








االفتتاحية
العدد يأتي مع نهاية ديسمبر هذا

،، متعّطراً بالمجد والجمال 
حيث قطر عروس ديسمبر  ،، 

وطٌن يمضي بشموخ ويتألق بأمجاده 
ويتألأل على صفحات التاريخ سطوراً 

من نور ،، ديسمبر ،، الشهر الذي 
نحتفل فيه كل عام بيوم هذا الوطن 

،، إنما جاء ديسمبر هذا العام مختلفًا 
بجماله وعطائه وإبهاره للعالم حيث 
قطر عروس ديسمبر بيومها الوطني 

، وحيث قطر متفردة ومتميزه 
في كل المجاالت وعلى مختلف 

االصعده وحيث قطر ارض اإلنجازات 
واإلستضافات ومهد اإلبداعات 

المضيئة ،، انها صفحات من نور ، 
نواصل كتابتها على سطور من نور ، 

نهديها للوطن وألهل الوطن .

أمل الرميحي ..
قطرية تألقت في عالم المكياج

تألقي مع أشهر 
الماركات العالمية 

في جديد السوق

الشتاء موسم 
الشواء

تدشن موقعها 
اإللكتروني وتطبيقها 

الذكي

وستظل
قطر لؤلؤة

تشع بالمحبة 
والجمال 

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
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خــال  مــن  اآلســيوية  بالتقاليــد  جديــد  مــن  شــوبارد  تشــيد 
األجــداد  مــن  المتــوارث  اليابانــي  »األوروشــي«  فــن  اســتحضارها 
إلبــداع مينــاء ســاعة )L.U.C XP Urushi –Year of the Rat(. يســلط هــذا 

العمــل الفنــي الضــوء علــى موضــوع البــرج التالــي فــي أبــراج 
المشــهور  »الجــرذ«  بــرج  وهــو  أال  التقليــدي؛  الصينــي  التقويــم 

وذكاءه.    بفطنتــه 

ساعة »عام الجرذ«
L.U.C XP Urushi –Year of the Rat 

ساعة تجمع بين الورنيش والتفاؤل واالزدهار
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ساعة Baignoire Allongée ، من األلماس  طراز كبير جًدا ، ذهب وردي ، 
أساور كاش دي كارتير مكدسة ، موديل صغير ، ذهبي وردي

أساور مرصعة من طراز Clash de Cartier ، موديل متوسط ، ذهبي وردي
حلقات Clash de Cartier المكدسة ، نموذج صغير ، ذهب وردي

أقراط Clash de Cartier ، نموذج صغير ، ذهبي وردي

ياسمين صبري تعرض
 مجموعة كارتير 

الشهيرة

أساور مرصعة وأقراط ذهبية وردية 

جديد السوق
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جديد السوق

تغمر كينزو سعادة كبيرة مع تطلعها إلى النجوم في نسخة مجموعتها المحدودة السنوية لموسم األعياد في
2020 الوحي من سماء الليالي، غموض - نهاية السنة. استلهمت كينزو في مجموعتها لموسم العطالت 2019

ورومانسية البعيد جّدًا جّدًا. أما المجموعة فاستمّدت مالمحها من أصناف أساسية في مجموعة خريف وشتاء
2019 ، تم العمل عليها وتحويلها لتصبح جاهزة لموسم االحتفاالت، عبر ابتكار تصاميم شاملة للسهرات

مخصصة لكل شخص يبحث عن اإلطاللة المثالية خالل القاءات الشتوية.
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إحتفلــت دولــة قطــر بذكــرى اليــوم الوطني ككل عــام في الثامن 
عشــر مــن ديســمبر ، وجــاء اإلحتفــال هــذا العام تحت شــعار 

حوى المجد واآلداب في عشر سّنه.. 
ونال المعالي كّلها والمراجل 

ــن  ــد ب ــن محم ــم ب ــس جاس ــيخ المؤس ــعري للش ــت الش ــذا البي  وه
ثانــي )طيــب اهلل ثــراه(، يرثــي فيــه ابنــه الشــهيد الشــيخ جوعــان، 
رحمــه اهلل معــدداً بذلــك مناقبــه وصفاتــه إذ يعبر الشــعار عــن إيمان 
األجيــال المتعاقبــة مــن الّشــباب القطــري، بــأّن طريــق المعالــي 

ــدرك بســاحي األخــاق والعلــم. ، يُ شــاقٌّ
قيادتهــا  بفضــل  الماضيــة  المجيــد  قطــر  تاريــخ  فــي  أغــرّ  يــوٌم 

وتصنــع  اإلنجــازات  تحقــق  والعــز،  المجــد  دروب  فــي  الحكيمــه 
األمجــاد، وترعــى الحقــوق وتصون العهود وتغيــث المحتاج وتنصر 
المظلــوم وتنتصــر للحــق والعــدل وتراعــي حــق الجــوار وتتمســك 
بالقيــم واألخــاق، وتقــدم للعالــم نموذجــا مشــرقا للدولــة اآلمنــة 
والمســتقرة القــادرة علــى تحقيــق أعلــى معــدالت التنميــة، وتوفيــر 
أرقــى ســبل الحيــاة الكريمــة لشــعبها والمقيميــن علــى أرضهــا.

