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االفتتاحية
الجمــال ليــس فقــط مــا نــراه بــل هــو 
، وفكــر  روح جميلــة   ، شــيء نكتشــفه 

جميــل ، أخــاق جميلــة ، وأدب جميــل 
الجمــال  عــن  نبحــث  دومــا  وألننــا 
ونكتشــفه فــي أدق تفاصيــل الحيــاة ،، 
نقدمــه لقرائنــا علــى هــذه الصفحــات 
أن  علــى  دومــا  حريصــون  إننــا  حيــث 
منهــا  ندخــل  بوابــة  الجمــال  يكــون 
فــي  لنكتشــفه  الجمــال  أوطــان  الــى 
لوحــة  أو  التفاتــة  أو  لمســة  أو  كلمــة 
فــي  معكــم  نبحــر  هكــذا  قصيــدة،،  أو 
هــذا  مــن  نســتخرج  عــدد  كل  االعمــاق 
االبحــار كل مــا هــو جميــل مــن اللؤلــؤ 

والمرجــان

المصممة القطرية سارة عبد العزيز األنصاري ..

المرأة القطرية مستعدة
 ومتمكنة من الوصول

إصدارات المؤلفين 
القطريين أثرت 

المشهد الثقافي في 
معرض الكتاب  

قطر لؤلؤة الخليج 

10 مفاهيم خاطئة
 عن أسباب السرطان 

أغرب الحقائق
 عن الحب 

ماذا 
تعرفين عن 

ابتسامة 
هوليود ؟

مجلة شهرية تصدر عن

شركة الخليج للنشر والطباعة

رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل بن خليفة العطية

العضو المنتدب

عبداهلل بن حمد العطية

اإلشراف العام

يوسف محمد الدرويش

مدير التسويق واالتصال 

حسن علي

مشرف التحرير 

زهرة السيد

إخراج وتنفيذ :

عماد البرقاوي

سكرتير التحرير

حنان بديع

هيئة التحرير

سماح عماش

عبداهلل نور

توجه المراسالت باسم مشرف التحرير

hananbadih58 

التحريــر: 44466617 – 44466358

اإلعالنات:44466611 - 44466603

طبعت بمطابع الراية

@gmail.com

@sheandheqatar

2





نصائح ذهبية للمقبلين 
على الزواج 

فيلم حياة خفية، اكتسح 
شاشات السينما 

عيد الحب 2020
شوبارد تتيح لك التعبير 

عن أجمل المشاعر

26
64

82

36

8

58

66
القهوة مشروب 

صحي خارق 

البنفسجي لون الخيال 
والروحانية 

في فترة الحمل كوني 
أنيقة ومفعمة باألنوثة 

قبل ساعات المنبه ، 
كيف كنا نستيقظ؟

فوائد المشي حافية 
القدمين 

خمس نصائح لمظهر
 سيدة األعمال 

62

28
4



Li
ce

ns
e 

N
: 3

/1
/2

02
0



 تأّلــق النجوم اوليفيــا كولمــان وســلمى 
حايــك خال الحفل السابع والســبعين لتوزيــع 

جوائــز غولدن غلوب 2020 
 وخــال الحفــل اختارت الممثّلــة اوليفيــا 

  Precious Lace كولمــان أقراطــًا مــن مجموعة
وخاتمــا مــن مجموعــة Happy Precious اما 

الممثلــة ســلمى حايــك فخطفــت األنظار 
بأقــراط مــن مجموعــة Haute Joaillerie  اما 
المطــرب ســير التون جــون فقد خطف 

األنظــار مــن خال ارتدائه  ســاعة مــن مجموعة 
 » Imperiale«

مــن حهتــه شــارك النجم  نيــك جوناس  في 
 The Vanity Fair x Amazon حفــل توزيــع جوائــز

Studios 2020 Award مرتديــا بــروش من شــوبارد 

، Haute Joaillerie  مــن مجموعــة

نجوم يتألقون بابداعات  شوبارد
في الحفل الـ77 لتوزيع جوائز غولدن غلوب

جديد السوق
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شوبارد تطلق مجموعة ساعات
 Alpine Eagle في الكويت

  )Alpine Eagle( قّدمت دار شوبارد،  ، أحدث مجموعاتها من الساعات
إحياء رمز فريد 

تتميز مجموعة ساعات )Alpine Eagle( الجديدة بطابعها العصري وشخصيتها الرفيعة الحازمة، وتعيد هذه 
.)St. Moritz( المجموعة الرياضية األنيقة إحياء وتجسيد التحفة الفنية المتمثلة في ساعة
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حرفيــة  داراً  باعتبارهــا  شــوبارد،  لــدار  اإلبداعيــة  القــدرات  بفضــل 
تصــوغ المشــاعر فــي إبداعــات نفيســة، تمكنــت مــن إضفــاء 
معنــى نبيــًا علــى فعــل العطــاء؛ فالهدايــا المصنوعــة لمــن 
وقيمنــا  العميقــة  مشــاعرنا  لهــم  تنقــل  روابــط  تغــدو  نحــب 
شــوبارد  لــدار  الفرصــة  الحــب  عيــد  يتيــح  وبذلــك  المشــتركة. 
لصناعــة المجوهــرات لتســتعرض عبقريتهــا اإلبداعيــة ألقصــى 
البــوح  فــي  للمحبيــن  عونــًا  بذلــك  ولتكــون  ممكــن،  مــدى 

مشــاعرهم.  بأجمــل 
مجوهرات )Happy Hearts(- القلب الكبير لدار شوبارد 

األلمــاس  كأحجــار  رمزيــة  تمائــم   )Happy Diamonds( مجموعــة 
كــة  لمتحر ا

للســاعات  الخالصــة  المتعــة   -)L›Heure du Diamant( ســاعات 
لنفيســة ا

ساعة )L.U.C XPS Twist QF( – فن البذخ
ساعة )L.U.C Chrono One Flyback( – كرونوغراف أنيق

اكسسوارات
مــن  مجموعــة  شــوبارد  تقــدم 
االكسســوارات العصريــة المصنوعــة 

أبــرع  يــد  وعلــى  المــواد  أجــود  مــن 
الحرفييــن، حيــث رفدت الــدار مجموعتها 

مــن األمتعــة الجلدية بمجموعة حقائب 
مــن  المســتوحاة   )Happy Hearts( الكتــف 

خــط المجوهــرات الــذي يحمــل االســم نفســه، الســيما أن قلــوب 
ــي  ــك تحتف ــدار، وبذل ــزاً لل ــزاً ممي ــت رم ــة أصبح ــة الملون المجموع
حقيبتيــن مصنوعتيــن من جلــد العجل باللون األحمــر برمز القلب 

المميــز للــدار. 
Calssic Racing

أما بالنســبة للرجال، فتعكس شــوبارد عالم السادة المتسابقين 
مصنوعيــن   )Classic Racing( مجموعــة  مــن  حزاميــن  خــال  مــن 
مــن الجلــد األســود المجــدول، ويتميــزان بأســلوب يقتصــر علــى 

األساســيات ليتألقــا بفخامــة ال ينتهــي عهدهــا. 

عيد الحب 2020
شوبارد تتيح لك 

التعبير عن أجمل 
المشاعر

جديد السوق
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الفاخــرة  شــوبارد  مجوهــرات  تشــتهر 
بعبقريتهــا اإلبداعيــة، فتجمــع بيــن الخبــرة 
أحجــار  عــن  لتكشــف  األصيلــة  والموهبــة 
الموضــة  أســبوع  وبمناســبة  اســتثنائية. 
فــي قصــر  دار شــوبارد  تقــدم  باريــس،  فــي 
التــي  النفيســة  إبداعاتهــا  آخــر  فانــدوم 
كانــت ثمــرة ســعيها الحثيث لبلوغ أســمى 
درجــات الكمــال؛ فتجلــت فــي تشــكيلة غيــر 
النفيســة  الكريمــة  األحجــار  مــن  مســبوقة 
نظــر  االســتثنائي  بنقاءهــا  لفتــت  التــي 
الــروح  باعتبارهــا  شــوفوليه  كاروليــن 
اإلبداعيــة لــدار شــوبارد. وتعتبــر هــذه المــرة 
شــوبارد  دار  فيهــا  تعــرض  التــي  األولــى 
العديــد مــن مجوهراتهــا الفريــدة بجودتهــا. 

حديقة من األحجار الكريمة 
المستخرجة من باطن األرض

ووعيهــا  الكريمــة  باألحجــار  بشــغفها 
لكوكــب  المقدســة  بالطبيعــة  العميــق 
شــوفوليه  كاروليــن  جمعــت  األرض، 
تشــكيلة مــن األحجــار الكريمــة مــن شــتى 
التشــكيلة  هــذه  تضمنــت  األرض.  بقــاع 
أصنــاف  مــن  العينــات  أنــدر  مــن  بعضــًا 
مثــل  الرئيســية:  األربعــة  الكريمــة  األحجــار 
ــًا بــوزن 21,04  حجــر ســافير غيــر معالــج حراري
قيــراط، وحجــر ياقــوت أحمــر قــان غيــر معالــج 
مــن  ومجموعــة  كمثــري،  وبقطــع  حراريــًا 
أحجــار الزمــرد الكولومبــي يبلــغ وزن أكبرهــا 
هــذه  وســتكلل  قيــراط،   61,79 حوالــي 
األحجــار ببهائهــا قــادة ماســّية، مصحوبــة 
بــزوج مــن األقــراط بتصميــم مطابــق للقادة 
ومرّصعــة بحجــرّي زمــرد يبلــغ وزن أحدهمــا 
32,16 قيــراط واآلخــر 36,80 قيــراط. علمــًا أن 
جميــع هــذه األحجــار الكريمــة تتميــز بنقــاء 
اســتثنائي تتخللــه نســبة ضئيلــة جــداً مــن 
الشــوائب بالنســبة ألحجــام هــذه األحجــار.  

أحجار كريمة استثنائية
شوبارد تفتح بوابات حديقة غنّاء باألحجار النادرة
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 أداًء بمعايير احترافية 
ثقتنا تأتي من النجاح الذي نحققه لعمالئنا

 الشركة تنتج تسجيالت إعالنية إذاعية للشركات والمؤسسات
استعداد للتعاون مع الفنانيين المحليين إلنتاج مختلف األعمال 

مــن  الفنــي  لإلنتــاج  الثقــة  شــركة  تعــد 
ــة  ــل باحترافي ــي تعم ــزة والت ــركات المتمي الش
شــديدة فــي اإلنتــاج الفنــي خصوصــًا إنهــا بدأت 
تســند إليهــا العديــد مــن األعمــال الكبيــرة األمــر 
الــذي جعلهــا تكتســب خبــرات كبيــرة وفــي ذات 
الوقــت لمــع اســمها فــي هــذا النشــاط الحيــوي 

ــام. واله
متنوعــة  إعالميــة  خدمــات  الشــركة  وتقــدم 
تشــمل  الدقــة،  عالــي  التصويــر  وخدمــات 
اإلفــالم  وإنتــاج  الفوتوغرافــي،  التصويــر 
المرئيــة  التجاريــة  واإلعالنــات  الوثائقيــة 
والنــدوات  البرامــج  وتنظيــم  والمســموعة، 
والتســجيالت،  الصــوت  وهندســة  الحواريــة، 

الوهمــي. االســتوديو  وإعــداد 
كمــا توفــر الشــركة إعــدادات اإلضــاءة المتنوعة 
وديكــور  والســينمائي،  التلفزيونــي  لإلنتــاج 
المســارح والمناســبات، وتنظيــم المعــارض، 
جــي  دي  العشــاء  وحفــالت  والمؤتمــرات، 

خليجــي وشــرقي وغربــي، والفــرق 
الموســيقية، وتختــص الشــركة 

التلحيــن  خدمــات  بتوفيــر 
وتصميــم  والتوزيــع 

 D3 أعمــال  وتنفيــذ 
ــوش  ــاالت وك لالحتف

ــالم. ــراس واألف اإلع
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كشفت عامة ’باي مالين 
بيرغر‘، عامة األزياء الدنماركية 
عن طرح تشكيلتها الُمصّغرة 
الجديدة من األزياء المستدامة 

بالتعاون مع موقع نيت-أ-
بورتر. وتم تصميم التشكيلة 

باستخدام مواد صديقة للبيئة 
مثل القطن العضوي وصوف 

ميرينو المصنع وفق مبادئ 
التجارة النزيهة، بما في ذلك 

صوف األلبكة المستورد 
مباشرة من دولة البيرو.

وتشكل كافة عناصر التشكيلة 
خياراً مثاليًا من القطع 

األساسية بتصاميم كاسيكية 
تثري اإلطالة ويمكن تنسيقها 

بأساليب متعددة. 
 واستوحت المصممة إلهامها 

من العناصر الطبيعية للريف 
والمدينة، حيث استخدمت 
التفاصيل الدقيقة إلضفاء 

لمسة عصرية على التصاميم 
الكاسيكية. 

عالمة باي مالين بيرغر 
تطلق مجموعتها 

الُمصّغرة الجديدة على 
موقع نيت-أ-بورتر

مجموعة مستلهمة من العناصر 
الطبيعية للريف والمدينة

تصميم التشكيلة باستخدام مواد 
صديقة للبيئة

جديد السوق
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تجّسد عامة تمبرلي لندن 
الروح البوهيمية العصرية 

مع مفردات أنثوية جريئة 
وبسيطة تحافظ على 

جذورها البريطانية العريقة. 
كما يعكس تصميم 

المتجر الرؤية اإلبداعية 
للمصّممة من خال 

توظيف القيم الجمالية 
العصرية واللمسات 

األنثوية اللطيفة.
تستوحي تشكيلة موسم 

الربيع 2020 الحالية إلهامها 
من طابع مدينة شانغهاي 

في حقبة الثاثينيات، 
والذي تثريه نقشات من 

الزخارف المشغولة يدويًا 
والمستوحاة من اللوحات 

الفنية الصينية، بينما تبرز 
تفاصيل الفتة من ريش 

طائر الفينيق األسطوري 
وأعمدة الدخان ونقشات 

األزهار المتفتحة ضمن 
لمسات التطريز المتقنة.

 Temperley London
تطلق التشكيلة الجديدة لربيع 2020

إبداع تشكيالت من األلبسة النسائية الجاهزة

جديد السوق
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تستعـد للمشاركة بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 

مجوهـرات بابيـون عـالم فــريـد من 
اإلبـــداع والتميـــز والفخــامــة 

  متابعة : أحمد شـرف

معــرض  فــي  للمشــاركة  بابيــون  مجوهــرات  تســتعد 
الســابعة  دورتــه  فــي  والســاعات  للمجوهــرات  الدوحــة 
عشــر والتــي ســتقام فــي مركــز الدوحة الدولــي للمعارض 
والمؤتمــرات فــي الفتــرة مــن 24 فبرايــر وحتــى 29 فبرايــر 
القــادم ، بجناحهــا المميــز حيــث ســتعرض مجموعــة مــن 
المجوهــرات الفاخــرة والمشــغوالت الذهبيــة الراقيــة فــي 
عالــم فريــد مــن اإلبــداع والفخامــة والتميــز تحــت مظلتهــا.

وتواصــل مجوهــرات بابيــون مســيرة نجاحاتهــا المتتاليــة 
فــي الســوق القطــري بتقديــم مجموعــة فريــدة ومتنوعــة 
مــن المجوهــرات بتصميمــات مبتكــرة وعصريــة وجديــدة 
الذهبيــة  المشــغوالت  مــن  جديــدة  تشــكيلة  ،وكذلــك 
الراقيــة والتــي تعــرض ألول مــرة بالمعــرض لتقــدم مزيجــًا 

ــي. ــة والرق ــن الفخام ــًا م رائع
ومصممــة  مالكــة  األنصــاري  نــورة  الســيدة  التقينــا 
المجوهــرات وصاحبــة الماركــة والعامــة التجاريــة، التــي 
إختزلــت كل معانــي األناقــة والجمــال مــن خــال ماتبتكــره 
وراق  خــاص  طابــع  ذات  وفريــدة  متميــزة  مجوهــرات  مــن 
يجمــع بيــن الكاســيكية والحداثــة بأســس ومعاييــر ذات 
تناســب  والتــي  المســتوى  رفيعــة  فنيــة  ودراســة  جــودة 
كافــة األذواق، حيــث قالــت أفتخــر بأننــي مصممــة قطريــة 
ومجوهــرات بابيــون عامــة قطريــة ١٠٠ ٪ حيــث اســتطعنا 
أن نحقــق نجاحــات قويــة وســريعة فــي الســوق القطــري 
المصداقيــة  خــال  مــن  ولكــن  بالصدفــة  هــذا  وليــس 
والجديــد  المبتكــر  وتقديــم  للســوق  الجيــدة  والدراســة 
التصميمــات  ذات  الفريــدة  المجوهــرات  مــن  والمتميــز 
واألحجــار  باأللمــاس  المرصعــة  النــادرة  والقطــع  الراقيــة 

ومبتكــرة. فائقــة  عالميــة  بجــودة  الكريمــة 
واســتطردت األنصــاري حديثهــا قائلــة : نقــدم فــي معــرض 
الســابعة  دورتــه  فــي  والســاعات  للمجوهــرات  الدوحــة 
عشــر والتــي ســتعقد فــي فبرايــر القــادم مــن هــذا العــام، 
اإلبتــكارات  أحــدث  مــن  ومتميــزة  جديــدة  مجموعــة 
وبتصميمــات  بابيــون،  مجوهــرات  مــن  فنيــة  وبلمســات 
التــي  المــاركات  إلــى  إضافــة  مــرة  ألول  تعــرض  فريــدة 
نمثلهــا كوكيــل حصــري فــي قطــر مــن إيطاليــا والهنــد 
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مجموعــة  وباكســتان،وعن 
والتــي  قطــر«،  »عمــري 
يكــون  أن  اســتطعنا 
علــى  مشــتمًا  تصميمهــا 
قطروكذلــك  خريطــة 

المعالــم الثقافيــة والتراثيــة لدولتنــا الحبيبــة قطــر، ومعبــرة عــن 
األوقــات  كل  تناســب  وهــي  الحبيــب  لوطننــا  والــوالء  اإلنتمــاء 

دائــم.   بشــكل  إرتدائهــا  ويتــم  والمناســبات 
الــدورة  خــال  مــن  نســعى  قائلــة  حديثهــا  األنصــاري  واختتمــت 

الدوحــة  لمعــرض  القادمــة 
للمجوهــرات والســاعات إلــى 
وبطابــع  نــادرة  قطــع  تقديــم 
األلمــاس  مــن  ومتميــز  خــاص 
واألحجــار الكريمــة بتصميمات 
المشــغوالت  مــن  فريــدة  مجموعــة  كذلــك  ومتنوعــة،  راقيــة 
الذهبيــة والتــي تناســب كافــة األذواق، حيــث أن المــرأة القطريــة 
تتمتــع بالــذوق الراقــي والثقافــة والوعــي فــي إختيــار المناســب 

واأللمــاس.   الكريمــة  األحجــار  ونوعيــة  بجــودة  والمعرفــة 

نورة األنصـاري: أفـتخر بأنني مصـمـمة قطريـة 
ومجوهرات بابيون عالمة قطريـة ١00٪

17



 Spring/Summer الجديــدة  مجموعتهــا  عــن  النقــاب   FILA تكشــف 
والرجاليــة.  النســائية  باألنمــاط  الغنيــة   2020 Heritage

المكّونــات  بساســة،   2020 ربيع/صيــف  مجموعــة   تمــزج 
فــإن  للرجــال،  فبالنســبة  الجديــدة.  األزيــاء  أنمــاط  مــع  األساســية 
والهوديــس  التيشــيرت  قمصــان  مــن  تتألــف  المجموعــة  هــذه 
والســراويل القصيــرة والبناطيــل وبــدالت الرياضــة، فــي حيــن أن 
المجموعــة المعروضــة الخاصــة بالنســاء تركــز علــى التيشــيرتات 
المقصوصــة والهوديــس وبــدالت رياضيــة مؤلفــة مــن قطعتيــن 

ســباحة.  ومابــس  مطــر  ومعاطــف 
وتســّلط هــذه المجموعــة الحديثــة الضــوء علــى عــدد مــن 
ذلــك  فــي  بمــا   ،FILA مــن  الكاســيكية  اإلكسســوارات 
لوحــة  تمثــل  عــدة  بألــوان  المتوفــرة  الدائريــة  القبعــة 
نابضــة بالحيــاة، باإلضافــة إلــى أقنعة الجولــف والحقائب 
 .)bum bags( النصــف دائريــة التــي تُربــط بحــزام إلــى الخصــر

تكشف النقاب عن مجموعة
Heritage Collection SS20

جديد السوق
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اعالن اللولو
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مــع  الذهبــي  باللــون  تتوفــر  الفراشــة  تصميــم  ذات  النظــارة 
عدســات بنيــة وعدســات ارجوانيــة وعدســات بتروليــة وعدســات 

ورديــة 

مــع  الذهبــي  باللــون  بالــون  تتوفــر  القطــة  موديــل  النظــارة 
مرجانيــة  وعدســات  زرقــاء  وعدســات  متدرجــة  بنيــة  عدســات 

برتقاليــة  وعدســات 

Chloe عالمة
Curtis تقدم نظارة

تحتفي باألنوثة األخاذة للمرأة العصرية 





BY FAR 
 تطرح مجموعة موسم ربيع وصيف 2020

ألوان جديدة وخامات فريدة من الجلود

كشــفت عامــة بــاي فــار BY FAR والتــي تأسســت عــام 2016 عــن 
 / ربيــع  لموســم  والحقائــب  االحذيــة  مــن  الجديــدة  مجموعتهــا 

 2020 صيــف 
اشــتهرت بــاي فــار بتصاميمهــا الرائعــة مــن الصنــادل ذات األربطــة 
الرفيعــة والحقائــب المســتوحاة مــن حقبــة التســعينات .تقــدم 
باقــة  عبــر  جديــد  منظــور  مــن  العصريــة  الفتــاة  إطالــة  العامــة 
مــن التصاميــم الجذابــة واألشــكال الهندســية األنيقــة بتدرجــات 
اللــون وطبعــات  الجلــود خضــراء  بــدءا مــن   ، االخضــر الصيفيــة 
تســتحضر  إذ   ، الذهبيــة  االفعــى  نقشــة  الــى  الســلحفاة  صدفــة 

جميعهــا اجــواء الصيــف المفعمــة بالــدفء والنشــاط .
ابــرز قطــع التشــكيلة لتصاميــم شــهيرة مثــل األحذيــة  وتشــمل 
المــزودة بعاَقــات خلفيــة واالحدذيــة المفتوحــة مــن الخلــف ، أنمــا 
بالــوان جديــدة وخامــات فريــدة مــن الجلــود ، باإلضافــة الــى حقيبــة 
الكتــف المزدوجــة الجديــدة والمــزودة بجعبتيــن ، وحقيبــة ريتشــل 
جديــدة  وانمــاط  وساســل  بأحجــام  الموســم  هــذا  تعــود  التــي 
مــن الجلــود ، ليحلــو تنســيقها مــع الفســاتين الصيفيــة إلضفــاء 

اطالــة انيقــة وعصريــة .

جديد السوق
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أطلقت »ستيف مادن« 
مجموعتها الخاصة التي 

تتضمن كافة أنواع وأشكال 
األحذية والحقائب من األحذية 

الرياضية، البوت، أحذية الكعب، 
الشباشب وغيرها الكثير المزين 

بنقشة النمر وجلد األفعى 
وجلد حمار الوحش. وعلى 

الرغم من جمالها، إال أنه عليك 
عدم المبالغة في اعتماد هذه 
الصيحة فمثًا نسقي حذاء أو 

حقيبة مزينة بنقشات جلود 
الحيوانات مع إطالتك ذات 

اللون المحايد وبذلك تضمنين 
حصولك على مظهر راقي 

وجذاب. سواء كنت من محبات 
الكاسيكية أم التصاميم 
الفريدة، ستكون مجموعة 

»ستيف مادن« خيارك الصائب 
إلبراز الجانب الجريء من 

شخصيتك.

إكسسوارات »ستيف مادن« بالنقشات البرية
  مجموعة »ستيف مادن« خيارك الصائب 

إلبراز الجانب الجريء من شخصيتك
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يطــرح متجــر »الديــراخ«، المتخصــص في الشــوكوالته 
السويســرية الفريــدة المصنوعــة يدويــًا، حصريــًا فــي 
ــكيالت  ــلوى، تش ــق س ــي طري ــد ف ــوق نج ــره بس متج
التــي  مجموعاتهــا  أحــدث  تعتبــر  التــي  فاخــرة، 

ــدة. ــرية الفري ــوكوالته السويس ــن الش ــا م تقدمه
تشكيالت وعلب منوعة

وتتميــز شــوكوالته الديــراخ السويســرية، والتــي تقدم 

مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات، بالجــودة الفائقــة 
ــم  ــي تت ــر الت ــة التحضي ــي عملي ــة ف ــة البالغ والعناي
ــر  ــوزع متاج ــام 2691. وتت ــي ع ــا ف ــذ إطالقه ــا من يدوي
ــن 06  ــر م ــي أكث ــرية ف ــوكوالته السويس ــذه الش ه
موقعــًا حــول العالــم، وتشــتهر بالطعــم المميــز 
ومكوناتهــا الطازجــة وعــدم احتوائهــا علــى أي مــواد 

ــة.  ــة أو صناعي حافظ

الديــراخ ..
 الطعم األصيل للشوكوالته السويسرية 



كمــا يطــرح المتجــر الشــوكوالته فــي صوانــي 
ــي  ــتال. لتلب ــب والكريس ــة بالذه ــرة مطلي فاخ

ــات واألذواق.  ــف الطلب مختل
الشــوكوالته  مــن  جديــدة  وتشــكيالت 
المخصصــة لألعــراس ومختلــف المناســبات.

74 نكهة فريدة
وتقــدم الصوانــي بتشــكيالت حصريــة ومميــزة 
مــن متجــر الديــراخ، وبأســعار مناســبة، كمــا 
تقــدم بأشــكال وأحجــام مختلفــة، بشــكل 
فاخــر وجــذاب، يحــرص مــن خاللهــا المتجــر 
الرائــد إلــى ترســيخ مكانتــه كأحــد أفضــل 

السويســرية. الشــوكوالته  عالمــات 
الشــهرة  ذات  الديــراخ  شــوكوالته  وتقــدم 
التقليديــة  الشــوكوالته  علــب  العالميــة، 
ــه  ــن منتجات ــة م ــة متنوع ــح مجموع ــا يتي كم
ــم 74  ــي تض ــد والت ــذاق الفري ــة بالم المعروف
و52  بالمكســرات،  الشــوكوالته  مــن  نكهــة 
نوعــًا مــن الشــوكوالته الطازجــة و9 أنــواع مــن 

حبــوب الشــوكوالته )شــوكو بيجــو(.

52 نوعًا من الشوكوالته 
الطازجة و9 أنواع من حبوب 
الشوكوالته يقدمها المتجر
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البنفسجي
 لون الخيال والروحانية

كتبت : حنان بديع 

ــن  ــك الذي ــة، ، وألولئ ــال والروحاني ــجي بالخي ــون البنفس ــط الل يرتب
اللــون  يدرســوا  أن  عليهــم  يجــب  الحيــاة  معنــى  عــن  يبحثــون 
 ، وعينــا  مــن  ويزيــد  تفكيرنــا  آفــاق  يوّســع  فهــو  البنفســجي، 
ــرد  ــَت مج ــتقل ولس ــك ومس ــن نوع ــد م ــك فري ــعر أنّ ــك تش ويجعل
شــخٍص عــادٍي بيــن الحشــود، لذلــك يســتوحي معظــم الُكّتــاب 
الغامضــة  أفكارهــم  والشــعراء  والموســيقيين  والفنانيــن 
البنفســجي  اللــون  ويعتبــر  البنفســجي،  اللــون  مــن  والســحرية 

لــون اإلنســانية، فهــو يجمــع بيــن الحكمــة والقــوة والحساســية 
والتواضــع.

