاء،  ممن سيقرأ 
بمعايير  جهودهم  تالحمت   ، الكويتية  والصحة 
اZخرى  الوزارات  أداء  من  ننقص  وال  عالمية، 
الصحة  وزارة  من  والبيانات  التغطيات  أن  إال 
خطة  على   الحفاظ  في  اZمنية  والمنظومة 
أن  استطاعت  الجزئي..  أو  الكلي  سواء  الحظر  

تجتاز بنا مرحلة الخطر.

ا_عالم الجديد والموهبة 
تميز اKعالمي طارق بورسلي بأجراء الحوارت عن 
وخصوصًا  ا_جتماعي  التواصل  وسائل  طريق 
الجدد  االعالميون  استطاع  هل   .. ا_نستغرام 
التواصل  وسائل  طريق  عن  الموهبة  اثبات 

ا_جتماعي ؟
بالظهور  ا�عالمية  الموهبة  أصحاب  نجح  بالفعل 
لكن   ، الناس  من  العريض  الجمهور  أمام  الحي 
ما  بل  ا�عالمي  الظهور  في  فقط  ليس  ا�عالم 
جسدت  الحمد   Aو  .. رسالة  من  ا�عالمي  يحمله 
ومقاالتي،  كتاباتي  خالل  من  بعيد  زمن  منذ  ذلك 
في  خاص  بشكل  ا�عالمي  الظهور  وماكان 
بمسيرة  إكماًال  إال  لمتابعيني  تظهر  التي  برامجي 
ا�عالمي  بالظهور  بها  وسرت  بالقلم  بدأتها 

الرسالي.

وهل أنتهت بذلك معابر مشوارك ا_عالمي ّ؟
خطوات  هناك  سيكون  ذلك   من  العكس  على   
سيتم  االعالمية  رسالتي  تخدم  المستقبل  في 

.Aاالعالن عنها باذن ا

كلمة الضيّف الكريم
وماذا عن زيارتك للدوحة ؟

ديارنا،  الخليج  ديار  وكل  وأهلها  للدوحة  نشتاق 
ونراعي  حقيقي،  وهذا  يفرّقنا  مما  أكثر  يربطنا  وما 
الشروط لzمن والسالمة من الوباء وفق ما تطرحه 

الكويت والدول الشقيقة .

كلمة أخيرة 
الشاب  أميرها  بجهود  المزدهرة  قطر  إن 
ومواكبة  المستدامة  التنمية  في  واستراتيجيها 
أتمنى  يجعلني   ، الوتيرة  سريع  التقدم  بل  العالم 
دائما لقطر .. أن ترفل بأثواب العز واالزدهار والتقدم 
للشعب  واالحترام  والمودة  الحب  وكل  والسالمة 
بعالقاتها  تعتز  دائمًا  والكويت   ، الشقيق  القطري 
وكل   ، العرب  واZشقاء  الخليجين  اZخوة  مع 

كويتي يعتز بذلك .
شكراً لكم على هذا الحوار الهادف .

أثرت الجائحة 
في تغيير 

المسار 
ا�عالمي 
التقليدي 

إلى االعتماد 
الكلي على 

« ا�عالم 
ا�لكتروني».

نشتاق للدوحة 
وأهلها وكل 

ديار الخليج 
ديارنا.

تمّيزت 
التغطيات 

ا�عالمية 
للجائحة في 

دولة الكويت 
بمثلث الحياة 

المتزنة .
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أزياء

 ألوان متعددة تسرّ العين وتبهج الناظر

 التطريز المغربي :
مـرآة الحضـارة العربيـة
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فن التطريز : فن توشية 
النسيج وزخرفته بأشغال 
ا�برة. وهو فن قديم جداً 

مارسه الناس في ظل 
حضارات كثيرة، يجعل من 
قطعة القماش الرخيصة 

لوحة ثمينة قيمتها عالية. 
وفي ظل الحضارة المغربية 

تفنن الطرازون في ابتكار 
أنواع مختلفة من المطرزات 

كانت تستعمل لتوشية 
المالبس والمفارش، Zجل 

ذلك أنشئت دور الطراز �نتاج 
المالبس اZنيقة المزخرفة 
الثمينة التي تليق بمقام 
السالطين واZمراء وتدل 

على مكانتهم، وتميزهم عن 
 غيرهم

تطور فن التطريز في 
المغرب ا�سالمي كما تطور 

في دول عديدة مشرقية 
إفريقية وحجازية وشامية، 
في ظل الحضارات التي 

عرفتها المنطقة كاZموية 
والعباسية والمملوكية 

والعثمانية وغيرها، 
فالمالبس والخلع المخصصة 

للطبقة الحاكمة واZعيان، 
عرفت تطورا هاما خالل هذه 

الحضارات.

اZنامل 
المغربية 

تجعل من 
القماش 

العادي لوحة 
 ثمينة وغالية
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أزياء

 الطرز فن حضري نسائي
التطريز مع أنه مصطلح 

واسع النطاق خاص 
بمنتجات النسيج من ألبسة 

ومفروشات أو ستائر. فهو 
فن حضري نسائي بامتياز، 

يهم المالبس النسائية 
بدرجة كبيرة، والرجالية بدرجة 

أقل، ويعد مكونا هاما من 
مكونات الموروث الثقافي 

الوطني المغربي ، هذا الفن 
في المغرب يعد فنا منزليا 

وصنعة عائلية تتوارثها 
 النساء.

ينفذ التطريز عادة على 
أنسجة رقيقة أو سميكة من 

القطن أو الحرير أو الكتان 
أو الصوف. وأجود القماش 

للتطريز الكتان والقطن، Zن 
تربيع نسجهما واضح، ولذا 
تتساوى الوحدات الزخرفية 

 وتستقيم وتتعامد بدقة.
عند تطريز قطع صغيرة من 

النسيج يمسك القماش 
بإطار من حلقتين متراكبتين 

تدعيان (طارة التطريز). تشد 
المشتغلة بالطرز قطعة 

الثوب على الطارة الخشبية 
الدائرية، وتبدأ التطريز، 

فتشغل الرسوم بخيوط 
حريرية بإبر خاصة، تمررها من 

وجه القماش إلى قفاه، تم 
تديرها إلى وجه القماش، 

وهكذا دواليك متتبعة 
الرسم التخطيطي حتى 

 تنتهي من شغله.
أما الخيوط المستعملة في 

التطريز فمنوعة، وأكثرها من 
 القطن أو الحرير والمقصب.
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القفطان 
 المكناسي :

امتزاج للذوقين 
الفاسي 

 واZمازيغي اZصيل
 الخيط الحريري:

أغلى الخيوط وأثقلها، والثوب 
المطرّز بها ثقيل، وال يُلبس إال 

 في االحتفاالت.
 الخيط القطني:

يطرّز به على كل أنواع اZلبسة، 
وهو رخيص، ولكن بعض 

خيوط القطن تبهت وتنمحي 
 أو تتغير ألوان بعضها.

 الخيط المقصب:
يستعمل في تطريز أعلى 

الصدر واZكمام على قماش 
 المخمل.

من أهم اZدوات المستعملة 
(المرمة) وهي نول مستطيل 

الشكل مثبت على قاعدة 
من أربع قوائم خشبية لحمله 

تثبت عليها قطعة النسيج 
من الكتان اZبيض أو الحرير، 
ثم تشرع الفتاة في زخرفتها 

باستعمال خيوط خاصة، 
 مستعينة بإبرة خاصة.

 التصميم واختيار الرسوم:
التطريز عمل تنفيذي، ينجزه 

المرء على أساس فهمه 
للنموذج أو التصميم الموجود 

بين يديه وال يلتزم بالضرورة 
ما هو محدد في التصميم 

اZصلي، إذ يتوقف نجاحه على 
حسن اختيار المواد واZلوان 

والتقنيات التي سيستعملها 
 الطرّاز وبراعته في التنفيذ.
أهم مراكز الطرز المغربي 

التقليدي هي الحواضر 
 المرينية: فاس، مكناس وسال،
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أزياء

 الحاضرة الموحدية:
الرباط، الحواضر اZندلسية تطوان، 

والشاون، الحاضرة البرتغالية: أزمور، 
فهذه المدن تشتهر بأنماطها الفنية 

 المنسوبة إليها.

 الطرز الفاسي
يرتب الطرز الفاسي في قمة هرم 

فنون الطرز المغربي، والطرز الفاسي 
 نوعان:

 طرز العلوك:
يعتمد هذا الطرز على تقنية خاصة، 

ذي وجه واحد، أحادي اللون، ويتميز 
بإنجازه وفق تصميم معد سلفا. 

وتحفظ بعض المتاحف واZسر بعض 
القطع والنماذج القليلة من هذا 

الطرز، بعضها استخدمت فيها ألوان 
متعددة، بإدماج الخيوط المذهبة 

والحرير، مشكلة بذلك تركيبات 
متناسقة وجذابة بجزئيات مندمجة 

مع بعضها، يطلق عليها لفظ الجردة 
(الحديقة)، تجمع بين اZشكال 

الهندسية أو الحيوانية أو النباتية، 
مرسومة بدقة، ومندغمة مع بعضها 

 وفق حساب مدروس.

 الحزام الفاسي :
من اجمل واروع 
 المطرزات
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طرز الغرزة» أو طرز 
 الحساب:

غرزة الحساب وغرزة 
المسلول ينجز على ثوب 

رقيق من حرير أو قطن دقيق 
النسج، ال يتأسس على 

رسم جاهز مسبقا بل ينجز 
مباشرة، ويعتمد على 

«النقطة الخطية» اZفقية 
أو العمودية تسمى الغرزة، 

أو المائلة التي تسمى 
النصرية. وانطالقا من 

هذه النقط تنشأ أشكال 
متعددة كالنقط الملتوية 

البسيطة أو المدعمة أو إلى 
النقطة النجمية المشعة. 

الزخارف عموما تتألف من 
إطار صغير قوامه زخارف 
هندسية نباتية مشجرة 
دقيقة جدا، ومن شريط 

واسع يتألف من أشكال 
نباتية مشجرة مشكلة من 

خطوط منكسرة، وإفريز 
نهائي مثلث الشكل في 

الغالب يتألف من زخارف 
هرمية تسمى (المقيبات) أي 

المقببات الصغيرة، يضاف 
إلى هذه اZشكال عدد من 
الزخارف الصغيرة الموزعة 

على كامل القماش باعتدال 
ودقة، ما يكسب قطعة 

القماش سحرها الخاص، 
وخصوصا إذا كانت الفتاة 

فنانة ماهرة ذات ذائقة 
جمالية، تحسن اختيار اZلوان 

واZقمشة واZشكال.
ويضم متحف البطحاء 
بفاس، الكثير من تحف 

 التطريز الفاسي.
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أزياء

ويعتبر الحزام الفاسي من أجمل وأروع 
المطرزات ، والذي كانت تتمنطق به المرأة 
الحضرية الموسرة فوق قفطانها المحلى 

بالطروز أيضا، ويتم لفه عدة مرات حول 
الخصر. وبخالف المطروزات اZخرى، يتميز 
الحزام بتعدد ألوان الخيوط المستعملة 

 فيه.

 الطرز المكناسي:
قريب بأسلوبه من الطرز الفاسي، 

ويعد، امتزاجا للذوقين الفاسي الحضري 
واZمازيغي اZصيل. فاعتماد الزركش 

 اZمازيغي أكسبه ثراء وتميزا.
تنجز المطرزات بأسلوب الغرزة المحسوبة، 

وتقدم تشكيلة واسعة من طبقات 
التلوين الحارة، سبعة ألوان زاهية تعطينا 

طرزا بوجهين، يزاوج بين اZشكال الهندسية 
والنباتية المتناسقة والمتداخلة واليوم 

وبالنظر للطلب المتزايد على هذا النمط، 
 أصبح ينتج بكثافة في فاس أيضا.

 الطرز السالوي
تعيد نسوة سال إنتاج النموذجين الفاسي 

والمكناسي المرينيين، باختالفات بسيطة 
ناتجة عن التأثر ببعض اZشكال اZوروبية 

من إيطاليا بالخصوص التي اكتسبت 
منسوجاتها شهرة واسعة بجودتها وجمال 

 زخارفها

 الطرز اKزموري
نسبة إلى مدينة أزمور ويطلق عليه أيضا 

اسم طرز السبع، ويعد مفخرة اZسرة 
اZزمورية وقمة عطائها الفني. وقد 

اشتهرت المدينة بأنواع أخرى من الطرز، 
مثل طرز الربيع (النبات). طرز المرشة 

 القديمة. طرز الزهر والمشموم.

 الطرز التطواني
ينفذ الطرز التطواني عادة على أثواب 

راقية وثمينة مثل ثوب الكتان وثوب الحرير 
الذي يتميز بلونه الجميل. أما العناصر 

الزخرفية المطروزة فتنجز بخيط حريري ذي 
ألوان زاهية، وتشكل من عناصر نباتية في 

 اZساس.
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في العصر الحديث، 
أدى ظهور ا}الت وتطور 

التقنيات الحديثة إلى 
إحداث نقلة نوعية في 

تقنيات التطريز في 
العالم كله، حيث فتحت 

هذه ا}الت الحديثة 
المجال واسعا بتطوير 

هذا الفن، وأتاحت 
للفنانين العاملين به 

حريات أوسع ل�بداع 
واالبتكار والخيال، 

فأنتجوا قطعا تجمع 
بين جمال الحرفة ونقاوة 

العمل على مستوى 
الكم والكيف، وكان 

الرتباط فن التطريز بفن 
التخطيط والرسم أثر 
بارز في ذلك التطور، 

فالتطريز يتأسس على 
مخطط مرسوم، وعلى 

ألوان ممتزجة، وعلى 
خيال وصور فنية، ليصل 

في النهاية إلى قطعة 
موشية تحظى بالقبول 

 وا�عجاب.
إن المنسوجات المغربية 

التقليدية ال تمثل مجرد 
قطع للتزيين، لكنها 
عالم مليء بالرموز 

ووثيقة ترصد بدقة 
كبيرة المؤثرات الثقافية 
والحضارية التي تفاعلت 

على أرض المغرب 
ملتقى الحضارات 
ا�نسانية الكبيرة. 