هكــذا احتفلــت قطــر وتألقــت فــي يومهــا وتــألألت األفــراح والمباهج 
فــي كل مــكان وارتســمت علــى وجــوه الصغــار والكبــار لتبقــى 
قطــر األم الحبيبــة والمعشــوقة الرائعــة تحتضــن الجميــع بــكل 

محبــة ليبادلهــا الجميــع بالمحبــة والوفــاء.

وسـتظل قطر لؤلـؤة تشـــــــــع بالمحبة والجمال 
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وسـتظل قطر لؤلـؤة تشـــــــــع بالمحبة والجمال 
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كتبت : حنان بديع 

تعتبــر المواقــع اإللكترونيــة مــن األدوات العصريــة التــي تســاعد 
المعلومــات  وتناقــل  ببعــض،  بعضهــم  النــاس  ربــط  علــى 
وتداولهــا ،  إذ لهــا أهميــة عظمــى جعلــت اإلقبــال عليهــا كبيــرا من 
ــق  ــا يحق ــات بم ــركات والمؤسس ــل والش ــاس ب ــات الن ــف فئ مختل
الفائــدة العامــة ويعــزز الخدمــات المقدمــة ، كمــا تعــد تطبيقــات 
الجــوال واحــدة مــن ابتــكارات عالــم البرمجــة المتجــددة حيــث زاد 

ســماعنا فــي اآلونــة األخيــرة لهــذا المصطلــح ...
ــة لتطبيقهــا اإللكترونــي عبــر   مــن هنــا كان تدشــين جريــدة الراي
الجــواالت الذكيــة والمتــاح فــي )آبــل ســتور – وبــاي ســتور( إلتاحــة 
الفيديــو   ومقاطــع  الخبــري  والمحتــوى  العاجلــة  األخبــار  متابعــة 

الجــواالت  عبــر  اليــوم  مــدار  علــى  الرايــة  تبثهــا  التــي  والصــور 
الذكيــة . جــاء ذلــك فــي حفــل تدشــين بمقــر جريــدة الرايــة صبــاح 
يــوم األربعــاء 18 ديســمبر وتزامنــا مــع االحتفــال باليــوم الوطنــي 
حيــث دشــن ســعادة الســيد عبــد اهلل بــن خليفــة العطيــة – وزيــر 
والطباعــة  للنشــر  الخليــج  شــركة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  الدولــة 
الجديديــن  الذكــي  االلكترونــي  والتطبيــق  االلكترونــي  الموقــع 
ــة فــي خطــوة أخــرى وجديــدة للتطــور والتميــز بــل ومواكبــة  الراي
الثــورة االلكترونيــة فــي عالــم الصحافــة واالعــام  وذلــك بحضــور 
عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الخليــج للنشــر والطباعــة 
ــر وكبــار  ــة وجلــف تايمــز( فضــا عــن عــدد مــن رؤســاء التحري )الراي

ــة.  االعامييــن والكتــاب والصحفييــن بالراي
الورقيــة  )النســخة  الرايــة  تطويــر  إطــاق  الحفــل  وشــهد    

تدشن موقعها اإللكتروني وتطبيقها الذكي
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جديــدة  بحلــة   ) الرياضيــة  والرايــة  االقتصاديــة  الرايــة  بملحقــي 
ــة والــذي تظهــر  فضــا عــن تدشــين الهويــة الجديــدة لشــعار الراي
للهويــة  ترســيخا   ، المميــز  األدعــم  بلونــه  العلــم  تموجــات  فيــه 

والوطنيــة.  الصحفيــة 
عبــر  االخباريــة  الرايــة  خدمــات  إطــاق  الحفــل  شــهد  كمــا 
)واتســاب  االجتماعــي  والتواصــل  االتصــاالت  تطبيقــي 
مــدار  علــى  وحصريــة  عامــة  أخبــارا  للمتابعيــن  لتتيــح  وتلجــرام( 
 . المعلنيــن  الــى  للوصــول  أكبــر  فرصــة  تتيــح  كمــا  اليــوم 
إضافــة الــى تدشــين تطويــر الحســابات الرســمية ل الرايــة علــى 
منصــات التواصــل االجتماعــي )تويتــر وفيســبوك وانســتجرام( 
واعــان تفاصيــل تحديــث الموقــع االلكترونــي للرايــة وجعلــه 
منصــة خبريــة عبــر تحديــث دوري للمحتــوى الخبــري علــى مــدار 
رابــط )الرايــة لــّول( عبــر موقــع  . وتــم التنويــه بإطــاق  اليــوم 
الجريــدة وتطبيقهــا االلكترونــي ،لعــرض األخبــار والصــور النــادرة 