دالالت اللون البنفسجي
عنــد  فمثــًا :  الثقافــات  حســب  دالالت  لــه  البنفســجي  واللــون 
والمناصــب  والشــهرة  والروحانيــة  الثــروة  علــى  يــدل  الغــرب 
والملكيــة  الثــروة  علــى  يــدل  األوســط  الشــرق  وفــى  العاليــة، 
الصينيــة  اللوحــات  فــي  البنفســجي  اللــون  ويعبــر  والفضيلــة، 
علــى التناغــم واالنســجام فــي الكــون؛ ألنّــه مزيــج مــن اللونيــن 
أّمــا فــي الهندوســية فيرتبــط اللــون البنفســجي  األحمــر واألزرق، 

ذوق
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العهــد،  بولــي 
اللــون  محبــي  شــخصية 

لبنفســجي ا
اللــون  تفضــل  التــي  الشــخصية 
الخيــال  إلــى  تميــل  البنفســجي 

وتســتطيع الهــروب مــن الواقــع عــن طريــق األحــام والروحانيــات 
اللــون  هــذا  ومحبــي  العاطفــي،  والتــوازن  التناســق  لــون  وهــو 
يتصفــون بالهــدوء وإنجــاز عملهــم علــى أفضــل وجــه وال يهتمــون 
كثيــراً للنقــد الســلبي، كمــا أّن بعــض الشــركات تســتخدم اللــون 
البنفســجي فــي التســويق لمــا لــه مــن أثــر علــى مــزاج وذوق مــن 

اللــون.  هــذا  يفضــل 
ناتــج  ثانــوي،  لــون  عــن  عبــارة  البنفســجي،  اللــون  بــأن  علمــا 
اللــون،  هــذا  محبــو  ويتميــز   ، واألحمــر  األزرق  اللونيــن  اتحــاد  عــن 
فاتحــًا  اللــون  كان  وكلمــا  المرهفــة،  والمشــاعر  باألحاســيس 
دل علــى الحــس المرهــف، وكلمــا كان غامقــًا دل علــى الحــزن، 
والحــّب،  االنتبــاه  للفــت  بحبهــم  اللــون  هــذا  محبــو  يتمّيــز  كمــا 
تجدهــم  لذلــك  الخيالّيــة،  بالشــخصية  ويتمتعــون  والتنظيــم، 

والتمّيــز.  االبتــكار  إلــى  يميلــون 

معلومات ال يعرفها أغلبنا عن هذا اللون!
واذا كان هــذا اللــون مــن بيــن األلــوان الكثيــرة الزاهيــة والباهتــة 
والمرّكبــة والنقيــة  فــي آن ، فهــو أيضــا مــن األلــوان التــي ترمــز الــى 
الكثيــر ، إضافــة الــى مــا يــدور فــي فلكــه مــن معلومــات ال يعرفهــا 

أغلبنــا ، واليــك بعضــا منهــا :
واإلمبرياليــة  والنبــاء  الملــوك  إلــى  البنفســجي  اللــون  يرمــز   •

الثــورة  قبــل  مــا  عصــر  وفــي  أوروبــا،  مجتمعــات  فــي  وخصوصــًا 
القوانيــن   « يســمى  كان  الرمزيــة  لهــذه  قانــون  تأســيس  تــّم 
الكماليــة«ص   يحظــر فيــه جميــع األفــراد مــا عــدا المقربيــن مــن 

البنفســجي! اللــون  ارتــداء  المالكــة  العائلــة 
نظــراً  التكلفــة  باهــظ  نــادراً  لونــًا  البنفســجي  اللــون  كان   •

كان  حيــث  بإنتاجــه؛  الخاصــة  الصبغــة  شــراء  لصعوبــة 
الرخويــات  مــن   9000 علــى  والحصــول  الســفر  يتطلــب 
إلنتــاج غــرام واحــد فقــط مــن صبغــة اللــون البنفســجي، 
دمــج  اعنــد  ســهًا  عليــه  الحصــول  أصبــح  فقــد  اآلن  أّمــا 
اللــون  علــى  للحصــول  األحمــر  اللــون  مــع  األزرق  اللــون 

. درجاتــه  بجميــع  البنفســجي 
• اللــون البنفســجي لــون ارتبــط  بالكثيــر مــن 

المعــروف  مــن  كان  واألســاطير،  الخرافــات 
يرمــز  أنّــه  البنفســجي  اللــون  عــن  قديمــًا 

ألّن  والقداســة  الروحانيــة  إلــى  أيضــًا 
األباطــرة والملــوك والملــكات كانــوا 

يرتــدون هــذا اللــون وكانــوا يعتبرونــه 
األشــخاص  لــون  أو  اآللهــة  لــون 

اآللهــة.  نســل  مــن  المنحدريــن 
ــوان  ــال األل ــي مج ــراء ف ــول الخب • يق
يميلــون  الذيــن  األشــخاص  إّن 

البنفســجي  اللــون  لتفضيــل 

تبــدو  خياليــة،  بشــخصية  يتمتعــون 
لــذا  أخــرى،  عوالــم  فــي  تحلــق  كأنهــا 
فهــي شــخصيات حالمــة مبدعــة تميــل 
الهــروب  وتســتطيع  والتمّيــز،  لابتــكار 
بــكل  األحــام  عالــم  إلــى  الواقــع  مــن 
ســهولة ويســر، فهــو لــون العظمــة والفخامــة والتميــز، وأصحــاب 

. مختلفيــن  أشــخاصًا  يكونــوا  أن  يحّبــون  اللــون  هــذا 
لانفعــاالت  مقــاوم  لــون  بأنــه  يعــرف  البنفســجي  اللــون   •
العصبيــة الشــديدة ومحفــزاً علــى الهــدوء والســكينة ولــه تأثيــر 
إيجابــي علــى الطحــال وعمليــة تنقيــة الــدم فــي الجســم والوقاية 

مــن التســمم .
المكتئبيــن  لألشــخاص  أبــداً  بــه  ينصــح  ال  البنفســجي  اللــون   •
والمحبطيــن والشــخصيات الحزينــة ألنــه لــون يدعــو للخمــول.

ولكن ما يعني إهداء الوردة البنفسجية ؟
وجاذبيــة  ســحرا  تضفــي  البنفســجي  الــورد  باقــة   أن   الحقيقــة 
وجمــاال للموقــف ، لكنهــا تزيــد علــى غيرهــا بأنهــا تمنــح شــعورا 
بالغنــى ، ورغــم ذلــك فإنهــا توصــل رســالة وجــوب التحــرك بحــذر 

تــام فــي العاقــة مــع اآلخــر بمعنــى جميــل وخطيــر معــا، . 
فــإذا كنتــم مــن االشــخاص المعجبــون بهــذا اللــون المركــب بــكل 
ايحــاءات ومعانــي فــا تتــردوا فــي شــراء باقــات  مــا يحمــل مــن 

الــورد البنفســجي وإهداءهــا ألحبائكــم وأصدقائكــم  . 

لون مركب، ناتج عن 
اتحاد األزرق واألحمر
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ترجمة وإعداد سماح عماش

مهمــًا  دوراً  األعمــال  عالــم  فــي  األزيــاء  أســلوب  اختيــار  يلعــب 
مابســك،  بانتقــاء  ســيدتي  أســلوبك  خــال  فمــن  للغايــة، 
يمكنــك إنشــاء صــورة جماليــة تعطــي لآلخريــن االنطبــاع األول 
المثالــي عنــك، بأنــك ســيدة أعمــال جــادة، ذكيــة وناجحــة، وقويــة 

ومحترفــة فــي مجــال اجــراء األعمــال، وقــد تواجــه ســيدات األعمــال 
بعــض الصعوبــات فــي فهــم كيفيــة اســتخدام أســلوب اللبــاس 
فــي مناســبات العمــل المختلفــة، لكــن مــع القليــل مــن المعرفــة 
يصبــح األمــر أســهل بكثيــر، وفــي هــذه المقالــة، نقــدم  بعــض 
أو  األعمــال  بالنســبة لســيدات  األزيــاء  المهمــة الختيــار  النصائــح 

النســاء العامــات فــي مركــز القيــادة.

إلطاللة رصينة وأنيقة

خمس نصائح لمظهر 
سيدة األعمال 

ــار  ــد اختي ــم عن ــن المه م
بيئــة  فهــم  العمــل  زي 
بحيــث  فيــه،  نعمــل  الــذي  المــكان 
نختــار مابــس منتقــاة بدقــة لتناســب 
الشــركات  بيئــة  ففــي  الموقــف، 
تتميــز  والتــي  مثــًا،  الضخمــة 
الجــاد،  الصــارم  العمــل  بأســلوب 
لمســات  انتقــاء  أكثــر  يناســبها 
الرســمي،  الكاســيكي  النمــط 
األزيــاء  بيــن  التناغــم  يحقــق  الــذي 
الســوداء والبيضــاء األثيريــة بشــكل 
أو  البــدالت،  ذلــك  فــي  بمــا  متكــرر، 
الــذي يجمــع بيــن درجــات ألــوان األزرق 
الداكــن مــع قميــص أو بلــوزة بيضــاء 
متوســط  كعــب  وارتــداء  اللــون، 
لونــه  يكــون  أن  ويُفضــل  االرتفــاع، 
قــد  اآلخــر،  الجانــب  وعلــى  أســود، 
الــزي فــي الشــركات  يأخــذ أســلوب 
الناشــئة فــي بعــض األحيــان الطابــع 
مابــس  كارتــداء  الرســمي،  غيــر 
مــع  تنــورة  أو  بنطلــون  مثــًا  الجينــز، 
أنيقــة وســترة مناســبة. تــي شــيرت 

ــزام دائمــًا باأللــوان  إذ كنــت ال ترغبيــن االلت
يمكنــك  واألزرق،  كاألســود  الداكنــة 
اختيــار ألــوان أنيقــة أخــرى مناســبة للعمــل، وتحاكــي 
شــخصيتك، واألهــم أن تختــاري األلــوان الهادئــة التــي 
وملفــت  مفــرط  بشــكل  ومبهجــة  مشــرقة  تكــون  ال 
بشــرتك،  للــون  مناســبة  أيضــًا  تكــون  وأن  للنظــر، 
ومتوافقــة مــع بعضهــا البعــض، لذلــك خــذي بعــض 
وعلــى  األلــوان،  مــن  يناســبك  مــا  اختيــار  فــي  الوقــت 
ســبيل المثــال تحــب مصممــة األزيــاء وســيدة األعمــال 
ــوان  ــن أل ــة م ــر حيادي ــات األكث ــام، الدرج ــا بيكه فيكتوري
الــوردي والمــوف واألزرق، وتُعتبــر ملكــة اختيــار األلــوان 

مظهرهــا. لتعزيــز  المناســبة 

خذي باالعتبار 
بيئة العمل 

اختاري األلوان الهادئة التي 
تحاكي شخصيتك ١2

أناقة
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ليــس بالضــرورة أن تختــاري دومــًا 
بمظهــر  تظهــري  كــي  البدلــة 
حيــث  والقــوة،  النفــوذ  ذات  األعمــال  ســيدة 
باختيــار  جــداً  أنيــق  مظهــر  خلــق  يمكنــك 
أيًضــا  تُعتبــر  التــي  المناســبة  الفســاتين 
بطريقــة  أنوثتــك  لتوجيــه  رائعــة  وســيلة 
البســيطة  التصاميــم  اختــاري  لذلــك  قويــة، 
اطالتــك  وزينــي  الفاخــرة،  األقمشــة  ذات 
أقــراط اللؤلــؤ  بســوار مــن اللؤلــؤ، وزوج مــن 
غيــر البــراق، حيــث تضيــف هــذه اإلكسســوارات 
مفعمــة  جماليــة  لمســة  اطالتــك  علــى 
بالفخامــة واألناقــة والرقــي، وتُعتبــر المحاميــة 
الناجحــة أمــل كلونــي خيــر مثــال لإلطــاالت 
الفســاتين  تختــار  مــا  دائمــًا  فهــي  األنيقــة، 
المصممــة بشــكل مثالــي، وبألــوان وأنمــاط 
مختلفــة تضــج أنوثــة ورقــي وتعطــي انطبــاع 

بعملهــا. والماهــرة  المحترفــة  المــرأة  عــن 

اجتماًعــا  أو  مؤتمــًرا  تحضريــن  أكنــت  ســواء   
صفقــات  تنهيــن  أو  المحتمليــن،  العمــاء  مــع 
تجاريــة فــي جميــع أنحــاء المدينــة، فهنــاك زوج مثالــي مــن 
األحذيــة ينبغــي اختيــاره بعنايــة فــي كل مناســبة ليتوافــق مع 
الحــدث الــذي تحضريــه، وعندمــا يتعلــق األمر باختيــار األحذية، ال 
تغفليــن أبــًدا عامــل الراحــة إلــى جانــب عامــل األناقــة، وهنــاك 
بالطبــع مجموعــة متنوعــة مــن أحذيــة العمــل التــي تمنحــك 
الراحــة دون التضحيــة باألناقــة، كأحذيــة الجلــد األنيقــة بــدون 
للكاحــل  تصــل  التــي  المريحــة  واألحذيــة   ،)loafers(كعــب
والمصنوعــة مــن جلــد الغــزال، واألحذيــة الكاســيكية ذات 

الكعــب متوســط االرتفــاع. 

ضيقــًا  أعمــال،  ســيدة  كل  حيــاة  فــي  الوقــت  عــادًة  يكــون 
ومحــدوداً نظــراً لكثــرة المهمــات،  فقــد ال تجديــن ســيدتي 
الوقــت الكافــي لتفكــري مــاذا ســترتدين فــي مناســبة طارئــة 
لمابــس  خزانــة  تخصيــص  أن  المهــم  مــن  لذلــك   مثــًا، 
الضروريــة  األساســية  القطــع  أهــم  فيهــا  تضعيــن  العمــل 
ارتدائهــا  التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا، والتــي يمكنــك 
بــدون تفكيــر ألنهــا تناســب أغلــب مناســبات العمــل، وفــي 
عــن  البحــث  يمكنــك  الكافــي  الوقــت  لديــك  يتوفــر  حيــن 

الشــيء. بعــض  مختلفــة  خيــارات 
قلــم  تنانيــر  مايلــي:  الضروريــة  األزيــاء  قائمــة  وتشــمل   
والكحلــي  األســود  وأهمهــا  مختلفــة،  بألــوان  الرصــاص 
والرمــادي، والقمصــان الرســمية البيضــاء أو األلــوان الســادة، 
جســمك،  شــكل  تناســب  بتصاميــم  الســوداء  والســراويل 
ويمكنــك مثــًا اختيــار بنطلــون ينتهــي بقــدم ضيقــة مثــل 
آخــر بقصــة مســتقيمة وينتهــي عنــد كاحــل  أو  الســكيني 
الرســمية،   الجاكيتــات  مــن  أكثــر  أو  اثنيــن  وأيضــًا  القــدم، 
المعطــف،  يشــبه  الــذي  الطويــل  البليــزر  مــن  وقطعتيــن 
وبدايــات  الخريــف  لموســم  تمامــًا  ومناســب  أخــف  لكنــه 
الشــتاء، حيــث يمكنــك ارتدائــه فــي األماكــن المغلقــة التــي 
ال تريديــن التجــول فيهــا بالمعطــف الثقيــل، ويبــدو البليــزر 
الطويــل رائعــًا مــع قميــص أبيــض وبنطلون ســكيني وحذاء 
رياضــي، أو يمكنــك اســتبداله بالكعــب العالــي للــوك أكثــر 
التــي  المناســبة  اإلكسســوارات  قطــع  إلــى  إضافــة  أناقــة، 
تتميــز بالبســاطة،  وأخيــراً حقيبــة العمــل األنيقــة والعمليــة.

 اختاري الفساتين
 الرسمية األنيقة

اختاري الحذاء المناسب للحدث

 احرصي على اقتناء القطع 
األساسية 

3

4
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ال،  أم  تقليديّــة  بوهيميــة،  كاســيكية،  أكانــت  ســواء 
فــإّن إبداعــات أزيــاء الزفــاف مــن إســبوزا لربيــع وصيــف 
لهــا.  مثيــل  ال  جاذبيــة  مشــترك:  قاســم  لديهــا   2020
ببســاطتها،  األنيقــة  للعــروس  خصيصــًا  مــة  ُمصمَّ
تحــرص التصاميــم علــى إرضــاء كافــة األذواق متمّيــزًة 

الحالمــة. واألناقــة  الملحوظــة  بالبراعــة 
أنمــاط  قصــات،  خــال  مــن  الجديــدة  المجموعــة  تبــرز 
الواحــد،  الكتــف  أســلوب  فتتضّمــن  ممّيــزة،  وأشــكال 
الُممــّوج  الكورســيه  للكتفيــن،  الكاشــفة  األكمــام 
بلــوم  فســاتين  فــي  ســيما  ال  التنــورة،  وتحــرّكات 
فــي  رومانــوس.  كريســتي  للُمصّممــة  إســبوزا  بــاي 
الحريــر  مــع  المطــرّز  النســيج  يجتمــع  التصاميــم،  هــذه 
القصــات  مــع  حمــاالت  بــا  القصــات  تجتمــع  بينمــا 

امــرأة. كل  ذوق  إلرضــاء  الكاســيكية 

إسبوزا تطلق 
مجموعتها المثالية

من أزياء الزفاف لربيع 
وصيف 2020
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تحرص التصاميم على 
إرضاء كافة األذواق متميّزًة 
بالبراعة الملحوظة واألناقة 

الحالمة

مة خصيصًا للعروس  ُمصمَّ
األنيقة ببساطتها،
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المصممة القطرية ساره عبدالعزيز :
المرأة القطرية مستعدة 

ومتمكنة من الوصول

أزياء

كتبت زهره السيد 

في تصاميمها نجد جمال األصالة وعمقها وروعة التراث 
الجميل لمختلف الثقافات وارتباط مميز بالماضي في

إطار عصري ورائع ،، تحدثت إلينا المصممة المبدعة ساره 

عبدالعزيز عن هذا المشوار الجميل في عالم التصميم 
والفن واالبداع حيث تكشف لنا في هذا اللقاء سر ارتباطها 
الجميل بكل ما هو تراثي وأصيل ويرتبط بالهوية والثقافة 

الشعبية حيث تقول : 
ــة اكتشــاف الموهبــة كانــت صدفــه مــن قبــل صديقاتــي  بداي
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المقربــات حيــث كنــت حريصــة علــى تصميــم مــا أراه مناســبا 
ــون  ــة وأك ــبات مختلف ــي مناس ــن ف ــده منه ــخصية كل واح لش
إعجابهــن  ينــال  عندمــا  خصوصــا  اإلنجــاز  بهــذا  جــدا  فخــوره 
الوقــت  حــان  أنــه  شــعرت  أن  إلــى  حولهــن  مــن  واعجــاب 
المناســب للبــدء فعــا بوضــع اللبنــات األولــى لطــرح أفــكاري 
وتصاميمــي الشــخصية بشــكل مــدروس وأوســع وكنــت أشــّدد 
علــى أن ال أميــل عــن هويتنــا الجميلــة  والعامــرة بالتصاميــم 
الفخمــة والتــي ليــس لنــا غنــى عنهــا فــي أغلــب المناســبات 
التقليديــة والتراثيــة ليــس علــى  إلــى التصاميــم  . أميــل جــدا 
والمغربــي  الشــامي  بــل  فقــط  الخليجــي  التــراث  مســتوى 

التراثيــة العالميــة . الثقافــات  وغيرهــا مــن 
كنــت انجــذب جــدا منــذ طفولتــي إلــى كل تقليــدي وتراثــي 
وكنــت استشــعر جماليــات التفاصيــل ومــا تحويــه القطــع مــن 
الــزري وقطــع الشــك  دقــة وألــوان متداخلــه خصوصــا خيــوط 

والخــرز المتناثــرة حولهــا .
هــذه  صقــل  فــي  بالــغ  تأثيــر  عليهــا  اهلل  رحمــة  لجدتــي  كان 
الخارجــي  بمظهرهــا  كثيــرا  مهتمــة  كانــت  حيــث  الموهبــة 
والــذي يحمــل المامــح التقليديــة بــكل تفاصيلــه مــن عبــاءة 
الــراس والملفــع وبشــت الــرأس وحرصهــا علــى وضــع الحنــاء 
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ــرا لمــا أراه  ولبــس الذهــب بشــكل يومــي فكنــت انجــذب كثي
الحديثــة  االزيــاء  اخــرى مــن  أعاصــر نوعيــات  أنــي كنــت  رغــم 

والتــي لــم يكــن لهــا اثــر علــي كمــا كانــت تفعــل جدتــي.
وألن الذهــب بأشــكاله قــد ترســخ بذهنــي وكذلــك الطــاووس 
بشــكل  تصاميمــي  أبنــي  أن  علــى  كثيــرا  حرصــت  فقــد 
اســتثنائي وخــاص ب فنتــج كوتيــور فقمــت بإدخــال ساســل 
أو  الطــاووس  وكذلــك  القطــع  علــى  والمشــمومه  الذهــب 
أجــزاء منــه  إلعجابــي الشــديد بهــذا الطائــر وبجمــال قوامــه 

وزهــو ألوانــه دون باقــي الطيــور .
التراثيــة  المابــس  بعــرض  التفكيــر  فــي  فتــرة  أمضيــت  لقــد 
ــكاري  ــرض أف ــغف أن أع ــى ش ــت عل ــا أراه كن ــر لم ــكل مغاي بش
بأفــكار وحلــه جديــده بعيده عــن التكرار ليــس بتغير المضمون 
مــع  ليتماشــى  الحداثــة  مــن  بنــوع  مختلطــه  بإبرازهــا  لكــن 

جميــع األذواق والمراحــل العمريــة .
اذواق  التصاميــم  اســتقطبت  حيــث  واضــح  أثــر  لذلــك  وكان 
مــن ثقافــات اخــرى وعــدد مــن الجنســيات األجنبيــة وشــغفهم 

أزياء
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المتــاك هــذه القطــع .
ايضا كنت حريصة على دمج 
الثقافات في القطعة الواحدة 
فاجمع ما بين التراث الشامي ) 
الفاحي ( والمغربي والخليجي 
بقطعه واحده .

وذلك ألننا بدولتنا الحبيبة قطر 
دوحة الجميع نهتم بتقارب 
الثقافات ونرحب بالجميع 
فقمت بترجمة ذلك في خط 
أزيائي الخاص واالستثنائي 
فالموروثات العربية التقليدية 
األخرى تحمل جماليات متناهية 
الدقة تمكن لمتذوقها والمهتم 
بالتصميم بدمجها باألزياء وهذا 
ما كنت أصرّ على تنفيذه وعرضه 
بحثا مني عن التميز وترجمة 
الدمج الثقافي في أزيائي .

و أوّد أيضًا التعبير عن حبي 
واهتمامي بالخط العربي في 
ازيائي وذلك الهتمامي بالشعر 
والخطوط العربية فأضفت 
تلك الخطوط على التصاميم 
فجعلتها أشبه بلوحات فنيه .

فاألزياء ليست مابس فقط 
لكنها أيضًا رساله تعكس المرأة 
من خالها شخصيتها وثقافتها .

وتشدني المرأة المثقفة الواعية 
التي تفقه ما ترتديه خصوصا ما 
يحتويه التراث من مسميات عدة 
لألزياء .

كالبخنق والنشل والثوب 
والنقدة  والملفع وغيرها الكثير  .
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أحرص على دمج 
الثقافات في 

القطعة الواحدة 

أزياء

في اآلونة األخيرة الحظنا أن المنافسة أصبحت قوية بين 
المصممات الشابات لكن أنا على يقين أن تكرار التصاميم 

لن يضيف شيئا إن لم يكن لدى المصممة الثقة بالنفس 
وذلك لطرح ما هو مميز واالبتعاد عن تقليد اآلخرين فلكل 
مجتهد ومبدع نصيب من التميز بالتأكيد وهذا ما وصتني 

به والدتي الغالية بأن أطمح للتميز وال ألتفت للمحبطين أو 
المنتقدين فهي على ثقة بطرحي وهي من الداعمين لي 

دائما.  

كانت لي مشاركات مع بعض أعضاء السفارات للدول 
الصديقة خصوصا في مناسباتهم الرسمية لتلبية طلبات 

البشت ) العباة ( أو ثوب النشل .
وأيضا لدي بعض المشاركات في المعارض ..

علما أنني أعتمد على التسويق حاليا من خال صفحتي 
الخاصة باالنستقرام  ولدّي طموح بالتطوير باأليام القادمة 

بإذن اهلل وهذه القرارات تحتاج إلى صبر وروية فاالستعجال 
فيها قد يقود إلى نتائج غير مرضية .
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حرصت على ان 
ابني تصاميمي 

بشكل استثنائي

ومن خال هذا اللقاء أود أن أؤكد أن المرأة 
القطرية مستعدة ومتمكنة من الوصول 
إلى مصاف دور األزياء العالمية  دون شك 
وذلك ألنها على مستوى عالي من الثقافة 
بالمقام األول ومن ثم ألنها تمتلك ذوقا 
عاليا تستطيع من خاله أن تعكسه على 
تصاميمها وأزيائها.

أتمنى أن تكون هناك معارض خاصة 
لألزياء التراثية وإحياؤها بشكل أوسع وذلك 
لخلق جيل واعي بموروثه الشعبي في 
مجال األزياء فنحن نمتلك مخزونًا كبيراً 
يجب علينا الحفاظ عليه ليتسنى لنا نقله 
جيًا بعد جيل .أو طرح مقررات بالجامعات 
أو بالمعاهد   تشمل كل ما يتعلق باألزياء 
التراثية بكل تفاصيلها الجميلة لنضمن 
بقاءها بمفهومها الصحيح .
نصيحة ألصحاب المشاريع :

العمل ضمن خطة مدروسة وأهداف يسهل 
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تحقيقها .
االبتعاد عن المبالغة وعدم التسرع فسلم النجاح شاهق 

واالرتفاع يحتاج إلى صبر ورحابة صدر .
عدم االستسام عند مواجهة العقبات فجل من ال يخطأ.

فالرابح من يجعل حجر العثرة عتبة للنجاح .
تكوين منهجية منفردة وخاصة فهي السبيل األمثل للفخر 

واالعتزاز .التشاور وتبادل الخبرات ال يعني نقص الخبرة بل هو 
الوعي بحد ذاته إلضافٍة أفضل.
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إصدارات المؤلفين القطريين
أثرت المشهد الثقافي في

معرض الدوحة الدولي للكتاب

كتبت حنان بديع
شــهدت الدورة الثالثيــن لمعرض الدوحــة للكتاب  

مشــاركة واســعة لدور النشــر القطرية الخاصة 
، حيــث برزت مئــات العناوين الجديــدة لكتاب 

ومؤلفيــن قطريين صدرت عن دور نشــر قطريــة منها 
دار كتــارا للنشــر ، دار جامعة حمــد ، دار جامعة قطر 

، دار الوســيل للنشــر والتوزيع ، دار روزا للنشــر ، دار 
زكريت للنشــر ، ودار الوتــد للكتــب والمطبوعات 

ودار الثقافــة ودار الشــرق وغيرها ..
وقــد برز في المشــهد الثقافي أســماء وعناوين 

إصدارات جديــدة متنوعــة ومختلفة منهــا مطبوعات 
واصدارات شــعرية واصدارات خاصة بــأدب الطفل 

الى جانب اصدارات فــي القطــاع التعليمي 
والتنميــة البشــرية وفي مجاالت أخــرى متعددة 

وكانــت كلهــا تتضمن مواضيع تؤكــد أن الكاتب 
والمؤلــف القطري لديه مــا يقدمه. 