فأضحت هذه الصناعات 
مرآة لثقافة عريقة 

متجذرة في التاريخ، 
وانعكاسا للتقاليد 

المحلية المتوارثة عبر 
اZجيال.
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مجوهرات

خاتمك يبوح بشخصيتك
فاختاريه بعناية
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تعتبر الخواتم هى اZقرب إلى قلب الفتاة والهدية اZنسب فى جميع المناسبات،لذا 
فإن من أهم قواعد اختيار الخاتم أن تختاري ما يناسب ذوقك من الذهب بعيداً عن 
ضرورة مجاراة الموضة، Zن الموضة تتغير والخاتم يبقى كما أنها قد ال تليق بكل 

اZصابع، كما أن  لكل حجر من اZحجار الكريمة رمز وصفة معينة، يمكنك استخدام 
إحداها لمعرفة الخاتم المناسب لك ..سواء كان لك أم �حدى أقاربك أو صديقاتك 

فإن  الهدية تعّبر عن شخصيتك لذلك ال تترددي في أخذ كل الوقت الختيارها 
بالشكل الصحيح ..

إذ من المؤكد أنه يمكن تحليل شخصية المرأة من خالل اختيار الشكل الخاص بحجر 
اZلماس، فهناك دائًما تصميم بعينه يمكن أن يكون معبر عن شخصية المرأة، 

فهناك من تفضل الخاتم المرصع بالحجر الدائري أو الهندسي والذي يمكن أن 
يكشف عن جزء من شخصيتها، فاكتشفي شخصيتِك معنا ...

الخواتم الماسية 
ذات الشكل المربع 

والمستطيل اZكثر راوًجا
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الحجر المدبب اZكثر  
فخامة وهو خيار 

المشاهير
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خاتم مرصع بحجر ألماس دائري
يعد الخاتم اZلماس الكالسيكي اZشهر واZقدم، وهو أكثر التصميمات التي كانت تختارها 

كل عروس، والذي يمكن أن يتناسب مع مختلف أشكال اليد، وذلك سواء خاتم اZلماس 
الدائري أو البيضاوي للحصول على مظهر ناعم وراقي وبسيط، وهو يعبر عن شخصية المرأة 

البسيطة التي تفضل الطابع الكالسيكي .

خاتم مرصع بحجر ألماس هندسي
يعد أحد التصميمات المفضلة لدى العديد من الفتيات، وهو خاتم اZلماس المرصع بحجر 

ألماس في شكل سداسي أو الشكل الخماسي، وهي تعد أحد التصميمات الرائجة بشكل 
كبير بين مدونات الموضة على مواقع التواصل االجتماعي وخاصة ”إنستجرام“، وهو يعبر 

عن شخصية المرأة الجادة التي تميل إلى اختيار اZشياء بطريقة مثالية.

هناك دائًما 
تصميم بعينه 
يمكن أن يعبر 

عن شخصية 
المرأة
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 الخاتم اZلماس 
الكالسيكي 

اZشهر واZقدم
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خاتم مرصع بحجر ألماس مدبب
يعتبر أحد التصميمات التي تتميز بوجود جزء مدبب في الحجر اZلماس، 

مثل الشكل القلب، أو الشكل المثلث، أو شكل الكمثرى، أو النجمة، وهي 
التصميمات التي تعد اZكثر فخامة خاصة وأنها خيار أغلب المشاهير من 

نجود هوليوود أو اZميرات، وهو يعبر عن شخصية المرأة التي تعشق جذب 
االنتباه بشكل مستمر لهذا تهتم باختيار القطع المميزة.

خاتم مرصع بحجر ألماس مربع أو مستطيل
تعتبر الخواتم الماسية ذات الشكل المربع والمستطيل هي اZكثر روًجا، 

خاصة وأنها بسيطة للغاية وتعطي مظهر راقي لليد دون الحاجة إلى 
اعتماد تصميم غير تقليدي من أجل لفت االنتباه، كما أنها خيار العديد 

من المشاهير وذلك سواء كان حجر ألماسي أو حجر كريم، وهو يعبر عن 
شخصية المرأة المحبة للتجديد واعتماد القطع الفريدة من نوعها التي ال 

تشبه أي شخص.
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حجر القمر هو أحد اZحجار الكريمة، يتميز بلونه اZبيض وله عدة 
ألوان مثل اللون اZحمر والبني واZحمر المائل للزرقة، يتكون من 
هو  فما  لؤلؤي،  لمعان  ذو  البوتاسيوم  و  اZلمنيوم  سيليكات 

حجر القمر ؟ وما فوائدة؟وما سبب تسميته بهذا االسم؟ 
عند  أنه  حيث  بالخسوف،  ارتباطه  بسبب  ا�سم  بهذا  سمي 
حدوث حالة خسوف القمر تبدأ هذه اZحجار بإفراز الماء، وقيل ان 
هنا  ومن  البحار  مخاطر  من  تقي  الكريمة  اZحجار  من  النوع  هذا 

جاءت تسميته بهذا االسم.
يتميز بكثرة فوائدة الطبية التي اكتشفت منذ القدم، حتى جاء 
التي  الوسائل  من  واحد  القمر  فحجر  وأكدها،  الحديث  الطب 
تستخدم لشفاء بعض الحاالت الصحية، كما انه يساعد الجسم 

على التوازن والتخلص من حاالت االرهاق و التعب المتكرر ..
واتخاذ  صنع  في  ويساعد  السلبية  اZفكار  من  العقل  يخلص 
قرارات ايجابية. يحمي من مرض الصرع و ضربة الشمس ويمنع 
نزيف اZنف. يزيل ألم الرأس ويذهب الصداع. يعزز عملية الهضم. 
يعمل على توازن الهرمونات اZنثوية و يخفف آالم الطمث ويزيد 
للتخلص  يستخدم  الوالدة.  أثناء  اZلم  ويخفف  الخصوبة  من 
عند  والعاطفة  الحب  قوة  من  يزيد  وا�رتباك.  والقلق  التوتر  من 
أي  دون  والعقل  القلب  بين  توازن  خلق  على  يعمل  الرجال. 
يعطي  وا�سترخاء.  بالراحة  الشعور  يعطي  جانبية.  تاثيرات 
الكامل  التوازن  ويحقق  االمل،  و  الحظ  وحسن  الرشاقة  حامله 

للجسم ويمده بالنشاط و الحيوية.

ما عالقته بخسوف القمر؟

حجر القمر اللؤلؤي
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أحدث صيحات النظارة 
الطبية لسنة 2021

النظارات الطبية تمامًا كتلك الشمسية يمكن أن تكّمل اللوك وتضيف عليه رونق خاص، خصوصًا 
إذا اخترتها بموديل عصري وذي تصميم يالئم شكل وجهِك ، لذا لم نعد نستاء من النظارات 

الطبية Zنها لم تعد مقتصرة على كونها حل لضعف النظر ، إنما أصبحت موضة يتهافت عليها 
الشباب وأصبحت الشركات تتنافس على انتاجها بأشكال مختلفة ، فنشهد هذا العام عودة العديد 

من تصميمات السنين الماضية في ثوب جديد ؛ لتعود لنا اشهر ماركات النظارات بالعديد من 
التصميمات الجريئة لمواكبة موضة نظارات .2021



54

موضة

أحدث موديالت نظارات نظر 
للماركات العالمية

تعود تصميمات النظارات 
المتعددة لماركات النظارات 

العالمية ؛ حيث تعمل هذه 
الماركات باستمرار لتقديم كل 

ما هو جديد في عالم النظارات ، 
وتتعدد اسماء ماركات النظارات 

فتصبح ريبان و قوتشي والكوست 
و كاريرا و بوليس و شانيل من 

اشهر ماركات النظارات على 
ا�طالق ؛ وتقوم هذه الماركات 

بإصدار العديد من موديالت 
نظارات نظر تناسب الرجال 

والنساء و اZطفال، اليكم أفضل 
الموديالت وفقا لموضة نظارات 

.2021
  أفضل ستايل نظارات 

رجالي : 
لن نقوم هنا بطرح العديد من 

ستايالت نظارات نظر للماركات 
العالمية ؛ بل سنقوم بطرح 

أفضل ستايل نظارات رجالي على 
ا�طالق وفًقا لموضة نظارات 

2021
نظارة ريبان الثمانية المضلعة 

 RB1972V - وكاتجونZا
Octagon

 أفضل ستايل نظارات طبية 
نسائية

بالطبع تتصدر قائمة موديالت 
نظارات نظر للنساء نظارة الكات 

 Chanel CH3393 Cat - آي
Eye والتي تقوم بإنتاجها ماركة 

شانيل 
 أفضل ستايل نظارات طبية 

أطفال
 RB1585 تعد نظارة ريبان جونيور

هي المفضلة لدى اZطفال 
من بين موديالت نظارات نظر 

الماركات العالمية حسب موضة 
نظارات 2021

أشكال النظارات الطبية الرائجة 
في خريف وشتاء 2021-2020

من بين العديد من موديالت 

النظارات الطبية، سنقدم لِك 
اليوم تلك الرائجة. إن كنِت 

تتساءلين عن اشكال النظارات 
الرائجة في خريف وشتاء 2020-

2021، فإليِك أبرزها
نظارات طبية ذات إطار شفاف

نظارات طبية ذات إطارات 
بالستيكية عريضة سادة ومطبعة

نظارات طبية دائرية
نظارات طبية على شكل عين 

القطة
نظارات طبية ذات إطارات معدنية 

رفيعة

وبعيدا عن الموضة فإن نظارتِك 
الطبية لديها الكثير لتقوله عنِك 

وعن شخصيتِك، فهي أول ما 
يالحظه الناس فيِك. سواء كنِت 
تريدين أن تظهري بإطاللة المرأة 

المثقفة، العملية، المرحة أو 
اZنيقة، فنّظاراتِك الطبية يمكن 

أن تكشف عنِك كل ذلك وأكثر 
بكثير ، فإذا كنِت تريدين أن يراِك 

من حولِك على حقيقتِك أو 
تريدين خلق إنطباع معين عنِك، 

فكل ما عليِك فعله هو إختيار 
النظارات المناسبة، لذا عليك أن 

تضعي في ا�عتبار ما توحي به 
نظارتك، اليك أنماط النظارات وما 

قد تقوله عن شخصيتك:
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النظارات المستديرة أو البيضاوية
النظارات المستديرة أو البيضاوية 

هي من أكثر اZشكال الرائجة 
هذه اZيام. هي نظارات تقليدية 

وصاحبتها تتمتع بشخصية واثقة 
من نفسها وهي شخصية عملية. 

كما أنها شخصية ذات حس 
إبداعي وابتكار عالي.
نظارات عين القطة

صاحبة هذه النظارة تُعرف 
بشخصيتها الُمبدعة وهي ال 

تخشى المخاطرة أبداً، ومن أكثر 
الشخصيات المؤمنة بأن القواعد 

ُوضعت ليتم خرقها. مهما كان 
لون إطار النظارات، فهي تعكس 

أناقتِك وحبِك للموضة والجمال 
خاصة تلك ذات الزخارف المتzلئة 

واZلوان الجريئة.
النظارات المربّعة

هذا النوع من النظارات مناسب 
للشخصية القوية بشكل غير 
ُمعتاد وهي ذات حضور مؤثر 
وصاحبة شخصية مرحة. تلك 

النظارات ليست شكًال تقليديًا، 
ولن تكون صاحبتها بأي حال من 

اZحوال شخصًا عاديًا.
النظارات المستطيلة

تعكس هذه النظارات عن 
صاحبتها أنها شخصية عملية 

وتهتم بوظائف اZشياء أكثر من 
شكلها. هي شخصية عملية 

للغاية، وعلى إستعداد تام 
لمواجهة الظروف اZكثر تطرفًا.

النظارات المنّقشة
من أكثر ا�ختيارات اZنيقة التي 

تعكس الشخصية المبهجة التي 

ال تحب أن تأخذ الحياة على محمل 
الجد. إذا كنِت من محبات ا�طارات 
المنّقشة، فبالتأكيد أنت شخصية 

مرحة وتتمتعين بروح شبابية 
نشطة تعشق حس الدعابة.

نظارات الطيار
هذا النمط من النظارات كالسيكي 
يخرق القواعد في الوقت عينه ويبرز 
صاحبة تلك ا�طارات في طريقتها 

الحديثة لتفسير اZشياء. هي 
شخصية نشطة ومخلصة تعرف 

ما تريده وال تخاف من العيش في 
الوقت الحالي والحاضر.

النظارات السوداء
صاحبة هذه النظارة شخصية 

جريئة، ال تخشى إبداء رأيها وهي 
عصرية للغاية. مرتدية هذه النظارة، 

ترغب في أن تكون متميزة وأول 
من يتم مالحظته عند دخول 

أي مكان. هي أي شخصية إّلا 
ا�نطوائية أو الخجولة.

نظارات إطار قذيفة السلحفاة
هذه النظارات مليئة بالسحر 

وستظل دائمًا عنصراً أساسيًا من 
اZصالة. هذا ا�طار هو المفضل 

بين المفكرات، المستقالت 
والمبدعات. صاحبتها تترك إنطباعًا 
ال ينتسى دائمًا، فهي تريد أن يعلم 

كل من حولها أنها شخص مميز 
وتتمتع بحس فني عالي.
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ذات كعب عالي بسيطPumps أحذية 
بين  رواجا  اZكثر  هى  النسائية  اZحذية  هذة  تعد 
إلى   5 من  بها  الكعب  طول  ويبلغ   ، اZحذية  أنواع 
7 سنتيمتر ويبرز هذا الحذاء أصابع القدم من اZمام 
تحب  التى  الكالسيكية  المرأة  النوع  هذا  ويناسب 

السهرات والحفالت. 
Kitten Heels أحذية

الذى  وهو  جدا  القصير  بالكعب  اZحذية  هذة  تتميز 
يمكنك  حيث  والجمال  والبساطة  الراحة  لك  يوفر 
يناسب  وقد  يومى  بشكل  أو  العمل  فى  ارتداؤه 
المرأة التى تبحث عن اZناقة والراحة فى ذات الوقت.        