للموضوعــات  صحفــي  أرشــيف  بأكبــر  الرايــة  تنفــرد  حيــث   ،
وهــي  والخليجيــة  القطريــة  الصحــف  مســتوى  علــى  والصــور 
ميــزة تجعــل مــن الرايــة  متحــف للكنــوز الصحفيــة وللوثائــق 
النــادرة التــي توثــق تاريــخ قطــر وتطــور صحافتنــا المحليــة ، وهــو 
جــزء مــن تاريخنــا وتراثنــا ، األمــر الــذى حــث مكتبــة قطــر الوطنيــة 
ضمــن  والوثائــق  للصــور  النــادر  الكنــز  بهــذا  االســتعانة  علــى 

. مقتنياتهــا 
شــهادات   3 علــى  بحصولهــا  الرايــة  جريــدة  فــإن  وهكــذا 
النوعيــة  النقلــة  هــذه  وبإحــداث  »أيــزو«   العالميــة  للجــودة 
إضافــة  اإللكترونــي  والموقــع  الورقيــة   الجريــدة  تطويــر  فــي 
لتكــون  الزمــن  تســابق  انمــا   ، االلكترونــي  الرايــة  تطبيــق  الــى  
رؤيــة  لتقديــم  نوعيــة  قفــزات  وتقفــز  القــارئ  ظــن  حســن  عنــد 
جديــدة تواكــب المتغيــرات وتجعــل منهــا منصــة خبريــة حاضــرة 

االعامــي. المشــهد  فــي  بقــوة 

في حلة جديدة 
لمواكبة التطور 

إتاحة متابعة األخبار 
العاجلة على مدار 

اليوم 

منصة خبرية حاضرة بقوة 
في المشهد االعالمي
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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 

شــركة  تعــد 
لإلنتــاج  الثقــة 

مــن  الفنــي 
المتميــزة  الشــركات 

باحترافيــة  تعمــل  والتــي 
الفنــي  اإلنتــاج  فــي  شــديدة 

إليهــا  تســند  بــدأت  إنهــا  خصوصــًا 
العديــد مــن األعمــال الكبيــرة األمــر الــذي 

الوقــت  ذات  وفــي  كبيــرة  خبــرات  تكتســب  جعلهــا 
والهــام. الحيــوي  النشــاط  هــذا  فــي  اســمها  لمــع 

وتقــدم الشــركة خدمــات إعاميــة متنوعــة وخدمــات التصويــر 
اإلفــام  وإنتــاج  الفوتوغرافــي،  التصويــر  تشــمل  الدقــة،  عالــي 
الوثائقيــة واإلعانــات التجاريــة المرئيــة والمســموعة، وتنظيــم 

البرامــج والنــدوات 
وهندســة  الحواريــة، 
والتســجيات،  الصــوت 

وإعــداد
االســتوديو الوهمي.

إعــدادات  الشــركة  توفــر  كمــا 
لإلنتــاج  المتنوعــة  اإلضــاءة 
التلفزيونــي والســينمائي، وديكــور المســارح 
والمؤتمــرات،  المعــارض،  وتنظيــم  والمناســبات، 
العشــاء دي جــي خليجــي وشــرقي وغربــي، والفــرق  وحفــات 
التلحيــن  خدمــات  بتوفيــر  الشــركة  وتختــص  الموســيقية، 
وكــوش  لاحتفــاالت   3D أعمــال  وتنفيــذ  وتصميــم  والتوزيــع 

واألفــام. اإلعــراس 

إضافة أحدث 
التقنيات

 » الهولوجرام« 
في اإلنتاج 

البصري للشركة

18





فــي موســم العيــد هــذا العــام هدايــا للرجــل، تمتــاز بأنهــا جذابــة 
وواثقــة وعفويــة لكنهــا راقيــة - لتكــون الخيــار المثالــي لذواقــة 

األناقــة الذيــن يقــّدرون جوانــب الجــودة. 

 تيفاني آند كو
  هدايا العيد للرجل العصري

جديد السوق
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كشــفت مجوهــرات ســمية بــكار، العامــة المحليــة العربيــة للمجوهــرات، عــن قائمــة مميــزة مــن القطــع المختــارة التــي 
تشــكل هدايــا فريــدة كفيلــة برســم البســمة علــى وجــوه األحبــة بمناســبة موســم األعيــاد.

وأسســت المصممــة الســورية ســمية عامــة المجوهــرات المحليــة عــام 2015 لتحمــل اســمها وتعكــس رؤيتهــا اإلبداعيــة 
مــن خــال مجوهــرات فاخــرة تتوافــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وتقــدم تشــكيات مــن القائــد وأقــراط األذن واألســاور 
المصنعــة يدويــًا مــن الذهــب عيــار 18 قيــراط بتصاميــم بســيطة ولمســات كاســيكية فريــدة تــروي كل منهــا قصــة مميــزة.

مجوهرات سمية بّكار
 تحتفي بموسم األعياد مع تشكيلة مختارة من ابتكاراتها

مجوهرات فاخرة مصنعة يدويا
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يُعتبر خاتم Flip Ring القطعة الجوهرية 
 Nina »التي تحمل توقيع »نينا رنسدورف

Runsdorf، والتصميم األول الذي دفعها إلى 
إطالق عالمة مجوهرات تحمل اسمها.