ثقافة
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نقــدم هنــا عرضــًا ســريعًا ألهــم وأحــدث هــذه االصــدارات 
الدوحــة  معــرض  فــي  الثقافــي  المشــهد  أثــرت  التــي 

الدولــي للكتــاب فــي دورتــه الثاثيــن. 
ــب  ــة زين ــة القطري ــيبراني للباحث ــن الس األم

ــدري    الحي
ــع  ــا عــن دار الشــرق للطباعــة والنشــر والتوزي صــدر حديث
التحديــات..  المخاطــر..  الســيبراني..  »األمــن  كتــاب 
المواجهــة« للباحثــة القطريــة زينب الحيــدري  ويعد هذا 
الكتــاب مــن المراجــع القليلــة فــي مجالــه فــي المكتبــة 
العربيــة، ســواء مــن حيــث مضمونــه أو طريقــة طرحــه 
لقضايــا األمــن الســيبراني ومخاطــرة ، وتكمــن أهميــة الكتــاب فــي أن القرصنــة 
قيــام  يتحــدى  أمنيــا  وهاجســا  العالــم  يهــدد  »شــبحا  اليــوم  أصبحــت  اإللكترونيــة 
ــة  ــث الثق ــات، لب ــات والمعلوم ــن البيان ــتدعي تأمي ــا يس ــة، مم ــة اإللكتروني الحكوم
اليــوم،  نعيشــها  التــي  المفتوحــة  الرقميــة  البيئــة  فــي  التعامــات  فــي  واألمــان 
والتــي تعــد المعلومــات مــن أهــم ركائزهــا ومقوماتهــا ، فالهجمــات اإللكترونيــة 
أو الســيبرانية أصبحــت خطــرا يؤثــر علــى أمــن الــدول، ولذلــك بــدأت تلقــى اهتمامــا 
متصاعــدا علــى أجنــدة األمــن الدولــي، فــي محاولــة لمواجهــة تصاعــد التهديــدات 

اإللكترونيــة ودورهــا فــي التأثيــر علــى الطابــع الســلمي للفضــاء اإللكترونــي.
تاريــخ  منهــا  في الثاثة األولــى  ويســتعرض  أبــواب،  خمســة  مــن  الكتــاب  يتألــف 
الســيبراني،  األمــن  وأهميــة  الســيبرانية،  الجريمــة  وتطــور  والقرصنــة  االختــراق 
وإســتراتيجية  الســيبراني،  األمــن  وأبعــاد  وأهــداف  والقانونيــة،  التقنيــة  والمخاطــر 
والتهديــدات  المعلومــات  أمــن  إدارة  وكذلــك  الســيبرانية،  التهديــدات  مواجهــة 

الســيبرانية. 
هــدى  للدكتــورة  النخيــل(  يبــوح  )حيــن   

لنعيمــي ا
خــال  مــن  النعيمــي  هــدى  الدكتــورة  كشــفت 
مشــروعها  تفاصيــل  عــن  الكتــاب  معــرض  فعاليــات 
األدبــي الجديــد، والــذي ســيكون بعنــوان »حيــن يبــوح 
النخيــل« والــذي ســيصدر مــن خــال مركــز قطــر لخدمــة 
يبــوح  »حيــن  عنــوان  هــدى  د.  اختــارت  وقــد  المجتمــع، 
النخيــل »لســيرتها الحياتيــة وقالــت د .النعيمــي فــي 
تقديمهــا للكتــاب هــو صفحــات مــن البــوح لكــم، كل 
أو يكتــب،  أن ينطــق  تراكمــت عليــه ســنوات دون  مــا 
كل مــا ظننــت يومــًا أنــه ليــس للبــوح وليــس للكتابــة، 
هــي النخلــة التــي أود لــو أننــي أشــبهها فــي العطــاء 

)سجن 
الذكريات( 

رواية مثيرة 
األحداث

)األمن 
السيبراني( 

كتاب يتناول 
القرصنة 

االلكترونية
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،ومــن المتوقــع أن يصــدر هــذا الكتــاب خــال العــام الحالــي ليكــون بيــن يــدي القــارئ 
فــي معــرض الكتــاب المقبــل بــإذن اهلل، ويأمــل مركــز قطــر لخدمــة المجتمــع أن يكــون 
هــذا الكتــاب إضافــة للمكتبــة القطريــة والعربيــة وأن يكــون ذا فائــدة لجيــل جديــد مــن 

القــراء الذيــن ســيتعرفون علــى ســيرة امــرأة قطريــة عزمــت علــى اإلنجــاز.
)نعمة تميم( للكاتبة والمؤلفة القطرية عزة عبد اهلل العلي

كتــاب »نعمــة تميــم« إصــدار وطنــي للكاتبــة والمؤلفــة القطريــة عــزة عبــداهلل العلــي، 
الــذي صــدر عــن دار لوســيل للنشــر والتوزيــع  يتنــاول الكتــاب أزمــة حصــار قطــر، والــدور 
الحكيــم لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى، 
فــي إدارة هــذه األزمــة بــكل جــدارة واقتــدار، وتكاتــف الشــعب مــن مواطنيــن ومقيميــن 
ــرز اإلصــدار أســماء ورمــوزاً المعــة مــن رجــال  وتحويــل هــذه المحنــة إلــى منحــة، كمــا أب

ونســاء المجتمــع القطــري، ممــن ســاهموا بدورهــم فــي مواجهــة أزمــة الحصــار.
 )سجن الذكريات( رواية للكاتب القطري حمد التميمي

روايتــه الجديــدة والمتميــزة »ســجن  التميمــي  أصــدر الكاتــب القطــري حمــد حســن 
والتــي  والتوزيــع،  للنشــر  لوســيل  دار  عــن  الذكريــات« 
شــارك الكاتــب بهــا فــي معــرض الدوحــة الدولــي للكتــاب 
فــي نســخة هــذا العــام ، وتعــد روايــة »ســجن الذكريــات« 
بعــد  التميمــي  حســن  حمــد  للكاتــب  الثانــي  العمــل 
صــدور روايتــه األولــى »لولــوة« والتــي القــت إعجــاب وثنــاء 

القــراء.
و»ســجن الذكريــات« هــي روايــة مثيــرة األحــداث، خطهــا 
القــارئ ويجعلــه  جــاذب وشــيق يشــد  بأســلوب  الكاتــب 

يعيــش أحداثهــا بــكل وجدانــه .
)اقتصاد المعرفة واالبداع المدرسي( للكاتبة 

والشاعرة سميرة عبيد 
اشــتمل علــى مفهــوم اقتصــاد المعرفــة وخصائصهــا والقــوى الدافعــة لهــا فــي ظــل 
اقتصــاد المعرفــة كمــا شــمل أيضــا دور التعليــم فــي االقتصــاد المعرفــي والتحديــات 
التــي تواجــه تطبيــق االقتصــاد المعرفــي ، أمــا الفصــل الثانــي منــه فقــد تنــاول مفهــوم 
االبــداع وخصائــص المبدعيــن والعوامــل المؤثــرة فــي ابداعهــم ، وتطرقــت الكاتبــة 
ســمير عبيــد الــى مســتويات االبــداع وتقنيــات إثــارة االبــداع ودور المعلــم فــي تنميــة 
االبــداع لــدى التاميــذ كمــا ارتــأت أن تعــرض مجموعــة مــن طــرق التدريــس التــي تشــجع 

علــى االبــداع وكيفيــة اكتشــاف المبدعيــن فــي مراحــل الدراســة المختلفــة . 
ويعــد هــذا الكتــاب نقلــه مهمــة فــي مجــل اقتصــاد المعرفــة واالبــداع بمســتوياته 
ــر النــور .   المتعــددة التــي تســهل اكتشــاف الشــخصية المبدعــة وتوجيههــا الــى مناب

)اليمن عشقا يأسرك( للكاتبة والفنانة التشكيلية موضي الهاجري 

)نعمة تميم( 
إصدار وطني 
يتناول حصار 

قطر 

ثقافة
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يحتــوي كتــاب »اليمــن عشــقا يأســرك« علــى 600 صــورة ، وقــد صــدر عــن مؤسســة علي 
بــن علــي  حيــث جــاء هــذا العمــل بعــد 7 ســنوات مــن الجهــد، علمــا أن الفنانــة موضــي 
الهاجــري عندمــا قامــت بزيــارة اليمــن للمــرة األولــى لــم تكــن تخطــط حينهــا إلنجــاز هــذا 
المنتــج الثقافــي، اال أنهــا تفاجــأت عنــد زيارتهــا بالجمــال األخــاذ لهــذا البلــد، وعلــى الرغــم 
مــن قصــر الرحلــة اال انهــا انتبهــت منــذ البدايــة إلــى األصالــة واإلرث المعمــاري والتاريخــي 
لليمــن، وأرادت ان يشــاركها اآلخــرون مــا رأتــه ولمســته، ثــم تطــور األمــر بعد ذلك لشــغف 
تغطيــة باقــي أماكــن اليمــن، اذ أن عبقريــة المــكان التــي تجلــت أمامهــا منــذ زيارتهــا 

األولــى حملتهــا مســؤولية كبيــرة تجــاه هــذه األرض بمــا فيهــا مــن جمــال وعبقريــة.
 »عبدالعزيز جاسم .. فنان وطن« للكاتب علي جاسم

احتفــى هــذا الكتــاب بالفنــان الراحــل عبدالعزيــز جاســم اذ جــاء  بعنــوان »عبدالعزيــز 
جاســم .. فنــان وطــن« والكتــاب أعــده شــقيق الفنــان الراحــل الكاتــب علــي جاســم 
والســيد زهيــر رضــوان غــزال، حيــث يتضمــن المســيرة الفنيــة والحياتيــة للفنــان الراحــل.
عبدالعزيــز  الفنــان  أعمــال  توثيــق  للنشــر،  لوســيل  دار  عــن  الصــادر  الكتــاب  ويقــدم 
جاســم، بهــدف إتاحــة الفرصــة لألجيــال الشــابة للتعــرف 
ــا للمكتبــة الفنيــة  علــى هــذه القامــات الفنيــة ويكــون إرث
معربــا عــن شــكره لجهــود وزارة الثقافــة لظهــور الكتــاب 

وحتــى تدشــينه فــي معــرض الدوحــة الدولــي للكتــاب.
والكتــاب يوثــق مســيرته الفنيــة علــى مــدى أربعيــن عامــا، 
تتنــاول الطفولــة  يتضمــن هــذا االصــدار ثمانيــة فصــول 
قدمهــا  التــي  والمســرحيات  الفنيــة،  والبدايــة  والنشــأة، 
والمسلســات واألعمــال الدراميــة التليفزيونيــة، والبرامــج 
المنوعــة التــي قدمهــا مثــل برنامــج رحــال واألوبريتــات التــي 
فــي  الراحــل  الفنــان  آراء  أهــم  يتنــاول  كمــا  فيهــا،  شــارك 
القضايــا الفنيــة علــى الســاحتين القطريــة والعربيــة، وآراء 
زمائــه الذيــن عاصــروه مــن داخــل وخــارج قطــر ،انتهــاء بالمراحــل األخيــرة مــن حياتــه حتــى 

ــاة. الوف
) كتبت لك بالمقلوب ( للكاتب عبد الرحمن العبد اهلل 

الكتــاب يعتبــر كتالوجــا مصغــرا لحــل مشــكات األنثــى فهــو يخاطــب األنثــى ، مــن 
خــال جمــع أهــم المشــكات التــي واجهتهــا مــن طفولتهــا وأثــرت فيهــا نفســيا وقــد 

تكــون ال تــزال تدفــع ثمــن هــذه المشــكلة حتــى اللحظــة الحاليــة. 
هــذا باإلضافــة الــى العديــد مــن االصــدارات األخــرى التــي صــدرت هــذا العــام عــن دار 
زكريــت للنشــر االعامــي والتــي تمثــل منتجــا فكريــا قطريــا ســيترك بصمــة فــي مجــال 
االبــداع العربــي  لمؤلفيــن قطرييــن منهــم ديمــة الحرمــي ود. حصــة العوضــي ونــوف 
الســعدي وعبيــر  النابــت وحمــد المنصــوري وأمانــي عثمــان وحصــة الســويدي وغيرهــم.  

)حين يبوح 
النخيل(  

سيرة حياتية 
المرأة قطرية
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كتبت : زهره السيد 

صــدر للزميلــة الكاتبــة حنــان بديــع مجموعتهــا القصصيــة مخالــب 
المــرة  الواقــع عــن دار عويــدات وهــذه ليســت  امــرأة قصــص مــن 
صــورة  بقلمهــا  بديــع  حنــان  الكاتبــة  فيهــا  ترســم  التــي  االولــى 
للمــرأة فــي واقــع يضــج بالتناقضــات والحيــرة هنــا تأتــي الكاتبــة 
لتتألــق بمشــاعر األنثــى الجميلــة فــي كل حاالتهــا وتتربــع علــى 
عــرش القصــة كبطلــة تخطــف األضــواء فــي كل حكايــة ،،، عــرف 
عــن الكاتبــة حنــان بديــع فــي أغلــب كتاباتهــا اعتزازهــا بكونهــا انثــى 
تحتضــن هواجــس المــرأة ومشــاعرها ومعاناتهــا وأفراحهــا  وأحزانهــا 
ســواء فــي الواقــع االجتماعــي أو غيــره ،، مخالــب امــرأة  عنــوان صــادم 
فــي شــكله عميــق فــي معنــاه حيــث إن المــرأة أينمــا كانــت هــي 
ســيدة الواقــع والحلــم ترحــل بهــا الكاتبــة بخياالتهــا إلــى عوالــم 
تصنعهــا بحروفهــا وكلماتهــا وتتحــرر فيهــا مــن كل القيــود لتعلــن 
دومــًا ومنــذ زمــن بعيــد الــى اآلن وجودهــا فــي ســماء األدب نجمــة 

متــألألة تفيــض رقــًة وحنانــًا ، فــي مخالــب امــرأة روت حنــان أكثــر 
مــن حكايــة اســتلهمتها مــن الواقــع وصاغتهــا بأســلوبها المميــز 
لتكــون قصصــًا مــن الواقــع بلمســة الفنانــة وبصمــة األديبــة التــي 
تغــرق وتتعمــق فــي التفاصيــل بــذكاء وبدقــه ، تقــول الكاتبــة فــي 
إحــدى قصــص هــذه المجموعــة ) كان هنــاك بــرودة كثلــج الشــتاء 
داخــل  وحدتهــا  بالوحــدة،  الممــزوج  الخــوف  كصقيــع  صقيــع   ،
قمقــم عقلهــا المعــذب بأســئلة ال إجابــة لها ، مــاذا يعني الموت؟ 
هــي ال تبكــي ألنهــا ببســاطة ال تفهــم ، خذلتهــا دموعهــا الجافــة 
المتمــردة علــى أقســى لحظــات الحــزن أكبــر خيبــات الحيــاة( هــي 
إذاً كاتبــة القصــة بامتيــاز إضافــة إلــى أن خيالهــا الشــعري لعــب 
دوراً قويــًا فــي إكســاب الحكايــة ثــوب النثــر المنثــور والموســيقى 
،، حيــث اســتخدمت الكاتبــة  الشــعرية فــي الســطور والفقــرات 
أجمــل واعــذب مــا فــي جعبتهــا مــن خيــال شــعري وســرد روائــي 
وقصصــي فــي آن واحــد لتخــرج لنــا هــذا المجموعــة القصصيــة 

كلوحــة فنــان مــزج فيهــا األلــوان ببراعــة واتقــان .

 مخالب امرأة 
قصص من الواقع : جديد الكاتبة حنان بديع
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 تتشــرّف دار »فابرجيــه« Fabergé بطــرح أحــدث التصاميــم التــي 
انضّمــت إلــى مجموعــة »ألــوان الحــّب« Colours of Love، وهــي 
عبــارة عــن ثاثيــة مــن الخواتــم الجديــدة المرّصعــة بالزمــرّد 
والياقــوت والســافير بأســعار مناســبة لاحتفــال بعيــد الحــّب.

حجــر الياقــوت المســتخدم فــي هــذه المجموعــة مســتورد 
التابــع  الموزمبيــق  فــي  للياقــوت  مونتيبويــز  منجــم  مــن 
مــن  الزمــرّد مســتورد  Gemfields فيمــا  فيلــدز«  لشــركة »جيــم 
منجــم كاجيــم فــي زامبيــا التابــع لنفــس الشــركة، فتشــعر 
الفخــر  مــن  بحــّس  المجوهــرات  بهــذه  تتأّلــق  التــي  المــرأة 

. والتعاطــف 
»المســتدام«  الخــام  بالذهــب  »فابرجيــه«  اســتعانت 
والمســتخرج بســبل ال تُضــر بالبيئــة مــن البيــرو، تتوّفــر خواتــم 
التجويفــات،  مــن  تصاميــم  بثاثــة  الجديــدة   Colours of Love

بمــا يليــق بســتايل كل امــرأة، فهنــاك التجويفــات الســادة، 
الكريمــة.  وباألحجــار  باأللمــاس  المرّصعــة  والتجويفــات 
بدّقــة  مصقــول  بيضــاوي،  كريــم  حجــر  خاتــم  كل  يتوّســط 

الفنــي. الــذكاء  عــن  تنــّم 
تــّم اختيــار األحجــار الكريمــة الملّونــة بدّقــة، فــكل حجــر يُعــّد 
رمــزاً مــن رمــوز الحــّب منــذ الِقــدم. يُجّســد الياقــوت األحمــر، 
المرّصــع علــى الذهــب الــوردي عيــار 18 قيــراط، لــون الشــغف 
والجمــال والشــجاعة والتضحيــة، وهــو حجــر الملوك بحســب 
وبحســب  القديمــة،  السنســكريتية  والكتابــات  اإلنجيــل، 

المعتقــدات الفارســية والهنديــة والصينيــة القديمــة.
أّمــا الزمــرّد األخضــر، المرّصــع علــى الذهــب األصفــر عيــار 18 
قيــراط، فيــدّل علــى التجــّدد والتناغــم والخصوبــة والحيــاة، 

واعتبرتــه حضــارات قديمــة مثــل الرومــان حجــراً شــافيًا.
ــار 18  ــض عي ــب األبي ــى الذه ــع عل ــافير األزرق، المرّص ــز الس يرم
قيــراط، إلــى الثقــة والــوالء واإليمــان والحقيقــة، واعُتبــر آلالف 

الســنوات رمــزاً مــن رمــوز الحكمــة واالحتــراز.
وبمــا أّن لــكل حجــر داللتــه الخاصــة، تُشــّكل هــذه الخواتــم 
الهديــة األجمــل لجميــع المناســبات، مــن عيــد الحــّب إلــى 
أو  خطوبــة،  كخاتــم  إهداؤهــا  يُمكــن  كمــا  الميــاد،  عيــد 
لاحتفــال بالمناســبات واللحظــات المهّمــة فــي حياتكــم. 
يُكمــن ارتــداء هــذه الخواتــم لوحدهــا أو تنســيقها مــع خواتــم 
ــزة تــروي ســطور  أخــرى مــن المجموعــة للتأّلــق بإطالــة ممّي

حكايــة الحــّب بيــن الشــريكين مــع مــرور الوقــت.

دار »فابرجيه« تطرح ألوانًا جديدة من خواتم
Love Rings

ثالثية من الخواتم المرصعة بالزمرد والياقوت والسافير
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كتبت حنان بديع 

الغنيــة  الشــواطئ  بأجمــل  محاطــة  جزيــرة  شــبه  ليســت  قطــر 
باللؤلــؤ أو واحــدة مــن أهــم الــدول المنتجــة للنفــط والغــاز فقــط 
، انمــا هــي دولــة لهــا مامــح فتيــة ، فهــي مجتمــع نشــط آخــذ فــي 
ممــا  الواعــد  والمســتقبل  االبتــكاري  بالتفكيــر  ويتميــز  التطــور 

يجعــل منهــا دوحــة تحظــى بتفــرد وتميــز ليــس لهمــا مثيــل . 
فباإلضافة الى التطور العمراني والتراث الثقافي العريق 

تزخر والمتميز الذي جذب أعدادا كبيرة من السياح فهي 
بالكثير من األماكن التي تمثل جهات ثقافية 

وتراثية وترفيهية .
هنــا نوجــز أهــم المناطــق التــي تشــكل بتنوعهــا 

وشــهرتها مامــح العاصمــة القطريــة الدوحــة 
التــي  البراقــة  اللؤلــؤة  هــذه   ، وضواحيهــا 

كانــت مأهولــة حســب االكتشــافات األثريــة 
والحفريــات والنقــوش منــذ األلــف الرابعــة 

قبــل الميــاد . 

كورنيش الدوحة 
إنــه كورنيــش الدوحــة الشــهير الــذي يعــد متنزهــًا ذي إطالــة بحرية 
يلتــف حــول خليــج الدوحــة بطــول ســبعة كيلومتــرات، ويتمتــع  
بإطــاالت خابــة علــى المدينــة تشــمل األبــراج الشــاهقة ومركــز 
أعمــال المدينــة والمجســمات البــارزة لمتحــف الفــن اإلســامي. 
التقليديــة  الخشــبية  الشــراعية  الســنبوك  قــوارب  وتعكــس 
المدينــة  ماضــي  ســحر  الصافيــة  الخليــج  ميــاه  فــي  المتجولــة 

تاريخهــا.  وعبــق 
سوق واقف 

للســوق  المزدحمــة  األزقــة  فــي  التجــول  يضاهــي  شــيء  ال   
المركــزي الرئيســي فــي الدوحــة، حيــث يعتبــر ســوق واقــف مكانــا 
مثاليــا للتمتــع بتجربــة تســوق أصيلــة فــي المدينــة واالســتمتاع 
ــة  ــة والهندســة المعماري بأجــواء التجــارة العربيــة التقليدي
الصغيــرة مجموعــة مذهلــة  المتاجــر  توفــر  المحليــة. 
منطقــة  بهــا  تشــتهر  التــي  المنتجــات  مــن 
والمأكــوالت  البهــارات  مــن  األوســط  الشــرق 
الطازجــة  كالتمــور  الشــهية  الموســمية 
العطــور  إلــى  والمكســرات، 

         لؤلؤة الخليج
وجهة سياحية متفردة وجذابة

سياحةقـــــــطر
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المشــغوالت  عــن  فضــا  والمابــس،  البراقــة،  والمجوهــرات 
كمــا   ، التذكاريــة  الهدايــا  مــن  واســعة  ومجموعــة  التقليديــة 
تضفــي الموســيقى والفنــون والعــروض الفنيــة الشــعبية علــى 
المــكان الــذي يضــم أيضــًا مركــزاً شــامًا للــزوار ســحراً فــوق ســحره 

وجاذبيتــه.  
المتحف اإلسالمي

يعــرض متحــف الفــن اإلســامي تشــكيلة رائعــة مــن المعروضــات 
البديعــة ألرقــى الفنــون والمشــغوالت اليدويــة لمختلــف أنحــاء 
العالــم اإلســامي، ويُعــرف بأنــه أحــد أفضــل الوجهــات الثقافيــة 
فــي المنطقــة بأســرها. فتأمــل جيــداً تلــك التشــكيات الحائــزة 

ــاج  ــى الزج ــش عل ــة ونق ــات فني ــن لوح ــا بي ــة، م ــز عالمي ــى جوائ عل
ومخطوطــات،  ومنســوجات  وخزفيــة  معدنيــة  ومشــغوالت 
ــامي  ــخ اإلس ــي التاري ــة ف ــة خاص ــوراً ذات أهمي ــد عص ــي تجس والت

كســلطنة مغــول الهنــد والدولــة الصفويــة.
 الحي الثقافي )كتارا(

فــي  المعمــاري  الفــن  إرث  كتــارا  الثقافــي  الحــي  يعكــس 
المنطقــة، كمــا تحفــل مســارحها الرائعــة وقاعــات العــرض فيهــا 
بذلــك  لتشــمل  العــام،  مــدار  علــى  المختلفــة  األداء  بعــروض 

الفنيــة.. والمعــارض  والعــروض  الموســيقية  الحفــات 
يُتــاح أمــام الزائريــن كذلــك العديــد مــن معالــم الجــذب الترفيهيــة 
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لاختيــار  المســتوى  رفيعــة  عالميــة  مطاعــم  وتشــمل  األخــرى، 
مــن بينهــا تقــدم مأكــوالت متنوعــة، فضــا عــن الشــاطئ العــام 
تقديــم  ومحــات  المائيــة  الرياضــات  بمختلــف  الزاخــر  الواســع 

بالحيــاة. النابضــة  واألســواق  والمشــروبات  المأكــوالت 

اللؤلؤة قطر
جائــزة  علــى  الحائــزة  والمســتدامة،  المتكاملــة  الجزيــرة  هــذه 
 2019  -  2018 لعــام  االســتخدامات«  متعــدد  مشــروع  »أفضــل 
مجموعــة  تضــّم  المرموقــة،  العربيــة  العقــارات  جوائــز  ضمــن 
الشــقق  تشــمل  معماريــًا،  المتميــزة  المناطــق  مــن  متنوعــة 
والمرافــق  البنتهــاوس  ومنــازل  هــاوس  التــاون  ومنــازل  والفلــل 
الترفيهيــة المتنوعــة، فضــًا عــن مرســى حائــز علــى جائــزة عالميــة، 

إلــى جانــب الشــواطئ الجميلــة الهادئــة، فضــًا عــن الســاحات 
المناســبة للمشــي، ومجموعــة واســعة مــن الحدائــق الطبيعيــة 

الخّلابــة.
يوجــد حاليــًا أكثــر مــن 350 محــًا فــي جزيــرة اللؤلؤة-قطر، يشــمل 
والمطاعــم  والمقاهــي  لألزيــاء  الشــهيرة  التجاريــة  العامــات 

وغيرهــا مــن المنتجــات.

الزبارة 
تقــع الزبــارة علــى الســاحل الشــمالي الغربــي مــن قطــر، وتتألــف 
مــن قلعــة الزبــارة التــي تــم ترميمهــا بعنايــة وحــرص تــام وكذلــك 
الموقــع األثــري المحيــط بهــا الــذي تبلــغ مســاحته )60 ألــف متــر 
التــراث  مواقــع  ضمــن  اليونســكو  مــن  مصنفــة  وهــي  مربــع(، 
العالمــي، وتعــد خيــر مثــال علــى المواقــع األثريــة الباقيــة ويشــمل 
الموقــع أطــال مدينــة الزبــارة الســاحلية التــي كانــت مــن أهــم 
مراكــز الغــوص للبحــث عــن اللؤلــؤ ومــن أهــم المراكــز التجاريــة 
اســتعملها قديمــًا  التــي  األثقــال  الخليــج، فهنــاك  فــي منطقــة 
ونقــوش  المســتوردة  الخزفيــة  والمشــغوالت  اللؤلــؤ  صيــادو 
قــوارب الســنبوك الشــراعية وشــراك األســماك واآلبــار والنشــاط 

الزراعــي وغيرهــا .
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خور العديد إحدى 
العجائب الطبيعية 
األكثر إثارة في قطر

كهف دحل المسفر 
أكثر وجهات قطر 

متعًة وإثارة
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خور العديد )البحر الداخلي في قطر(
وهــو إحــدى العجائــب الطبيعيــة األكثــر إثــارة فــي قطــر، ويُســمى 
أيضــًا »بالبحــر الداخلــي«. وقــد ُصنــف كمحميــة طبيعيــة مــن قبــل 
التــي  العالــم  فــي  القليلــة  األماكــن  أحــد  أنــه  اليونســكو، كمــا 
يشــق فيهــا البحــر طريقــه فــي قلــب الصحــراء. ال يمكــن الوصــول 
الرمليــة  الكثبــان  عبــر  إال  الميــاه  مــن  الهــادئ  االمتــداد  هــذا  إلــى 

متراميــة األطــراف.
وفقــًا لمنظمــة اليونســكو، يضــم خــور العديــد »طبيعــة خابــة« 
لــه فــي العالــم«. ويقطــن  بـــ »جمــال طبيعــي ال مثيــل  تتصــف 
المنطقــة مجموعــة فريــدة مــن أنــواع الحيوانــات، تشــتمل علــى 
ســاالت متنوعــة مــا بيــن نــادرة أو مهــددة باالنقــراض ، مثــل أنــواع 

ــاحف. ــن الس ــادرة م ن

متاحف ومعارض 
متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني

إنــه المتحــف الخــاص بالشــيخ فيصــل فــي الســامرية، الــذي يعــرض 

تاريــخ قطــر مــن خــال مجموعــة مقتنيــات شــخصية  جانبــًا مــن 
معروضــات  تضــم  المؤثــرة.  الشــخصيات  أهــم  مــن  لواحــد 
عددهــا  يصــل  التــي  المقتنيــات  مــن  مبهــرة  تشــكيلة  المتحــف 
إلــى أكثــر مــن 15 ألــف قطعــة، مــا بيــن فنــون جميلــة وقطــع أثريــة 
المنزليــة  األدوات  مــن  العديــد  عــاوًة علــى  ومعــدات شــخصية، 
المســتخدمة فــي الحيــاة اليوميــة التقليديــة والتــي تجســد الحيــاة 

القطريــة خــال حقبــة مــا قبــل االكتشــافات النفطيــة.
المتحف العربي للفن الحديث )المتحف( 

الفرنســي  المعمــاري  المهنــدس  صممــه  الــذي  »متحــف«  يقــع 
جيــن فرانســوا بوديــن فــي مدينــة الدوحــة التعليميــة، وهــو متحــف 
فريــد مــن نوعــه فــي المنطقــة؛ حيــث يضــم معــارض فنيــة عصريــة 
وبرامــج لعــرض الفــن المعاصــر مــن منظــور عربــي خالــص .يعتبــر 
المتحــف ســاحة جماهيريــة فريــدة للفنــون الجميلــة، وتُعــرض بــه 
نحــو 6 آالف قطعــة فنيــة تعــود لعصــور مختلفــة منــذ أربعينيــات 

القــرن التاســع عشــر حتــى يومنــا هــذا .
المســتودعات  غــرار  علــى  مصمــم  واســع  مــكان   : الــرواق   
الضخمــة، اســتضاف معــارض عديــدة كبــرى لفنانيــن مشــهورين 

سياحة
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العريبــي جعفــر  و  هيرســت  وداميــان  المهــدي  محمــد  مثــل 
مطافــئ: مقــر الفنانيــن الُمعــاد تطويرهــا، وهــي مــكان يضــم 
مجموعــة مــن االســتوديوهات التــي توفــر برامــج إقامــة للفنانيــن ، 

باإلضافــة الــى معــرض متاحــف قطــر 
متحف طوابع البريد العربي 

مركز سوق واقف للفنون 
معرض المرخية الفني 

مكتبة قطر الوطنية 

المواقع التاريخية )ماضي قطر اآلسر( 
أبراج برزان   

صــال  أم  قريــة  فــي  الدوحــة  ضواحــي  فــي  األبــراج  هــذه  تقــع 
محمــد، ، وتعنــي كلمــة بــرزان المــكان المرتفــع، ومــن المعتقــد 
أنهــا اســتخدمت لمراقبــة وحمايــة مصــادر الميــاه فــي المنطقــة 

القمــري. التقويــم  تحديــد  مواعيــد  ومراقبــة 
وهــي حتــى اآلن لــم يعــرف الغــرض الحقيقــي منهــا؛ لكــن أغلــب 
الظــن أنهــا شــيدت قبالــة البحــر لمراقبــة الســفن المقبلــة وكذلك 

صيــادي اللؤلــؤ أثنــاء عملهــم.