Stilettos أحذية كعب ستيليتو 
 8 من  طوله  يتراوح  حيث  الكعوب  وأطول  أرفع  من 
إلى 10 سنتيمتر فيما أطول أيضا وتوجد منه الكثير 

من اZلوان. 
Platform أحذية البالتفورم

العالى  للكعب  المريحة  االستايالت  أكثر  من  يعد 
وكعب  اZمام  من  عريض  كعب  على  يحتوى  حيث 
فى  جدا  مناسب  يكون  وهو  الخلف  من  رفيع 
السهرات والحفالت والمناسبات اعتمديه مع فستان 

أنيق الطاللة رائعة.
Chunky heels كعب الشانكى 

تعد اZحذية ذات كعب الشانكى من أحدث صيحات 
الموضة لعام 2021 حيث أنه يتميز بالكعب المربع 
العريض والذى يوفر لك الراحة أكثر من الكعب الرفيع 
كما أنه يعطى إطاللة أنيقة ورائعة جدا فى الخروج 
أو  الجمبسوت  مع  تنسيقه  ويمكنك  ليال  أو  صباحا 

البنطلونات الواسعة يعطيك لوك عصري.  

أنثويــــة وأنيقـــــة

أحذية صيف 2021
اZحذية من أهم القطع التى تلفت النظر في مظهر المرأة وتحرص على اقتنائها بشكل مستمر ومواكب 

للموضة، وهناك الكثير من موديالت اZحذية الصيفية النسائية هذا العام ولكن يوجد بعض القطع 
المميزة التى تلفت اZنظار مثل الصنادل المفتوحة واZحذية ذات الكعب العالي واZحذية ذات الكعب 

المربع العرض وهى الموضة الرائجة هذا العام.
إاليك أهم هذه التصاميم الرائجة والتي قد تناسبك:
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Ankle Strap heels أحذية 
حول  رفيع  أو  عريض  سوار  على  تحتوى  التى  هى  اZحذية  وهذة 
من  مميز  كالسيكي  استايل  تعد  وهى  التوازن  من  يزيد  الكاحل 
أحذية الكعب العالى با�ضافة إلى أنه يمكن تنسيقه مع الفساتين 

والجيب القصيرة �عطاء لوك جذاب ورائع. 
peep toe heels أحذية مفتوحة من االمام  

وهو نوع آخر من اZحذية يتميز بوجود فتحات تظهر القدم من اZمام 
التى  القدم  أصابع  أظافر  طالء  لون  �ظهار  الفرصة  لك  يتيح  حيث 
أنيق للغاية يجب  تتماشى مع مالبسك وهذا االستايل من اZحذية 

اقتناء حذاء من هذا النوع يضيف لك لمسة من اZنوثة والنعومة.
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كمامات
مناسبــــة لتالميـــــذ المـــــدارس

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات بضرورة ارتداء اZطفال في سن 12 عامًا أو أكبر أقنعة 
الوجه، وذلك بما يتفق مع التدابير المتعلقة بالبالغين في بالدهم أو المناطق التي يعيشون 

فيها للحد من انتشار فيروس كورونا، لذا أصبح ارتداء قناع الوجه إلزاميا على كل إنسان فى 
العالم وخاصة اZطفال، بسبب تواجدهم لساعات طويلة فى الفصول الدراسية المكتظة 

باZطفال، وZننا فى فصل الصيف، فاZطفال بحاجة الرتداء قناع وجه مريح ويساعد على التنفس 
وسهل االرتداء، فإذا كنت مهتمة بالتعرف على بعض أقنعة الوجه المناسبة لتالميذ المدارس، 

إليك أهمها وأكثرها رواجا: 
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قناع بألوان مختلفة
صنعت هذه اZقنعة وفقًا لتعليمات» مراكز 
 ،» منها  والوقاية  اZمراض  على  السيطرة 
بأسعار  ومطروحة  زاهية  بألوان  والمصممة 

معقولة، وقابلة للغسل.

أقنعة الحيوانات
الحيوانات  يحبون  الذين  اZطفال  يواجه  لن 
من  بالعديد  تتمتع  ارتدائها،  في  مشكلة 
اZسد  ذلك  في  بما  الجذابة  التصميمات 

والنمر والكلب والقط والباندا. 

أقنعة وجه بشخصيات كرتونية
عليها  مطبوع  وجه  أقنعة  باZسواق  يوجد 
لتناسب  مبهجة،  كرتونية  شخصيات  وجوه 
القناع،  ارتداء  على  وتشجعهم  اZطفال 

وهذه اZقنعة قابلة للغسل في الغسالة .

أقنعة وجه غير طبية للبنات
عليها  ومطبوع  طبية  غير  أقنعة  أيضًا  تتوفر 
اZذواق،  جميع  لتناسب  مختلفة  أشكال 
صغيرة  معدنية  قطعة  على  تحتوى  كما 

لضبطها عند اZنف، كما تتميز بأنها مريحة .
 

أقنعة وجه ثالثية الطبقات
ومطبوع  الطبقات  ثالثية  وجه  أقنعة  توجد 
الفواكه  صور  من  مختلفة،  أشكال  عليها 
تتسم  كما  دوت،  والبولكا  والكاروهات 
وقابلة  التنفس،  على  وتساعد  مريحة  بأنها 

للغسل.
 

أقنعة وجه مزودة بفلتر 
اZقنعة  من  سمًكا  أكثر  اZقنعة  هذه  تعتبر 
لتعليمات  وفقًا  ومصنوعة  اZخرى، 
بفلتر  وصممت  الصحية،  الرعاية  وتوصيات 
لتنقية الهواء كما تتميز بأنها مريحة، وتأتى 

بألوان مبهجة مناسبة لzطفال.
 

قناع قماش كحلى قابل للغسل
مادة  من  مصنوع  القناع  هذا  يعتبر 
الطبقات  ثالثي  وهو  هيبوالرجينيك، 
إلى  با�ضافة  اZطفال،  لوجوه  ومناسب 
ومزدة  للتعديل  قابلة  اZقنعة  فأن  ذلك، 
يمكن  حتى  اZنف  عند  معدنية  بقطعة 
ضبطها، وتناسب اZطفال من سن 10 إلى 

12 عاًما.
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أشهـــر
مواقع التسوق

بطريقة الدفع عند االستالم

الدفع عند االستالم واحدة من أهم مزايا 
مواقع تسوق عبر االنترنت و التجارة 

االلكترونية بشكل عام التي بدأت مؤخًرا 
الكثير من مواقع التسوق عبر االنترنت 

وكذلك المتاجر االلكترونية في توفيرها 
كواحدة من طرق الدفع المتاحة لكافة 

العمالء والمتسوقين على متاجرها؛ نظًرا 
لما تحمله تلك الخاصية من قيمة تسويقية 

وشرائية عالية.
نستعرض هنا أبرز وأفضل موقع عربي 

وأجنبي يتيح خاصية الدفع عند االستالم 
كواحدة من طرق الدفع المتاحة لديه 

ويمكن من خاللها للعمالء استالم 
منتجاتهم أوًلا ومن ثم دفع المبالغ 

المطلوبة.
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Jumia موقع جوميا
ا�نترنت  عبر  التسوق  مواقع  أشهر  موقع جوميا من  يُعتبر 
العربية التي تتيح على متجرها خاصية الدفع عند االستالم 
خاللها  من  يمكن  التي  المتاحة  الدفع  طرق  من  كواحدة 

لكافة العمالء الدفع لمشترياتهم ومنتجاتهم المختلفة.
هو من المواقع العربية الشهيرة التي تستحوذ على نسبة 
العربي  العالم  في  ا�نترنت  عبر  المتسوقين  من  عالية 

والشرق اZوسط كذلك.

Souq.com موقع سوق.كوم
االستالم  عند  الدفع  موقع سوق.كوم خاصية  كذلك  يتيح 
على معظم المنتجات المعروضة على المتجر والتي تُقدر 

بآالف المنتجات التابعة للعديد من التصنفيات المختلفة. 
العربية  التسوق  مواقع  أكبر  من  سوق  كذلك  ويعتبر 
المتوفرة في كافة بلدان العالم العربي والتي توفر الكثير 

من العروض والمزايا سواء للمتسوقين العاديين والتجار.

Namshi موقع نمشي
من  واحًدا  “ نمشي “  االنترنت  عبر  التسوق  موقع  يُعتبر 
أفضل وأشهر مواقع التسوق العربية التي نجحت أن تحتل 
لتسوق  اZفضل  العربية  المواقع  قائمة  في  متقدم  مركز 
لما  نظًرا  ا�نترنت؛  شبكة  عبر  أنواعها  باختالف  المنتجات 
يقدمه الموقع من خدمات ومزايا تنافسية عالية جعلت منه 
موقع تسوق الكتروني ذات شخصية وطابع خاص ومتميز.

Noon موقع نون
يُقحم  أن  استطاع  “ نون “  االنترنت  عبر  التسوق  موقع  نجح 
تمتلك  التي  العربية  التسوق  مواقع  أفضل  ضمن  نفسه 
العديد من المميزات التي خلقت له قاعدة جماهيرية كبيرة 
من المتسوقين المنتشرين في مجموعة من بلدان العالم 

العربي
عبر  ا�لكتروني  الدفع  جانب خيارات  إلى  نون  موقع  ويتيح 
باي.  آبل  تطبيق  عبر  الدفع  و  الماستركارد  و  الفيزا  بطاقات 

Apple Payإمكانية الدفع عند االستالم

MarkaVip موقع ماركة في آي بي
يُعتبر موقع موقع ماركة في آي بي MarkaVip من مواقع 
في  المتخصصة  والشهيرة  المتميزة  العربية  التسوق 
المنتجات  العالمية الشهيرة واZصلية من  الماركات  توفير 

المختلفة

Jamalon موقع جمالون
العربية  التسوق  Jamalon واحد من أشهر مواقع  جمالون 
في  عمالئها  لكافة  االستالم  عند  الدفع  ميزة  تدعم  التي 
بمختلف  الكتب  بيع  في  متخصص  الموقع  المنطقة. 

أنواعها وبلغات متنوعة أبرزها العربية وا�نجليزية
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الكتب  من  ضخمة  مجموعة  الموقع  يضم 
يتعدى  والتي  الفئات  مختلف  من  والروايات 

عددها أكثر من 10 مليون كتاب عربي وأجنبي

Amazon أمازون
أمازون هو أول وأكبر متجر إلكتروني حول العالم، 
كانت فكرته اZساسية هي أن يكون مجرد متجر 
ذلك  بعد  تحول  أنه  إال  الكتب؛  لبيع  إلكتروني 
عدد  أكبر  على  يحتوي  إلكتروني  متجر  أكبر  إلى 
كبيرة  مجموعة  تحت  المندرجة  المنتجات  من 

ومختلفة من التصنيفات
ليس   – المواقع  صدارة  في  أمازون  موقع  ويأتي 
اZجنبية منها فقط بل كافة المواقع حول العالم 
لكافة  االستالم  عند  الدفع  خاصية  تتيح  التي   –

عمالئها من مختلف دول العالم

eBay إيباي
التي  اZجنبية  المواقع  وأفضل  أشهر  eBay من 
االستالم،  عند  الدفع  إمكانية  للعمالء  توفر 
العديدة  والمزايا  الخصائص  أهم  من  كواحدة 

للمتجر
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على  تُقام  كانت  التي  إلى المزادات  بداياته  في  إيباي  موقع  شهرة  ترجع 
صدارة  في  يأتي  والذي  شيء،  كل  يبيع  الموقع  أصبح  أن  إلى  الموقع، 
مواقع التسوق عبر االنترنت اZجنبية التي تنافس بشكل كبير موقع أمازون

Banggood موقع بان جوود
واحد  يُعتبر  والذي  والنشأة،  اZصل  صيني  موقع  موقع Banggood هو 
من أفضل مواقع التسوق عبر االنترنت اZجنبية التي تتيح خاصية الدفع عند 
الدفع  خاصية  وتتوفر  عمالئها.  لكافة  المتاحة  الدفع  طرق  كأحد  االستالم 

عند االستالم كذلك في عدد محدود من الدول العربية.

Modanisa موقع موضة نسا
موقع Modanisa من مواقع اZزياء الشهيرة التي تبيع كل ما يخص المرأة 

من مالبس وأكسسوارات وأحذية وشنط وكل ما يرتبط بموضة النساء
الموضة  منتجات  من  ضخمة  مجموعة  يوفر  اZصل  تركي  موقع  هو 
النسائي في مختلف دول العالم ويدعم طريقة دفع العمالء عند االستالم.

Focalprice موقع فوكال برايس
اZشياء،  أروع  على  بشكل أساسي  برايس Focalprice يركز  فوكال 
الهدايا  أميز  إيجاد  على  العمالء  تساعد  والتي  تميًزا  واZكثر  العادية،  وغير 

ا�بداعية والغير عادية.
يوفر الموقع مجموعة ضخمة من المنتجات المرحة التي تجذب كثير من 

العمالء الذين يبحثون عن التميز وا�بداع.
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من لم يسمع أغنية فريد اZطرش التي يقول مطلعها ..

يا بو ضحكة جنان ..
مليانه حنان 

ضحكها كمان وكمان ..
كلنا له ضحكته الخاصة التي تبدو كبصمة ال تتكرر وكلنا يتمنى 
لو يستطيع أن يقضي أطول وقت ممكن ضاحكا , فليس خافيا 
خلصت  التي  المختلفة  واZبحاث  الدراسات  اكدته  ما  أحد  على 
إلى الكثير من الفوائد الصحية التي تعود على الصحة العامة 

للجسم من وراء الضحك. 
ومن الناحية النفسية واالجتماعية فإن الضحك عادة ما يعكس 
الشعور براحة البال والثقة بالنفس، وقدرة ا�نسان علي مسايرة 
من  الدنيا  تضحك  «أضحك  قالوا:  وقديما  حوله،  من  الحياة 
حولك» فقد ثبت أن المشاعر ا�نسانية لها خاصية االنتقال فيما 
ويتأثرون  حولهم  من  يحاكون  ما  عادة  فالناس  العدوى،  يشبه 

بهم. 
فيما يلي مجموعة من الحقائق التي ربما ال يعلمها كثيرون عن 

الضحك ودوره المباشر في حياتنا العامة :
انتقال  ومنع  اZلم  من  الحد  على  يساعد  الصحي  الضحك   -

اZمراض المعدية.
التوتر  هرمونات  مستويات  في  كبير  انخفاض  حدوث  لوحظ   -

بعد قضاء جلسة تغمرها الضحكات.
تغييرات  يحدث  الذي  االندورفين  افراز  على  يساعد  الضحك   -

ايجابية في عقل اZشخاص.
مقارنة  للرئتين  اZكسجين  من  المزيد  تجلب  الضحك  كثرة   -

بعملية التنفس العادية.
- الضحك يقلل من مخاطر االصابة بأمراض القلب.