يتميّز خاتم Flip Ring، وهو من أشهر 
تصاميم نينا، بدّقة بالغة في التصميم 
كي يتحرّك بمنتهى السهولة. تُحاكي 

خواتم Flip Rings حركة المرأة، وتعكس 
الضوء فيتماهى كل حجر مع المرأة التي 

ترتديه. يتباهى كل خاتم بجمال خاص، 
فتنسيق عّدة خواتم مع بعضها البعض 

يزيد من رونقها. 

»نينا رنسدورف«
 تنفح روحًا جديدة في أشهر 

’The Artist‘ ابتكاراتها مع مجموعة

دقة بالغة في التصميم 

جديد السوق
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يُسرّ دار »فابرجيه« Fabergé أن تضّم 
قطعَتين جديدتَين إلى المجموعة 

الخاصة بموسم األعياد، وهما القادة 
المصّممة من الذهب الوردي عيار 18 

قيراط مع مفاجأة على شكل نجمة 
 Rose Gold Locket with( مرّصعة باأللماس

 Palais وقادة )Diamond Set Star Surprise

 Tsarskoye Selo 18k Yellow Gold Locket with

 Teal Enamel and Diamond Set Star Surprise

المصّممة من الذهب األصفر عيار 18 
قيراط والمزيّنة بالطاء األزرق المخضرّ 
مع مفاجأة على شكل نجمة مرّصعة 
باأللماس. تستمّد القادات الجديدة 

الوحي من النجم القطبي، الذي 
استرشد المسافرون به آلالف السنوات 

كي ال يضّلوا طريقهم.

دار »فابرجيه«
 تطرح قالدات جديدة من 

وحي موسم األعياد

  قالدات تستمد الوحي من النجم القطبي
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 Messika »طّوعت دار »ميسيكا
تصاميمها المتميّزة وفقًا 
لتقنية جديدة تلقى رواجًا 

كبيراً في عالم المجوهرات 
أال وهي القطع المرِنة، 

فطرحت سوار Flex. يتّسم هذا 
السوار بتصميم مريح، يُمكن 

ارتداؤه لوحده أو تنسيقه مع 
أساور أخرى، إذ يتكيّف شكله 

مع شكل المعصم.
ال يكفي أن تكون 

المجوهرات جميلة، بل يجب 
أن تكون ُمريحة وملفتة 

أيضًا. تتكيّف هذه األساور 
المصّممة من الذهب عيار 18 

قيراط مع منحنيات المعصم

جميلة ، مريحة ، مرنة ، وملفته

جديد من دار »ميسيكا«
Flex المِرن من مجموعة Flex سوار

جديد السوق
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التــي   ’Cruella‘ مجموعــة   Akillis »أكيليــس«  دار  طرحــت 
توّفــق بيــن عالــم الــروك والمجوهــرات، وتســتعرض األحجــار 
الكريمــة النفيســة مثــل المرغنيــت والروبيليت واألميثيســت 

األلمــاس. مــن  بُحبيبــات  المحاطــة  واألكواماريــن 
تتدّلــى األحجــار الكريمــة مــن األقــراط التــي تحاكــي شــكل 
النــار والمصّممــة مــن الذهــب المرّصــع باأللمــاس  ألســنة 

األبيــض، فيمــا تلمــع الخواتــم الخّلابــة ببريــق يأســر األلبــاب.
لمســة  إدخــال  يُمكــن  العمــاء،  طلــب  إلــى  اســتجابًة 
فــي  الحجــر  بتغييــر  وذلــك   ’Cruella‘ خاتــم  إلــى  شــخصية 
أيضــًا  يُمكــن  المرّصعــة.  األلمــاس  حبيبــات  أو  الوســط 
كل  تمّيــز  يُبــرز  بشــكل  المتناســقة،   ’Cruella‘ أقــراط  تعديــل 

ترتديهــا. امــرأة 

مجموعة CRUELLA من »أكيليس«
مجوهرات ال تُقاوم بتصاميم تُبهر العيون

أحجار كريمة نفيسة مرصعة باأللماس

25



جديد السوق

تســتعرض دار بــوم إيــه مرســييه ســاعَتين تليقــان بهــذه المناســبة، 
ســاعة رجاليــة مزيّنــة بالذهــب وســاعة نســائية مرّصعــة باأللمــاس. 
يَِعدنــا موســم األعيــاد المقبــل بلحظــات برّاقــة تبقــى محفــورة فــي 

الذاكــرة طــوال العمــر...
ساعة كاسيما النسائية: تنبض رقيًا وأنوثًة

تفيــض ســاعة كاســيما النســائية بالبســاطة والرقــي. يشــمل كل 
طــراز وظائــف الســاعات والدقائــق الكاســيكية، إلــى جانــب وظيفــة 
عــرض التاريــخ التــي تســتكّن فــي موقــع الســاعة الثالثــة. تتوّفــر 
هــذه الســاعة بأوجــه عديــدة، وأحجــام إضافيــة، وبآليــة كوارتــز أو آليــة 

أوتوماتيكيــة، حرصــًا علــى أن تُقــّدم لــكل امــرأة ســاعة تليــق بهــا.