قلعة الكوت   
العشــرين  للقــرن  المبهــرة  المعمــاري  الفــن  معالــم  أهــم  أحــد 
)التــي  الكــوت  قلعــة  وُشــيدت  القطريــة.  العاصمــة  قلــب  فــي 
تســمى أيضــًا قلعــة الدوحــة( عــام 1927، وكانــت فــي األســاس 
مخفــر شــرطة لحمايــة ســوق واقــف القريــب. اســُتخدمت القلعــة 
كســجن أيضــًا، وهــي مربعــة الشــكل مــع ثاثــة أبــراج دائريــة وبــرج 
مســتطيل وأســوار بفتحــات مبنيــة علــى الطــراز القطــري فــي كل 

ــة. زاوي

 قلعة الوجبة   
 تقــع هــذه القلعــة غــرب الدوحــة، وبُنيــت فــي أواخــر القــرن الثامــن 
مــن  واحــدًة  تعــد  وهــي  عشــر،  التاســع  القــرن  بدايــات  أو  عشــر 
أقــدم الحصــون المتــاح لزائــري قطــر استكشــافها. تنبــع أهميتهــا 
التاريخيــة مــن كونهــا مــكان معركــة الوجبــة الشــهيرة عــام 1893 
والتــي ُهــزم فيهــا الجنــود العثمانيــون علــى يــد القــوات القطريــة، 
فضــا عــن كونهــا مــكان إقامــة العديــد مــن الشــيوخ خــال فتــرات 

ــة . ــة مختلف تاريخي

مكتبة قطر الوطنية 
يُعــّد مبنــى مكتبــة قطــر الوطنيــة، الــذي يقــع فــي قلــب المدينــة 
الهولنــدي  المعمــاري  المهنــدس  صّممــه  والــذي  التعليميــة، 
الشــهير رِم كولهــاس، تحفــة معماريــة تمثــل نموذًجــا لمكتبــات 
القــرن الحــادي والعشــرين. وقــد اســُتلهم تصميــم المبنــى مــن 
الزوايــا  مــن  مطويّتيــن  بعضهمــا  فــوق  موضوعتيــن  ورقتيــن 
ومســحوبتين إلــى األعلــى ويتيــح البهــو الرئيســي فــي المكتبــة 
للــزّوار مشــاهدة كل مــا توفــره المكتبــة، حيــث أن أرفــف الكتــب 
تشــكل جــزًءا متكامــًا مــن المبنــى  . وفــي قلــب المبنــى، تقــع 
المكتبــة التراثيــة، بمــا تحويــه مــن معــرض دائــم للكنــوز التاريخيــة 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الجوانــب  تغطــي  التــي  النفيســة، 

العربــي واإلســامي.  والعلميــة والدينيــة فــي العالميــن 

الكثبان الرملية الساحرة في قطر   
تعتبــر الكثبــان الرمليــة المنتشــرة فــي أنحــاء قطــر، ذات المناظــر 
الســائحين  باهتمــام  تحظــى  التــي  المعالــم  مــن  الخابــة، 

الترفيهيــة. الســفاري  برحــات  المغروميــن 
تمتــد المســاحات األكبــر للصحــراء جنــوب غــرب الدوحــة، وهــي 
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لرحــات  المثاليــة  المرتفعــة  الرمليــة  بكثبانهــا  تمتــاز  صحــراء 
فــي  المذهلــة  الطبيعيــة  بالمعالــم  االســتمتاع  أو  الســفاري 
المنطقــة. كمــا تقصدهــا العائــات نهــاراً كمقصــد للتنــزه فــي 
الطبيعــة لاســتجمام، وتعتبــر مشــاهد شــروق الشــمس وغروبهــا 
فــي الصحــراء، كمــا يعتبــر مشــهد  مــن اللحظــات األكثــر تميــزاً 
الســماء المضــاءة بالنجــوم مــاذاً رائعــًا لمحبــي تأمــل النجــوم.

كهف دحل المسفر  
يعتبــره الزائــرون إحــدى أكثــر وجهــات قطــر متعــًة وإثــارة؛ حيــث يتــألأل 
هــذا الكهــف الــذي يبلــغ عمقــه نحــو 40 متــراً ببريــق فوســفوري 
ذي منظــر رائــع ال مثيــل لــه. ويصــدر هــذا البريــق الفوســفوري مــن 
الترســبات الجبســية الموجــودة فــي وســط شــبه الجزيــرة وهــي 
ــًا باســم »ورود الصحــراء« )تراكمــات مــن  ظاهــرة تعــرف جيولوجي

بلــورات الجبــس تأخــذ شــكل الزهــور( . 
ولعــل أهــم مــا ياحــظ فــي كهــف دحــل المســفر المنحــوت بعمق 
الــذي يعطــي  أن أغلبــه يتشــكل مــن الجبــس الليفــي  40 متــراً 

أحيانــًا وهجــًا فوســفوريًا خفيفــًا يشــبه وهــج القمــر. 

غابات أشجار المانغروف في الذخيرة  
الخــور  مدينــة  شــمال  بالذخيــرة  المانغــروف  تنتشــر  غابــات 
الســاحلية علــى مســاحة شاســعة مزدهــرة بالنباتــات الطبيعيــة 
وســط الصحــراء المحيطــة بهــا مــن كل جانــب. وتشــتهر هــذه 
الطيــور  يجــذب  الــذي  البيئــي  بنظامهــا  النباتيــة  المنطقــة 
مالــك  وطيــور  الــوردي  النحــام  كطيــور  والمهاجــرة  المقيمــة 
قــوارب  بواســطة  الغابــات  هــذه  استكشــاف  الحزين.يمكــن 
الكايــاك التــي يوفرهــا العديــد مــن منظمــي الرحــات والشــركات 

مقدمــًا.   حجزهــا  ويمكــن  المختصــة. 

البحار القطرية   
منذ أجيال عديدة مضت، كان الصيد والغوص بحثًا عن 

اللؤلؤ الركيزة األساسية التي تعتمد عليها حياة العديد من 
المجتمعات، ورغم أن صيد اللؤلؤ لم يعد حرفة أساسية 

كالسابق منذ الثاثينات، إّلا أن المياه القطرية ال تزال غنية 

كورنيش الدوحة 
إطاللة بحرية خالبة

سياحة
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بتنوع الحياة البحرية. 
المهتمــون  الســائحون  ســيجد 
العديــد  الصيــد  رحــات  بتجربــة 
أمامهــم؛  المتاحــة  الخيــارات  مــن 
حيــث تنظــم العديــد مــن شــركات 
الســياحة رحــات صيــد فــي الصبــاح 

الباكــر وبعــد الظهيــرة علــى متــن مختلــف أنــواع المراكــب، بدايــًة 
مــن قــوارب الســنبوك الشــراعية التقليديــة وصــواًل إلــى القــوارب 

 . حجمــا  األصغــر  الســريعة 
التكوينات الصخرية في راس بروق   

وتشــكيات  القمــر  بســطح  شــبيهة  مذهلــة  طبيعيــة  مناظــر 
مــن  تجعــل  رائعــة  أشــكال  هيئــة  علــى  الريــاح  نحتتهــا  صخريــة 
غــرب قطــر مقصــداً مــن نــوع فريــد للســائحين والمقيميــن علــى 
حــد ســواء. تشــتهر المنطقــة المحيطــة بمنطقــة زكريــت وشــبه 
بشــواطئها  األبصــار  تخطــف  التــي  المنعزلــة  أبــرق  راس  جزيــرة 
الرمليــة النقيــة وبمحميــة الغــزالن البريــة ومناظــر أخــرى مذهلــة 
شــبيهة بســطح القمــر وتشــكيات صخريــة نحتتهــا الريــاح علــى 

رائعــة. هيئــة أشــكال مظليــة 
ليحصلــوا  الصخريــة  التكوينــات  تســلق  المنطقــة  زائــرو  يحــب 

علــى مجــال رؤيــة أوســع لشــبه الجزيــرة 
محببــًا  مقصــداً  تعتبــر  كمــا  القطريــة. 
للراغبيــن فــي قضــاء نزهــات أو التخييــم 
الشــروق  لمناظــر  صــور  اللتقــاط  ليــًا 
والغــروب الخابــة فــي ذلــك المــكان . 
قطر موطن السالالت النادرة من 

الطيور والزواحف  
بريــة متنوعــة، تضــم ســاالت  لحيــاة  تعــد قطــر موطنــًا متميــزاً 
نــادرة مــن الطيــور والزواحــف وصــواًل إلــى ســاالت المهــا العربــي 
الخرافيــة، ورغــم أن منــاخ قطــر الصحــراوي يحــد مــن تنــوع الحيــاة 
تــدب  األمطــار،  ســقوط  بعــد  ولكــن  فيهــا،  والحيوانيــة  النباتيــة 
الخضــراء  والشــجيرات  النباتــات  فتجــد  فيهــا  أخــرى  مــرة  الحيــاة 
تعــاود االزدهــار. لقــد انقــرض حيــوان المهــا العربــي، الــذي يعتبــر 
حيــوان قطــر القومــي منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي. ولكــن 
نســلها  إعــادة  إلــى  الدولــة  تبنتــه  الــذي  التكاثــر  برنامــج  أدى 

الماضــي. القــرن  ثمانينيــات  منــذ  الطبيعــي 
تجربة تسوق غنية في قطر

التســوق تجربــة جذابــة فــي قطــر التــي تحتــوي علــى مجموعــة 
مــن المراكــز التجاريــة العصريــة المميــزة مثــل  مــول قطــر وســيتي 

الحي الثقافي كتارا 
إرث الفن المعماري 

في المنطقة
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ســنتر الدوحــة المكــون مــن 5 طوابــق 
، إضافــة إلــى مــول فياجيــو ، مجمــع 
الندمــارك ، رويــال بــازا ، ســنتر بوينــت 
الخــور  مجمــع  الجونــا،  غايــت،  ذي   ،

وغيرهــا الكثيــر ، ناهيــك عــن األســواق التقليديــة مثــل ســوق واقــف 
… هنــاك  العمانــي  العســيري والديــرة والجبــر والســوق  وســوق 

التقليديــة والمجمعــات العصريــة . المزيــد مــن األســواق 
الحدائق والمتنزهات

ومــن الوجهــات المفضلــة تلــك الحدائــق التــي تنتشــر بالدوحــة 
ومنهــا:

لألطفــال  لعــب  ومنطقــة  اإلســامي  الفــن  متحــف  حديقــة   •
البحــر. شــط  علــى  الخابــة  الدوحــة  ومناظــر 

الرياضــة  وممارســة  للتنــزه  مســاحات  وتقــدم  أســباير  حديقــة   •
والمناظــر  البحيــرة  فــي  واألوز  البــط  بمشــاهدة  واالســتمتاع 

الجميلــة. الطبيعيــة 
• حديقــة دحــل الحمــام وفيهــا مجموعــة مــن المســاحات الخضراء 
والنباتــات والزهــور وأماكــن اللعــب إضافــة إلــى عــدد مــن الجســور 

وإطالــة علــى الفجــوة الكبيــرة والكهــف الموجــود فيهــا.

الحدائــق  مــن  الخريطيــات  حديقــة   •
. والهادئــة  البســيطة 

البــدع”  “حديقــة  أو  الرميلــة  حديقــة   •
علــى  وتتوفــر  الكورنيــش  مقابــل 
األكثــر  الحدائــق  مــن  فهــي  لذلــك  مجانــي  الســلكي  إنترنــت 

قطــر. فــي  شــعبية 
إنترنــت  وبهــا  الوكــرة  شــاطئ  بجــوار  العامــة  الوكــرة  حديقــة   •

أيضــا مجانــي 
لعــب  منطقــة  وفيهــا  البحــر،  مــن  بالقــرب  الشــيراتون  حديقــة   •

لألطفــال. رمليــة 
• حدائــق الحويلــة األربعــة بمدينــة خليفــة، تحتــوي علــى مناطــق 

لعــب وملعــب.
• حديقة بوسمرة أو حديقة الخليفات كما كانت تعرف سابقا.

وتحتــوي   ،2012 عــام  افتتحــت  التــي  األولمبيــة  بــرزان  حديقــة   •
ــدم  ــرة ق ــب ك ــة وماع ــس الطاول ــطرنج وتن ــات للش ــابح وقاع مس

والدراجــات. للمشــي  ومســارات  وتنــس 

لؤلؤة قطر حازت على 
جائزة »أفضل مشروع 
متعدد االستخدامات«
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اعداد : زهره السيد 

الحمــل ال يتطلــب مــن المــرأة تغييــر خزانــة ثيابهــا 
لــدى  يكبــر  فالبطــن  جــذري،  أو  فــوري  بشــكل 
الثالــث  الشــهر  نهايــة  فــي  الحوامــل  معظــم 
العاديــة،  المابــس  ارتــداء  معــه  يتعــذر  بشــكل 
أمــوااًل  الحامــل  تنفــق  أن  الضــروري  مــن  وليــس 
ارتداؤهــا  يقتصــر  جديــدة  مابــس  لشــراء  كثيــرة 
علــى فتــرة الحمــل فقــط، ويمكــن للمــرأة اجتيــاز 
المابــس  مــن  صغيــرة  بتشــكيلة  الحمــل  فتــرة 
حيــث  المطاطيــة؛  الخامــات  مــن  المصنوعــة 
تتوافــر قطــع ثيــاب ذات قّصــات مرنــة تتيــح للمــرأة 

الــوالدة أيضــًا. ارتداءهــا بعــد 
اختاري الخامات الطبيعية

ومــن الضــروري أن تختــار الحامــل خامــة مابســها 
بعنايــة فائقــة، حيــث تختــار الخامــات الطبيعيــة 
مثــل الحريــر أو القطــن أو الكتــان كونهــا تمنــح 

كوني أنيقة ومفعمة باألنوثة

أناقة
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ملمســها  بفضــل  بالراحــة  شــعوراً  الحامــل  المــرأة 
الناعــم علــى الجلــد.

موديــات  الحامــل  المــرأة  تختــار  أن  يستحســن  كمــا 
ــز التــي تحتــوي علــى خامــة مطاطــة، حيــث إنهــا  الجين
االنتفــاخ،  فــي  البطــن  تبــدأ  فعندمــا  للغايــة.  مفيــدة 
يمكــن للمــرأة فتــح عــروة الــزر العلــوي وتثبيــت حــزام 
ربــاط  فوقــه  ترتــدي  أن  علــى  العــروة،  عبــر  مطاطــي 

للحوامــل. المخصــص  البطــن 

امزجي ألوان ولكن بحذر 
عوضــًا  الواحــد،  اللــون  ذات  األلبســة  ارتــداء  اختــاري 
والنقــوش  األلــوان  مــن  العديــد  ذات  األلبســة  عــن 
والخطــوط، وبهــذا ســتجعلين جســمك يبــدو أطــول 
وأرشــق. وإن كنــت كبيــرة الحجــم خــال حملــك وقلقــة 
حيــال وزنــك الزائــد اختــاري ارتــداء ألــوان غامقــة ومــن 
اللمعــان والبريــق لمظهــرك مــن خــال  ثــم أضيفــي 

الملونــة. االحذيــة  أو  الشــال،  مثــل  االكسســوارات 

الفساتين الواسعة افضل خيار 
مهمــا كان شــكل وحجــم جســمك أثنــاء الحمــل، فــإن 
الفســاتين الواســعة خيــار جيــد لــك اثنــاء هــذه الفتــرة. 
اختــاري الفســاتين الواســعة القصيــرة أو الطويلــة، وإن 
كنــت ال تحبيــن شــكل ذراعيــك بإمكانــك ارتــداء ســترة 
فوقهــا لمظهــر أكثــر أناقــة، مــع كعــب عــاٍل أو حــذاء 

منخفــض.

الفساتين الواسعة 
افضل خيار 

موديالت الجينز التي 
تحتوي على خامة 

مطاطة مفيدة 
للغاية
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الشعر والماكياج 
ليــس عليــك االمتنــاع عــن االهتمــام بشــعرك ومكياجــك ألنــك 
حامــل، علــى العكــس اهتمــي بشــعرك ومكياجــك لتجعلــي 
وكونــي  وجمــااًل.  تميــزاً  أكثــر  الحمــل  فــي  إطالتــك  مــن 
كالكثيــر مــن نجمــات هوليــوود أثنــاء حملهــن، جنيفيــر لوبيــز 

وأنجلينــا جولــي والعديــد غيرهــن.

تألقي باالكسسوارات 
بالحيويــة،  المفعمــة  األلــوان  ذات  الشــاالت  ارتــدي 
والمجوهــرات، والحقائــب، واألحذيــة فهــذه القطــع تجعــل مــن 

وجمــااًل. أناقــة  أكثــر  مابــس  أيــة 
األحذية  المناسبة

وفيمــا يتعلــق باألحذيــة، يمكــن للمــرأة الحامــل ارتــداء األحذيــة 

أناقة

60



البوت النصفي ذو 
الكعب العريض 

في الشتاء، وحذاء 
البالرينا في الصيف.

ذات الكعــب القصيــر، مــع مراعــاة أال تكــون ضيقــة 
الحمــل  نهايــة  إلــى  ارتداءهــا  يمكــن  كــي  جــداً، 
النســاء  األقــدام. وتنصــح  تنتفــخ  أيضــًا، أي عندمــا 
الحريصــات علــى أناقتهــن بارتــداء البــوت النصفــي 
ذي الكعــب العريــض فــي الشــتاء، وحــذاء البالرينــا 

فــي الصيــف.
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رمــال  علــى  أحذيــة  بــدون  المشــي  الكثيــرون  يعشــق 
الشــاطئ أثنــاء تنزههــم علــى البحــر صيفــا، أثنــاء تســلقهم 
بطاقــة  ويشــعرون  شــتاء   التخييــم  عنــد  الرمليــة  الكثبــان 
وحيويــة نتيجــة ذلك، وللمشــي علــى رمــال الشــاطئ عــدة 
فوائــد صحيــة ربمــا اذا عرفنــا بعضهــا لتخلينــا عــن الحــذاء ومــا 
توحــي بــه األحذيــة مــن أناقــة فــي هــذه األوقــات القليلــة التــي 

تتــاح لنــا فيهــا فرصــة المشــي بحريــة وطفولــة ..

المشــي علــى رمــال الشــاطئ يســاعد علــى حــرق الكثيــر 
مــن الســعرات الحراريــة كونــه يتطلــب مجهــودا اكبــر، مقارنــة 

بالمشــي علــى االســطح الصلبة المســطحة.
عضــات  تعزيــز  علــى  الرمــال  علــى  المشــي  يســاعد 

وتقويتهــا. الســاق 
الشــاطئ  رمــال  علــى  المشــي  أن  االبحــاث  ذكــرت 
يمنــع إصابــات معينــة تتعلــق بالمفصــل والضغــط علــى 

والركبتيــن. الكاحليــن 
يســاعد  القدميــن،  حافــي  المشــي  أن  االطبــاء  يشــير 

واالكتئــاب. التوتــر  مــن  الحــد  علــى 
يســاعد المشــي بقدميــن عاريتيــن علــى الرمــل علــى 
التــي  الدراســات  مــن  الكثيــر  وهنــاك  االرض،  مــع  االتصــال 

يعمل على 
الحد من التوتر 

واالكتئاب

أسلوب حياة

ـافية القدمين فوائد للمشي حـــ 
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ــافية القدمين
ــى  ــض« عل ــى بـــ »التأري ــا يدع ــال أو م ــذا االتص ــد ه ــد فوائ تؤك

والــدم.  الوعائــي والمناعــة  القلبــي  الجهــاز 
 يســاعد علــى الحصــول علــى المزيــد مــن االكســجين 

وضــوء الشــمس وفيتاميــن د.
 واخيــرا واالهــم ان رمــال الشــاطئ تقــوم بعمــل مســاج 
إلــى  باإلضافــة  للجلــد،  طبيعــي  مقشــر  وتعتبــر  للقدميــن 
ان مــاء البحــر يعقــم القدميــن ويعالــج بعــض المشــكات 

التــي تتســب بهــا البكتيريــا الموجــودة فــي االحذيــة.
ارتــداء  يعشــقن  ممــن  المــرأة  عزيزتــي  تكونــي  لــم  إذا  لــذ 

األحذيــة وانتقــاء مــا يليــق بهــا مــن أشــكال وألــوان فــي كل 
المناســبات واالوقــات وتهفــو نفســك أحيانــا للتحــرر منهــا  
 ، القدميــن  حافيــة  المشــي  تعشــقين  كنتــي  ان  حتــى  أو 
فأعلمــي أن للمــرأة حافيــة القدميــن جاذبيتهــا الخاصــة أيضــا 

.. وتذكــري كلمــات الشــاعر نــزار قبانــي حيــن قــال :
قاتلتي ترقص حافية القدمين بمدخل شرياني

من أين أتيت ؟ 
وكيف أتيت ؟ 

وكيف عصفت بوجداني . 

يساعد المشي على 
الرمل على االتصال 

مع األرض 

مساج للقدمين 
ومقشر طبيعي 

فوائد للمشي حــ 
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كتبت : حنان بديع 

معظمنــا يعانــي وبشــكل يومــي عنــد 
االســتيقاظ مــن النــوم صباحــا ممــا يعرضنــا 

عصــر  فــي  بتنــا  حتــى   ، العمــل  فــي  للتأخــر 
الهاتــف الجــوال ندمــن الغفــوة بعــد رنيــن المنبــه 

فقــط لننعــم ببعــض دقائــق إضافيــة مــن النــوم 
الصباحــي  المنبــه  إزعــاج  مــن  الرغــم  ، وعلــى 
أرض  الــى  األحــام  عالــم  مــن  يعيدنــا  الــذي 
الواقــع إال أنــه ال غنــى لنــا عنــه فــي ايقاظنــا ، 
لكــن هــل تســاءلنا يومــا كيــف كان النــاس 

اختراعهــم  قبــل  الماضــي  فــي  يســتيقظون  
هــذا ؟  

اختــراع  تــدرج فــي  قــد  التاريــخ ســنجد أن اإلنســان  إلــى   بالعــودة 
طــرق للتنبيــه وايقــاظ النائــم فــي الوقــت المناســب  وقــد كان 
مــن ضمــن هــذه االختراعــات القليــل مــن المحــاوالت لصنــع منبــه 
صباحــي مثــل الســاعات الشــمعية هــذه االجهــزة البســيطة التــي 

الصينيــون،  اخترعهــا 
مســامير  غــرس  يتــم  كان 
فيهــا حتــى تســقط بعــد ذوبــان 
الطبــق  فــي  صوًتــا  محدثــة  الشــمع 
فتوقــظ  أســفلها،  الموجــود  المعدنــي 
النائــم ولكــن هــذه النمــاذج البدائيــة لــم يكــن 
حتــى  ولذلــك  عليهــا،  االعتمــاد  الممكــن  مــن 
بعــد االختراعــات األكثــر دقــة كان علــى اإلنســان أن 

فطــري. بشــكل  الوقــت  علــى  يعتمــد 
 عندمــا نخلــد إلــى النــوم تتبــدد رغبتنــا فيــه تدريجًيــا 
أثنــاء الليــل مــا يشــير إلــى موعــد اســتيقاظنا، تقــول 
جاكســون Jackson أنــه فــي حقبــة مــا قبــل صناعــة ســاعات 
المنبــه اعتــاد النــاس االســتيقاظ -علــى األرجــح- اعتمــاًدا 
شــروق  بأشــعة  والمقترنــة  المتراكمــة  النــوم  ســاعات  علــى 

الشــمس. 
 كمــا أن النــاس فــي الحقبــة المســيحية عــادًة مــا كانــوا يوجهــون 
أســرتهم باتجــاه الشــرق اعتمــاًدا علــى أن هــذا هــو مــكان قيامــة 

قبل ساعات المنبه
كيف كنا نستيقظ؟

أسلوب حياة
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هــذا  أن  أيًضــا  المحتمــل  مــن  ولكــن  المســيح، 
ــروق  ــع ش ــتيقاظ م ــن االس ــاس م ــن الن ــه مّك التوج

الشــمس.
حيــث  الحديــث  العالــم  تخيــل  الصعــب  ومــن 
يعتمــد اإلنســان علــى شــروق الشــمس وغروبهــا 

ليســتيقظ أو لينــام إال أن هنــاك طريقــة بســيطة 
أخــرى، لكنهــا ملحوظــة إذ أن  النــاس فــي الماضــي 

لــم يكــن باســتطاعتهم عــزل منازلهــم عــن ضوضــاء 
العالــم الخارجــي مثلمــا نفعــل اليــوم، فبالنســبة لمجتمــع 

كان يقــوم علــى الزراعــة قبــل الثورة الصناعيــة كانت ضوضاء 
وخــوار  الديــوك  نعيــق  صــوت  كان  جــًدا،  هاًمــا  شــيًئا  الطبيعــة 
األبقــار وهــي تنتظــر أن تُحلــب، يــؤرق نومهــم، كمــا كانــت تعمــل 
أجــراس الكنائــس كســاعات منبهــة، فالنــاس فــي الماضــي كان 

لديهــم دافــع شــخصي لاســتيقاظ مــن النــوم.
وقــد اظهــرت األبحــاث أنــه فــي بداية قيــام المملكــة الحديثة، خال 
هــذه الحقبــة كانــت ســاعات النهــار األولــى تعتبــر وقًتــا مقدًســا، 
حيــث يكــون اإلنســان أقــرب مــا يكــون إلــى اهلل باســتيقاظه فــي 
وقــت باكــر للصــاة، كمــا أن االســتيقاظ فــي هــذا الوقــت كان 

يعتبــر عامــة للصحــة واألخــاق الجيــدة.
وكان االعتقــاد، بأنــه كلمــا اســتيقظت مبكــًرا كلمــا فضلــك اهلل 
بالقــوة الجســدية، ولكــن مــن عــام 1600 حتــى عــام 1700 قــّل 
اعتمــاد النــاس علــى أنفســهم فــي االســتيقاظ مــع التوســع فــي 
صناعــة الســاعات المنبهــة الفانوســية ، التــي كانــت تتحــرك عــن 
طريــق الــوزن الداخلــي الــذي يجعــل الجــرس يضــرب، وبحلــول عــام 
ــا توظيــف قارعــي النوافــذ،  ــة ببريطاني 1800 قــررت العائــات الثري
نافــذة  بهــا  يقرعــون  طويلــة  عصًيــا  يحملــون  أشــخاص  وهــم 
شــخص محــدد حتــى يســتيقظ، وكان بعضهــم يســتخدم عــوًدا 
مــن البــوص مفرًغــا مــن الداخــل ليقومــوا بإلقــاء حبــوب البــازالء 

مــن خــال هــذا العــود علــى شــبابيك زبائنهــم.
الســاعات  علــى  االعتمــاد  كثــرة  بســبب   1940 عــام  وبحلــول 
المنبهــة بدائيــة الصنــع تعطلــت الســاعة البيولوجيــة لــدى أغلــب 

تدريجًيــا. النــاس 
ممــا يجعلنــا غيــر متأكديــن إن كان اعتمــاد النــاس فــي العصــر 

الحديــث علــى الســاعات المنبهــة شــيًئا جيــًدا أم ال.
قســًطا  لننــال  األســبوعية  لإلجــازات  انتظارنــا  أن  الحقيقــة  فــي 
أكبــر مــن النــوم هــو إشــارة إلــى أن النــاس تحتــاج إلــى زيــادة عــدد 
مبكــًرا،  النــوم  إلــى  بخلودهــم  األســبوع،  خــال  النــوم  ســاعات 
ولكننــا بــدًلا مــن أن نفعــل هــذا، ننغمــس فــي العمــل أكثــر و أكثــر 
ونقضــي أمســياتنا إمــا فــي مشــاهدة التلفــاز أو اســتخدام اجهــزة 
الكمبيوتــر أو الهواتــف الخليويــة وهــذا يــدل علــى أن النــوم ليــس 
الســاعات  اســتخدام  غيــر  آخــر  خيــار  لدينــا  فليــس  أولوياتنــا،  مــن 

المنبهــة.
ولهــذا فــإن التاريــخ يقــدم لنــا بعــض الــدروس المســتفادة، فهنــاك 
أدلــة أنــه فــي بدايــة التاريــخ الحديــث، حيــث تمتــع النــاس بصحــة 
جيــدة نتجــت عــن نومهــم الجيــد، وكان للنــوم طقــوٌس خاصــة 
وحشــو  مهدئــة،  عشــبية  مشــروبات  النــاس  اســتخدام  منهــا 
بأنشــطة  والقيــام  المعطــرة  المجففــة  بالزهــور  وســائدهم 
أخــرى لتســاعدهم علــى النــوم مثــل الصــاة أو القيــام ببعــض 

الهوايــات مثــل التطريــز قبــل النــوم مباشــرة .
ولــو أننــا ســنأخذ منهــم عبــرة فســتكون أن نضــع النــوم ضمــن 

بــه. أولوياتنــا اليوميــة، فلنغتنمــه ونســتمتع 

االعتماد على الساعات 
المنبهة عطل ساعتنا 

البيولوجية.