- 15 دقيقة من الضحك كل يوم أمر يساعد على انقاص الوزن.
- ثبت علميا أن الضحك ربما يكون معديًا.

الجسم  على  وآثاره  الضحك  دراسة  هو  بالضحك  العالج   -
البشري.

- الضحك عبارة عن صوت ليس له أي لغة.
فالحيوانات  تضحك،  التي  الوحيدة  المخلوقات  ليسوا  البشر   -

مثل الكالب والقطط تضحك هي اZخرى.
- كثرة الضحك كل يوم أمر يساعد على تقوية الجهاز المناعي 

لzشخاص.
اليوم  في  مرة   13 حوالي  المتوسط  في  الشخص  يضحك   -

الواحد.
- يكون الضحك سببًا في وفاة كثير من اZشخاص في بعض 

الحاالت.

 .. الفلسفي  السؤال  ذاك  نسأل  قد  الحقائق  هذه  كل  مع 
لماذا نضحك !؟

فهناك  السرور،  عن  تعبيراً  الضحك  يكون  ال  الحاالت  بعض  في 
ينظر  مثًال  اليابان  ففي  ا}خرين،  لمجاملة  االجتماعي  الضحك 
ألمت  الذي  ا�نسان  وعلي  اجتماعي،  واجب  أنه  علي  للضحك 
مواساة  يتلقى  وهو  ابتسامة  وجهة  علي  يرسم  أن  كارثة  به 
في  كما  أو  السعادة»  «قناع  أحيانًا  عليه  يطلق  ما  وهذا  ا}خرين، 
فوق  «العذاب  القدوس  عبد  �حسان  الشهيرة  الرواية  عنوان 
المضحكات  بعض  عن  المتنبي  تعبير  وهناك  تبتسم»،  شفاه 
المواقف وغيرها ال  بقوله: «ولكنه ضحك كالبكاء»، وكل هذه 
يمكن أن يكون الضحك فيها وليداً لمناسبة سارة. ليس ذلك 
فحسب فهناك حاالت ومواقف مرضية نجد رد الفعل بالضحك 
الضحك  مثل  المؤقت  النفسي  االضطراب  لبعض  نتيجة 
يكون  الحاالت  بعض  تسجل  النفسي  الطب  الهستيري،وفي 
فيها السرور المرضي واضحًا لدرجة ال نملك إال أن نتفاعل معها 
أحيانًا  عليها  يطلق  التي  الهوس  حاالت  مثل  مماثل  بانشراح 

«لوثة المرح».  

الضحك تحرر من الواقع وانكار له !؟
ومن وجهة النظر النفسية يفسر سيجموند فرويد الضحك على 
أنه – مثل اللهو – يقوم علي مبدأ اللذة حيث أن ا�نسان بصفة 
اللذة  علي  الحصول  إلى  تؤدي  التي  المواقف  إلى  يجنح  عامة 
إنكاراً  يتضمن  فالضحك  الرؤية  هذه  خالل  ومن  اZلم،  ويتجنب 
الحاالت  للواقع وتحرراً منه، وهو في ذلك يشبه اZحالم وبعض 
العقل  أو  الالشعور  مستوى  علي  حدوثه  حيث  من  النفسية 

الباطن، 
كيف  نتساءل:  قد  الضحك  موضوع  في  التأمل  خالل  من 
الذي  اZشخاص  هؤالء  الى  ننتمي  ان  يمكن  وكيف  نضحك؟ 
حالة  على  الحفاظ  في  صعوبة  أية  يجدن  وال  دائما  يبتسمون 

تعرف على أسرار ضحكتك

«يا بو ضحكة جنان»
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البشر ليسوا المخلوقات
الوحيدة التي تضحك
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الضحك كحالة مرحة وجميلة تغلف شخصيتنا ..
اليك بعض النصائح التي تجعلك ضاحكا دائما وأبدا حتى في 

أسوأ الظروف عمال بالمثل القائل (شر البلية ما يضحك)..
من  بدًلا  تضحك:  يجعلونك  الذين  باKشخاص  نفسك  أحط 
حالتك  من  يقللون  الذين  اZشخاص  مع  االجتماعي  التواصل 
أثناء  كثيًرا  تضحك  مرحين  أصدقاء  مع  الوقت  اقِض  المعنوية، 

التواجد معهم. 
تحكم في نقاشات المجموعات السلبية: إذا كنت مع جماعة 
يتحدثون  الجميع  كان  إذا  الموضوع.  غير  الشكوى،  كثيري  من 
يمكنك  كما   ، أنت  يعجبك  عما  تحدث  تعجبهم،  ال  أشياء  عن 
إلى  المضحكة  المقاطع  أو  النكات  إرسال  في  التفكير  حتى 

أصدقائك. 
ابتعد عن اKخبار: يكون من الصعب أن تضحك إذا بدأت يومك 
إحدى  على  االقتصادية  واZزمات  الفظائع  من  لنشرة  باالستماع 
استمع  أو  هزلًيا  برنامًجا  حمل  ذلك،  من  بدًلا  االخبارية.  القنوات 
لقراءة  االخبار  جرعة  على  الحصول  وأجل  المرحة  الراديو  لبرامج 

الجريدة في وقت متأخر اليوم.
واحدة  نفسك  من  السخرية  كيفية  تعلم  نفسك:  من  اسخر 
إذا كنت  السعداء والمكتئبين.  بين اZشخاص  الفروق  أكبر  من 
القصور  وأوجه  واZخطاء  المحرجة  اللحظات  تحويل  على  قادر 

كفرص للضحك الجيد على نفسك.
احصل على وقتك الخاص: تأكد من أن تقوم كل يوم بشيء 
تستمتع به ، فكر في شيء مضحك من الماضي واضحك عليه. 
استعيد الذكريات المضحكة أثناء فترات تمرنك للمساعدة في 

تحفيز الضحك.
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هو  من  تعرف  فهل  القديمة  بالعصور  موجودة  كانت  العلكة 
قديما  اللبان  ولكن  الذكاء  محفز  يقولون  كما  أو  اللبان  مخترع 
كان على عكس العلكة الحديثة فمثال عند ا�غريق كانت تسمى 
تدعى  شجرة  من  الراتنج  من  مصنوعة  علكة  وهي  الماستيك 
القدماء  المايا  شعب  عند  ،أما  صمغ  شجرة  وهي  المصطكي 
كانت مصنوعة من شجرة السابوديال ، وعند هنود أمريكا الشمالية 

فقد تم صناعتها من أشجار التنوب.
اختراع العلكة:

من  العلكة  اختراع  كورتيس  بي  جون  اللبان  مخترع  استوحى  
هنود أمريكا الشمالية حيث قام بتطوير العلكة وبيعها Zول مرة 
العلكة تحمل اسم  1848 ميالدي وأنشا شركة لصناعة  في عام 
(كورتيس وابنه). وفي عام 1871 ميالدي قام توماس آدمز المخترع 
والعالم اZمريكي بالحصول على براءة اختراع }لة صناعة العلكة 

ويعتبر آدمز هو المؤسس الحقيقي لصناعة العلكة .
بجعل  طبيب  وهو  كولجان  جون  قام  1880ميالدي  عام  في  أما 
طعم  وأصبح  مكوناتها  إلى  السكر  باضافة  حالوة  أكثر  العلكة 

العلكة محبب الن حالوتها تستمر لفترة أطول أثناء مضغها .
1888 ميالدي أصبحت علكة توماس آدمز والتي  وفي حلول عام 
فيى  وذلك  البيع  آالت  في  تباع  علكة  أول  فروتي  توتي  تسمى 

محطة مترو اZنفاق في مدينة نيويورك.
أما في عام 1893 تم ادخال النكهات للعلكة وهي نكهة النعناع 
متخصص  وهو  جر  وريجلي  ويليام  طريق  عن  وذلك  والفاكهة 

بصناعة العلكة في الواليات المتحدة اZمريكية .
أما بحلول عام 1914 ميالدي قام ويلياموريجلي ا�بن وهنري فليري 
الوقت  ذلك  ومنذ   ، دوبلمينت  ريجلي  التجارية  العالمة  باختراع 
والتخفيف  التركيز  على  وتساعد  الممتع  الغذاء  العلكة  أصبحت 

من التوتر .
وفي الحرب العالمية اZولى تم تزويد الجنود اZمريكيين بالعلكة 
حالة  في  الجنود  ابقاء  أجل  من  الكافيين  لها  أضافو  ذلك  وبعد 
،وفيما  التعب  أو  النعاس  أن يعانو من  تأهب لفترات طويلة دون 
من  بالتسوس  اZسنان  تصيب  العلكة  أن  اZطباء  اكتشف  بعد 

مادة السكر الموجودة بها .
و في عام 1960 ميالدي تم استبدال العلكة المحالة بعلكة خالية 
من السكر المحالة مع إكسيليتول لحماية اZسنان من التسوس 
السكر  من  الخالية  العلك  تصنيع  فكرة  وتعود  والترسبات 
العلكة  أن  أكد  الذي  بيترولس  اZسنان  لطبيب  بالمو  والمسماة 

تسبب تسوس اZسنان الحتوائها على مادة اZمونيا .

وللعلكة الخالية من السكر فوائد متعددة ، تعرف عليها فيما يلي:
1. تحسين التركيز والذاكرة.

2.  تحسين اليقظة.
3. التقليل من ا�جهاد والقلق.

4. حماية اZسنان من التسوس.
5.  تقلل من الحرقة واالرتجاع المريئي.

6. إنعاش النفس والتخلص من رائحة الفم الكريهة.
7.  تساعد المدخنين با�قالع عن التدخين.

8. تخفف من جفاف الفم.
9. تخفف من ألم اZذن أثناء رحالت الطيران.

10. تساعد على التخفيف من الوزن.
هل صحيح ما يقال عن بلع العلكة ؟

بأن  وذلك  العلكة  ابتالع  من  الكثيرين  تحذير  تم  أنه  المؤكد  من 
هضمها  من  المعدة  تتمكن  أن  دون  المعدة  في  تبقى  العلكة 
محتويات  بهضم  تقوم  المعدة  Zن  وذلك  خاطئة  فكرة  ولكنها 
فيتم  المطاطية  المادة  أما  والمحليات  كالنكهات  العلكة 

التخلص منها على شكل فضالت الفائدة منها .
الغربية  الدول  بعض  في  المهمة  العناصر  من  أصبحت  والعلكة 
العلكة  من  تشحن  وحدها  أمريكا  أن  تؤكد  دراسات  هناك  فمثال 

بمقدار 1.8مليار دوالر سنويا .

قصـة العلكـة
وفوائدها الغير متوقعة



72

مجتمع

أفضل التطبيقات لحماية 
اKطفال من مخاطر اKنترنت

من المهم أن يبقى الوالدان على علم بما يفعله أطفالهم على االنترنت، وكم من الوقت 
يقضونه على الشبكة، والمواقع التي يزورونها، واZلعاب التي يلعبونها، واZشخاص الذين 

يتراسلون معهم على مواقع التواصل االجتماعي..
فنحن كبالغين علي االنترنت، نستطيع الوصول إلى اي معلومة أو أي صورة أو أي شيء 

تقريبا!، ولكن عندما يتعلق اZمر بطفلك علي االنترنت فأنت بحاجة إلي التأكد من حمايته 
من التعرض لمخاطر االنترنت مثل التعرض للمواد االباحية بدون قصد، التعرض للفيروسات 

والتجسس، التعرض لسرقة حساب التواصل االجتماعي .. الخ

بين  من  واحداً  أّن  جديدة،  دراسة  نتائج  كشفت  وقد 
كل ثالثة آباء يشعرون أنّهم ال يستطيعون التحّكم 
في ما يراه أو يفعله أطفالهم على شبكة االنترنت. 
أدوات  باستخدام  حتى  ا}باء،  يتمكن  ال  ما  وغالبًا 
حيال  التصرف  كيفية  معرفة  من  اZبوية،  الرقابة 
سلوك معّين Zطفالهم على شبكة االنترنت. فعلى 
الجهاز  مصادرة  عليهم  ينبغي  هل  المثال،  سبيل 
حاولوا  أنّهم  عرفوا  ما  إذا  أطفالهم،  يستخدمه  الذي 
الدخول إلى مواقع غير الئقة أو مواقع مقامرة؟ أو إلى 
إلى  التحدث  في  حازمين  يكونوا  أن  ينبغي  مدى  أي 
بأّن  النظام  خالل  من  لهم  تبّين  حال  في  أطفالهم 
الخاصة  الجريئة  المواقع  بتصفح  يقومون  أوالدهم 

بالكبار.
تطبيقات خاصة لحماية اKطفال:

الحاالت  هذه  في  يمكن  أنّه  إلى  الدراسة،  أشارت 

خاصة  حماية  تطبيقات  إلى  اللجوء  للوالدين 
اZطفال  تتهّدد  التي  المخاطر  درجة  تقييم  يمكنها 
إعادة  من  تمكينهم  إلى  با�ضافة  الكافي،  بالقدر 
النظر في اZسلوب الذي يتبعونه لحماية أطفالهم 
على شبكة االنترنت. وبذلك سيحصل الوالدان على 
رسائل تنبيه حول المواقع والتطبيقات غير المالئمة، 
تحاول  مشبوهة  جديدة  اتصال  جهات  ظهور  وعند 
لعمليات  أطفالهم  إجراء  وعند  بأطفالهم،  ا�تصال 
شراء عبر ا�نترنت، وعند ا�ستخدام المفرط ل�نترنت 
اZخرى  الحاالت  من  عدد  وفي  أطفالهم،  جانب  من 

المشابهة..
االنترنت  مخاطر  من  االطفال  حماية  برنامج 

لcندرويد وااليفون:
تطبيق ESET Parental Control ( مجاني )

تطبيق kaspersky safe kids ( مدفوع )
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المستوي  علي  االفضل  تعتبر  التطبيقات  هذه 
االنترنت  مخاطر  من  االطفال  حماية  في  العالمي 
والمخاطر بشكل عام، وبغض النظر عن مميزاتهم 
في حماية الطفل من مخاطر االنترنت اثناء تصفحه 

علي المواقع االلكترونية
لكي  الجغرافي  للموقع  متتبع  علي  تحتوي  انها  اال 
لشاشة  ومسجل  ذهب،  اينما  طفلك  مكان  تعرف 
الهاتف حتي تستطيع التعرف علي مايفعله طفلك، 
كما انها تحتوي علي مسجل لجميع الكلمات التي 

يكتبها الطفل عند استخدامه للهاتف .. والمزيد
بمشورة  حماية  تطبيق  (كاسبرسكي)  تطبيق 

علماء النفس:
على  اZطفال  حماية  على  التطبيقات  هذه  تعمل 
وسيلة  مجرد  من  أكثر  تجعلها  بطريقة  االنترنت 
للوالدين في  مساعدة تقنية، بل هي أشبه بشريك 

حماية أطفالهم. كذلك تساعد هذه التطبيقات في 
إدراك الوالدين بشكل أفضل سبب تصرف أطفالهم 
بالطريقة التي يسلكونها، ولماذا يهتمون بمحتوى 
سبيل  على  التطبيقات  هذه  ومن  غيره.  دون  معين 
اZطفال،  لحماية  «كاسبرسكي»  تطبيق  المثال 
والذي  النفس،  علماء  بمشورة  تطويره  تّم  الذي 
مستوى  إلى  الحماية  وينقل  إنسانية  لمسة  يضيف 
الوالدين بمنع اZطفال من  أحد  وإذا قام  جديد كليًا. 
التطبيقات،  أو  المواقع  من  معينة  أنواع  استخدام 
الدخول عندما يحاول اZطفال  فستظهر نافذة تمنع 
الدخول  طلب  إرسال  للطفل  يمكن  لكن  فتحها. 
النافذة  هذه  من  مباشرة  التطبيق  أو  الموقع  لذلك 
الطلب  ذلك  على  الموافقة  أّن  وجدوا  وإذا  لوالديه. 
واحدة  زر  بلمسة  عليه  يوافقوا  أن  يمكنهم  مناسبة، 

من هاتفهم..