دار بوم إيه مرسييه
 تحتفل بموسم األعياد بالذهب واأللماس
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نينا رنسدورف
 تطرح مجموعة ‘Les Jardins’  لموسم ربيع/صيف 2020

 Nina رنســدورف«  »نينــا  تصطحبنــا   ،2020 ربيع/صيــف  لموســم 
فــي  والخزامــى  البريــة  األزهــار  حقــول  بيــن  نزهــة  فــي   Runsdorf

زاهيــة  بألــوان  الجديــدة  إبداعاتهــا  تتأّلــق  الفرنســي.  الريــف 
والزمــرد  واآليواليــت  الســافير  باســتخدام  وذلــك  متباينــة، 
الورنيــش األخضــر،  الــوردي ولمســات مــن  والتنزانيــت والتوبــاز 

الرائعــة. األزهــار  مــن  حديقــة  المجموعــة  وكأّن 
إلــى  الهــدوء  مــن  نفحــة  الفاتــح  األرجوانــي  تدرّجــات  تُضفــي 
المرّصعــة  واألقــراط  الخواتــم  فــي  يتجّلــى  كمــا  المجموعــة، 
اليشــم  حجــر  مــن  المصّممــة  األقــراط  وفــي  بالتنزانيــت، 

الخّلابــة. األلمــاس  شــرائح  مــع  األرجوانــي 

الخواتــم  مــع  باأللــوان  المشــبعة  المجموعــة  هــذه  تكتمــل 
المرّصعــة بالســافير األزرق الداكــن والســافير الــوردي والســافير 

دائــري. أو  كمثــري  شــكل  علــى  البنفســجي 
  Artist مجموعــة  مــن  موســمية  تصاميــم  »رنســدورف«  تطــرح 
باللــون  الكمثريــة  الكوارتــز  أحجــار  مــع  باأللــوان  تنبــض  التــي 
الــوردي والورنيــش األخضــر، فــي خواتــم وحلقــات بثاثــة أحجــام.

»رنســدورف«  لــدى  المفّضلــة  األخضــر  الزمــرد  أحجــار  تخطــف 
األشــكال،  متعــّددة  واألقــراط  الدائريــة  األقــراط  علــى  األنظــار 
التنزانيــت  أحجــار  مــع  متبايــن  خــرز  شــكل  علــى  وتتجّلــى 

الخّلابــة. واأللمــاس 

27



ــور  ــن العط ــكيلًة م ــت‘ تش ــة ’ذي هارمونيس ــدم عالم تق
ــر. ــاد المنتظ ــم األعي ــي موس ــة ف ــموع مثالي والش

ــدة  ــح فري ــرث‘ بروائ ــال إي ــر‘ و’روي ــج فاي ــز ’هيبنوتايزين يتمي
تحتــوي فــي نفحاتهــا العليــا علــى شــذى الفلفــل الــوردي 
ــي  ــث ف ــال لتبع ــدل والفاني ــب الصن ــد وخش ــل الهن ونجي

ــتوية. ــة ش ــًة بلمس ــاعرًا دافئ ــس مش النف
’هيبنوتايزينج فاير‘

يجمــع عطــر ’هيبنوتايزينــج فايــر‘ في نفحاتــه العليــا الفلفل 
ــية  ــه األساس ــي نفخات ــال ف ــع الفاني ــي م ــوردي واإلفرنج ال
ــذا  ــة ه ــث رائح ــاد. وتبع ــة األعي ــق ببهج ــراً يلي ــرك عبي ليت

ــرة. ــًة وآس ــاعراً دافئ ــب مش ــي القل ــموع ف ــر والش العط
’رويال إيرث‘

ــذور  ــذور وج ــى ب ــرث‘ عل ــال إي ــموع ’روي ــور وش ــوي عط تحت
ــم . ــول العال ــن ح ــدة أماك ــن ع ــتخلصة م ــة مس ثمين

زهر النارنج 
والجــزر والزنبــق، تنســاب معــًا لتشــكل رائحــًة جذابــة. 
ــذور  ــى ب ــا عل ــه العلي ــي نفحات ــر ف ــذا العط ــوي ه ويحت
نفحاتــه  تزخــر  فيمــا  والمســك،  المالئكــة  حشيشــة 
األساســية بخشــب الصنــدل ونجيــل الهنــد وفــول التونــكا 

ليكــون العطــر المثالــي لموســم األعيــاد.

ذي هارمونيست
تبتدع روائح مناسبة لموسم األعياد

» رويال إيرث « العطر المثالي لموسم األعياد

جديد السوق
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بدأت »غوتشي« قصتها الجديدة في ظل رؤية أليساندرو 
ميكيلي الخيالية للخروج من تقاليد هذه الصناعة.