استيقظ الناس في 
الماضي على صياح 

الديوك وخوار األبقار
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كتبت : حنان بديع 

القهــوة ليســت فقــط أشــهى مشــروبات العالــم الســاخنة بــل 
هــي حســب اعتقــاد خبــراء الصحــة مــن أكثــر المشــروبات المفيــدة 
صحيــا إذ تتفــوق علــى الفاكهــة والخضــروات كونهــا مــن اكثــر 
المصــادر للحصــول علــى كميــات كبيــرة مــن مضــادات األكســدة 
المنبــه  المــادة  وهــي  بالكافييــن  الطبيعيــة  المصــادر  وأغنــى 

التــي تمنحنــا جرعــة مــن الطاقــة التــي تســاعدنا علــى الحفــاظ 
علــى يقظتنــا عنــد االحســاس بالتعــب . 

واذا عرفنــا أن القهــوة تعتبــر أكثــر الســلع تــداوال فــي العالــم بعــد 
النفــط الخــام اذ تحتــل المركــز األول مــن حيــث االســتهاك فــي 
أن  الضــروري  مــن  تجعــل  األهميــة  هــذه  فــإن  العربــي   الوطــن 
ــاخن  ــروب الس ــذا المش ــة له ــات التاريخي ــى المعلوم ــع عل نضطل
ذو الشــعبية الســاحقة ، فاألســطورة تقــول : أن قبيلــة أورومــو فــي 

القهوة
مشروب صحي خارق

أسلوب حياة

66



اثيوبيــا هــم أول مــن تعــرف علــى تأثيــر نبــات القهــوة المنشــط 
وكان أول تصديــر لبــذور القهــوة مــن أثيوبيــا الــى اليمــن ، حيــث 
وعنــد  القهــوة  بــذور  معهــم  يأخــذون  اليمنييــن  التجــار  كان 

 . بزراعتهــا  عودتهــم لوطنهــم يقومــون 
أمــا أول مــن حمــر بــذور القهــوة أو حمصهــا فقــد حــدث ذلــك عندمــا 
انتقلــت مــن اليمــن الــى مكــة فنســب الــى المملكــة العربيــة 
الســعودية بأنهــا أول مــن قــام بتخميــر بــذور القهــوة ف العالــم . 
البلــد  فهــي  ايطاليــا  الــى  انتقلــت  فقــد  ذلــك  بعــد  زراعتهــا  أمــا 
ــوة  ــت القه ــح بي ــا ، وافتت ــه زراعته ــت الي ــذي انتقل ــي األول ال األوروب
1727م  عــام  وفــي   ، 1645م  عــام  ايطاليــا  فــي  األول  األوروبيــة 
ُهربــت غرســات قهــوة مــن باريــس الــى البرازيــل فانتشــرت زراعتهــا 
القهــوة  بزراعــة  هــذا  يومنــا  حتــى  اشــتهرت  التــي  البرازيــل  فــي 
البرازيليــة وتصديرهــا حتــى منتصــف القــرن التاســع عشــر حيــث 

انتشــرت زراعتهــا علــى نطــاق واســع فــي اميــركا الوســطى . 
وتجــدر اإلشــارة الــى أن اليمــن هــو البلــد الوحيــد الــذي تــزرع فيــه 
شــجرة البــن بظــروف ال تتماثــل مــع الظــروف المناخيــة التــي تــزرع 

ــم .  ــن العال ــرى م ــق أخ ــي مناط ــا ف فيه
أمــا الهنــد فقــد وصلتهــا هــذه البــذور علــى يــد الصوفــي بابــا بــودان 
عندمــا قــام بتهريــب ســبع حبيبــات مــن حبــوب البــن مــن اليمــن 

الــى واليــة ميســور فــي الهنــد . 
واليــوم ، بعــد أن أصبحــت القهــوة مشــروبنا اليومــي فــإن هنــاك 

طــرق لجعلهــا مشــروبا صحيــا خارقــا : 
أوال : ال تشــرب القهــوة بعــد الثانيــة عشــر ظهــرا ، ألن احتســائها 

فــي وقــت متأخــر يصيــب مواعيــد النــوم باالضطــراب . 
أن  يمكــن  فالقهــوة   ، القهــوة  فــي  الســكر  مــن  تكثــر  ال   : ثانيــا 
تتحــول بســهولة الــى مشــروب مــؤذي للصحــة اذا تــم اغراقهــا 

بالســكر. 
ثالثــا: اختــر أفضــل أنــواع القهــوة ، فأنــواع القهــوة كثيــرة ويمكــن 
المعالجــة  أســلوب  علــى  باالعتمــاد  كبيــرا  اختافــا  تختلــف  أن 

وطريقــة نمــو حباتهــا .
رابعــا : تجنــب اإلكثــار مــن القهــوة ، توصــي وزارة الصحــة الكنديــة 
الــى  فانصــت   ، يوميــا  كوبيــن  القهــوة  اســتهاك  يتجــاوز  بــأال 
معهــا  تحــس  التــي  مــن  أكبــر  كميــات  تســتهلك  وال  جســدك 

 . باالرتيــاح 
خامســا : أضــف بعــض القرفــة الــى القهــوة ، وهــي عشــبة لذيــذة 
الــى  باإلضافــة  خــاص  بشــكل  القهــوة  مــذاق  مذاقهــا  يناســب 

دورهــا فــي تخفيــف جلوكــوز الــدم والكوليســترول.  
تتعــرض  اذ   ، الصناعيــة  القهــوة  مبيضــات  تجنــب   : سادســا 
مبيضــات القهــوة الــى الكثيــر مــن عمليــات المعالجــة وعوضــا 
عــن اســتعمال مبيــض القهــوة  جــرب أن تضيــف الــى القهــوة 
بعــض الكريمــات كاملــة الدســم المصنعــة مــن حليــب األبقــار 

   . األعشــاب  تتغــذى علــى  التــي 

أكثر السلع المتداولة 
بعد النفط الخام 

ايطاليا البلد األوروبي 
األول الذي زرع بذورها 

6 طرق لجعلها 
مشروبا خارقا 
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اعداد : زهره السيد 

تماريــن اللياقــة البدنيــة تكــون صعبــة و متعبــة و مملــة أحيانــا 
وال يحبهــا أحــد خاصــة إنــك يجــب أن تســتقطع وقتــا لتذهــب إلــى 
البدنيــة  اللياقــة  تماريــن  تتعلــم  أن  يمكنــك  االن  لكــن  و  الجــم 
وســهلة  بســيطة  تماريــن  خــال7  مــن  منزلــك  فــي  لتمارســها 

يمكنــك القيــام بهــا و أنــت مرتــاح فــي منزلــك . 

اللياقــة  تماريــن  أشــهر   : الضغــط  تماريــن   -  1
قــام  فالــكل  الضغــط   تماريــن  هــي  البدنيــة 

ببســاطة  هــي  و  مــا  مرحلــة  فــي  بتجربتهــا 
كاالتــي : ضــع كفيــك علــى االرض  

قدمــك  أطــراف  ضــع  و 

علــى األرض و أنــت تشــد جســمك و تفــرد قدميــك بالكامــل ثــم و 
أنــت محافــظ علــى ذراعيــك مســتقيمه اهبط بصــدرك على األرض 
لتقــوى عضــات  مــرات  الحركــة 10  أن تامســها كــرر هــذه  دون 
الذراعيــن و خاصــة العضــد  ثــم قــم واثبــت علــى وضــع الضغــط 
و قــم بثنــي إحــدى رجليــك نحــو جســدك لتقــوى عضــات بطنــك 
قــم بالتمريــن 10 مــرات ثــم بــدل مــع قدمــك االخــرى 
و احــرص علــى أن أصابــع قدميــك هــي التــي 
تلمــس االرض و ليــس ركبتيــك فيجــب ان 
مســتقيمه  و  مشــدودة  األرجــل  تكــون 
ليأتــي  األرض  تامــس   ال  و 

. بفاعليتــه  التمريــن 
القفــز   : القفــز   –2
مــن  بالحبــل 
اللياقــة  تماريــن 
نيــة  لبد ا
حتــى  الممتعــة 
الصغــار  أن 

كيف نصل إلى
لياقة بدنية عالية

7 تمارين بسيطة مارسها في المنزل

لياقة
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لــذا  القلــب  لتنشــيط  جــدا  مهمــة  وهــي  كلعبــة  يمارســونها 
البدنيــة  اللياقــة  أنــت تلعبينهــا ألنهــا أســهل تماريــن  تمتعــي و 

 . بالقلــب  تعتنــى  التــي 
اللياقــة  تماريــن  مــن   : الخلفيــة  الســاق  عضــات  تماريــن   -  3
تماريــن  هــي  المنــزل  فــي  ممارســتها  يمكنــك  التــي  البدنيــة 
عضــات الســاق الخلفيــة وهــي كاآلتــي : اســتلق علــى بطنــك 
علــى األرض و جســدك مســتقيم ارفــع إحــدى ســاقيك الــى األعلــى 
وهــي مشــدودة و ارفــع إحــدى ذارعيــك فــي نفــس الوقــت ثــم قــم 

. بالتبــادل 
4 - تماريــن اللــوح : أتــى هــذا االســم مــن ثبــات اإلنســان فــي وضــع 
اللــوح و هــو مــن تماريــن اللياقــة البدنيــة التــي تعمــل علــى شــد 
عضــات الجســد بأكملــه لــذا و أنــت علــى وضعيــة الضغــط اركــز 
ســاعديك علــى األرض و اثبــت علــى هــذا الوضــع لمــدة ال تقــل عــن 

20 ثانيــة لتقويــة العضــات األساســية فــي الجســم .
عضــات  بشــد  اهتممــت  أن  بعــد  االن   : القرفصــاء  تماريــن   -  5

جســدك تحتــاج أن تمــارس تماريــن اللياقــة البدنيــة التــي تســاعدك 
علــى حــرق الســعرات الحراريــة الزائــدة بالجســم لــذا تموضــع فــي 
وضــع القرفصــاء ثــم ســريعا اقفــز إلــى أعلــى و أنــت تمــد جســدك 

بالكامــل إلــى أعلــى و يديــك إلــى األعلــى .

6 - تماريــن الفخذيــن : هــذه مــن تماريــن اللياقــة البدنيــة الممتعــة 
و الســهلة قــف ثــم قــم بتحريــك فخــذك االيمــن إلــى الخــارج نحــو 

كوعــك ثــم العكــس
7 - تماريــن االندفــاع للقفــز : أحيانــا تحتــاج  تماريــن اللياقــة البدنيــة 
للقفــز  االندفــاع  تماريــن  مثــل  بهــا  للقيــام  خطــوات  ثــاث  إلــى 
فتحتــاج ألن تقــوم باآلتــي : ضــع يديــك علــى فخــذك ثــم اندفــع 
إلــى األمــام عــن طريــق ثنــى الركبــة ثــم قــف ألعلــى و أنــت تثنــى 
إحــدى قدميــك للــوراء ثــم اجلــس بنفــس الوضعيــة مجــددا و كــرر 

األمــر مــن جديــد .

 تمارين 
القرفصاء 

تساعد على 
حرق السعرات 

الحرارية

القفز بالحبل 
من تمارين 

اللياقة البدنية 
الممتعة
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اعداد زهره السيد 

تحتــاج الكليتيــن الــى عنايــة للمحافظة عليهــا بصحه 
جيــدة وخاليــة مــن االمــراض وهنــا تعــرف علــى اهــم 
ــث إن  ــن حي ــر الكليتي ــي تدم ــة الت ــادات الخاطئ الع
الكليتيــن فــي أجســامنا هــي مــن األعضــاء المهمــة 
لصحتنــا , فهــي تقــوم بتصفيــة الــدم فــي أجســامنا 
ــاج  ــادن، وإنت ــاص المع ــات، وامتص ــاج الهرمون ، وإنت
البــول، والقضــاء علــى الســموم، وتحييــد األحمــاض 
, ولذلــك هــو واحــد مــن أهــم األجهــزة فــي الجســم ، 

فيجــب الحفــاظ علــى صحــة الكليتيــن جيــدا . 

احذر هذه العادات لتحافظ على صحة الكليتين 
عادات تدمر الكلى

1. عدم شرب ما يكفي من المياه :
وظيفــة الكلــى األكثــر أهميــة هــو تصفيــة الــدم والتخلــص مــن 
كافيــة  بكميــات  المــاء  تشــرب  ال  عندمــا  والنفايــات.  الســموم 
خــال النهــار ، فــإن الســموم و النفايــات تبــدأ فــي التراكــم ويمكــن 

أن تســبب أضــرارا بالغــة فــي الجســم .
2. اضافة الكثير من الملح في النظام الغذائي :

جســمك يحتــاج الــى الصوديــوم أو الملــح للعمــل بشــكل صحيــح 
, ولكــن معظــم النــاس يســتهلكون الكثيــر مــن الملــح الــذي قــد 

عادات تدمر الكلى

صحة
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يرفــع ضغــط الــدم ويضــع الكثيــر مــن الضغــط علــى الكلــى . 

3. تأخير نداء الطبيعة  
ألنهــم  الميــاة  دورة  الــى  للذهــاب  الرغبــة  منــا  الكثيــر  يتجاهــل 
مشــغولون جــدا أو تجنــب الحمامــات العامــة . اإلحتفــاظ بالبــول 
علــى أســاس منتظــم يزيــد مــن ضغــط البــول ويمكــن أن يــؤدي 
إلــى الفشــل الكلــوي، وحصــى الكلــى، وســلس البــول . يجــب 

االســتماع إلــى جســمك عندمــا تدعــوه الطبيعــة .

4. تناول الكثير من المواد السكرية  
تظهــر الدراســات العلميــة أن األشــخاص الذيــن يســتهلكون 2 أو 
ــور  ــة لظه ــر عرض ــم أكث ــا ه ــكرية يومي ــروبات الس ــن المش ــر م أكث
عامــة  هــو  البــول  فــي  البروتيــن  وجــود  البــول.  فــي  للبروتيــن 

مبكــرة علــى أن الكليتيــن ال يقومــان بعملهــم كمــا يجــب .

5. نقص الفيتامينات والمعادن  
تنــاول الطعــام النظيــف ، فــي النظــام الغذائــي المكــون مــن 
الخضــار والفواكــه الطازجــة المهمــة لصحتــك العامــة ووظائــف 
 B6 فيتاميــن  مــن  الكثيــر  النقــص  أن  يمكــن   . الجيــدة  الكلــى 
الفشــل  أو  الكلــى  حصــى  مخاطــر  مــن  يزيــد  والمغنيســيوم 
حصــى  مخاطــر  مــن  للحــد  فائقــة  أهميــة  لهــم  الن   ، الكلــوي 
ال  األميركييــن  مــن  المئــة  فــي   80 إلــى   70 حوالــي   . الكلــى 
يحصلــون علــى مــا يكفــي مــن المغنيســيوم ، لذلــك قــد تكــون 
هنــاك خطــر لاصابــة بامــراض الكلــى أذا كنــت تعانــي مــن نقــص 

. المغنيســيوم 

6. استهالك الكثير من البروتين الحيواني  
اللحــوم  وخصوصــا  البروتيــن،  مــن  االســتهاك  فــي  اإلفــراط 
 . الغذائــي  التمثيــل  فــي  الكلــى  علــى  العــبء  يزيــد  الحمــراء، 
البروتيــن فــي النظــام الغذائــي يزيــد  لذلــك تنــاول المزيــد مــن 
الجهــد علــى الكلــى للعمــل بجديــة أكبــر ، وهــذا يمكــن أن يــؤدي 

إلــى تلــف الكلــى أو خلــل مــع مــرور الوقــت .

7. الحرمان من النوم  
النــوم  علــى  الحصــول  المهــم  مــن  كــم  جميعــا  ســمعنا  لقــد 
فــي الليــل جيــدا . ويرتبــط الحرمــان مــن النــوم المزمــن بكثيــر مــن 
تقــوم  الكلــى  أنســجة  الليــل  أثنــاء   , الكلــى  وأمــراض  األمــراض 
بإصــاح خايــا الجســم التالفــة ، حتــى تعطــي للجســم الوقــت 

للشــفاء وإصــاح نفســه.

8. االعتياد على تناول القهوة  
مثــل الملــح , فــإن الكافييــن يمكــن أن يرفــع ضغــط الــدم ويضــع 
االســتهاك  الوقــت  مــرور  مــع   . الكليتيــن  علــى  ضغطــا إضافيــا 

المفــرط للقهــوة يمكــن أن يســبب الضــرر للكلــى .

9. إساءة استخدام مسكنات األلم 
الكثيــر مــن النــاس يتناولــون المســكنات لــآلالم الصغيــرة , فــي 
حيــن أن هنــاك العديــد مــن الحلــول الطبيعيــة والعاجــات اآلمنــة 
المتاحــة . االســتخدام المفــرط أو تعاطــي مســكن لأللــم يمكــن 

أن يــؤدي إلــى تلــف شــديد فــي الكبــد والكلــى .

حافظ على صحة 
الكليتين بتجنب هذه 

العادات 

أمراض الكلى ، 
أمراض صامته 
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ترجمة وإعداد سماح عماش

ألبحــاث  األمريكــي  المعهــد  عــن   2018 عــام  صــدر  لتقريــر  وفًقــا 
التغييــرات  فــإن  لألبحــاث،  العالمــي  والصنــدوق  الســرطان 
اإليجابيــة فــي نمــط الحيــاة، بمــا فــي ذلــك تنــاول الطعــام الجيــد، 
والحفــاظ علــى وزن صحــي، والنشــاط البدنــي، يمكــن أن تقلــل 
مــن عــدد تشــخيصات الســرطان بنســبة 50 فــي المائــة، وتُعتبــر 
ممارســة الرياضــة واحــدة مــن أقــوى األدوات لتجنــب خطــر اإلصابــة 
مجلــة  فــي   2016 يونيــو  فــي  نُشــر  تقريــر  ففــي  بالســرطان، 
الوطنــي  المعهــد  فــي  الباحثــون  قــام   ،  JAMA Internal Medicine

والجمعيــة األمريكيــة للســرطان بتجميــع بيانــات حــول مــا يقــرب 
مــن 1.5 مليــون شــخص فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا، وخلصــوا 
إلــى أن التمرينــات يمكــن أن تقلــل مــن احتمــال تطــور 13 نوعــًا 

مــن الســرطان، كمــا لهــا دور فــي الحــد مــن اآلثــار الجانبيــة لعــاج 
الســرطان.

دور النشاط البدني
اإلصابــة  مخاطــر  تقليــل  فــي  البدنــي  النشــاط  دور  حــول 
لجمعيــة  األول  العلمــي  المديــر  باتيــل،  د.ألبــا  قــال  بالســرطان، 
الســرطان األمريكيــة ألبحــاث علــم األوبئــة، لصحيفــة هيلــث اليــن 
أن ممارســة التماريــن الرياضيــة لهــا العديــد مــن اآلثــار البيولوجيــة 

علــى الجســم، بمــا فــي ذلــك:
*خفــض مســتويات الهرمونــات أو تنظيمهــا، مثــل األنســولين 
واألســتروجين، وبعــض عوامــل النمــو المرتبطة بتطور الســرطان 

كســرطان القولــون والثــدي.
*المســاعدة فــي منــع الســمنة وتقليــل اآلثــار الضــارة لهــا، وخاصــة 
ــا الجســم فــي االســتجابة  تطــور مقاومــة األنســولين )فشــل خاي

الرياضة تقلل خطر اإلصابة
بـ١3 نوعًا من السرطان

الملف الطبي
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لألنســولين(.
*الحد من االلتهابات وتحسين وظيفة الجهاز المناعي.

ممــا  الصفراويــة،  لألحمــاض  الغذائــي  التمثيــل  عمليــة  *تغييــر 
المــواد  لهــذه  الهضمــي  الجهــاز  تعــرض  انخفــاض  إلــى  يــؤدي 

فيهــا. المشــتبه  المســرطنة 
عبــر  للتنقــل  الطعــام  يســتغرقه  الــذي  الوقــت  مقــدار  تقليــل   •
الهضمــي  الجهــاز  تعــرض  مــن  يقلــل  ممــا  الهضمــي،  الجهــاز 

محتملــة. لمســرطنات 
دراسات علمية

أثبتــت دراســات أجراهــا أطبــاء مــن الواليــات المتحــدة أن نســبة 
تقــل  الرياضــة  يمارســون  مــن  صفــوف  بيــن  الســرطان  انتشــار 
وخاصــًة  األرائــك،  علــى  الجلــوس  يؤثــرون  الذيــن  عــن  كثيــراً 
الصــدد،  هــذا  وفــي  والبروســتاتا،  والقولــون  الثــدي  ســرطان 
ــي  ــي ف ــب الرياض ــي الط ــه، أخصائ ــن هال ــور مارت ــول البروفيس يق
جامعــة ميونيــخ التقنيــة: »يؤثــر تنشــيط العضــات علــى عمليــة 
التمثيــل الغذائــي، وكذلــك ردود الفعــل علــى االلتهابــات، وعلــى 
خايــا  علــى  تأثيــر  لهــا  العوامــل  هــذه  وكل  النمــو،  هرمونــات 
الســرطان وتســاهم فــي أن تدمــر هــذه الخايــا نفســها بنفســها«.

القولــون  بســرطان  اإلصابــة  خطــر  يتراجــع  ذلــك،  علــى  مثــال 
بنســبة 25 % لــدى مــن يتحــرك بانتظــام، وال حاجــة هنــا للقيــام 
بتماريــن رياضيــة شــاقة، إذ يكفــي المشــي يوميــًا لمــدة نصــف 

دقيقــة.  45 لمــدة  الهوائيــة  الدراجــة  قيــادة  أو  ســاعة 
 ويقــول البروفيســور ميشــائيل شــونبيرغ مــن ميونيــخ: »المهم أن 
يُجهــد المــرء نفســه عــدة مــرات فــي األســبوع، وإذا مــا بــذل المــرء 
نشــاطًا أكبــر، ومــارس رياضــة الركــض لمــدة نصــف ســاعة، فــإن 
خطــر اإلصابــة بســرطان القولــون يتراجــع بنســبة 40 فــي المائــة«. 

  
مدة ممارسة التمارين

األطبــاء  ينصــح  بــل  فقــط،  للوقايــة  مهمــة  ليســت  الرياضــة 
حيــث  الرياضــة،  مزاولــة  فــي  باالســتمرار  بالســرطان  المصابيــن 
معــدالت  تحســين  علــى  الرياضيــة  التماريــن  ممارســة  تســاعد 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة لألشــخاص المصابيــن بســرطان الثــدي 
وكذلــك  الســرطانات،  مــن  وغيرهــا  والبروســتاتا  والقولــون 
مــن  الحــد  حيــث  مــن  األشــخاص  هــؤالء  حيــاة  نوعيــة  تحســين 
اآلثــار الجانبيــة لعــاج الســرطان. ويوصــي الباحثــون بــأن يمــارس 
الهوائــي  النشــاط  مــن  دقيقــة   30 بالســرطان  المصابــون 
المعتــدل 3 مــرات فــي األســبوع، وتدريــب القــوة مثــل األوزان 3-2 
مــرات فــي األســبوع، وهــذا طبعــًا بعــد استشــارة الطبيــب، فلــكل 
مريــض برنامــج رياضــي خــاص بــه، ويتــاءم مــع حالتــه، ويجــب أن 

أيضــًا. الكيميائــي  العــاج  لمرحلــة  مائمــًا  البرنامــج  يكــون 
فــي  المتخصــص  العامــة  الصحــة  أســتاذ  د.شــميتز،  ويقــول 
الســرطان بجامعــة واليــة بنســلفانيا، أن التوصيــة بممارســة 30 
النــاس  لجميــع  إيجابيــة  آثــار  لهــا  األســبوع   فــي  مــرات   3 دقيقــة 

بالســرطان. المصابيــن  فقــط  وليــس 
وفيما يتعلق بالوقاية من الســرطان، يمكن أن تســاهم التمارين 
والمــري  والقولــون  والثــدي  المثانــة  ســرطان  مــن  الوقايــة  فــي 

والكلــى والمعــدة وســرطان الرحــم، ويقــول شــميتز إن الحصــول 
علــى توصيــات بالجرعــة المثلــى للتمرينــات الازمــة للوقايــة مــن 
تأمــل  التــي  المتبقيــة  المفتوحــة  األســئلة  أحــد  هــو  الســرطان 
البحــوث المســتمرة فــي المســاعدة فــي اإلجابــة عليهــا، فيمــا قــال 
ألبــا باتيــل، أنــه أنــه كلمــا مارســت الرياضــة بشــكل أكبــر كان هــذا 
أفضــل، وفــي العمــوم ال تقــل إرشــادات النشــاط البدنــي العامــة 
 75 أو  المعتــدل  التمريــن  مــن  دقيقــة   150 عــن  بهــا  الموصــي 

دقيقــة مــن التمرينــات القويــة فــي األســبوع.
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ترجمة واعداد سماح عماش

ــد الســرطان أحــد أكثــر األمــراض الــذي تعرضــت للجــدل، فمنــذ  يُّع
حــول  والمفاهيــم  األفــكار  مــن  الكثيــر  حولــه  انتشــرت  ظهــوره 
أســباب هــذا المــرض وكيفيــة انتشــاره وعاجــه، وقــد تبــدو تلــك 
فــي  متأصلــة  تكــون  عندمــا  خاصــًة  للبعــض،  منطقيــة  األفــكار 
النظريــات القديمــة، علــى الرغــم من أنهــا خاطئة علميًا، ولألســف 
تــؤدي األفــكار والمعلومــات الخاطئــة عــن الســرطان إلــى قلــق ال 
داعــي لــه، بــل قــد تعيــق قــرارات الوقايــة والعــاج الجيــدة، وفــي هــذا 
المقــال نقــدم أحــدث المعلومــات المســتندة إلــى العلــم حــول 
بعــض الخرافــات الشــائعة عــن الســرطان والمفاهيــم الخاطئــة 

حولــه.