تطبيق «كاسبرسكي» 
لحماية اZطفال، تّم تطويره 
بمشورة علماء النفس

واحد من بين كل ثالث 
آباء يشعرون أنّهم ال 
يستطيعون التحّكم في ما 
يراه أطفالهم على شبكة 
االنترنت
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كورسي  كارولينا  آنا  تقول  السياق  هذا  في 
بيريرا، مديرة اللياقة لدى فيتنس فيرست: «يخرج 
من  يومًيا  مستمر  بشكل  أجسامنا  من  الماء 
خالل التعرق والبول والتنفس، وهذه المخرجات 
ا�لكتروليت  جزيئات  على  كذلك  تحتوي 
العضالت  انقباض  في  مهًما  دورًا  تلعب  التي 
بالجسم،  الترطيب  مستويات  على  والحفاظ 
بد  فال  ولهذا  فيه.  الحموضة  مستوى  وتنظيم 
من احتفاظ الجسم بالقدر الالزم من الماء عبر 
الماء  تناول كمية كافية ال تقل عن لترين من 

كل يوم.» 
يوم،  كل  الماء  من  لترين  شرب  على  وللحرص 
اللياقة  مديرة  بيريرا،  كورسي  كارولينا  آنا  تقدم 
البسيطة  النصائح  بعض  فيرست،  فيتنس  لدى 
والفعالة للحفاظ على ترطيب الجسم لتحسين 
الصحة والشعور بالراحة في أشهر الصيف الحارة. 

 أضف النكهات إلى ماء الشرب 
الشرب  ماء  إلى  النكهات  إضافة  يمكنك 
الطازجة  الخضروات  أو  الفاكهة  مختلف  بوضع 
اZخضر  او  اZصفر  الليمون  كشرائح  الماء،  في 
أو شرائح البرتقال، وهي إضافات شائعة يحبها 
الكثيرون ولكنها ليست الوحيدة التي تضفي 
الطازج  والنعناع  فالخيار  للماء.  محببة  نكهة 
خاصة   – ومنعشة  رائعة  نكهة  الماء  يعطيان 
حالوة،  أكثر  بمذاق  رغبت  إن  أما  الصيف.  في 

فجرّب وضع التوت أو البطيخ أو شرائح الفراولة. 

 تناول ماء جوز الهند 
من  عالية  كميات  على  الهند  جوز  ماء  يحتوي 
ولتجدد  للترطيب  ممتاز  وهو  البوتاسيوم، 
عناصر  على  يحتوي  أنه  كما  التمرين.  بعد  الخاليا 
والصوديوم  المغنيسيوم  مثل  ا�لكتروليت 
معظم  من  أقل  السكر  من  ومحتواه  والفسفور، 
مشروبات الطاقة مما يجعله بديًلا رائًعا للترطيب 
قبل أو خالل أو بعد التمارين المتوسطة أو شديدة 

الصعوبة. 
كمية  على  الهند  جوز  ماء  يحتوي  نصيحة: 
الطاقة،  مشروبات  معظم  من  أقل  صوديوم 
فاحرص على تناول كمية إضافية من الصوديوم 
تخطط  كنت  إن  خفيفة  وجبة  أو  آخر  مشروب  عبر 
ستقوم  أو  طويلة  لفترة  التمارين  لممارسة 

بتمرين يحتاج إلى قدر كبير من الطاقة. 

 تناول اKطعمة الغنية بالماء 
الكميات  على  للحصول  الفعالة  الطرق  من 
بالماء،  الغنية  تناول اZطعمة  الماء  الكافية من 
إلى  والخضار  الفاكهة  إضافة  على  فاحرص 
اZطعمة  أفضل  من  اليومي.  الغذائي  نظامك 
من هذه الناحية تناول الخيار (يشكل الماء 96% 
والجريب   (92%) والبطيخ   (95%) والكوسا  منه) 

فروت (91%).  

نصائـــح للحفــــاظ
علـى رطوبة الجسم

لم يفت اZوان بعد رفع مستويات الترطيب والتأكد من أنك تحصل على الكمية اليومية المطلوبة من الماء.
يعد الحفاظ على ترطيب الجسم أمر بالغ اZهمية لصحتنا وعافيتنا، حيث يتألف 60 بالمائة من جسم ا�نسان 

من الماء، بينما تتكون معظم اZعضاء الحيوية في اجسامنا من نسبة كبيرة من الماء كذلك. على سبيل 
المثال، يشكل الماء 70 بالمائة من الدماغ و90 بالمائة من الرئتين، بينما يشكل 80 بالمائة من الدم، إذ 

يضمن وجود الماء في الدم تدفق وتوزيع البروتين والجلوكوز والمعادن والهرمونات والهيموجلوبين الذي 
يعمل على نقل اZكسجين. كما يساعد الماء في تنظيم درجة حرارة الجسم ونقل العناصر الغذائية بين 

الخاليا وترطيب اZغشية المخاطية وضمان التصريف المناسب للفضالت من الجسم.

ماء جوز 
الهند يحتوي 
على كميات 
عالية من 
البوتاسيوم

شرب الماء 
ينظم درجة 
الحرارة 
ويسهل حركة 
المفاصل
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 الترطيب قبل وأثناء وبعد التمرين
درجة  ينظم  فهو  للجسم  جًدا  مهم  الماء  تناول 
العناصر  وينقل  المفاصل  حركة  ويسهل  الحرارة 
على  حصوله  للجسم  يضمن  بشكل  الغذائية 
الجسم  يشعر  فالجفاف  الطاقة.  من  يكفي  ما 
وقد  التمارين،  ممارسة  أثناء  وا�رهاق  بالتعب 
شرب  أن  يعني  مما  العقلية  العمليات  يضعف 
أمر  ممارستها  وخالل  وبعدها  التمارين  قبل  الماء 

في غاية الضرورة. 
أخذها  ينبغي  التي  العوامل  من  العديد  هناك 
التعرق  ومعدل  والحرارة  كالرطوبة  باالعتبار، 
ا�رشادات  ولكن  البدني.  النشاط  فترة  وطول 
تحتاج  التي  الماء  كمية  لمعرفة  مناسبة  التالية 

إليها بشكل عام: 
بحوالي  التمرين  قبل  الماء  من  مل   600  –  500

ساعتين إلى ثالث ساعات 
250 مل من الماء قبل التمرين بحوالي 20 – 30 

دقيقة، أو أثناء فترة ا�حماء 
10-20 دقيقة أثناء  200-300 مل من الماء كل 

التمرين 
انتهاء  من  دقيقة   30 خالل  الماء  من  مل   250

التمرين  

 احتفظ بعبوة ماء قريًبا منك  
على  المداومة  للغاية  الصعب  من  يكون  قد 
شرب الماء طوال اليوم أثناء االنشغال بالعمل، 
فاحرص على وجود عبوة أو زجاجة من الماء على 
معك  مل   500 بحجم  ماء  عبوة  احمل  أو  مكتبك 
الترطيب  على  الحفاظ  دوًما  لتتذكر  التنقل  أثناء 

وتناول ما يكفي من الماء يومًيا. 

 ابدأ يومك بتناول شاي اKعشاب
اليوم،  لبدء  ممتازة  طريقة  اZعشاب  شاي 
أو  بارًدا  بتناوله  االستمتاع  يمكنك  حيث 

شاي اZعشاب 
طريقة ممتازة 
لبدء اليوم
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أو  كالزهور  اللذيذة  النكهات  بمختلف  دافًئا 
اZعشاب  شاي  يتميز  الحلو.  المذاق  أو  التوابل 
مضادات  من  كبيرة  كميات  على  باحتوائه 
تخفيف  تقليل  في  تساعد  والتي  اZكسدة، 
ضغط اZكسدة والوقاية من اZمراض المزمنة 
شاي  إن  أي  والسكر.  الدم  ضغط  كارتفاع 
والكثير  لذيذة  بنكهة  بالماء  أشبه  اZعشاب 

من المزايا الصحية ا�ضافية.  

 استبدل الصودا بالماء الغازي او المعدني 
إن كنت من محبي المشروبات الغازية أو تستمتع 
أخرى  بخيارات  استبدالها  فحاول  الصودا،  بتناول 
منعشة كالماء الغازي أو المعدني. فالمشروبات 
هائلة  كميات  تحتوي  الجميع  يعرف  كما  الغازية 
الكبد  في  دهون  إلى  يتحول  الذي  السكر  من 
ويمكن  الصحة.  على  اZضرار  من  الكثير  ويسبب 
من  بدًلا  الماء  كتناول  الصحية،  للخيارات 
المشروبات السكرية والصودا، أن تقلل من فرص 
ا�صابة بأمراض القلب وتساعد في تخفيف الوزن. 

حاول استبدال 
المشروبات 

الغازية  
بخيارات أخرى 

منعشة 
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يؤكد العلماء على أن اللبنات اZساسية للحياة البشرية، الخاليا 
تقدم  حيث  الطب،  عالم  في  ثورة  �حداث  مصممة  الجذعية، 
العمى  إلى  القلب  السرطان وأمراض  عالجات لكل شيء من 

والشلل. 
ُكتب  العشرين،  القرن  ستينيات  في  مرة  Zول  اكتشافها  ومنذ 
مذهلة  قدرة  تمتلك  والتي  «الرئيسية»،  الخاليا  هذه  عن  الكثير 
التحول إلى أي خلية في الجسم. ولذلك، لديها إمكانات  على 

هائلة لالستخدام في عالج مجموعة من الحاالت المدمرة.
وعلى مر السنين، كانت هناك شكوك حول الضجة المحيطة 
لكيفية  فهمنا  في  التقدم  فإن  اليوم،  ولكن  الجذعية،  بالخاليا 
لمكافحة  واستخدامها  معها  والتعامل  الجذعية  الخاليا  حصاد 
المرض، يعني أننا على وشك إحداث قفزة إلى اZمام لمنافسة 

المضادات الحيوية وزرع اZعضاء.

في الواقع إن النتائج المتعلقة بذلك ُمبشرة جًدا وأعادت اZمل 
للكثير ممن طال انتظارهم للعالج المناسب، لكن قبل الحديث 
عنه ال بد أن نتطرق إلى ماهية هذه الخاليا، وخصائصها المميزة؟ 
عليها؟ للحصول  العلماء  إليها  يلجأ  التي  المصادر  هي  ما   و 

ما هي الخاليا الجذعية؟
أنه  بمعنى  متخصصة  غير  أو  متمايزة  غير  خاليا  عن  عبارة  هي 
ليس لها وظيفة معينة، لكنها قادرة على التطور أو التمايز إلى 
حاجة  حسب  والمتخصصة  المختلفة  الخاليا  أنواع  من  العديد 
الجسم- كخاليا الدم أو خاليا الدماغ أو خاليا عضلة القلب مثًلا، 
تنقسم  وعندما  الجسم،  في  الخام  المواد  بمثابة  تُعتبر  فهي 
والتي  الوليدة  الخاليا  تسمى  جديدة  خاليا  تعطي  الخاليا  هذه 
وظيفة  ذات  متخصصة  خاليا  تصبح  أن  إما  المسارين،  أحد  تتخذ 
تدخل  جديدة  جذعية  خاليا  تصبح  أو  التمايز،  عملية  عبر  معينة 

ثـــورة المستقبـــل الطبيـــة

الخاليا الجذعية
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عليها  يُضفي  ما  وهذا  أخرى  مرة  التمايز  أو  االنقسام  مسارات 
صفة أنها ذاتية التجديد مدى الحياة.

أنواع الخاليا الجذعية:
تُصنف هذه الخاليا إلى عدة أنواع بناًء على مصدرها وقدرتها 

على التمايز، وتشمل:
 3 عمرها  يبلغ  بشرية  أجنة  من  وتؤخذ  الجنينية،  الجذعية  الخاليا 
5 أيام خالل عملية ا�خصاب في المختبر، ويُسمى الجنين  إلى 
 200 إلى   150 من  ويتكون   « أريمية  كيسة   « المرحلة  هذه  في 
القدرات  عالية  الجذعية  بالخاليا  أيًضا  الخاليا  هذه  وتُعرف  خلية، 

Zن بإمكانها التمايز إلى جميع أنواع الخاليا في الجسم.
لنوع  مطابقة  الخاليا  هذه  وتكون  البالغة،  الجذعية  الخاليا 
النسيج الذي تؤخذ منه، وتُستخدم بواسطة الجسم وقت الحاجة 
في استبدال وإصالح اZنسجة التالفة في ذات العضو الذي توجد 
فيه، وتُعتبر الخاليا الجذعية المكونة للدم والموجودة في نخاع 
العظم مثاًلا عليها، وقد استخدمت هذه الخاليا على مدى عقود 
أمراض  من  معينة  أنواع  لعالج  العظم  نخاع  زراعة  عمليات  في 
ال  لكن  أنواعها  بكافة  جديدة  دم  خاليا  إنتاج  بإمكانها  إذ  الدم، 

يمكنها أن تتطور إلى خاليا نسيج آخر كالكبد أو الرئة مثًلا.