حيث يحتضن التعبير عن الذات، والتنوع في صميم كل 
منتج. إن ترسيخ تصميم المدير اإلبداعي المتاصل هو 

المفهوم السلس للوقت، حيث يزدهر الماضي ويتّغذى 
 Rouge à Lèvres الحاضر. وتستمد مجموعات أحمر الشفاه

 Baume à Lèvres and Rouge و ،Rouge à Lèvres Voileو Satin
à Lèvres Lunaison المحدودة اإلصدار، إلهامها من مكياج 

ممثات هوليود من العصر الذهبي للسينما، والماكياج 
التي تضعه النساء اللواتي أعجبن به للتعبير عن 

أرواحهن المستقلة والتي تتميز بالصابة. 
تضفي تركيبات أحمر الشفاه من »غوتشي«، لمسة 

 Rouge ولمسة شفافة بـ Rouge à Lèvres Satin مصقولة بـ
Baume à Lèvres ولسمة ولمسة مرطبة بـà Lèvres Voile

ولمسة برّاقة بـ Rouge à Lèvres Lunaison وهي تستكشف 
اإلزدواجية التي يتم بموجبها نقل التعبير عن الذات. 

وتسمح هذه المجموعات من أحمر الشفاه بالكشف عن 
إلى شخصية مختلفة.الذات الحقيقية، والتحول 

 Rouge à Lèvres أما
Mat الذي تم 

تصميمه وفقًا 
لهذه النماذج 
نفسها، فهو 

عبارة عن تركيبة 
جديدة من أحمر 

الشفاه غير الامع ,

إطالق أحمر الشفاه الجديد من »غوتشي« 
ROUGE À LÈVRES MAT
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تعلن عن حذائها الجديد
  Ultraboost 20

تقنية النسيج المخيط لتحسين مستوى األداء

ــن  ــدة م ــة جدي ــة – مرحل ــاء الدولي ــة الفض ــى محط ــي عل ــي األميرك ــر الوطن ــع المختب ــراكة م ــااًل بالش احتف
االبتــكار فــي الفضــاء لدعــم الرياضييــن علــى األرض وكمــا تُبنــى المركبــات الفضائيــة ليحقــق كل جــزء 
مــن  يرفــع  بشــكل  توظيفــه  تــم   adidas Ultraboost 20 لتصميــم  مكــون  عنصــر  كل  فــإن  هدفــًا،  فيهــا 

مســتوى أداء الرياضييــن. 
اســتخدام تقنيــة النســيج المخيــط فــي adidas Ultraboost 20 وPrimeknit يهــدف إلــى تحســين مســتوى 

األداء، باإلضافــة إلــى خفــة الجــزء العلــوي مــن الحــذاء المنســوج بدقــة وقــوة.

جديد السوق
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أحدث اتجاهات 
أحذية البوت

من »إيكو« لهذا 
الموسم

مــع حلــول فصــل الشــتاء، خيــارات أساســية 
كل  خزانــة  فــي  موجــودة  تكــون  أن  البــد 
أو  بــارداً  الطقــس  كان  فســواًء  ســيدة، 
ــي  ــار المثال ــوت الخي ــر أحذية الب ــراً تعتب ممط
المنــزل.  خــارج  لســهرة  أو  طويــل  ليــوم 
واســعة  مجموعــة  لــك  تقــدم  »إيكــو« 
بتصاميمهــا  البوت لتناســب  أحذيــة  مــن 
خيــارك  وتكــون  األذواق  كل  المختلفــة 
أو  األنيقــة  الرســمية  باإلطالــة  ســواء  األول 
ــة اليوميــة الكاجــوال. لطالمــا كان  باإلطال
الجمــع بيــن الموضــة والراحــة مطلبــًا تجتمــع 
العالــم.  أنحــاء  كافــة  مــن  النســاء  عليــه 
لذلــك، واصلــت العامــة انجازاتهــا مــن خــال 
جلــود  مــن  مصنوعــة  أنيقــة  أحذية بــوت 
 ECCO و   ECCO CALF فريــدة وفاخــرة مثــل 
 ECCO و   ECCO NUBUCK و   GREY WOLF

شــكل  مــع   FULL GRAIN CALF SHINE
تتميــز  والتــي  نوعهــا،  مــن  فريــدة  ووظيفــة 
وارتفــاع  وأشــكالها  ألوانهــا  بتعــدد  أيضــًا 
كعوبهــا لكــي تناســب شــخصية وأزيــاء كل 
إمــرأة. تضــم تشــكيلة »إيكــو« ألوانــًا متنوعــة 
بــدءاً مــن األســود، األبيــض، الرمــادي، البنــي 
تائــم  كمــا  الجذابــة  األلــوان  مــن  والمزيــد 
جميــع  الطويــل  الســاق  أحذية البــوت ذات 
خــارج  اعتمادهــا  يمكــن  حيــث  المناســبات 
أوقــات العمــل مــع مابــس غيــر رســمية أو مــع 