خرافة 1: عالج السرطان يؤلم أكثر مما يعالج
هــو  األســطورة  لهــذه  الرئيســية  األســباب  أحــد  إن  الحقيقــة: 
مرحلــة  فــي  عــادًة  اكتشــافها  يتــم  الســرطانات  مــن  العديــد  أن 
متأخــرة، وبالتالــي للحصــول علــى فرصــة للشــفاء عــادة مــا يكــون 
هنــاك حاجــة لــدورة عاجيــة قويــة، ففــي المراحــل المتأخــرة مــن 

الســرطان ينتشــر المــرض إلــى أماكــن أخــرى فــي الجســم، وهــذا 
مــا يــؤدي عــادًة إلــى انخفــاض معــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، 
هــذا باإلضافــة إلــى اآلثــار الجانبيــة الشــديدة التــي يســببها العــاج 
الكيميائــي والعــاج اإلشــعاعي، ولــكل مــا ســبق يشــكك الكثيــر 

مــن النــاس فــي فعاليــة عاجــات الســرطان التقليديــة.
الســرطان  تشــخيص  يتــم  عندمــا  أنــه  هــي  الحقيقــة  ولكــن 
العــاج  النجــاح باســتخدام  فــي مرحلــة مبكــرة، تكــون معــدالت 
التقليــدي أعلــى بكثيــر، لذلــك ينبغــي علــى مــن يهتمــون باآلثــار 
الجانبيــة أن يوازنــوا بيــن أهميــة إطالــة الحيــاة ونوعيــة الحيــاة عنــد 

اتخــاذ قــرار بشــأن العــاج.

خرافــة2: الهواتــف المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر 
ــالل  ــن خ ــرطان م ــبب الس ــف تس ــران الميكرووي وأف

ــعاع اإلش
الحقيقــة: جــاءت هــذه األســطورة عندمــا تبيــن أن اآلثــار اإلشــعاعية 
الناجمــة عــن القنابــل الذريــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة أســفرت 
عــن العديــد مــن حــاالت الســرطان، لذلــك بــدأ النــاس يربطــون 
اإلشــعاع بالســرطان، لكــن الحقيقــة هــي أن الهواتــف المحمولــة 

مفاهيم خاطئة حول 
أسباب السرطان وعالجه

 تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة يزيد معدالت
 نجاح استخدام العالج التقليدي 

 الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر 
والميكروويف ال تسبب السرطان

 إلغاء السكر من الحمية الغذائية ليس
 الحل لوقف نمو الخاليا السرطانية
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وأجهــزة الكمبيوتــر، وأفــران الميكروويــف تســتخدم فقــط موجــات 
الراديــو منخفضــة التــردد التــي ال تلحــق الضــرر بالجينــات وتســبب 
الكثيــر مــن اإلشــعاعات  الواقــع  فــي  الســرطان، كمــا أن هنــاك 
مــن حولنــا فــي البيئــة، ولــم يثبــت أي منهــا أنــه يســبب الســرطان، 
لكــن فــي المقابــل، يجــب أن يتوخــى األشــخاص الحــذر فــي بعض 
المناطــق ذات اإلشــعاع العالــي جــداً، كمــا هــو الحــال فــي غــرف 
األشــعة الســينية أو بعــض المواقــع الصناعيــة، وعــادة مــا تكــون 

هــذه المناطــق مقيــدة ومميــزة بعامــات »خطــر إشــعاعي«.

ــن  ــابهة ويمك ــرطان متش ــواع الس ــع أن ــة3: جمي خراف
ــة  ــس الطريق ــا بنف عالجه

الحقيقــة: الســرطان هــو االســم الــذي يُطلــق علــى مجموعــة مــن 
األمــراض ذات الســمات الشــائعة النقســام الخايــا غيــر المنضبــط 
الــذي ينتشــر فــي األنســجة المحيطــة، وهنــاك أكثــر مــن 100 نــوع 
مــن الســرطان، وكل نــوع  يتفاعــل بشــكل مختلــف فــي أجســام 
نفــس  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  لــدى  وحتــى  المرضــى، 
النــوع مــن الــورم، وفــي نفــس الجــزء مــن الجســم،  كمــا يمكــن 
أن تؤثــر أنــواع مختلفــة مــن التغييــرات الوراثيــة علــى الســرطان، 

ــف. ــكل مختل ــة بش ــون المعالج ــي أن تك ــك ينبغ ولذل
طبــي  فريــق  إلــى  الناجــح  الســرطان  عــاج  يحتــاج  مــا  وغالبــًا 
للعــاج،  المتاحــة  الخيــارات  الستكشــاف  ومتمــرس  متخصــص 

للتعافــي. مثاليــة  األكثــر  المســار  وتحديــد 

خرافة4: السرطان مرض مؤلم جدًا
وهــذه  مؤلًمــا،  الســرطان  يكــون  أن  جــًدا  النــادر  مــن  الحقيقــة: 
واحــدة مــن أكبــر المشــاكل، فالعديــد مــن أنــواع الســرطان قــد 
يكــون لهــا أعــراض قليلــة أو معدومــة، أو تكــون متشــابهة مــع 
أمــراض أخــرى، كمــا أن التشــخيص قــد يأتــي فــي مرحلــة متقدمــة 
متأخــرة، ومعظــم األلــم الــذي يتصــوره النــاس يرتبــط باالنزعــاج 
الناجــم عــن اآلثــار الجانبيــة لعــاج الســرطان كالعــاج الكيميائــي 
األدويــة  طريــق  عــن  األلــم  هــذا  تخفيــف  ويمكــن  واإلشــعاعي، 

وغيرهــا مــن تقنيــات إدارة األلــم.
خرافة5: المدخنون فقط يصابون بسرطان الرئة

فــي  يســهم  أساســي  خطــر  عامــل  التدخيــن  يُعتبــر  الحقيقــة: 
ــبب  ــرى تس ــل أخ ــًا عوام ــاك أيض ــة، إال أن هن ــرطان الرئ ــة بس اإلصاب
هــذا المــرض، كتاريــخ العائلــة والعوامــل الوراثيــة، كمــا يمكــن أن 
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يــؤدي التعــرض لمــواد مثــل األسبســتوس والــرادون واليورانيــوم 
فرصــة  زيــادة  إلــى  المباشــر  غيــر  الســلبي  والتدخيــن  والزرنيــخ، 
اإلصابــة بســرطان الرئــة، إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك أيًضــا حــاالت 
ســرطان رئــة ناجمــة عــن تنــدب فــي أنســجة الرئــة بســبب األمــراض 

الســابقة أو العــدوى.

خرافة6:السكر يزيد نمو السرطان
دراســة  إلــى  األرجــح  علــى  األســطورة  هــذه  تســتند  الحقيقــة: 
الجلوكــوز  نســبة  تســتهلك  الســرطانية  الخايــا  أن  أظهــرت 
)الســكر( أكثــر مــن الخايــا العاديــة، لهــذا خلــص بعــض النــاس 
إلــى أن الســكر »يغــذي« الســرطان بشــكل فعــال، ممــا أدى إلــى 
االعتقــاد بــأن الحــد مــن تنــاول الســكر يمكــن أن »يتســبب فــي 

الســرطانية. الخايــا  تجويــع« 
ولكــن الحقيقــة أن جميــع الخايــا تســتهلك الجلوكــوز للحصــول 
علــى الطاقــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت ســرطانية أم ال، وتميل 
الخايــا الســرطانية إلــى اســتهاك المزيــد مــن الطاقــة ألنهــا تنمــو 
بشــكل أســرع مقارنــة بالخايــا الطبيعيــة، وبالتالــي ال يوجــد دليــل 
علمــي علــى أن اســتهاك الســكر »يغــذي« خايــا الســرطان علــى 

مــن تطــور  الســكر يبطــئ  تنــاول  الخصــوص، وأن تقليــل  وجــه 
الســرطان.

ويقــول البروفيســور، سانشــيز أرانــدا، الرئيــس التنفيــذي لمجلــس 
األورام بأســتراليا، إن وقــف وصــول الســكر إلــى الخايــا الســرطانية 
متعطشــة  ســتصبح  الســليمة  الجســم  خايــا  أن  أيضــًا  يعنــي 
للســكريات الضروريــة، ممــا يقلــل كفاءة جهــاز المناعــة، وبالتالي 
لــن يكــون إلغــاء الســكر مــن الحميــة الغذائيــة الحــل لوقــف نمــو 
الخايــا الســرطانية ألن فــي ذلــك ضــرراً علــى خايــا الجســم األخرى.
 ومــع ذلــك اســتهاك كميــات كبيــرة مــن الســكر يرتبــط بازديــاد 
مخاطــر اإلصابــة بأمــراض ســرطان معينــة بمــا فــي ذلــك ســرطان 
ــادة مخاطــر  ــاد الــوزن وزي ي إلــى ازدي ــؤدِّ المــريء، كمــا يمكــن أن يُ
مخاطــر  مــن  يُزيــد  بــدوره  الــذي  والســكري  بالســمنة  اإلصابــة 

الســرطان. بمــرض  اإلصابــة 

 خرافــة 7: إذا لــم يكــن لديــك تاريــخ عائلي للســرطان، 
فأنــت فــي مأمــن منه

الحقيقــة: ينجــم الســرطان إلــى حــد كبيــر مــن عيــوب وراثيــة فــي 
الحمــض النــووي، لذلــك يعتقــد الكثيــر مــن النــاس أن عــدم وجــود 
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تاريــخ عائلــي للســرطان يعنــي أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يصابــوا 
بــه.

الســرطان  حــاالت  مــن   ٪  10  -  5 حوالــي  فقــط  الواقــع،  وفــي   
الحــاالت  مــن   ٪  95  -  90 تبقــى  ومــا  وراثيــة،  طفــرات  تســببها 
تنجــم عــن نمــط حيــاة الفــرد والبيئــة، كاإلدمــان علــى التدخيــن 
مثــًا أو التعــرض للمــواد الكيميائيــة المســببة للســرطان، ومــع 
ذلــك، يجــب فحــص األشــخاص الذيــن لديهــم تاريــخ عائلــي مــن 
الســرطان بشــكل منتظــم، والحفــاظ علــى نمــط حيــاة صحــي 

بالســرطان. لإلصابــة  أكبــر  مخاطــر  لديهــم  ألن 

ــورم  ــة ال ــرطان أو خزع ــة الس ــبب جراح ــة8: تس خراف
ــم ــي الجس ــرطان ف ــار الس انتش

الحقيقــة: إن فرصــة أن تتســبب الجراحــة فــي انتشــار الســرطان 
وباتبــاع  للغايــة،  منخفضــة  الجســم  مــن  أخــرى  أجــزاء  إلــى 
اإلجــراءات القياســية، يســتخدم الجراحــون طرًقــا خاصــة، ويتخــذون 
االنتشــار  مــن  الســرطانية  الخايــا  لمنــع  الخطــوات  مــن  العديــد 
خــال الخزعــات أو الجراحــة إلزالــة األورام. علــى ســبيل المثــال، إذا 
كان يجــب عليهــم إزالــة األنســجة مــن أكثــر مــن منطقــة واحــدة 

مــن الجســم، فإنهــم يســتخدمون أدوات جراحيــة مختلفــة لــكل 
منطقــة. 

خرافة9: المنتجات العشبية يمكنها عالج السرطان
إلــى أن  الدراســات تشــير  الرغــم مــن أن بعــض  الحقيقــة: علــى 
العاجــات البديلــة أو التكميليــة، بمــا فــي ذلــك بعــض األعشــاب، 
قــد تســاعد المرضــى علــى التغلــب علــى اآلثــار الجانبيــة لعــاج 
الســرطان، إال أنــه لــم يتــم اكتشــاف أي منتجــات عشــبية فعالــة 
العشــبية  المنتجــات  قــد تكــون بعــض  الســرطان، كمــا  لعــاج 
ضــارة عنــد تناولهــا أثنــاء العــاج الكيميائــي أو العــاج اإلشــعاعي 
ألنهــا قــد تتداخــل مــع كيفيــة عمــل هــذه العاجــات، لذلــك يجــب 
علــى مرضــى الســرطان التحــدث مــع الطبيــب حــول أي منتجــات 
والمكمــات  الفيتامينــات  ذلــك  فــي  بمــا  بديلــة،  أو  تكميليــة 

العشــبية، التــي قــد يســتخدمونها.
خرافة 10: السرطان سوف يعود دائمًا

للجــزء  بالنســبة  احتمــاًلا  أقــل  الســرطان  عــودة  فــرص  تكــون 
األكبــر مــن حــاالت الســرطان، خاصــًة فــي المراحــل المبكــرة أي 
المرحلتيــن األولــى الثانيــة، وحتــى فــي المراحــل الاحقــة، هنــاك 

أمــل فــي أال يعــود.
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ــة  ــة التجميلي ــات الجراحي ــر العملي ــي أكث ــة، ماه بداي
ــر؟ ــي قط ــة ف المطلوب

يتــم إجــراء جميــع العمليــات الجراحيــة التجميليــة فــي مستشــفى 
الجســم  وشــد  البطــن  رأب  البطــن،  تجميــل  مثــل  العمــادي 
الحلقــي، وتأتــي تلــك العمليــات فــي المرتبــة الثانيــة بعــد عمليــة 
عمليــات  بإجــراء  أيضــًا  ونقــوم  بالمستشــفى،  الســمنة  جراحــة 

والجفــون.  واألذن  األنــف  تجميــل 
ونتيجــة فقــدان المرضــى للــوزن فــي مــدة تتــراوح بيــن  6 أشــهر 
إلــى ســنة بعــد إجــراء جراحــة الســمنة، تظهــر ترهــات فــي الجلــد 
وتراكــم الدهــون فــي بعــض أجــزاء الجســم، عندهــا قــد تكــون 
هنــاك حاجــة لعمليــة جراحيــة تجميليــة كخطــوة تاليــة، للحصــول 

علــى شــكل جيــد للجســم وإزالــة المزيــد مــن الجلــد الزائــد.

ــا باجــراء عمليــة شــد الجســم الحلقــي، والمعروفــة  ونقــوم بدورن
جميــع  اســتخراج  علــى  فيهــا  ونركــز  360؛  الحــزام  بطريقــة  أيًضــا 
البطــن  أســفل  مــن  خاصــة  الجســم،  مــن  الزائــدة  الدهــون 
والظهــر، ونلجــأ لتلــك العمليــة عندمــا ال يكــون مــن الممكــن حــل 
المشــكلة مــن خــال عمليــة تجميــل البطــن البســيطة، وغالبــا 
فــي منطقــة  إلــى تحســين و شــد   المرضــى  مايحتــاج معظــم 
األرداف، والتــي هــي جــزء مــن عمليــة شــد الجســم الحلقــي أيضــا، 
وهــي عمليــة جراحيــة معقــدة تســتغرق مــن 4 إلــى 5 ســاعات، 
حيــث يتطلــب األمــر تغييــر وضعيــة المريــض أثنــاء العمليــة أكثــر 

مــن مــرة.
المرضــى  علــى  التجميليــة  الجراحيــة  العمليــات  تقتصــر  وال 
المرضــى  نســتقبل  بــل  البعــض،  يعتقــد  كمــا  النســاء  مــن 

د. درازان إريك  استشاري التجميل بمستشفى العمادي:

50% من المرضى يلجأون
 للتجميل بعد جراحة السمنة 

إريــك - استشــاري التجميــل بقســم الجراحــات التجميليــة  أكــد د. درازان 
بمستشــفى العمادي على أن قســم الجراحات التجميلية بالمستشــفى 
يضــم كادر طبــي علــى أعلــى مســتوى مــن الخبــرة والكفــاءة، بجانــب 
اســتخدام أحــدث التقنيــات وأكثرهــا فاعليــة لضمــان حصــول المرضــى 

علــى النتائــج المرجــوة.
أواًل  الســمنة  جراحــة  أجــروا  المرضــى  مــن   50% أن  حــواره  فــي  وأشــار 

ولجــأوا بعدهــا للجراحــات التجميليــة لشــد الجلــد المترهــل نتيجــة 
ــد مــن  فقــدان الــوزن، كمــا أشــار إلــى أن القســم يجــري العدي

الجراحــات التجميليــة ومنهــا زراعــة الشــعر بتقنيــة جديــدة 
للمرضــى،  ممكــن  ألــم  وأقــل  النتائــج  أفضــل  تضمــن 

وإلــى تفاصيــل الحــوار...

 طب التجميل 

78



يومًيــا،  الجنســين  مــن 
إجــراء  ويمكــن 
الجراحيــة  العمليــات 
للمرضــى  التجميليــة 
مــن كافــة األعمــار وحتــى 

إجــراء  يمكــن  كمــا  العمــر،  مــن  والســبعينيات  بالســتينيات 
مــن ســن 6 ســنوات. الترميميــة لألطفــال  الجراحيــة  العمليــات 
ومتــى يتــم اللجــوء إلــى عمليــات شــفط وشــد 

الدهــون؟
إلــى عمليــة شــفط وشــد الدهــون  يلجــأ العديــد مــن المرضــى 
مــن أجــل إصــاح التشــوهات والندبــات الناتجــة عــن العمليــات 
والذراعيــن. والثــدي والســاقين  الوجــه  الســابقة علــى  الجراحيــة 

ــاال  ــال إقب ــدي للرج ــر الث ــات تصغي ــى عملي ــل تلق ه
ــادي؟ ــفى العم ــي مستش ف

العمليــات  أكثــر  مــن  واحــدة  للرجــال  الثــدي  تصغيــر  عمليــات 
ــون  ــا يقبل ــن مرضان ــفى، و ٪20 م ــي المستش ــيوًعا ف ــة ش الجراحي
علــى اجــراء هــذه العمليــة، أمــا بالنســبة للمرضــى الذيــن يعانــون 
فــي  ولكــن  الدهــون،  شــفط  إلــى  نلجــأ  البســيط  التثــدي  مــن 
بعــض األحيــان خاصــة بعــد الخضــوع الــى جراحــة الســمنة، يعانــي 
المريــض مــن الجلــد المترهــل والدهــون الزائــدة، وفــي هــذه الحالة 
ألنــه  الدهــون  شــفط  عمليــة  إجــراء  يمكننــا  ال 
يتعيــن علينــا أيًضــا إزالــة الجلــد 
القيــام  مــع  

بالشــفط. 
أحــدث  ماهــي 
تلجــأ  التــي  الطــرق 
المستشــفى  إليهــا 
فــي عمليــات زراعــة 

؟ لشــعر ا
ســبتمبر،  بشــهر  العمــادي  مستشــفى  فــي  الشــعر  زراعــة  بدأنــا 
 follicular unit extraction ومنهــا  التقنيــات  أحــدث  ونســتخدم 
 follicular unit وهــي تختلــف عــن التقنيــة القديمــة التــي تســمى
transplantation، والتــي كانــت تتســبب فــي حــدوث ندبــات للمريــض 

الشــعر. وبصيــات  الجلــد  إزالــة  نتيجــة 
أمــا التقنيــة الجديــدة التــي نســتخدمها حالًيــا فهــي تعتمــد علــى 
أخــذ بصيــات واحــدة تلــو األخــرى، ويســتغرق اجــراء العمليــة وقتــا 
أطــول ولكــن معانــاة المريــض مــن األلــم بعــد العمليــة قــل مــع 

هــذه التقنيــة بشــكل كبيــر.
وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أن زراعــة الشــعر ممكنــة أيًضــا للحواجــب 
والرمــوش، وعــادة مــا تســتغرق عمليــة زراعــة الشــعر مــن 4 إلــى 
حيــث  الشــعر،  بصيــات  عــدد  علــى  المــدة  وتتوقــف  ســاعات،   8
يســتغرق زراعــة 500 إلــى 600 بصيلــة حوالــي 4 ســاعات، ويمكــن 
ســاعات،   8 إلــى   7 حوالــي  بصيلــة    1000 زراعــة  يســتغرق  أن 

ويفضــل زراعــة الشــعر قبــل ســن 65.
وكم تبلغ نسب نجاح عمليات زراعة الشعر؟

معــدل نجــاح عمليــة follicular unit extraction يصــل إلــى حوالــي 95 
٪ ، ولكــن النتائــج التظهــر مباشــرة بعــد العمليــة وانمــا  ال بــد مــن 
ماحظــة  لبــدء  األقــل  علــى  أشــهر   9 االنتظــار 

النتائــج.   

02٪ من مرضانا يقبلون على 
إجراء عملية تصغير الثدي للرجال 
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اعداد : زهره السيد 

اصفــرار االســنان أو التســوس أو تشــققات االســنان أو المســافات 
الغيــر متســاوية بينهــا … لــم يعــد ذلــك الهــم األكبــر لــدى الجميــع 
ولكــن يســعى الكثيــرون مؤخــراً إلــى الحصــول علــى ابتســامة 
كمــا  او  المشــاهير  ابتســامة  مثــل  وجميلــة  بيضــاء  مشــرقة 

هوليــود. ابتســامة  يســمونها 
ما هى ابتسامة هوليود ؟

هــو تعديــل االســنان للحصــول على االبتســامة االفضل واالنســب 
لمظهــرك وباللــون المناســب للــون بشــرتك ، ويكــون ذلك بعدة 
تركيبــات مختلفــة منهــا مــا هــو عاجــى ومنهــا مــا هــو تجميلــى ، 
وايضــا مــع مرعــاة شــكل االبتســامة فيمــا تحتاجــه مــن تبييــض 

اللثــة وتوريدهــا فــى اشــكال االبتســامة اللثويــة.
تركيبهــا  يتــم  تيجــان  : وتكــون عبــارة عــن  العاجيــة  التركيبــات 
 ، لاســنان الضعيفــة والمتشــققة ، وهنــاك منهــا عــدة خامــات 

الفــا. الزركــون  و  وااليماكــس  والزركــون  البورســلين  منهــا 
التركيبــات التجميليــة : وتكــون عبــارة عــن قشــور االســنان الخزفيــة 
 ، اللومينيــر  و  الفينيــر  ومنهــا   ، عدســات  عليهــا  يطلــق  كمــا  او 
وكاهمــا مصمــم بتقنيــة متطــورة لتتناســب مــع مقــاس االســنان 

ولونهــا.
كيف يتم عمل و تركيب ابتسامة هوليود؟

تحديــد  قبــل  هامــة  عوامــل  عــدة  االعتبــار  فــي  الطبيــب  يأخــذ 
ومنهــا: المريــض  البتســامة  الجديــد  الشــكل 

الطبيعــي  االســنان  للــون  المقــارب  هوليــود  ابتســامة  لــون   .1

ماذا تعرفون عن ابتسامة هوليود 

جمال
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العينيــن. بيــاض  للــون  واالقــرب  البشــرة  للــون  والمناســب 
2. تحليل متقن لشكل الفك واالسنان.

3. اختيــار الطبيــب مــا بيــن التركيبــات المطلوبــة وكًا منهمــا يتــم 
ــنان  ــة االس ــب حال ــة حس ــروط معين ــورة وبش ــة متط ــذه بتقني تنفي

وحســب اســتعداد المريــض.
يجــب علــى المريــض بعــد الحصــول علــى ابتســامة هوليــوود أن 
يواظــب علــى بعــض األشــياء للحفــاظ علــى صحــة اســنانه. مــن 
بالفرشــاة  اســنانه  االســنان وتنظيــف  اســتخدام غســول  أهمهــا 
بانتظــام والمتابعــة مــع الطبيــب المعالــج كل 6 أشــهر للتأكــد 
ــاد  ــا باالبتع ــأول ، وايض ــا أول ب ــة حالته ــنان ومتابع ــة االس ــن صح م
باســتخدام  القنانــى  أغطيــة  فتــح  مثــل  الســيئة  العــادات  عــن 
االســنان والتقليــل مــن األغذيــة القاســية مثــل المكســرات ومــا 

شــابه.
الخامات المستخدمة والفارق بينها :

لاســنان  عدســات  تســتخدم  خزفيــة  قشــور  هــو   : اللومينيــر   o 
ال  وســمكه   ، للســن  تخشــين  او  نحــت  الــى  يحتــاج  وال  االماميــة 

مليمتــر.  0.25 يتعــدى 

كعدســات  تســتخدم  التــى  الخزفيــة  القشــور  هــو   : الفينيــر   o 
لاســنان االماميــة و تحتــاج تخشــين او نحــت للســن ممــا يتــراوح 
ثــم يتــم وضــع الفينيــر   ، الــى 2.0 مليمتــر مــن الســن  بيــن 0.5 

 o الزركــون الفــا: وهــو مــن التيجــان عاليــة الشــفافية وامتصــاص 
الضــوء ويصلــح لاســنان االماميــة والخلفيــة حيــث يتميــز بقــوة 

وقســاوة الزركــون و جمــال العدســات.
الشــفافية وامتصــاص  االيماكــس عاليــة  تيجــان   : االيماكــس   o 
ليســت  انهــا  حيــث   ، فقــط  االماميــة  لاســنان  وتصلــح  الضــوء 

الطعــام. لمضــغ  لتصلــح  قاســية 
اســتخدامها  يفضــل  وقاســية  قويــة  تيجــان  هــو   : الزركــون   o 

شــفافيتها. ولقلــة  لقوتهــا  الخلفيــة  واالســنان  لاضــراس 
اســتخدامها  يفضــل  وقاســية  قويــة  تيجــان  هــو   : البورســلين   o 
مــع  قليــا  تتلــون  قــد  النهــا  ايضــا  الخلفيــة  واالســنان  لاضــراس 

االســنان. مقدمــة  فــى  تظهــر  اال  يجــب  وبالتالــى  الوقــت 
بمفهــوم  جديــدة  تقنيــة  عــن  عبــارة  وهــى   : فينيــر  دايركــت   o 
الحشــوات التجميليــة تســتخدم نفــس مــادة الفينيــر ويتــم الصــاق 
طبقــة الفينيــر مباشــرة علــى الســن ، وذلــك بعــد تخشــينه قليــا.
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إعداد : زهره السيد 

يحتــاج قــرار الــزواج إلــى الكثيــر مــن الدراســة والتمعــن، فالعاقــة 
الزوجيــة مــن أكثــر العاقــات حساســية، وتحتــاج إلــى درجــة عاليــة 
هــذه  علــى  مقبــا  كنــت  فــإذا  الزوجيــن،  بيــن  االنســجام  مــن 
الخطــوة، فعليــك اتبــاع النصائــح والتــي نســتعرضها علــى النحــو 

التالــي:

1- االنتباه إلى العالمات التحذيرية
إلــى بعــض العامــات التحذيريــة فــي تصرفــات  يجــب أن تتنبــه 
الشــريك، التــي يمكــن أن تشــكل خطــرا علــى عاقتكمــا الزوجيــة 
فــي المســتقبل، فعنــد الوقــوع فــي الحــب نحــاول التغاضــي عــن 

كل العيــوب.
2- الحديث عن المستقبل

يجــب أن تتحــدث مــع الشــريك  عــن حياتكمــا المســتقبلية، قبــل 
االرتبــاط بشــريك حياتــك، ومــا ترغبــان فــي فعلــه، مــع وضــع خطــة 
تســيران عليهــا بشــكل دائــم، وذلــك لتجنــب الحيــاة الفوضويــة، 

التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى االنفصــال.
3- تزوج فقط إذا كنت ترغب

وال تــدع أحــدا يؤثــر فــي قــرارك، فأنــت مــن ســيعيش هــذه التجربــة، 
فــي  الرغبــة  تكــون  أن  بالكامــل، ويجــب  نتائجهــا  ويتحمــل كل 

الــزواج نابعــة عــن قناعــة كاملــة لديــك.
4- حاول أن ترى األمور من وجهة نظر الشريك

لتتمكــن مــن تفهــم مــا يفكــر بــه، وتتوصــا ســويا إلــى حــل يرضي 
الطرفيــن فالنقــاش والجــدال أمــر حتمــي فــي العاقــة الزوجية.

5- الثقة أمر أساسي
العاقــة  عليهــا  تبنــى  التــي  األساســات  أهــم  أحــد  الثقــة  تعتبــر 
الزوجيــة، لذلــك يجــب حــل أيــة مشــكلة تتعلــق بالثقــة المتبادلــة 

بيــن الزوجيــن بشــكل فــوري، وإال فســتدمر هــذه العاقــة.
6- ناقش مع الشريك ماذا تريد من الزواج

يجــب أن يــدرك كا الطرفيــن، مــا الــذي يرغبــان بالحصــول عليــه 
مــن العاقــة الزوجيــة، فمعرفــة حاجــات الشــريك والعمــل علــى 

تلبيتهــا، يســاعد فــي ديمومــة العاقــة الزوجيــة.
7- دعم الشريك

نصائح ذهبية
للمقبلين على الزواج

مجتمع
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التــي  القــوة  عوامــل  مــن  االســتفادة 
وبالمقابــل،  الشــريك،  لدعــم  تمتلكهــا 
منــه،  تحتاجــه  دعــم  أي  علــى  الحصــول 
فالعاقــة الزوجيــة عاقــة تكامليــة، يســاعد 
فيهــا كل طــرف اآلخــر، فــي ســبيل ســعادة 

األســرة.
8- االحترام المتبادل

بــد  ال  الطرفيــن،  بيــن  المتبــادل  االحتــرام 
مــن أن يرافــق الحــب حتــى يتــم بنــاء عاقــة 
تحتــرم  أن  الضــروري  فمــن  ســليمة،  زوجيــة 
رغبــات وإمكانــات وآراء الشــريك، وبالمقابــل 
تحصــل علــى االحتــرام الــذي تنتظــره منــه.