الخاليا الجذعية المستحثة عالية القدرات، هذه الخاليا ناتجة عن 
إعادة البرمجة الوراثية للخاليا البالغة من أجل تحويلها إلى خاليا 
جذعية عالية القدرات يمكنها التصرف كالخاليا الجنينية، مما قد 
بدًلا  الجسم  خاليا  من  عديدة  أنواع  تطوير  في  استخدامها  يتيح 

من استخدام الخاليا الجنينية لتفادي رفض جهاز المناعة لها.
في  قليلة  بأعداد  وتوجد  المحيطي،  الدم  من  الجذعية  الخاليا 
مجرى الدم (الدم المحيطي)، إذ إن معظم خاليا الدم الجذعية 
توجد في نخاع العظم، ويمكن عزل هذه الخاليا من خالل سحب 

عينة دم الستخدامها في إنتاج جميع أنواع خاليا الدم.
ويتم  الوالدة  بعد  وتؤخذ  السري،  الحبل  لدم  الجذعية  الخاليا 
المستقبل  في  استخدامها  بهدف  الخاليا  بنوك  في  تخزينها 
ما  أهم  الدم،  بأمراض  إصابته  حال  في  ذاته  الشخص  لعالج 
عالج  سيتم  Zنه  الوراثي  التطابق  ضمان  هو  اZسلوب  هذا  في 
إلى  إضافة  آخر،  شخص  بخاليا  وليس  خالياه  بواسطة  الشخص 
ذلك فقد تمكن اZطباء أيًضا من أخذ خاليا جذعية من السائل 
اZمينوسي، وهو السائل المحيط بالجنين النامي في رحم اZم.

استخداماتها في الطب:
اZنسجة  تعويض  خالله  من  يتم  الجذعية،  بالخاليا  العالج   -
الجذعية  الخاليا  باستخدام  وظيفًيا  المختلة  اZعضاء  أو  التالفة 
بدًلا من أعضاء المتبرع المحدودة من حيث توافرها أو تقديمها، 
إذ يعمل اZطباء على توجيه هذه الخاليا في المختبرات لتصبح 
حاجة  مع  يتناسب  بما  الخاليا  من  معين  نوع  إلى  متخصصة 
المريض، ومن ثم زراعتها في الجسم، ومن اZمثلة على بعض 

العالجات القائمة عليها:
للعالج  شيوًعا  اZكثر  الشكل  ويُعتبر  العظم،  نخاع  زراعة   -
بالخاليا الجذعية في الوقت الحالي، ويلجأ إليه اZطباء في عالج 

بعض أمراض الدم كاللوكيميا.
بالخاليا  البشرة  مشاكل  وعالج  الجذعية  بالخاليا  الشعر  زراعة   -
ومحاربة  الشديدة،  الحروق  عن  الناتجة  كالتشوهات  الجذعية 

التجاعيد وعالمات التقدم بالسن.
قائمة  العلمية  اZبحاث  تزال  ال  حيث  العصبية،  اZمراض  عالج   -
الجهاز  أمراض  بعض  عالج  في  الخاليا  هذه  استخدام  حول 
ومرض  وألزهايمر،  الضموري،  الجانبي  كالتصلب  العصبي 

باركنسون.
لعالج  قلبية  خاليا  تطوير  من  ما  يوًما  اZطباء  يتمكن  قد   -
يعانون  الذين  المرضى  كذلك  القلب،  بأمراض  المصابين 
خاليا  تلقي  يمكنهم  قد  اZول  النوع  من  السكري  مرض  من 
بنكرياسية لتحل محل الخاليا المنتجة لzنسولين والتي فقدت 

وظيفتها سابًقا. 
يمكن  البالغة،  الجذعية  الخاليا  أن  إلى  اZحدث  التقدم  ويشير 
نحو  على  تتصرف  لكي  المختبر،  في  أيضا  برمجتها»  «إعادة 
التحول  من  تمكنها  التي  الجنينية،  الجذعية  الخاليا  مع  مماثل 

إلى نوع من الخاليا في الجسم.
في  الجلد،  خاليا  من  قليل  عدد  استخراج  يمكن  أنه  يعني  وهذا 
أو  جديد،  قلب  بناء  في  للمساعدة  واستخدامها  اZيام،  من  يوم 

رئتين، أو جزء آخر من الجسم.

الخاليا الجذعية لمحاربة  
التجاعيد وزراعة الشعر 

استخدامها للمساعدة في 
بناء أي جزء من أجزاء الجسم
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كشفت شركة نمساوية مؤخًرا النقاب عن أحذية ذكية تستخدم 
اZشخاص  لمساعدة  الصوتية  فوق  بالموجات  استشعار  أجهزة 
الذين يعانون من العمى وضعف البصر على اكتشاف العوائق 

والعقبات بمدى يصل إلى أربعة أمتار.
إلى  يهدف  «إنومايك»  باسم  يعرف  بات  الذي  الذكي  والحذاء 
عقود  عليها  مضى  التي  المشي  لعصا  حديًثا  بديًال  يصبح  أن 
ويعتمد عليها ماليين اZشخاص حول العالم للتجول بأمان قدر 

ا�مكان.
الكتشاف  استشعار  أجهزة  على  حالًيا  المتاح  الطراز  يعتمد 
على  صوتي  وتنبيه  االهتزاز  خالل  من  مرتديها  وتحذير  العوائق 

هاتف ذكي. متصل بالبلوتوث.
وقال مدير الشركة، ماركوس رافر، والذي يعاني من إعاقة بصريّة، 
«أجهزة االستشعار بالموجات فوق الصوتّية على مقدمة الحذاء 
مرتديها  بتحذير  تقوم  ثّم،  أمتار.  أربعة  حّتى  العوائق  تكتشف 
جيد  بشكل  يعمل  الذي  اZمر  الصوتّية،  با�شارات  أو  و  باالهتزاز 

للغاية، وهو بالفعل يقّدم مساعدة كبيرة لي.

غراتس  مع جامعة  وشراكة  تعاون  اتفاقية  الشركة   وعقدت 
العميق  التعلم  خوارزميات  أحدث  تطوير  بغية  للتكنولوجيا، 
المعلومات  تحليل  يمكنها  التي  العصبية  الشبكات  غرار  على 
التي توفرها أجهزة االستشعار والكاميرات المدمجة في الحذاء 
لتحديد ما إذا كانت المنطقة خالية من العوائق وكذلك التمييز 
بين أنواع العوائق المختلفة سواء كانت سيارة أو جدار أو حفرة 

أو سلم وما إلى ذلك.
للماء  المقاوم  الحذاء  من  الحالي  ا�صدار  أن  إلى  ا�شارة  تجدر 
يورو   3200 مقابل  الشركة  موقع  على  للشراء  بالفعل  متاح 

(3850 دوالرًا) لكل زوج، بدون الكاميرا، التي ال تزال قيد التنفيذ.
البيانات  استخدام  في  أيًضا  للشركة  التالية  الخطوة  وتتمثل 
التي تم جمعها بواسطة الحذاء �نشاء نوع من خريطة تنقل 

التجّول االفتراضي لzشخاص المعاقين بصرًيا.
الحذاء  سيكون  فراوندورفر أنه  الكمبيوتر فريدريك  عالم  وأوضح 
أكثر جدوى واستدامة إذا أمكن توفير هذه البيانات أيًضا Zشخاص 

آخرين كمساعدات مالحية.

أحذية ذكية لفاقدي البصر 
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مشاهير

طبيب القلب المصري الدكتور مجدي يعقوب:
المرضى  اZطفال  �نقاذ  خيرية  وجمعيات  مراكز  أنشأ  الذي 
في  العالمي  الطبيب  روى  ،حيث  خلقية  بعيوب  والمولودين 
في  التخصص  اختياره  أسباب  التلفزيونية  المقابالت  إحدى 
 : قائال  القلب  جراحة 
عمري  كان  «حينما 
6 أو 7 سنوات، كان 
جراحا،  طبيبا  والدي 
التنقل  كثير  وكان 
وأصيبت  مصر،  في 
بحمى  والدي  أخت 
وضيق  روماتيزمية 
القلب  صمام  في 
المرض  إثر  وتوفيت 

بعمر 23 عاما.. 
وأضاف» حين ماتت 
بسبب  عمتي 
ضيق صمام القلب 
أصيب والدي بانهيار 
ومن  عصبي، 
فكرة  جاءت  هنا 
بجراحة  التخصص 
  » مستقبال  القلب 
وأثرت هذه المأساة في البروفيسور الشهير الذي أسس «سلسلة 
1995 وكان يحذر من حاالت  اZمل» في المملكة المتحدة عام 
الحزن التي تصيب بعض الناس، مؤكدا أن الحزن كما هو سبب 

في النجاح فهو أيضا سبب للوفاة.  

روني دي لولو 
من  وبشدة  ينزعج  كلبهما  بأن  إكتشفا  لولو  دي  وكين  روني 
الكالب  من  غيره  كما  اللعب  من  يتمكن  وال  القوي  الضوء 
بتعديل  قاما  القوية  لذلك  الشمس  اشعة  بسبب  المنتزه  في 
رأسه. وتبين  الخاصة بهما للتناسب مع حجم  الواقية  النظارات 
بان االمر أجدى نفعًا ولم يعد الكلب ينزعج خالل نزهاته. بطبيعة 
الجميع  وسيبدأ  االنتباه  سيجذب  نظارات  يرتدي  كلب  الحال 
بإلتقاط الصور ونشرها وهكذا بدأت القصة.. وجد الثنائي نفسه 
أمام طلبات عديدة لنظارات مماثلة. وهكذا اخذ يشتري النظارات 
بشكلها االصلي يقوم بتعديلها ثم بيعها لمن يريدها. ولكن 
متخصصة  شركة  بإستشارة  الخيار  فكان  تتوقف  لم  الطلبات 
بصناعة النظارات ولكن التعاون لم ينجح ..ولكنهما بعد رحلة 
من  تمكنت  تايوان  في  شركة  على  العثور  من  تمكنا  طويلة 
التعديل على النظارات بشكل مثالي يتناسب مع وجه الكالب 

مع عدسات خاصة تحمي عيون الكالب.
ولكن  سمجة  نكتة  وإعتبرته  االمر  من  سخرت  الصحف  بعض 

وراء نجاح المشاهير

قصص مؤلمة وأخرى غريبة
كل شخص ناجح لديه قصة مؤلمة وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة ، تقبل 

اZلم واستعد للنجاح. 
ويل سميث

”المتشائم يشتكي من الريح العاصفـة، والمتفائل يأمل في توقفها، أما 
الواقعي فيعّدل اZشـرعة“

ويليام آرثر وارد، كاتب وشاعر ومفكر أميركي راحل
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بات  االميركي  الجيش  أن  لدرجة  ساحقًا  نجاحًا  حققت  الشركة 
بمهام  للقيام  المدربة  الكالب  عيون  لحماية  عليها  يعتمد 
عسكرية من أشعة الشمس ومن الغبار. الشركة حققت خالل 
مبيعات  واحد  عام 
مليون  الى  وصلت 

دوالر

مارتي ميترو 
من  تخرجه  بعد 
بدأ  ميرالند  جامعة 
في  العمل  مارتي 
اندرسين  شركة 
لتينغ  نسا كو
حاليا  تعرف  والتي 
اكسنتر  باسم 
هناك  أمضى   .
وهو  سنوات   10
ا�ستشارات  يقدم 
للشركات  التقنية 
وحول  أميركا  في 
العالم ثم في العام 
2002 ترك عمله وقرر القيام بخطوة لم تخطر على بال احد. بيع 

صناديق الكرتون.. وليس أي صناديق بل تلك المستعملة. 
الفكرة كانت كالتالي، االشخاص الذين انتقلوا الى منزل جديد 
يحتاجون  االنتقال  يريدون  والذي  الصنادق  من  التخلص  يريدون 
إستخدام  يتم  اذ  للبيئة  صديقة  فكرة  كانت  أنها  كما  إليها 

الصندوق أكثر من مرة عوض إعادة تدويره بعد إستخدام واحد. 
المستعملة  الصنادق  من  كبيرة  كميات  تشتري  الشركة  حاليًا 
استخدامه  يصلح  ما  وفق  بفرزها  الكبرى،  وتقوم  الشركات  من 
وإصالح ما يمكن اصالحه ثم إعادة تدوير ما ال يمكن استخدمه. 
أكثر  من  واحدة  لكونها  عدة  جوائز  على  حصلت  الشركة 
الشركات صديقة للبيئة كما ان ميترو بات من أصحاب الماليين.

«كنتاكي» الكولونيل»هارلند
الشهيرة  العالمية  المطاعم  سلسلة  مؤسس  قصة  تبدو 
 « كي كنتا »
الكولونيل»هارلند 
 ، ساندرز»  دافيد 
غريبة وملهمة ايضًا 
مع  يتيمًا  كونه 
وأخته  وأخيه  والدته 
الفقر  خط  تحت 
والده  أن توفى  بعد 
سن  هو  يبلغ  ولم 
السادسة، ما أضطر 
للعمل  والدته 
كسب  أجل  من 

أعوام،  الستة  ذو  «هارلند»  �خيهم  طفليها  رعاية  فتركت  الرزق 
عالية  خبرة  �شقائه  الطعام  �عداد  ممارسته  جراء  فإكتسب 
والفنيات  المهارات  كل  أتقن  له  عشقه  ومع  الطبخ  فنون  في 
النهاية  في  عنه  نتج  ما  والوجبات،  الطعام  إعداد  تالزم  التي 
والتي  الدجاج  شرائح  لقلي  الشهيرة  السرية  للخلطة  وصوله 
في  السريعة  الوجبات  مطاعم  كل  عن  «كنتاكي»  بها  تميزت 
ا�ستثمار  عالم  لدخول  الباب  الخلطة  هذه  له  وفتحت  العالم، 
في المطاعم بأمريكا ولم تكن البداية المأسوية لحياته حاجزاً 
يقف بينه وبين تحقيق النجاح والشهرة وتعلم من هذه المشقة 

التي قابلته وهو صغير العمر كيف يواجه المستحيل. 