الفســاتين.
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شــركة  الراقيــة  السويســرية  الســاعات  صانعــة  احتفلــت 
تحــت  االســتماع:  »فــن  عــن  بالكشــف  بيغــه  أوديمــار 
الفنانــة  إعــداد  مــن  صوتــي  توليــٍف  عــن  عبــارة  وهــو  المــاء«، 
خــال  الطلــق  الهــواء  فــي  ُعــرَض  وينديريــن،  يانــا  الســويدية 
حيــُث  بــازل«،  آرت   – بــازل  »فــّن  مــن  بيتــش  ميامــي  نســخة 

عــن  لاســتماع  فريــدًة  فرصــًة  للزائريــن  التركيــب  هــذا  وفــر 
»كولينــز  فــي  ُعــرَُض  المحيطــات،  كائنــات  ألصــوات  كثــب 
بــارك روتونــدا« جــزًءا مــن الفصــل األحــَدث مــن بحــث الفّنانــة 
يصنعهــا  التــي  لألصــوات  البيئيــة  التأثيــرات  حــول  المســتمر 

كوكبنــا. علــى  اإلنســان 

أوديمار بيغه
 تكشف النقاب عن أحدث فصول التعاون المستمر مع يانا 

وينديرين في معرض آرت بازل في ميامي بيتش 2019
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اإلصــدار  ذات  الجديــدة   Forever Fendi ســاعة  تتألّــق 
ــي  ــر ف ــي تتوّف ــدار وه ــي لل ــعار FF األيقون ــدود بش المح
ــي  ــاس ف ــّي الم ــن رق ــر ع ــة تعبّ ــٍة ثمين ــين قطع خمس

األّول. المقــام 
تأتــي ســاعة Forever Fendi ذات اإلصــدار المحــدود كتحية 
لتــراث FENDI وجوهــر العالمــة التجاريــة كمــا أنّهــا تضفي 
علــى المعصــم جاذبيــًة ولمعانــًا. فبفضــل مينــا الســاعة 
 brilliant وحافتهــا المرّصعيــن بماســات بيضــاء بقّصــة

ــا. ــى حلله ــة بأبه ــد Forever Fendi األنوث ــة، تجّس البرّاق
فــي نســختين فاخرتيــن   Forever Fendi تأتــي ســاعة 
تتميــزان بإطــاٍر مــن 19 ملــم مــن الذهــب األصفــر عيــار 18 
ــع  ــول وملّم ــق مصق ــوار أني ــوردي وس ــب ال ــراط أو الذه قي

ــة. ــة متناهي ــور بدق ــعار FF المحف ــزّزه ش يع

احتفاء بأسلوب أيقوني أنيق تعزّزه المهارات العالية في صياغة الساعات

ساعات فندي
Fendi Timepieces تكشف النقاب عن ساعة 

Forever Fendi ذات اإلصدار المحدود
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 ترجمة : خالد عطيه 

تؤكــد شــوبارد مــرة أخــرى عاقاتهــا الوطيــدة بالســينما مــن خــال اختيارهــا لتكــون 
شــريكا لفيلــم » ســتة تحــت االرض  » للمخــرج مايــكل بــاي « ويعــد القيلــم مــن افــام 
الحركــة حيــث يظهــر الممثــل الكنــدي ريــان رينولدزمرتديــا ســاعات مــن شــوباردـ ، 
اضافــة الــى  تســليط الضــوء على قــادة ملكة كاالهاري ببراعة في مشــاهد مختلفة 
.تــم انتــاج الفيلــم مــن قبــل شــركة نتفليكــس وتــم اطاقــه فــي دور الســينما بدايــة 
مــن13 ديســمبر 2019 .  ومــن خــال الفيلــم ، يتألــق الممثــل الكنــدي مــع الســاعات 
الُمختــارة مــن شــوبارد ،  والتــي تأتــي بنمــوذج يتميــز بغطــاء خلفــي مفصلــي ، وهــو 
Maison. تــم تصميــم  Haute Horlogerie مــن  L.U.C XPS 1860 Officer مــن سلســلة 

شوبارد شريكا لفيلم
» ستة تحت األرض « للمخرج مايكل باي 
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الذهــب  مــن  المصنوعــة  الســاعة  هــذه 
معتمــدة  وهــي   ، قيــراط   18 عيــار  األبيــض 
مــن الكرونومتــر وتحمــل العامــة المميــزة 

لجــودة »Poinçon de Genève« والمدعومــة 
بحركــة رفيعــة جــًدا ذات متعــرج أوتوماتيكــي 

والخبــرات  التحســينات  علــى  تشــهد  وهــي   ،
فــي  المصنعــة.  الشــركة  اكتســبتها  التــي  البارعــة 

اللحظــات األكثــر تطرفــًا فــي الفيلــم ، يرتــدي ريــان  ســاعتين 
مــن مجموعــة Mille Miglia الســاعة الرياضيــة  االكثــر تطــورا وهمــا 
 Mille Miglia و   Mille Miglia GTS Power Control Grigio Speciale

Classic Chronograph.وتمتــاز بجمالياتهــا األنيقــة وتميزهــا الفنــي 
، تعــد هــذه الكرونومتــر مثــااًل علــى الــذكاء المتميــز. سيشــاهد 
 Mille Miglia Racing Colors توقيــت  أيًضــا  الحــذرون  المراقبــون 
مــع قــرص »Speed Yellow« علــى معصــم الشــخصية المعروفــة 