9- مناقشة األمور المالية
أمــر  الــزواج،  قبــل  الماليــة  األمــور  مناقشــة 
أســس  علــى  زوجيــة  عاقــة  لبنــاء  ضــروري 
ســليمة، فباإلضافــة إلــى العوامــل الروحيــة 
والمشــاعر الصادقــة، ال بــد مــن توفــر أســاس 

مــادي قــوي تُبنــى عليــه هــذه العاقــة.
10- ال تحول الخالفات الصغيرة إلى 

مشكالت كبيرة
االختــاف بالــرأي أمــر ال بــد منــه فــي أيــة عاقــة، 
ومــن الضــروري أن يــدرك كل مــن الزوجيــن 
ذلــك، ويعمــان علــى حــل أيــة خافــات تنشــأ 
بــأن  لهــا  الســماح  وعــدم  بالحــوار،  بينهمــا 

تتفاقــم لتصبــح عصيــة علــى الحــل.

ال تحول الخالفات 
الصغيرة إلى 

مشكالت كبيرة

يجب االنتباه الى 
بعض العالمات 

التحذيرية في 
الشريك 

تزوج فقط إذا 
كنت ترغب في 

الزواج 
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كتبت : حنان بديع 

إذا كان الحــب هــو الكيميــاء المتبادلــة بيــن شــخصين ، والغــرام 
منــه  التخلــص  يســتطاع  ال  تعلقــا  بالشــيء  التعلــق  هــو  حرفيــا 
وبغــض النظــر عــن مفهــوم الحــب لــدى كل منــا أو عند الفاســفة 
فــإن هنــاك حقائــق غريبــه قــد ال يعرفهــا أغلبنــا عــن هــذا المســمى 

حبــا ، وهنــا ملخــص ألهــم تلــك الحقائــق : 
 1 - عندما يحدق عاشقين في عينيهما فإن نبضهما 

يصبح متزامًنا:
وجــدت إحــدى الدراســات الغريبــة أن القرنــاء الواقعيــن فــي الحــب 
أو العاقــات الغراميــة عندمــا يحدقــون فــي عينيهمــا فــإن معــدل 

ــا بعــد تحديقهمــا لمــدة ثــاث دقائــق. نبضهمــا يصبــح متزامًن

2- الوقوع في الحب يسبب تأثيرات عصبية مشابهة 
لتلك الناتجة عن تعاطي الكوكايين:

الوقــوع فــي الحــب مثــل تعاطــي جرعــة مــن الكوكايــن فــكا 
التجربتيــن يســببان التأثيــر علــى المــخ ويســببان إحساًســا واحــًدا 
بالنشــوة، وجــدت إحــدى الدراســات إن الوقــوع فــي الحــب ينتــج 
ــر علــى  مركبــات كيميائيــة محفــزة علــى اإلحســاس بالنشــوة تأث

12 منطقــة بالمــخ فــي وقــت واحــد.
3- األحضان تسبب إطالق مسكنات األلم الطبيعية:

هرمــون األوكسيتوســين أو مــا يعــرف بهرمــون الحــب والــذي يتــم 
إطاقــة أيًضــا مــع االحتضــان مهــم للغايــة، وجدت إحدى الدراســات 
أن جرعــة مــن األوكسيتوســين تقلــل الصــداع بشــكل ملحــوظ 
وفــي بعــض الحــاالت فــإن األلــم يذهــب تماًمــا بعــد 4 ســاعات، 

أغــــرب 
الحقـائق 
عن الحب

نفس
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يبــدو إننــا قــد نتجــه لألحضــان بــدًلا 
مــن األدويــة الكيميائيــة.

4- ليس من المتوقع استمرار عالقة بين شريكين 
متشابهين تماًما:

يتجاذبــون  المختلفــون  بــان  المعروفــة  المقولــة  تقــول  كمــا 
القرنــاء  المقولــة جزئًيــا،  تلــك  تثبــت صحــة  فــإن دراســة جديــدة 
مــن  طويــًلا،  تســتمر  ال  عاقتهــم  أن  يبــدو  تماًمــا  المتشــابهون 
الضــروري وجــود أساســيات متشــابهة عنــد كليهمــا فــي العاقــة 
ولكــن مــن الضــروري أيًضــا أن يتعلــم كل منهمــا مــن اآلخــر أشــياًء 

أيًضــا. مختلفــة 

5- لفظ “انكسار القلب” ليس مجاًزا:
أو  وجــدت دراســة إن األحــداث األليمــة الشــديدة مثــل االنفصــال 
الطــاق أو فقــدان شــخص محبــوب مــن الممكــن أن تســبب ألًمــا 
ــة  ــك الحال ــرف تل ــة وتع ــة المحيط ــب و المنطق ــي القل ــا ف حقيقًي
باســم )متازمــة القلــب المكســور(، تدفــع المحــن العاطفيــة المخ 
إلــى إفــراز مركبــات كيميائيــة معينــة تســبب ضعًفــا ملحوًظــا فــي 
ــم  ــس، يت ــر التنف ــدر وقص ــوي بالص ــم ق ــى أل ــؤدي إل ــا ي ــب مم القل

تشــخيصها غالًبــا علــى إنهــا نوبــة 
بالعــادة  النســاء  وتصيــب  قلبيــة 

أكثــر.

6- األشخاص الواقعون بالحب 
لديهم مواد كيميائية معينة مشابهة لتلك الموجودة 

عند المصابين بالوسواس القهري:
توضح إحدى الدراسات إن الناس أثناء مراحل الحب األولى يكون 

لديهم مستويات منخفضة من السيروتونين، المصحوب 
عادة مع اإلحساس بالرضى والسعادة، ومستويات مرتفعة من 

الكورتيزول المصحوب عادة مع الشعور بالقلق والتوتر، تماًما 
مثلما يحدث مع األشخاص المصابون بمرض الوسواس القهري 

7- التفكير في الحب يؤثر على اإلبداع  بشكل كبير:
وجــدت إحــدى الدراســات أن األشــياء التــي تذكــر بالحــب وتســبب 
التفكيــر  زيــادة  مســببة  التفكيــر  نمــط  علــى  تؤثــر  بــه  التفكيــر 
تماســك  علــى  قابليــة  أكثــر  الشــخص  تجعــل  كمــا   ، اإلبداعــي 
التفكيــر والتركيــز علــى التفاصيــل اللحظيــة أكثــر مــن األهــداف 

البعيــدة. والخطــط 

8- الوجه الجذاب أفضل من الجسم الجذاب من أجل 
عالقات طويلة األمد:

هنــاك دليــل علــى تغليــب الجســم علــى الوجــه عندمــا نبحــث 
عــن الشــهوة اللحظيــة ولكــن فــي العاقــات 
ــدث أي  ــس يح ــإن العك ــدة ف ــة والبعي الطويل
إننــا عــادة نبحــث عــن شــريك ذو وجــه جــذاب 

أكثــر.

لفظ “انكسار 
القلب” ليس مجاًزا

التفكير في الحب
 يؤثر على اإلبداع  
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أعلنــت الوكالــة الوطنيــة لإلعــام فــي لبنــان مقتــل لــص ســوري 
الجنســية  حــاول ســرقة فيــا الفنانــة نانســي عجــرم بمنطقــة نيــو 
ســهلة كســروان فــي العاصمــة بيــروت خــال تبــادل إلطــاق النــار 

بينــه وبيــن زوج الفنانــة الدكتــور فــادي الهاشــم.
وأوضحــت الوكالــة أن القتيــل يدعــى محمــد حســن الموســى، 
وأنــه دخــل فجــر اليــوم األحــد ملثًمــا إلــى فيــا الفنانة نانســي عجرم 
فــي نيــو ســهيلة كســروان بقصــد الســرقة، إال أنــه فوجــئ بزوجهــا 
فــادي الهاشــم يشهر مسدســه فــي وجهــه، وحصــل تبــادل إطــاق 
نــار بينهما ممــا أدى إلــى مقتــل الســارق علــى الفــور، وأن عناصــر 
مــن القــوى األمنيــة واألدلــة الجنائيــة حضــرت إلــى موقــع الحــادث 

لمباشــرة التحقيــق  . 
وفــي تطــور لإلحــداث اتهــم النائــب العــام االســتئنافي فــي جبــل 
قتــل  بجــرم  الهاشــم  فــادي  عجــرم  نانســي  الفنانــة  زوج  لبنــان 
المواطــن الســوري محمــد الموســى، وأُحيــل االتهــام إلــى قاضــي 

التحقيــق األول فــي جبــل لبنــان.
وبعــد الكثيــر مــن األقاويــل واألخبــار التــي تطرقــت لحادثــة قتــل 
تبــدل  عــن  تحدثــت  والتــي  الفنانــة     منــزل  دخــل  الــذي  اللــص 
مابــس اللــص، وكذلــك عــن فــارق التوقيــت فــي كاميــرا المراقبــة، 
ُمفبــرك وجــرت  المراقبــة  ان فيديــو كاميــرا  البعــض  اعتبــر  حيــث 
ــه الزميلــة  جويــس  ــراً أعدت تعديــات عليــه، عرضــت قنــاة MTV تقري

عقيقــي  شــرحت فيــه كل هــذه التفاصيــل.
عقيقــي أكــدت فــي تقريرهــا وبحســب رأي اختصاصــي فــي علــم 
الصــورة، أن الفيديــو صحيــح وليــس مفبــركًا، وأن مابــس اللــص 
لــم تتغيــر ألن نظــام التصويــر الخــاص بكاميــرات المراقبــة يُظهــر 
فالمابــس  حقيقتهــا،  غيــر  علــى  تصويــر  ل ا فــي  األلــوان  بعــض 
الســوداء التــي ارتداهــا اللــص ظهــرت بيضــاء فــي التصويــر وهــذا 

أمــر طبيعــي.
فأشــار  الفيديــو،  فــي  الزمنــي  بالفــارق  يتعلــق  مــا  فــي  أمــا 
االختصاصــي باتريــك عــودة الــى ان الفــارق ال يعنــي أن الفيديــو 

أمــر  هــو  بــل  »المونتــاج«  عبــر  لتعديــل  خضــع  أو  ومجتــزأ  ُمركــب 
طبيعــي ألن نظــام كاميــرات المراقبــة تعمــل علــى الحركــة، أي 
إن وجــدت حركــة فــي المحيــط الُمراقــب يتغيــر التوقيــت وإن ال 

التوقيــت. يتغيــر  ال  حركــة  يوجــد 
التواصــل  منصــات  علــى  كبيــرة  تفاعــات  الحادثة تثيــر  تــزال  وال 
االجتماعــي، فبينمــا تضامــن البعــض مــع الفنانــة اللبنانيــة ووضــع 
آخرون بروايــة  شــكك  النفــس،  عــن  الدفــاع  خانــة  فــي  الجريمــة 
عجــرم وزوجهــا، مشــيرين إلــى أن القتيــل كان أحــد العامليــن فــي 

منزلهــا.

في بيت نانسي عجرم

جريمة أم حادث؟

أخبار النجوم
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الفنانــة الكبيــرة وجميلــة الجميــات ناديــة لطفــى التــي أبدعت في 
كل مــا قدمــت مــن أدوار، فضــا عــن أدوارهــا الوطنيــة والقومية التي 

اشــتهرت بهــا طوال مســيرتها الفنية.
ــي  ــزان الت ــة األح ــتطع مقاوم ــم تس ــرة ل ــذه الم ــات ه ــة الجمي جميل
اجتمعــت عليهــا فــي فتــرة قصيــرة، وتســببت فــي تدهــور صحتهــا 
ودخولهــا غرفــة الرعايــة المركــزة، حيــث تعرضت لتدهــور مفاجــئ 
فــي حالتهــا الصحيــة أدى إلــى نقلهــا لغرفــة العنايــة المركــزة، حيــث 
فقــدت منــذ أيــام قليلــة دينا أباظــة زوجة ابنها الوحيد أحمد البشــارى، 
التــي نعتهــا علــى صفحتهــا بموقــع التواصــل االجتماعي بعــد أيام 
قليلــة مــن احتفــال عــدد مــن الفنانيــن بعيــد ميــاد النجمــة الكبيــرة 
الموافــق 3 يناير.واكتملــت أحــزان جميلــة الجميــات بفقــد صديقــة 
عمرهــا الفنانــة الكبيــرة ماجــدة والتــي رحلــت عــن عالمنــا أول أمــس 
الخميــس،  ونعتهــا الفنانــة ناديــة لطفى قائلــة أنهــا حزينــة بشــكل 

كبيــر علــى فــراق شــقيقتها فــي العمــل .
وقالت فــى تصريحــات صحفيــة: »صدمــت بخبــر وفــاة ماجــدة الــذي 
كان لــه أثــر مؤلــم علــى«. وأشــارت الفنانــة الكبيــرة إلــى أنهــا تعانــى 
مــن ارتفــاع كبيــر فــي درجــة الحــرارة وتشــعر بــأن آالمهــا تتزايــد بســبب 

أحزانهــا.

الدكتــور أشــرف زكــي نقيــب المهــن التمثيليــة والــذي يتابــع حالتهــا 
لحظــة بلحظــة صــرح باســتقرار حالتهــا وطمــأن محبيهــا فــي كل 

الوطــن العربــي .
وناديــة لطفــى فنانــة ذات رصيــد ضخــم مــن اإلبــداع والوهــج الفنــي 
جعلهــا القاســم المشــترك وكلمــة الســر فــي نجــاح عــدد مــن أعظم 
أفــام الســينما المصريــة، حيــث تســتحوذ علــى عــدد كبيــر مــن بيــن 
أعظــم 100 فيلــم فــي الســينما ومنهــا »الموميــاء، الناصــر صــاح 
الدين، الخطايا، أبى فوق الشــجرة، المســتحيل، الســمان والخريف.. 

وغيرهــا«.

أسباب وراء تدهور 
حالة الفنانةنادية 

لطفي الصحية

رحلــت عــن عالمنــا الفنانــة الكبيــرة ماجــدة الصباحــي عــن عمــر يناهــز 89 عامــا بعــد حيــاة 
حافلــة بالفــن والعطــاء، وكشــف بعــض المقربــون مــن الفنانــة الراحلــة تفاصيــل الســاعات 
األخيــرة فــي حيــاة الفنانــة الكبيــرة مؤكديــن أنهــا كانــت طبيعيــة ولــم تكــن تعانــي مــن 
صباحــا  كعادتهــا  اســتيقظت  الراحلــة  الكبيــرة  الفنانــة  أن  المصــادر  وأكــدت  المــرض،  
وتناولــت طعــام اإلفطــار وتحدثــت مــع المســاعدين فــي منزلهــا وطلبــت كــوب مــن الشــاي 

ــا. ــي منزله ــة ف ــي جالس ــرة وه ــها االخي ــت أنفاس ــده لفظ ، وبع
وانتقلــت الفنانــة الكبيــرة ماجــدة الصباحــي إلــى جــوار ربهــا بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء 
تاريــخ  فــي  عامــات  أصبحــت  التــي  األفــام  وبطولــة  بالتمثيــل  فيهــا  تكتــف  لــم  الفنــي 

 ، الســينما 
ولــدت الفنانــة الراحلــة ماجــدة الصباحــي فــي طنطــا، وحصلــت علــى شــهادة البكالوريــا 
الفرنســية، وكان أبوهــا موظفــا فــي وزارة الموصــات بــدأت حياتهــا الفنيــة وعمرهــا 15 
إلــى ماجــدة، حيــث كانــت اســمها “عفــاف علــى  ســنة دون ِعلــم أهلهــا وغيــرت اســمها 
كامــل الصباحــي”، حتــى ال يعرفهــا أحــد، وكانــت بدايتهــا الحقيقيــة عــام 1949 فــي فيلــم 

“الناصــح “،إخــراج ســيف الديــن شــوكت مــع إســماعيل يــس .

اللحظات األخيرة في حياة
 الفنانة ماجدة الصباحي
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أقصر نجمات السينما والتلفزيون 
عــادة مــا تبــدو النجمــات فــي أجمــل صــورة ، يســاعدهن 
حجمــا  الصــورة  علــى  تضفــي  الشاشــة  أن  ذلــك  فــي 
غيــر واقعــي فــا ياحــظ المشــاهد علــى االغلــب  قصــر 
قامتهــن واذا اســتعرضنا أطــوال أقصــر نجمــات التلفزيون 
كبيــر  عــدد  أن  سنكتشــف  باألرقــام  العربيــة  والســينما 
منهــن قصــار القامــة وهــو مــا ال يبــدو بشــكل واضــح علــى 
الشاشــة ، وقــد تربعــت الفنانــة شــيرين عــادل علــى رأس 
 147 الــى  يصــل  بطــول  عربيــة  فنانــة  كأقصــر  القائمــة 
ســم لتكــون بذلــك هــل األقصــر بيــن نجمــات هــذا الجيــل . 

يارا 157 سم
نانسي عجرم  157سم
ميريام فارس 150 سم 
مي عز الدين 152 سم

منى زكي 150 سم
كنده علوش 154 سم

شيرين عبد الوهاب 150 سم 
شيرين عادل 147 سم 

شذى حسون 158 
رزان مغربي 149 سم 

دنيا حايك 155 سم 
ديانا حداد 153 سم 

أخبار النجوم
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سالف فواخرجي 
تستعيد ذكرياتها 

بنشر صور طفولتها

السر وراء جمال شعر شريهان

ذكريــات  فواخرجــى،  ســوالف  الســورية  الفنانــة  اســتعادت 
طفولتهــا بصــورة قديمــة منــذ طفولتهــا، حيــث نشــرت ســوالف 
علــى حســابها الرســمى بموقــع »انســتجرام« ، صــورة لهــا منــذ 
ســاف   ..... منشــتقلنا  »و  قائلــة  عليهــا  وعلقــت  طفولتهــا  أيــام 

فواخرجــي«، ولقــت الصــورة تفاعــل كبيــر مــن محبيهــا ومتابعيهــا 
عــل مواقــع التواصــل االجتماعــي وبعــض الفنانيــن العــرب الــذى 

أبــدوا اعجابهــم بصورتهــا وأيــام الطفولــة.

بــه  ، تميــزت  مــن منــا ال يتذكــر شــعر شــريهان األســود الطويــل 
النجمــة منــذ بداياتهــا الفنيــة وهــي طفلة وحتى اعتزالهــا التمثيل 
وابتعادهــا عــن االضــواء بســبب مرضهــا لســنوات طويلــة إال أنهــا 
عــادت للظهــور وبــكل تألــق بيــن الفتــرة واألخــرى عبــر صفحاتهــا 
صورهــا  بأحــدث  معجبيهــا  علــى  تبخــل  ولــم  انســتغرام  علــى 

والتــي عــادت لتخطــف األنظــار بشــعرها الطويــل ... 
الســرطان  مــرض  مــن  ســنوات  مــدى  علــى  معاناتهــا  ورغــم 
لكــن ذلــك لــم يخطــف مــن وهــج شــعرها وال قلــل مــن طولــه 

 . االنســيابي 
فــي  لنــا  تتــرك  أن  شــريهان  االســتعراضية  الفنانــة  عودتنــا  وقــد 
والمميــزة  المبتكــرة  شــعرها  لتســريحات  جميلــة  صــور  ذاكرتنــا 
إضافــة الــى لــوك الشــعر الناعــم الطويــل المســدل علــى ظهرهــا 
خصوصــا عبــر اطاالتهــا فــي الفوازيــر التــي تألقــت بهــا واشــتهرت 

 .
إال أن شــريهان ســبق وكشــفت فــي لقــاءات ســابقة لهــا عــن ســر 
جمــال وطــول شــعرها بــل وكثافتــه علــى مــدى الســنوات والــى 

يومنــا هــذا ..
والســر يكمــن فــي اســتخدامها وصفــة عربــي قديمــة ، إذ تســتخدم 
مهــروس  أو  ناعــم  بشــكل  تقطيعــه  يتــم  حيــث  الثــوم  وصفــة 
ويصــب عليــه زيــت الزيتــون ثــم يتــم وضعــه فــي مرطبــان زجاجــي 
ويتــم تركــه فــي الشــمس لمــدة أســبوع ويســتخدم المزيــج بعــد 

ذلــك كحمــام زيــت للشــعر اســبوعيا.  
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كشــفت شركة سامســونغ أخيــرا عــن مشــروعها المنتظــر 
»نيــون« وهــو عبــارة عــن روبــوت دردشــة )شــاتبوت( 

ــري.  ــي البش ــذكاء االصطناع لل
الدردشــة  علــى  تقــوم  تكنولوجيــا  هــو  والشــاتبوت 
ــاهدته  ــن مش ــة معينة، يمك ــا خوارزمي ــم به ــي تتحك الت
ــول  ــد الدخ ــده عن ــذي تج ــات ال ــدوق المحادث ــال في صن مث
ــاعدتك  ــرض مس ــذي يع ــات وال ــع المنتج ــع بي ــى مواق عل
ــع أو  ــة البي ــوص عملي ــاراتك بخص ــن استفس ــة ع أو اإلجاب

المنتجــات .
ولكــن ليــس المقصــود مــن هــذه الدردشــة الواقعيــة مــن 
ــر  ــا أكث ــن »لجعلن ــر ولك ــل البش ــل مح ــونغ أن تح سامس
مصممــة  ليســت  لسامســونغ، فهي  وفقــا  إنســانية«، 

ــئلة.  ــن األس ــة ع ــة أو لإلجاب ــي خدم ــل مقدم للعم
مــن  خرجــت  -التــي  الغامضــة  الشــركة  وبــدأت 
أيضــا  تعــرف  والتــي  تيكنولوجيــز-  شركة سامســونغ 
ــون«  ــمى »ني ــي تس ــا الت ــرض تقنيته ــتار الب، بع باسم س
الس  فــي   2020 االســتهالكية  معرض المنتجــات  فــي 
ــاؤه  ــم إنش ــي ت ــن افتراض ــا »كائ ــاس، ووصفتها بأنه فيغ
ــى  ــدرة عل ــع الق ــي، م ــان حقيق ــه إنس ــدو كأن ــابيا ليب حس

إظهــار المشــاعر والــذكاء.« 
ويظهــر نيــون مقاطــع فيديــو تشــبه شــخصيات حقيقيــة. 
وقالــت الشــركة فــي مناقشــة مشــتركة مــع الصحفييــن، 
»إن نيــون ليســوا مســاعدين أذكيــاء أو أجهزة أندرويــد 
أو نســخا مــن بشــر حقيقييــن«. وال يمكنهــم إخبــارك 
بالطقــس أو كــم كان عمــر أبراهــام لنكولــن عندمــا 

ــي . توف
الذيــن  نيون بــاألوالد  شــخصيات  الشــركة  وشــبهت 
حيــث  مســتقل،  كائــن  ولكنهــم  آباءهــم،  يشــبهون 
ــى  ــارب. وعل ــن التج ــم م ــاعر والتعل ــار المش ــه إظه يمكن
عكــس مســاعدي الــذكاء االصطناعــى، ال يعرف نيــون كل 
ــات  ــب تحديث ــت لطل ــة لإلنترن ــوا واجه ــم ليس ــيء، وه ش

ــك.  ــة لدي ــيقى المفضل ــغيل الموس ــس أو لتش الطق
ــراء  ــا إلج ــم تصميمه ــك، ت ــن ذل ــدال م ــه ب ــت أن وأوضح
حيــث  حقيقــي،  إنســان  مثــل  والتصــرف  محادثــات 

جديــدة  مهــارات  وتعلــم  ذكريــات  بإمكانهم تشــكيل 
ــس  ــل لي ــى األق ــادي، عل ــيد م ــم تجس ــس لديه ــن لي ولك

اآلن.
ويمكــن للنيــون المســاعدة فــي المهــام الموجهــة نحــو 
ــام  ــي المه ــاعدة ف ــا للمس ــن تخصيصه ــداف أو يمك األه
ــل  ــم العم ــث يمكنه ــانية، حي ــة إنس ــب لمس ــي تتطل الت
مدرســين أو مستشــارين مالييــن أو مقدمــي خدمــات رعايــة 
ــي  ــميين أو مذيع ــن رس ــل متحدثي ــال عن العم ــة، فض صحي

ــون.  تلفزي
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــي إن ــرض ح ــي ع ــون ف ــال ني وق
ــر  ــم مظه ــن له ــاس حقيقيي ــمات أن ــتعارة س ــه اس تمكن
ــة  ــخا دقيق ــون نس ــن أن يك ــه ال يمك ــل، فإن ــوت مماث وص
للبشــر الحالييــن. وكل نيــون فريــد مــن نوعــه، بشــخصيته 

ــة . الخاص
ــرات  ــس مختب ــون ورئي ــركة ني ــذي لش ــس التنفي وقال الرئي
»هنــاك  صحفــي-  بيــان  -فــي  براناف ميســتري  ســتار 
ــا  ــف نوع ــل أن نضي ــا، ونأم ــى كوكبن ــواع عل ــن األن ماليي
آخــر. ســيكون النيــون أصدقــاء لنــا، ومتعاونيــن، وأصحابنا، 
ــن  ــات م ــكل ذكري ــورون وتتش ــتمرار ويتط ــون باس يتعلم

ــم.«  تفاعالته

نيون ..صديقك 
الكائن االفتراضي الذكي

تكنولوجيا
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إعداد : زهره السيد 

فــي فيلمــه »حيــاة خفيــة« يعــرض المخــرج  »تيرانــس ماليــك« قصــة 
حقيقيــة عــن المــزارع النمســاوي »فرانــز« الــذي يعيــش حيــاة هادئــة 
مــع زوجتــه وأمــه وأطفالــه فــي الريــف النمســاوي، تشــترك األســرة 
خطــاب  األســرة  تســتلم  األطفــال،  وتربيــة  الزراعــة  أعمــال  فــي 
الحــرب  إبــان  العســكري  للتدريــب  الرايــخ  قبــل  مــن  اســتدعاء 
العالميــة الثانيــة. يذهــب 
فرانز إلــى التدريب 
يتــم  وحيــن 
ه  ؤ عا ســتد ا
ف  لصفــو
لجيــش  ا
ي  ز لنــا ا

يرفــض أن يقســم يميــن الــوالء لهتلــر، وموقفــه هــذا لــم يكــن 
يــرى  ألنــه  أخاقــي  موقــف  لكنــه  سياســية،  بدوافــع  موجًهــا 
الحــرب شــيًئا يفتقــد لإلنســانية، وينتهــك اآلخريــن ويدمــر األبريــاء 

. لطبيعــة ا و
القــس ليطلــب مســاعدته،  إلــى  )فرانــز(  األمــور ويذهــب  تتعقــد 
تعقيــًدا،  إال  األمــر  يزيــد  لــن  الرفــض  ألن  بالطاعــة  األخيــر  ينصحــه 
المــوت  إلــى  بــه  ســتودي  لهــا،  قيمــة  ال  وإصــراره  فرانــز  تضحيــة 
وأســرته ســتدفع الثمــن. لكــن )فرانــز( لــم يتخــذ موقفــه بنــاء علــى 
حــب البقــاء الفطــري، لكــن عمــًلا بالمقولــة المســيحية الشــهيرة 

»مــاذا يفيــد المــرء إذا مــا ربــح العالــم وخســر نفســه؟«
لكــي  للتعذيــب  هنــاك  ويتعــرض  معســكر  إلــى  )فرانــز(  يُنقــل 
يتراجــع عــن موقفــه، ثــم إلــى برليــن لتتــم محاكمتــه، وفــي القريــة 
تتعــرض زوجتــه للنبــذ، فــي بدايــة الفيلــم يخاطــب فرانــز زوجتــه 
يحتــاج  وال  مــرة؟«  أول  فيــه  تقابلنــا  الــذي  اليــوم  تذكريــن  »هــل 
)ماليــك( أكثــر مــن جملــة كهــذه وفــاش بــاك بســيط ليلخــص 
قصــة الحــب بينهمــا، تلــك التــي تتواصــل بينهمــا حتــى مــع ابتعاد 
)فرانــز( وتعــرض الزوجــة للمضايقــات، لكنهــا تســتمر فــي التدفــق، 