للتجارة  الصينية  بابا»  «على  شركة  صاحب  ما»  «جاك 
ا_لكترونية

إنه   ، تليفزيونية  مقابلة  فى  ما“  ”جاك  الصيني  الملياردير  قال 
فى  وقدم  ورفض،  مرة   30 وظيفة  على  الحصول  بطلب  تقدم 
مطاعم  فى  حتى  جيًدا“،  لست  ”ال،  لى  وقالوا  الشرطة  جهاز 
تقدم  الصين  فى  فرع  له  افتتح  عندما  تشكن“  فرايد  ”كنتاكى 
 23 قبول  تم  بالفرع  عمل  على  للحصول  بطلب  شخًصا   24
ورفضى، حيث كنت 
الوحيد  الشخص 
كما  رفض،  الذى 
بطلب  أيًضا  تقدم 
إلى جامعة ”هارفاد“ 
وتم رفضه لمدة 10 

مرات.
وأطلق  عاد   ولكنه 
إلكترونًيا  موقًعا 
للبيانات ، وفى سن 
ثروة  بلغت  الـ50، 
ورئيس  مؤسس 
بابا  على  شركة 
وفًقا  دوالر،  مليار   21
بلومبرغ  لمؤشر 

للمليارديرات.
هذه  وتمثل 
كغيرها  التجربة 
التجارب  من 
التي  الناجحة 
عانوا  أناسًا  حققها 
قبل  حياتهم  في 
أن يرتقوا بأنفسهم 
حتى  أو  واZعمال  المال  عالم  في  ومميزة  رفيعة  مراتب  إلى 
أصابته  من  لكل  رسالة  تمثل  اZخرى،  الحياتية  المجاالت  في 
لعنة «اليأس» من خالل تجاربه الكثيرة التي تعرضت للفشل، 
بعدم  الدائم  ا�حساس  مع  وا�حباط  لليأس  أسيراً  فأضحى 

القدرة على النجاح.
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تكنولوجيا

الكمية  على  الجسم  الحصول  خالل  من  الجسم  ترطيب  يتّم 
المعروف  ومن  سليم،  بشكٍل  وظائفه  Zداء  الماء  من  الكافية 
الطبيعية.  الجسم  ترطيب  وسائل  أفضل  هو  الماء   أنَّ 
بصنع  ستيل  سبارك  شركة  قامت  بالمياه،  رطبا  جسمك  و�بقاء 
مقدار  إدراك  على  المستهلكين  لمساعدة  ذكية  ماء  مطارة 

استهالكهم من الماء. 

(Hidrate Spark Steel)
وتشبه هيدرات سبارك ستيل  أي مطارة ماء عادية أخرى من حيث 
الشكل، مع وجود ضوء في أسفل المطارة يعمل على تنبيهك 
بضرورة شرب الماء، وتتميز بغطاء سهل الفتح وا�غالق، وال يحتاج 
الماء  ليبقى  عازل  على  تحتوي  كما  للقفل،  دورة  نصف  إلى  إال 
بارًدا فترة أطول، وتحتوي على بطارية قابلة �عادة الشحن ، إعداد 
ا�عداد  ويتضمن  دقائق،  بضع  سوى  يستغرق  ال  بسيط  المطارة 
الزجاجة  وتوصيل  التطبيق  وتنزيل  اZسفل  في  البطارية  إدخال 

ومعايرتها.

الميزات والمواصفات
تحتوي المطارة على جهاز استشعار يتتبع كمية المياه، ويتزامن 
و   (iOS) لنظامي  سبارك  هيدرات  تطبيق  مع  البلوتوث  عبر 
كابل  مع  للشحن  قابلة  بطارية  على  تحتوي  كما   (Android)
الفوالذ  من  المعزول  المطارة  بجسم  ملتصق  سريع  شحن 
المقاوم للصدأ، والذي يحافظ على المشروبات باردة لمدة تصل 

إلى 24 ساعة.

اZداء
يكن  فلم  ماء،  كزجاجة  جيًدا  ستيل  سبارك  هيدرات  أداء  يعد 
بانتظام  المطارة  وتومض  البارد،  الماء  من  خارجي  تعرق  هناك 
الفرصة  لك  تتاح  ال  قد  لذلك  اليوم،  طوال  لتشرب  لتنبيهك 
 الختبار إذا كان بإمكانها بالفعل إبقاء الماء باردًا لمدة 24 ساعة.

الفور،  على  المياه  استهالك  مزامنة  المطارة  بدأت  ا�عداد،  بعد 
تظهر  حتى  الماء  شرب  بعد  ثواٍن  و10   5 بين  ما  اZمر  ويستغرق 
الكميات  مشاهدة  ويمكنك  التطبيق.  في  شربتها  التي  الكمية 
للماء  استهالكك  عرض  يمكن  آحيث  ساعة  تطبيق  على  أيًضا 
المستهدف شربه لكل  الماء  التطبيق على كمية  يركز  مباشرة. 
يوم، كما أنه يسلط الضوء على المدة التي تستغرقها. ويمكنك 

تغيير اللون الذي تضيء به الزجاجة ورؤية عمر البطارية.

مطارة ذكية
قريبا في اKسواق
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ثقافة

التشخيصية  اZشعة  أستاذة  سليم،  سحر  خاضت  كبير  بشغف 
بكلية الطب جامعة القاهرة، رحلة البحث عن أسباب مقتل الملك 
سقنن رع تاعا الثاني الملقب بـ «الفرعون الشجاع» رفقة عالم ا}ثار 
ورواية  مثيرة  نتائج  لتظهر  حواس،  زاهي  الدكتور  الشهير  المصري 
الملك  مومياء  فحص  وجرى  َقبل.   من  التاريخ  يتناولها  لم  جديدة 
وا}ثار  السياحة  من وزارة  رسمي  لبيان  وفقا  المقطعية،  باZشعة 
تستخدم  التي  الطبي  التصوير  تقنيات  إحدى  المصرية، وهي 
المومياوات.   ذلك  في  بما  آمنة  بطريقة  اZثرية  البقايا  لدراسة 
بالتعاون  المصرية  الباحثة  أجرتها  التي  الجديدة  الدراسة  وقدمت 
الذي  الملك  بوفاة  المحيطة  لzحداث  جديدا  تفسيرا  مع حواس، 
الهكسوس،  يد  على  البالد  احتالل  فترة  خالل  مصر  جنوب  حكم 

لتنفي النظريات التي أشارت إلى مقتله أثناء نومه داخل قصره. 
وتقول سليم الباحثة الرئيسية في الدراسة»منذ اكتشاف مومياء 
1881 بخبيئة الدير البحري لم يكن  سقنن رع تاعا الثاني في عام 
أحد يعلم سر مقتله، ا}ن من خالل الحقائق التي توصلنا إليها بات 

لدينا سيناريو لما دار لهذا الملك الشجاع»
قتل الفرعون سقن رع تاعا الثاني على أيدي الهكسوس:

المقطعية،  باZشعة  المصري  الفرعون  فحص  من  االنتهاء  بعد 
تظهر  لم  إضافية  جروح  على  التشخيصية  اZشعة  أستاذة  عثرت 

«كانت   : عنها  تقول  بالجمجمة،  اZيمن  الجانب  على  مسبقا 
المسؤولين  من  محاولة  في  التحنيط  مواد  من  بطبقات  مغطاة 
عن تلك العملية الدقيقة لتجميل جروح الملك اZربعيني» وتذكر 
جسد  في  أخرى  إصابات  وجود  عدم  من  «تأكدنا  المصرية:  الباحثة 
على  يدل  مما  يديه  في  تشنج  وجود  انتباهنا  لفت  بينما  الملك 
ربطها من الخلف خالل مواجهة أعدائه، أشارت الدالئل اZولى إلى 

الهكسوس وكان البد من البحث في هذا المسار»
نتيجة فحص الملك سقنن رع تاعا الثاني باKشعة المقطعية

أسلحة الهكسوس:
المحفوظة  الهكسوس  أسلحة  عن  المخازن  داخل  التفتيش  تم 
وتم  الخناجر،  من  وعدد  وحربة  فأس  بينها  من  مختلفة،  غرف  في 
معاينتهم لنجد مفاجأة في انتظارنا. فأثناء فحص النصل وشكله 
بينهما،  المصري تم اكتشاف تطابق كبير  الملك  ومقارنته بجروح 
الهكسوس والهجوم عليه من  يد  رع على  بدا جليا إصابة سقنن 
تقييد  بعد  نفسه  عن  الدفاع  على  قدرته  وعدم  مختلفة،  اتجاهات 
اكتشاف  في  اZهمية  بالغ  دور  لها  المقطعية  اZشعة  أن  يديه» 
معلومات حديثة عن المومياوات الملكية دون الحاجة إلى تقطيع 
قديما،  حدث  كما  بها  خسائر  إحداث  أو  حولها  الملتفة  الضمادات 

كما ال تؤثر على الحمض النووي للقدماء المصريين. 

كيف توصلت الباحثة له؟

لغز «مقتل الفرعون»
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بقلـم : حنـان بديـع

هو موقف وهي فن
 أين هن نساء اليوم من نساء الماضي الجميل؟

 وهل تختلف معايير اZنوثة من ثقافة Zخرى أو من زمن }خر؟
 وهل تكون أزمة اZنوثة سببا في أزمة الرجولة أم العكس هو الصحيح؟

 من المتفق عليه أن المرأة اذا كانت دفئا وحنان وسكن فإن الرجل أمانا وقوة وكرم وعطف.
 فمتى تضيع هذه اZنوثة بكل دفئها وحنانها؟؟

 حتما هي ال تضيع بدخولها سوق العمل أو بتدخينها سيجارة مثال ..
 بل تضييع اذا ما أدمنت النكد والكراهية وتخلت عن الحب والرحمة ..

 ان هي غلبت ا�نتقام على التسامح فال تحترم كبيرها وال ترحم صغيرها ..
جمال المرأة ورشاقتها في ذكائها ومرونة عضالت عقلها ، لكنها مرغمة تحشره في مقاييس 

بات الرجل يطلبها في أنثاه حتى انتعشت عيادات التجميل وأصبحت من الضروريات ال 
 الكماليات!

ففيما اZنوثة شيء نشعر به وال نراه .. نطالب المرأة بطريقة غير مباشره بأن تتعلم فنون 
 ا�غواء المبتذل حتى ال يطير طيرها إلى شجره أخرى أكثر اخضرارا وبهاء!

 فمتى تتخلى هذه اZنثى عن أنوثتها التي هي أعز ما تملك وتبدلها بالشراسة والقبح؟
المرأة ال تستبدل ابتسامتها بالنكد وال ضعفها بالقوة إال اذا نقصها مع الرجل شيء ما في غاية 

 اZهمية .. فما هو؟
 ولماذا ال يدركه الرجل في معظم اZحيان؟

 يضيع الضعف الجميل عندما يحوله الرجل إلى ضعف االنزواء وفقدان الثقة والكآبة..
 عندما يكسر ضلعها اZعوج بحماقات طفل..

 عندما ال يجيد العزف على ا}لة فتعطيه نشازا..
فالرجل الذي يريدها ضعيفة معه قوية مع ا}خرين يستغل هذا الضعف بال تردد أو ال يكون جديرا 

 به في أحيان كثيره! 
 الرجولة موقف ..يجبرنا على ا�حترام وا�نصياع

 واZنوثة فن .. يجبرنا على التفكير والتأمل.. 
هذا الفن ال يقدره الرجل تقدير المتذوق للوحة فنيه عالية الجودة طالما هي ملك له ومعلقة 

 على جداره!
ال يحتاج الرجل إلى عضالت وقوامه ليروض أنثى بل إلى شيء من ذكاء وأبوه تتفوق على 

 طفولة الرجل القابع بداخله..
 المرأة ال تتمرد إال في حضرة الضعف أو الغباء.. 

وأسالوهن .. أما لماذا فzنها مخلوق معقد في تركيبته تحتاج الضعف بالقدر الذي تعشق به 
 القوة!

 كيف يجتمع النقيضان؟؟ 
 للقوة مواقف ال يليق بها الضعف وللضعف مواقف ال تليق فيها القوة؟

في النهاية.. ال تتخلى المرأة عن أنوثتها إال اذا تخلى الرجل عن شيء من رجولته ، وغير ذلك 
 نكون أمام حاالت مرضيه وشاذه من ا�نصاف أال ننكر وجودها.
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تراث

في تاريخ اZدب قصص شيقة Zبيات شعر عربية أنقذت أصحابها والمواقف 
ربما  وعبر  ودروس  طياتها،  في  كبيرة  فائدة  تحمل  وهي  بها،  وقعوا  التي 
نفتقد لها ولمعانيها في زمننا هذا الذي ضاعت فيه فصاحة العرب وبالغتهم  

،،فمن منا ال يحفظ البيت الشهير الذي يقول:

ال يسلم الشرف الرفيع من اKذى
حتــى يــراق على جوانبه الـدٌم

فما قصته ؟
الدوشان  أنقذ  حيث  سعيًدا  كان  الذي  اليمن  من  جاءت  قصته  أن  الحقيقة 
نظرًة  إليه  يُنظر  وكان  القبيلة  شاعر  والدوشان  لمجزرة،  يتحول  كاد  موقًفا 
الخمس،  بني  طائفة  إلى  ينتمي  القبلي  العرف  حسب  فالدوشان  دونية؛ 
لم  طبقي  تصنيف  وهو  والقشام،  والمزيّن  والحمامي  الجزار  تشمل  وهي 
يشرعه ا�سالم، ومع أن الدوشان كان أعلى بني الخمس مكانة لكنه منهم، 

وأنفك منك ولو أجدع.
عيد  إبان  صنعاء  طرق  بعض  ففي  الدوشان،  وZلمعية  للقصة  نعود 
اZضحى المبارك، خرج المهدي عبد اA بن أحمد المتوكل بن علي المنصور 
 A(1208 – 1251هـ) في حشد من الوزراء والدواشين، وكان المهدي عبد ا
من  المهدي  على  كبش  حاجيات  سقطت  إنذار  سابق  دون  للدماء،  سفاًكا 
بعض المنازل، وبدا المهدي للناس سابحا في بركة من الدم، وظنوا السوء 
رئيس  بمثابة  فالمهدي  المهد،  أمام  قفز  الدوشان  لكن  المكان،  هذا  بأهل 
فلن  الحاجيات؛  تلك  أسقط  الذي  البيت  أصحاب  بقتل  أشار  وإن  جمهورية، 
يتجرأ أحدهم على مخالفته، ودرجة حرارة الموقف بلغت التسعين! وشحبت 
وجوه الوزراء والوجهاء وبُِهتوا؛ فلم يجد أحدهم ما يقوله، ثم يقفز الدوشان 

برباطة جأش وسرعة بديهة قائًلا:
ال يسلم الشرف الرفيع من اKذى حتى يراق على جوانبه الدٌم

كان  أن  بعد   Aا عبد  المهدي  وابتسم  أقل،  بل  لحظة  في  اZجواء  تغيرت 
منهم   fكل وألقى  الدوشان،  تخلfص  لحسن  طرًبا  القلوب  ورقصت  يزمجر، 
ومنهم  جبته،  إليه  ألقى  من  ومنهم  مال،  من  نفسه  به  جادت  ما  للدوشان 

من ألقى إليه خاتمه رضا منهم بحسن صنيعه وسرعة بديهته.

قصص شيقة من بالغة العرب
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عادة ما نتوقع أن يشبهنا الجنس ا}خر ، ونرغب من شريكنا أن يريد ما نريد، ويشعر كما 
نشعر ، بل ويفكر كما نفكر ! وعادة ما نصبح غاضبين ومحبطين Zنننا ننسى حقيقة 

اختالفاتنا فتزداد أزمة الثقة ثم ينتج ذلك الجفاء والخيبة والكبت ويضيع الحب العظيم 
الذي اعتقدنا أنه سيدوم الى اZبد . كم هو مهم أن ندرك ونحترم هذه االختالفات 

،ونضطلع عليها لتصبح جزء من ثقافتنا االجتماعية والعاطفية للتعامل مع ا}خر ،، ثم 
ماذا لو عرفت هي من يكون.. (هو)؟ وفهم هو من تكون.. (هي)؟

الفرق بين 
الرجل والمرأة 
في الحاجة 
النفسية 
والفكرية
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بالرومانسية تتحدث حواء، وباZرقام يتكلم آدم، هواياتها الموضة واهتماماتها تربية اZطفال، 
في  االجتماعيين  الباحثين  أحد  السيارات.  أنواع  أحدث  عن  واالستفسار  رياضية  فهواياته  هو  أما 

المرأة والرجل،  الفرق بين لغة  تناول فيه  نتائج بحث له  جامعة «تريستيه» ا�يطالية، أكد في 
لعل   ، بينهما  للتباعد  رئيسيًا  سببًا  هذا  كان  وربما  والمرأة،  الرجل  بين  مختلفة  «اللغة  أن 

ذلك يفسر لنا سوء الفهم من جانب الزوج لحديث زوجته وما تقصده. المتخصصون 
يرجعون هذا االختالف إلى التباين بين حاجة كل منهما النفسية والفكرية للحوار. 
لهجة  مثل  مواقف،  من  به  يمر  ما  حسب  أسلوب  من  بأكثر  زوجته  يحاور  فالرجل 
االقتراح التي يستخدمها حين يطلب منها المساعدة لتقديم الحل فيما يواجهه 

من مشاكل وبخاصة لو كانت خارج البيت، كمشاكل العمل أو اZصدقاء، بينما 
يتعلق  فيما  وبخاصة  مالم  وأنه  بالخطأ  إحساسه  عند  دفاعيًا  أسلوبًا  يستخدم 
بأخطائه داخل المنزل ومع زوجته. أما المرأة فإن حاجتها للحوار تنبع في الغالب 
من رغبتها في التعبير عن إحساسها ومشاعرها وما تواجهه من مشكالت، باحثة 
عن وجود دعم زوجها ووقوفه إلى جانبها. وفي كثير من اZحيان تتلخص كل 
مطالب الزوجة في أن يصغي إليها زوجها باهتمام وان يوليها مشاعره أثناء 
اللغة نفسها فإنهما ال  الرجل والمرأة يتحدثان  إليها. حتى وإن كان  االستماع 
في  تانين  اللسانيات  عالمة  أكدته  ما  هذا  مماثلة،  سياقات  في  يتحدثان 
التخاطب  أساليب  تحليل  على  عملت  حيث  تعرفني»،  ال  أنت  «قصدا  كتابتها 
بين الرجال والنساء لمعرفة صعوبة التواصل بينهما، مبرهنة على أن الرجل 
والمرأة، وإن كانا يتحدثان اللغة نفسها، فإنهما ال يتحدثان في سياقات مماثلة، 

وال في المواضيع ذاتها، وال اZهداف. 
. أما في كتاب «الرجال من المريخ النساء من الزهرة»، استطاع الباحث جون غراي، 

بعد سبع سنوات من البحث تعامل خاللها مع 25000 مشارك من الرجال والنساء، 
أن يرصد، االختالفات السلوكية بين الجنسين، والتي تصل في كثير منها، إلى درجة 

التناقض. قاصداً ا�شارة إلى ذلك في عنوان الكتاب حيث صور كل طرف من كوكب آخر 
فأشار إلى االختالفات التكوينية بين الجنسين والتي من أهمها أن المريخيين، ويقصد 

أشياء  يعملون  دائما  إنهم  وا�نجاز».  والفاعلية  والكفاءة  «القوة  يمجدون  الرجال، 
ليبرهنوا عن أنفسهم، ويطوروا مهارات القوة لديهم. ويحدد مفهوم الذات لديهم 

بدال  واZشياء،  الحسية  بالمدركات  يهتمون  نتائج..  تحقيق  على  قدرتهم  بواسطة 
من الناس والمشاعر، أن تقدم للرجل نصيحة، دون التماس، يعني أن تفترض أنه ال 

يعرف ماذا يفعل،  بينما الزهريات، وهن النساء، فهن على النقيض تماما،  يقدرن 
الحب واالتصال والجمال والعالقات. Zن فكرتهن عن أنفسهن تتحدد عن طريق 
والتواصل.  بالمشاركة  با�شباع  يشعرن  إنهن  عالقاتهن.  ونوعية  مشاعرهن 

البوح   .. مزاجهن  لتغير  تبعا  لباسهن  يغيرن  لمشاعرهن.  وفقا  لباسهن 
بمشاعرهن أهم من تحقيق اZهداف. وبناء عليه فإن المواقف السلوكية 

تتباين تماما، فبينما يبحث الرجل عن ذاته بالصمت، تريد المرأة أن تجد 
ذاتها في الكالم والبوح. بينما يهتم الرجل بالكم، تفضل هي النوع، 

للبرهنة  وردة  وعشرين  أربع  من  ورد  باقة  يهدي  أن  الرجل  يريد  بينما 
على حبه، تفضل المرأة وردة واحدة كل يوم خالل أربعة وعشرين 

مباشرة  هدفه  إلى  الرجل  يذهب  بينما  مختلفة.  وبألوان  يوما، 
هدفها،  إلى  تصل  أن  قبل  الدائري  المسار  تسلك  المرأة  فإن 

أقرب  يقصد  فإنه  مثال،  حذاء  يشتري  أن  الرجل  يريد  حين 
فإنها  المرأة  أما  فضوله،  يثير  زوج  أول  ويشتري  محل 

حتى  المحالت  كل  لزيارة  مناسبة  فرصة  تجدها 
تبيع اZحذية، قبل أن تطوف محالت  التي ال  تلك 
تشتري  أن  لها  ليتسنى  كاملة،  اZحذية  بيع 

اZجمل في نظرها .
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بيتـــزا ثمــــار البحــــر
المقادير:

لتحضير العجينة :
دقيق : 4 اكواب

سكر : ملعقة كبيرة
الخميرة الفورية : مغلف

ملح : 2 ملعقة صغيرة
ماء فاتر : كوب ونصف

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

لتحضير البيتزا :
صلصة البيتزا : كوب (جاهزة)

أوريغانو : ملعقة صغيرة
الكلماري : 200 غم (مجمد)
الجمبري : 200 غم (مجمد)

الفليفلة الحمراء : نصف حبة (مقطعة إلى شرائح)
فليفلة خضراء : نصف حبة (مقطعة إلى شرائح)

زيتون أسود : نصف كوب (منزوع النواة)
جبن موزاريال : 200 غم (مبشور)

لتحضير العجينة: 
السكر  الخميرة،  الدقيق،  الكهربائي  الخالط  وعاء  في  ضعي 

والملح.
وزيت  الماء  وأضيفي  متوّسطة  سرعة  على  الخالط  شّغلي 

الزيتون.
ادعكي المزيج جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة ناعمة.
يتضاعف  حتى  لحوالي ساعة  ترتاح  واتركيها  العجينة  غّطي 

حجمها.
مّدي العجينة على سطح صلب منثور بالدقيق ثّم ضعيها على 

صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.
ادهني صلصة البيتزا على وجه العجينة ثّم انثري اZوريغانو.

الحمراء،  الفليفلة  الخضراء،  الفليفلة  الجبن،  الكلماري،  وزّعي 
الجمبري والزيتون.

اخبزي البيتزا في فرن محّمى مسبقًا على حرارة متوّسطة حتى 
تنضج العجينة وتتحمر.
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بيف ستروغانوف
المقادير:

400 جرام ستيك بقرى، مشفية من الدهون
1 ملعقة طعام زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون 
300 جرام من مشروم

400 جرام مكرونة
3 بصل صغير، مقطع قطع رقيقة

1 ملعقة كبيرة دقيق
300 مل مرقة لحم

1 ملعقة كبيرة مسطردة
1 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

3 مالعق كبيرة كريمة الطبخ
½ حزمة بقدونس، مقطع

الطريقة :
جمدى الستيك لمدة 45 دقيقة قبل ان بدء التحضير، وقطعيه 
بالملح  تبليه  ثم  المستطاع،  قد  ورقيقة  صغيرة  شرائح  الى 
والفلفل. فى مقالة كبيرة غير قابلة لاللتصاق ذوبى نصف كمية 

الزبدة مع نصف كمية الزيت.
دفعات  على  وشوحيه  الستيك  اضيفى  ثم  الحرارة،  من  زيدى 

حتى يحمر على كل الجوانب.
مع  العملية  كررى  جانبا.  وضعيه  النار  على  من  الستيك  ارفعى 

المشروم، ثم ضعيه جانبا مع الستيك.
اطهى المكرونة حسب تعليمات العبوة.

ولينى  المقالة  الى  الباقى  والزيت  المتبقية  الزبدة  اضيفى 
البصل لبضع دقائق.

اضيفى  ثم  التقليب،  مع  واحدة  دقيقة  لمدة  الدقيق  اضيفى 
المرقة تدريجيا واستمرى فى التقليب حتى ال يتكتل الدقيق.

اتركيه ليتسبك لمدة 5 دقائق حتى تصبح الصلصة سميكة، ثم 
اضيفى المستطردة، معجون الطماطم، الكريمة والتتبيلة.

قلبى المزيج واتركيه يتسبك لمدة دقيقة واحدة، ثم ثم اعيدى 
الستيك والمشروم الى المقالة.

صفى المكرونة  واضيفى اليها نصف كمية البقدونس وتبليها 
وضعيها فى طبق التقديم، ثم اضيفى الستروجانوف الكريمى، 

مع رش البقدونس المتبقى على الوجه.



سلطة االعشاب االيطالية
المقادير:

5 شرائح سميكة من التوست اليابس، أزيلى القشرة الخارجية
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كرنب أحمر، إفصلى اZوراق
1 خس بلدى صغير، إفصلى اZوراق

3 طماطم، مقطعة إلى جوانح
180 جرام كرات الموزاريال، مصفاه ومقطعة أنصاف

1 خيار، مقطعة بالطول بالنصف ثم إلى شرائح 
1 بصل أحمر، مقطع إلى شرائح رقيقة

½ كوب أوراق الريحان الطازجة
½ كوب أوراق البقدونس

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
صوص السلطة ا�يطالية

¾ كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة كبيرة ريحان، مفروم فرمًا ناعمًا
1 ملعقة كبيرة زعتر، مفروم فرمًا ناعمًا

2 فص ثوم، مبشور

الطريقة :
سخنى الفرن على 200 درجة مئوية.

قطعى الخبز إلى مكعبات 1 سم.
وقلبيهم  معا  الزيتون  وزيت  الخبز  ضعى  صغير،  وعاء  فى 

ليمتزجوا جيداً.
ضعيهم على صينية الخبز.

إخبزيه لمدة دقيقة 4-8، حتى يصبح ذهبى اللون وهش. اتركيه 
ليبرد.

والخيار  والموزاريال  والطماطم  الخس  ضعى  كبير،  وعاء  فى 
والبصل واZعشاب والخبز المحمص.

الصوص االيطالي:
اخفقى معًا كل المكونات. رشى نصف الكمية على السلطة 
جنب  على  الباقية  الكمية  ضعى  جيداً.   وقلبيها  التقديم،  قبل 

فى طبق صلصة منفصل

94

موائد



كعكة الجزر بالقرفة
المقادير:

طحين : 3 اكواب (منخل)
سكر : 2 كوب

الجزر : 2 كوب (مقشر ومبشور)
ملح : نصف ملعقة صغيرة

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

الزيت : كوب
البيض : 3 حبات

الفانيليا : ملعقة صغيرة
حليب : نصف كوب

الجوز : ربع كوب (مفروم خشن)

طريقة التحضير:
اخلطي الزيت مع البيض والسكر والفانيال بالخفاقة الكهربائية 

حتى يصبح كريميًا وهشًا.
اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح والقرفة في وعاء.

أضيفي خليط الطحين لخليط الزيت والسكر والبيض بالتناوب 
مع الحليب مع استمرار الخفق حتى تمتزج المكونات.

تتجانس  حتى  المزيج  واخلطي  والجوز  المبشور  الجزر  أضيفي 
المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.
على  الفرن  وأدخليه  المجهز  القالب  في  الكيك  خليط  اسكبي 

حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة أو حتى ينصج الكيك.
أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليًال ثم انقليه إلى طبق 

التقديم.
قطعي الكيك وقدميه دافئًا أو بارداً حسب الرغبة.

95



96

البحر في اKمثال الشعبية

 

زهـرة السيـد