الحــب ال يمــوت، وال ينبغــي أن نســمح بهــذا. 
»ماليــك« مخــرج شــاعر يتجــول فــي جوانــب خفيــة مــن النفــس 
البشــرية، يتعمــق فــي جوهــر األمــور. فــي أفامــه الثاثــة الســابقة 
ماليــك«  »تيرانــس  للجــدل  والمثيــر  الغامــض  المخــرج  حــاول 
فــي عالــم ســيطرت  الســريع للهويــة  التطــور  مطــاردة 
بالضيــاع  الشــعور  فيــه  وانتشــر  الغربــة،  فيــه 
فيــه  وتوالــت  والعقائــدي،  العاطفــي  والتشــوش 

اإلنســانية. هزائــم 
مدهشــة  بساســة  النفــس  إلــى  الفيلــم  ينفــذ 
علــى  لطــرف  باالنتصــار  يهتــم  وال  شــديدة  وجــرأة 

سينما

A HIDDEN LIFE  فيلم حياة خفية
اكتسح شاشات السينما بقوه

بطولة : اوغست ديهل ، فاليري باشنر
حرب المعتقدات والشكوك وهواجس الروح 
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حســاب الطــرف اآلخــر. كل المناصريــن لهتلــر فــي الفيلــم يبــررون 
موقفهــم بأنــه يدافــع عــن  بــاده ويســعى لنهضتهــا، ولــم يقــدم 
الفيلــم أي معــارك أو مشــاهد حربيــة لتؤثــر فــي تلقــي المشــاهد، 
وهــل  تبــدأ؟  أيــن  مــن  والثــورة،  التغييــر  إلشــكالية  ويتعــرض 
الموقــف الفــردي لشــخص ســيؤثر فــي األمــر، أم أن عجلــة الحيــاة 

الــدوران؟ فــي  ستســتمر 
يتوقــف  لــم  يتعــرض لحيــاة خفيــة لبطــل   فيلــم »حيــاة خفيــة« 
عنــده الزمــن، عــاش ومــات فــي الظــل لكنــه منــح البشــرية ســبًبا 
أن تســتمر. حيــاة خفيــة ليــس فيلًمــا سياســًيا أو حربًيــا بالمعنــى 
الشــائع، لــم يهتــم بالحــرب أو بصعــود النازيــة، لكــن اهتمامــه 
يتركــز علــى الفــرد وســعيه للتصالــح مــع خياراتــه رغــم شــعوره 
بالعجــز، هــذا التصالــح الــذي ربمــا يتعــرض المــرء بســببه إلــى 
عــذاب ضخــم، لكــن هــذا العــذاب هــو وســيلة التطهــر والخاص  

الجمــال  ماليــك،  ســينما  يميــز  مــا  كل  علــى  الفيلــم  يحتــوي 
والشــاعرية والطبيعــة، الكاميــرا التــي تراقــب الشــخصيات فــي 
حركــة ناعمــة مــن زوايــا مختلفــة وتقتــرب منهــم فــي حميميــة 
الموســيقى  بالقلــق والشــك. واســتخدم  الشــعور  تنقــل  حتــى 
الكاســيكية لمنــح الفيلــم طابًعــا روحًيــا. واتبــع الســرد الخطــي 
ولــم يعتمــد علــى المتاهــات والســرد المتداخــل كمــا فــي أفامــه 
الثاثــة الســابقة. فيلم حربــي عــن الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن 

وهواجــس  والشــكوك  المعتقــدات  حــرب  داخليــة،  فيــه  الحــرب 
حركــة  خــال  مــن  يمكنــك  تشــعر.  الكاميــرا  يجعــل  إنــه  الــروح، 
هــذا  فيلمــه  فــي  وترددهــا.  شــخصياته  بتيــه  تشــعر  أن  كاميــرا، 
ينــأ ماليــك عــن االســتخدام المفــرط لحركــة الكاميــرا كمــا كان 
ــن  ــة لك ــرا المتحرك ــعة والكامي ــة الواس ــتخدم العدس ــًرا، يس مؤخ
والشــكل  الشــعري  الطابــع  فيلمــه  يمنــح  جــًدا  مــوزون  بمقــدار 
بصمــة  الصوتــي  التعليــق  لحكايتــه.  الــازم  الحالــم  التأملــي 
ال  لكنــه  مكثــف  بشــكل  يســتخدمه  ماليــك،  لتيرانــس  مميــزة 
الصــورة  بيــن  مذهــل  تناغــم  هنــاك  البصــري،  التعبيــر  يقتحــم 
والصــوت، كاهمــا يدفــع الحــدث ويضــيء الدرامــا ويعــزز وحــدة 

األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  الصوتــي  التعليــق  الشــخصيات، 
يظهــر كأنــه همســات أو صلــوات تأتــي مــن خــارج 

ــز(  الــكادر، حتــى الرســائل التــي يرســلها )فران
إلــى زوجتــه تبــدو كأنهــا مناجــاة منــه 

إلــى نفســه وإلــى اهلل، تعكــس 
وشــكوكه  وحيرتــه  عذابــه 

الشــعور  هــذا  ويكتمــل 
المتماســك  األداء  فــي 
بالجســد  والتعبيــر 

والوجــه.
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 المقادير:
- السكر البني : ملعقة صغيرة 

- بابريكا : ملعقة كبيرة )مطحونة( 
- برش البرتقال : ملعقة صغيرة 

- ملح : ربع ملعقة صغيرة 
- سمك الفيليه : 4 شرائح 

طريقة التحضير
1. اخلطــي الســكر البنــي والبابريــكا وبشــر البرتقــال والملــح 

فــي طبــق.
2. ادهنــي طبــق الفــرن بالقليــل مــن الزيــت وضعــي شــرائح 

الســمك الفيليــه فــي الطبــق.
3. وزعي التتبيلة فوق السمك من كل الجهات.

4. أدخلــي الطبــق للفــرن علــى حــرارة متوســطة إلــى عاليــة 
واشــويه لمــدة 10 دقائــق.

أو  األرز  جانــب  إلــى  ســاخنًا  وقدميــه  الطبــق  وجــه  حمــري   .5
الرغبــة. حســب  النودلــز  أو  الخضــار 

اطباق صحية لرجيم صحي
موائد

فيليه
سمك 

بالبرتقال 
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المقادير

- دجاجة )منظفة ومفتوحة( 
- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة 

- بقدونس : ملعقة صغيرة )طازج ومفروم( 
- عصير الليمون : ربع كوب 

- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
- أوريغانو : ملعقة صغيرة )مجفف( 

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير
1. اخلطي عصير الليمون وزيت الزيتون في طبق.

2. أضيفــي الملــح واألعشــاب المجففــة والبقدونــس والفلفــل 
واخلطــي. واألوريغانــو  األســود 

3. أضيفــي الدجاجــة واخلطــي حتــى تتغطــى بالتتبيلــة وغطــي 
الطبــق واتركيــه فــي الثاجــة ليلــة كاملــة.

4. ضعــي الدجاجــة فــي طبــق الفــرن وغطيهــا بــورق األلمنيــوم 
وأدخليهــا الفــرن علــى حــرارة 200 درجــة لمــدة ســاعة وربــع.

5. ازيلي ورق األلمنيوم وحمريها.
البطاطــس  أو  الســلطة  جانــب  إلــى  ســاخنًا  الدجــاج  قدمــي   .6

الرغبــة. حســب  والخضــار 

دجاج بالفرن
مع االعشاب

بالليمون 
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المقادير
- معكرونة : علبة )بيني( 

- صدر الدجاج : 3 صدور )حجم كبير( 
- البصل : نصف كوب )مفروم( 

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
- القرفة : رّشة )مطحونة( 

- صلصة طماطم : كوب 
- جبن البارميزان : حسب الرغبة 

طريقة التحضير
1. اسلقي المعكرون صفيها واتركيها جانبًا.

2. حّمــي الزيــت فــي مقــاة واســعة علــى حــرارة متوســطة وقّلبــي 
فيــه البصــل حتــى يذبــل.

3. أضيفــي قطــع الدجــاج وقّلبــي مــن وقــت إلــى آخــر حتــى تنضــج 
القطــع مــن كل الجهــات.

4. نّكهــي بالملــح، الفلفــل األســود والقرفــة ثــّم أضيفــي صلصــة 
الطماطــم.

5. اغلــي المزيــج علــى حــرارة متوّســطة حتــى تســمك الصلصــة 
قليــًا.

تتداخــل  حتــى  وقّلبــي  المســلوقة  المعكرونــة  أضيفــي   .6
. ت نــا لمكو ا

7. انثــري القليــل مــن جبــن البارميــزان علــى وجــه الطبــق وقدميــه 
ســاخنًا.

معكرونة 
بالصوص 

االحمر
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معــادن  مــن  طفلــك  طبــق  فــي  مــا  تراقبــي  أن  مــن  أروع  ليــس 
مــا  بــل  نفســه،  األكل  ليــس  األكل  فــي  فالعبــرة  وفيتامينــات، 

الطفــل.     نمــو  تطــور  علــى  تســاعد  فوائــد  مــن  يحتويــه 
المقادير

- البطاطس : 6 حبات 
- البصل : 1 حبة )مفروم( 

- طحين : ملعقة كبيرة 
- البيض : 1 حبة )مخفوق( 

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة 
- ملح : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان 
طريقة التحضير

1. ابشــري البطاطــس واخلطيهــا مــع البصلــة المفرومــة ناعــم 
ونشــفي المزيــج بــورق المطبــخ حتــى يمتــص الســوائل.    

والفلفــل  والملــح  والطحيــن  المخفوقــة  البيضــة  أضيفــي   .2
والزيــت لخليــط البطاطــس والبصــل واخلطــي حتــى تتجانــس 

المكونــات.    
3. ســخني الزيــت النباتــي فــي المقــاة ثــم ضعــي ملعقــة كبيــرة 
بالملعقــة  واضغطيهــا  المقــاة  فــي  البطاطــس  خليــط  مــن 
حتــى تصبــح مســطحة قليــا و اقليهــا علــى الجانبيــن حتــى تصبــح 

ــاخنة.    ــا س ــون، وقدميه ــة الل ذهبي

اقراص 
البطاطس

 اطباق خاصه باألطفال 
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بالمــاء،  واغمريهمــا  العــدس  مــن  صغيريــن  كوبيــن  اغســلي 
واســلقيه فــي قــدر بينمــا نصــف كيلــو لحــم فــي قــدر آخــر، وأضيفــي 
حبتــي  اطحنــي  ذلــك  أثنــاء  والتوابــل،  المبشــورة  البصلــة  إليــه 
طماطــم جيــداً مــع الثــوم وبعــد 5 دقائــق مــن غليــان قــدر العــدس 
أضيفيهمــا مــع الزيــت والملــح والتوابــل ثــم رأس الفلفــل وأوراق 
ثــم  اللحــم،  قبــل  النــار  عــن  العــدس  ،ارفعــي  الرنــد والطماطــم 

ــق  ــي طب ــه ف ــون. صبي ــت زيت ــة زي ــرق، وملعق ــم والم ــي اللح أضيف
بالبقدونــس.     وزينيــه 

للبروتيــن  أساســيًا  مصــدراً  العــدس  يعــد  معلومــة: 
»ب«،  فيتاميــن  خاصــة  والفيتامينــات  واألليــاف  والكربوهيــدرات 
باإلضافــة إلــى المعــادن المختلفــة. ويحتــوي كل 100 غــم منــه 

البروتينــات.  مــن  غــم.   25.8 علــى 

شوربة
عدس

باللحم   

طريقة التحضير
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المقادير
- صدر الدجاج : 4 قطع )من دون جلد( 

- ملح : ملعقة صغيرة 
- الكمون : ملعقة صغيرة 

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة 
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة )ناعمة( 

- البهار الحلو : ربع ملعقة صغيرة 
- القمح : نصف كوب )مقشور( 

- الماء : 4 اكواب 
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 

- البصل : 1 حبة )مفروم فرًما ناعًما( 
- الكزبــرة : 100 غرامــًا )مخلوطــة بالثــوم 

المدقوق( 
- الزنجبيل : ملعقة كبيرة )مبشور( 

- الفلفــل الحــار : نصــف حبــة )مفــروم فرًمــا 

ناعًما( 
- طماطم : 2 كيلو )مقّطعة( 

- مرق دجاج : 2 كوب 
- بقدونس : ربع باقة )مفروم فرًما ناعًما( 

طريقة التحضير
ن قــدر كبيــر غيــر الصــق، فيضــاف  1. تُســخَّ
ــون  والكمُّ )الملــح  والتوابــل  الدجــاج 
ــة والقرفــة الناعمــة والبهــار  ــرة الجافَّ والكزب
إليــه نغطــي القــدر، ويتــرك علــى  الحلــو( 
ــطة، وذلــك لخمــس دقائــق.  حــرارة متوسِّ
النــار  علــى  ويتــرك  الدجــاج،  يُقلــب   ، ثــمَّ

النضــج. حتَّــى  أو  دقائــق،  لخمــس 
2. يُغسل القمح، ويُصّفى.

بصــورة  الدجــاج،  فــوق  المــاء  يُصــب   .3
القــدر  يتــرك  جيِّــًدا.  الخلــط  مــع  تدريجيَّــة، 

الغليــان.  بــدء  حتــى  ـة،  قويَـّ حــرارة  علــى 
ــطة  ، يغطــى القــدر، علــى حــرارة متوسِّ ثــمَّ

دقيقــة. وأربعيــن  لخمــس 
ــى الزيــت فــي قــدر ثانيــة، فُيضــاف  4. يُحمَّ
البصــل، مــع التقليــب حتَّــى يشــقرَّ لونــه.

والزنجبيــل،  والثــوم،  الكزبــرة  يُضــاف   .5
ــة، مــع التحريــك  والفليفلــة، بصــورة تدريجيَّ
تُضــاف  الفليفلــة.  تذبــل  حتَّــى  باســتمرار، 
البنــدورة، مــع التحريــك المتواصــل لدقيقة.

والمــرق  الخضــراوات،  تُضــاف   .6
والبقدونــس، إلــى خليــط الدجــاج والقمــح، 
ويتــرك  القــدر،  يغطــى  جيِّــًدا.  الخلــط  مــع 
ــم  علــى حــرارة خفيفــة لربــع الســاعة. وتُقسَّ
متســاوية.  حصــص  أربــع  إلــى  الشــوربة 

ســاخنًة. م  تُقــدَّ

شوربة
القمح

بالدجاج
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طريقة التحضير : 
إليــه الحليــب وحركــي المزيــج  ثــم أضيفــي  ــى  األرز المنقَّ اغلــي 
بشــكل دائــم. ثــم أضيفــي المســتكة المدقوقــة مــع الســكر ومــاء 
الزهــر وحركــي جيــداً. ارفعــي القــدر عــن النــار واســكبي المزيــج فــي 
أوعيــة صغيــرة وزينيهــا بالفســتق الحلبــي، ورشــي القرفــة ويبــرد 

قبــل التقديــم.    
ســامتها  علــى  ويُحافــظ  العظــام  الحليــب  يغــّذي  معلومــة: 
األرز  يقــوي  فيمــا  الكاليســيوم،  بفضــل  هشاشــتها  مــن  ويقــي 
باإلنفلونــزا.  اإلصابــة  عنــد  حرارتهــم  ويخفــض  األطفــال،  ذاكــرة 

أطباق خفيفة لمده بالبوتاسيوم:
إلــى  نظــره  ســتلفت  والتــي  شــهية،  بطــرق  المــوز  لــه  قدمــي 
طعمهــا بالتأكيــد، وفــي الوقــت نفســه ســتمده بالكاليســيوم. 

لمده بالزنك:
أعــدي لــه مافــن بالشــوكوالتة الغنــي بالزنــك، وزينيــه بمبشــور 

متنوعــة: بفيتامينــات  لمــده  الشــوكوالتة. 
ــكل  ــى ش ــه عل ــه ل ــروس، قدمي ــزر المه ــا والج ــق الكوس ــي طب اغل

شــوربة.         

األرز
 بالحليب
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لــه  اللغــة  اكتســاب  فــي  اإلخفــاق  أو  الكاميــة  *االضطرابــات 
بالقــول  هنــا  ونكتفــي  ومتنوعــة،  عديــدة  وأشــكال  مظاهــر 
اللغــة  فهــم  جانــب  فــي  يكــون  قــد  اللغــوي  االضطــراب  أن 
والتعليمــات الشــفهية أي فــي الجانــب االســتقبالي مــن اللغــة، 
وقــد يكــون فــي جانــب إنتــاج اللغــة والقــدرة علــى التعبيــر اللغــوي 
وقــد يشــمل كل مــن الجانبيــن معــا وعنــد الحديــث عــن اضطــراب 
اللغــة التعبيــري فقــد يكــون شــاما لجميــع المظاهــر التعبيريــة، 
أي يشــمل القــدرة علــى تكويــن الكلمــات واســتخدام القواعــد 
علــى  والقــدرة  والصــرف  النحــو  قواعــد  واســتخدام  الصوتيــة 

صحيــح. بشــكل  واســتخدامها  اللغــة  اســتعمال 
* قبــل الخــوض فــي أســباب االضطرابــات اللغويــة، نشــير إلــى 
وجــود اختــاف بيــن اضطــراب اللغــة واضطــراب الــكام أو نطــق 
األصــوات اللغويــة فقــد يحــوز الطفــل علــى قــدرات لغويــة عاديــة 
إال أنــه يعانــي مــن صعوبــة أو عســر فــي النطــق، أي أن اضطرابــات 
النطــق هــي شــيء مختلــف عــن االضطرابــات اللغويــة مــن ناحيــة 
األســباب والمظاهــر والتعامــل معهــا مــن ناحيــة التقييــم والعــاج 
ــة ومنبــع  يختلــف كذلــك بشــكل جــذري عــن االضطرابــات اللغوي
هــذا االختــاف هــو االختــاف الحاصــل بيــن اللغــة والــكام فاللغــة 
هــي قــدرة ذهنيــة مكتســبة يتواصــل بهــا الفــرد مــع اآلخريــن وهــي 
والمفــردات  المعانــي  تشــمل  والتــي  المعــارف  مــن  مجموعــة 
تتولــد  اللغــة  وهــذه  تضبطهــا،  أو  تنظمهــا  التــي  والقواعــد 
والجمــل  العبــارات  وفهــم  إنتــاج  مــن  وتمكنــه  الفــرد  ذهــن  فــي 
المســموعة أو المكتوبــة، بينمــا الــكام مــا هــو إال حركــة أعضــاء 
النطــق فــي إنتــاج األصــوات اللغويــة أي إنهــا رمــوز منطوقــة نتيجــة 
حركــة أعضــاء النطــق. والــكام وســيلة تعبيــر عــن اللغــة وهنــاك 
وســائل تعبيــر أخــرى غيــر كاميــة مثــل الكتابــة وإشــارة اليــد ولغــة 

الجســم وغيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر.
يتــم  أن  يمكــن  ال  األطفــال  عنــد  وتطورهــا  اللغــة  اكتســاب   *
بمعــزل عــن توفــر عوامــل وظــروف معينــة  التــي تمكــن الطفــل 

يحتــاج  أن  تلقائــي دون  اللغــة وتعلمهــا بشــكل  اكتســاب  مــن 
إلــى مســاعدة خاصــة فــي ذلــك، وهــذه أولهــا القــدرات الحســية 
الســليمة: وأهــم هــذه الحــواس هــي حاســتي الســمع والبصــر. 
وثانيــا القــدرات العقليــة الســليمة: فمــن المعــروف بأنــه كلمــا 
زادت درجــة الــذكاء عنــد الطفــل كلمــا زادت قدرتــه علــى فهــم مــا 
يســمع مــن عبــارات وجمــل )أو يقــرأ عندمــا يتعلــم القــراءة( وزادت 
بيــن  العاقــة  إدراك  علــى  قدرتــه  وتطــورت  اللغويــة  حصيلتــه 
الكلمــات فــي الجملــة، وبذلــك تتطــور قدراتــه اللغويــة بشــكل 
بالنمــو  كبيــر  حــد  إلــى  مرتبــط  العقلــي  النمــو  أن  كمــا  ســريع. 
كلمــا  اللغويــة  قدراتــه  تطــورت  فكلمــا  الطفــل  عنــد  اللغــوي 
تطــورت قدراتــه العقليــة. وثالثــا االســتعداد الفطــري الكتســاب 
االســتعداد  وهــي  اللغويــة”  “الملكــة  عليــه  ويطلــق  اللغــة: 
الفطــري عنــد الطفــل لتعلــم اللغــة ويشــمل االســتعداد الذهنــي 
أو العقلــي الــذي يمكــن الدمــاغ مــن القيــام بوظائفــه فــي تعلــم 
اللغــة مــن خــال التعامــل مــع المــدركات الحســية )المعلومــات( 
خــاص  وبشــكل  المختلفــة  الحــواس  مــن  الدمــاغ  إلــى  الــواردة 
هــذه  واســترجاع  وتخزيــن  وتصنيــف  والنظــر،  الســمع  حاســتي 
علــى  القــدرة  كذلــك  ويشــمل  المــدركات،  أو  المعلومــات 
ماحظــة وتقليــد اآلخريــن فــي نطــق أو ترديــد النمــاذج اللغويــة. 
وأخيــرا البيئــة اللغويــة المحفــزة: فاللغــة هــي ســلوك إنســاني 
وال تكتســب بمعــزل عــن اآلخريــن وبشــكل خــاص أســرة الطفــل 
والمحيطيــن بــه. كمــا إن تفاعــل هــذه العوامــل وتكاملهــا عنــد 
الطفــل تمكنــه مــن اكتســاب اللغــة، وبالمقابــل غيــاب أو ضعــف 
عامــل واحــد مــن هــذه العوامــل البــد وأن يتــرك تأثيــره الســيئ فــي 
قــدرة الطفــل علــى اكتســاب اللغــة واألداء التواصلــي بشــكل 
عــام. ومــن شــأن التدخــل المبكــر الصحيــح والفعــال أن يســاعد 
االضطــراب  مــن  يخفــف  أن  أو  اللغــة  اكتســاب  علــى  الطفــل 
اللغــوي الــذي يعانــي منــه الطفــل إلــى الحــد الــذي يمكنــه مــن 

التواصــل مــع المحيطيــن بــه.

األسباب وراء حدوث 
االضطرابات اللغوية 

والكالمية عند األطفال

بقلم/ أليازي الكواري

3-١
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نعم   ، أصــا  والسعادة  للحب  قوانين  هناك  هل  تتساءل  قد 
أما  تتبع،  أن  الحياة له قوانين يجب  ، فكل شيء في هذه  هناك 
أعزائي  أتبعه وأنقله لكم  بأن  أتحدث عنه وأغراني  الذي  القانون 
القراء، يقول علماء النفس في هذه المجال هناك اثنا عشر قانونا 

في علم النفس اذا فهمتها وبدأت بتطبيقها ستغير حياتك ..
قانون الراحة النفسية .

االنسحاب من الفوضى ال يقدر بثمن .
قانون الذكاء العقلي أي التجاهل الذي يعيد كل شخص الى 

حجمه الطبيعي. 
قانون االستغناء وهو أن تترك أمورا يكون تركها أفضل لك . 

القاع  ففي  القمة  في  مكانا  لك  أوجــد   ، الــذات  تطوير  قانون 
ازدحام شديد . 

ويقلدك  االسترخاء  قمة  في  وأنت  تبدع  أن  أي   ، التمييز  قانون 
اآلخرون . 

قانون التحدي ، أن تجد لك مكانا بين الكبار. 
قانون األهداف حياة من غير هدف مثل جسد من غير روح ، االثنان 

ليس لهما قيمة . 
قانون الوعي يقول : إن لم تدرك أخطائك فلن تتعلم الصواب 

 .
قانون التعلم ، )إن لم تتألم  لن تتعلم ( . 

قانون التغيير ، إن لم تتغير لألفضل فأنت تخسر حياتك ، قيل 
منذ زمن بعيد )من علمني حرفا صرت له عبدا (. 

فهل هذه الثقافة سارية المفعول حتى اآلن ؟ 

مقال

بقلم : ذهبية جابي

ير
بخ

ن 
ك

قوانين الحب والسعادة

ف
شغ
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ف
شغ
ادعي ..

ما شئت أن تدعي ..
افضح ..

ما شئت أن تفضح
العن .. أكذب
أغضب أو افرح

قل أنك سيدي..
الذي يسمح ..

أو ال يسمح
قل أنك طيرا

يغرد خارج سربي
جرسا وحده ..

في مدائن الشعر يصدح
قل أنك ..

ساحرا ماكرا ..
كل صوالت وجوالت الحب

يربح

****

يا من يحتل أرض قصيدتي
ثم الجئا..

الى خيام النساء ينزح
قل ..

ما شاء الهوى أن تقول ..
ال تفسر ..

أو تشرح
بل قل أنك فرصي الضائعة

حين الفرصة تسنح
مثل عرضك السخيف
ال فرق بين مهرج يلهو

أو حبيبا يتبجح

****

قل أنك صرح غرامي
بغرور الهوى يترنح

قل ما شئت
وكن ما شئت

كن إناء ..
بكل ما فيه يا حبي ينضح

كن واثقا 
كن عاشقا  

لكن ال..
ال تقل أبدا )أحبك(

كم تضحكني ..

كم تضحكني ..
حين تمزح !!

مقال

بقلم : حنان بديع

حين تمزح !!
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 النشر بين
الفوضى واإلبداع

زيادة في عدد  نلحظ  العربي  العالم  في كل عام على مستوى 
األعمال  لهذه  األساسي  بالمحتوى  مقارنة  المنشورة  األعمال 
بعض  من  ندر  فيما  إال  المحتوى  جودة  وتقل  العدد  يرتفع  حيث 
اإلصدارات التي تستحق التوقف عندها ، و يعيش العالم العربي 
أثارت  وقد  المنشورة  الكتب  أعداد  في  ملحوظة  طفرة  سنوات 
الثقافية  األوساط  في  واسًعا  جدًلا   - تزال  وال   - الطفرة  هذه 
واألدبية لما صاحبها من انتقاد للمضمون وقد قادها جيل جديد 

من بعض الكتَّاب الشباب له أسلوبه وأفكاره ولغته المختلفة.
عن  يُعّبر  طبيعي  تطور  هو  يحدث  ما  أن  يرى  مؤيد  وبين   
المجتمعات العربية وبين معارض يرى في انتشار بعض الكتب 
الجمهور،  بذوق  وهبوًطا  واألدب  الثقافة  لقيمة  إهدارًا  الشبابية 

يستمر النشر دون توقف .
 أصبح الهدف وراء النشر فقط الشهرة دون التفكير في ماذا نقدم 
للقارئ وصار  النشر عملية سريعة حيث ال تهم الرقابة الذاتية وال 
تهم اللغة التي اخطأت بحقها بعض األقام فاعتمدت اللهجات 
أو  قصة  أو  رواية  كانت  سواء  للكتابة  أساسيه  كلغة  العامية 
اللغة  على  الحفاظ  يعد  ولم  األدب  ألوان  من  لون  أي  أو  خاطره 
العربية هدفًا وراء هذا الكم من المنشورات وال نغفل الدور الكبير 
االجتماعي، حيث صنعت مجتمًعا  التواصل  الذي لعبته وسائل 
نّصًيا يتم التواصل فيه يومًيا بشكل أساسي من خال الكلمات 
قراءًة وكتابة، وقد ساهم ذلك في خلق شريحة جديدة من القرَّاء 
وشريحة  ضالتهم،  السريعة  النصيَّة  الوجبات  في  وجدوا  الذين 
جديدة من الُكتَّاب الذين ساعدتهم وسائل التواصل االجتماعي 

تدريجًيا على تخطي رهبة الكتابة.
 ، لألسف  ورق  على  حبر  مجرد  أغلبها  الكتابات  اصبحت  وهكذا   
يقول األديب الراحل محمود درويش : )إذا لم تخطيء في كتابة 
موضوع  الكبار  يرى  هكذا  دفترك  في  النهر  فسيجري  نهر،  كلمة 
الكتابة فأين نحن من نهرٍ يجري فّياضًا بجمال اللغة وروعتها بين 

دفتّي كتاب .

زهرة السيد  عر
شا

لم
ة ا

لغ
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