باسم العميل رقم 2 .
»ملكــة  مجموعــة  عــن  امــا   
هــذه  لت  ســجَّ فقــد  كاالهــاري”. 
فــي  مهمــًة  لحظــًة  المجموعــة 
حيــث  النفيســة،  المجوهــرات  تاريــخ 
شــهدت علــى تحويــل ألماســة خــام تــزن 
23 ألماســة نــادرة وعاليــة  342 قيراطــًا إلــى 
بمجموعــة  وثريــة  والجــودة  والنقــاء  الشــفافية 
التقطيــع  مــن  المتنوعــة؛  الكاســيكية  التقطيــع  أســاليب  مــن 
50 قيراطــًا، مــروراً بالتقطيــع علــى  الكــروي البــرّاق أللماســة تــزن 
شــكل الكمثــرى أللماســة تــزن 25 قيراطــًا، ووصــواًل إلــى تقطيــع 
الزمــرد أللماســة تــزن 21 قيراطــًا، وكل منهــا تصــّور زهــرًة مختلفــة. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن  شــوبارد كانــت  شــريكا رســميا لمهرجــان 

 .  1998 عــام  منــذ  الدولــي  الســينمائي  كان 
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هــذا  إنتــاج  فــي  بمشــاركتها  شــوبارد  تفخــر 
الفيلــم مــن خــال تزييــن شــخصيات البطولــة 
لخاتــم  باإلضافــة  الســاعات  مــن  بإبداعاتهــا 
مــن مجموعــة مجوهراتهــا الفاخــرة. تتضمــن 
ســاعة  الفيلــم  فــي  تظهــر  التــي  الســاعات 
)L.U.C XPS( المصنوعــة مــن الذهــب الــوردي 
عــن  نموذجــًا  تجســد  والتــي  قيــراط،   18 عيــار 
صناعــة الســاعات الفاخــرة فــي شــوبارد. وتتميــز 
هــذه الســاعة بزجــاج كريســتالي نقشــت عليــه 
أجنحــة فريــدة ترمز إلــى »مائكة تشــارلي«، كما 
 )Happy Sport( نقشــت أيضــًا علــى زجــاج ســاعة
المصنوعــة مــن الســتيل والذهــب الــوردي عيــار 
18 قيــراط، والتــي تمثــل أيقونــة الــدار بميناءهــا 
متراقصــة.  ألمــاس  أحجــار  بخمســة  المزيّــن 
فهــذه الســاعة النســائية هــي ترنيمــة األنوثــة 
والفكــر المســتقل. وخــال الفيلــم يظهــر خاتــم 
مبهــج مــن مجموعــة )Precious Lace( مصنــوع 
قيــراط ومرّصــع  عيــار 18  األبيــض  الذهــب  مــن 
بالزمــرد واأللمــاس. ومــن هــذا المنطلــق، تتألــق 
جميــع هــذه اإلبداعــات علــى الشاشــة الفضيــة 
كتمائــم نفيســة ترافــق شــخصيات الفيلــم فــي 

مغامراتهــا الشــّيقة. 

شوبارد تتألق مع فيلم 
»مالئكة تشارلي«
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 )Precious Lace( خاتم مبهج من مجموعة 
مصنوع من الذهب األبيض عيار 18 قيراط ومرّصع 

بالزمرد واأللماس
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انضم إلى
million nation 

النجاح ملك يديك عبر عن نفسك بجرأة
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الكعب العالي
بين أناقة المرأة ونصائح األطباء

يجعل المرأة اكثر انوثة وجاذبية 

اعداد : زهره السيد 

فبينمــا  الرجــل،  عــن  مختلــف  بشــكل  المــرأة  تمشــي 
وخطــوات  أكبــر  ســرعة  علــى  الذكــور  مشــية  تنطــوي 
والجانــب  الــرأس  حركــة  مــن  المزيــد  ويســتعمل  أطــول 
حركــة   زيــادة  يظهــرن  النســاء  فــإن  الجســم  مــن  العلــوي 

المشــي. أثنــاء  الخصــر 
»التطــور  األكاديميــة  نشــرت بالمجلة  دراســة  وفــي 
ارتــداء  تأثيــر  كيفيــة  عــن  بحثــت  اإلنســاني«  والســلوك 
علمــاء  قــارن  اإلنــاث،  جاذبيــة  علــى  العالــي  الكعــب 

النفــس بيــن النســاء اللواتــي يرتديــن األحذيــة المســطحة 
تحديــد  أجــل  مــن  العالــي  الكعــب  فــي  يســرن  واللواتــي 
جاذبيــة  يعــزز  العالــي  الكعــب  فــي  المشــي  كان  إذا  مــا 
يعتبــر  األنثــوي  المشــي  أن  الدراســة  فوجــدت  المشــي، 

العالــي. الكعــب  ارتــداء  عنــد  جاذبيــة  أكثــر 
ارتــداء  إن  القائلــة  النظريــة  مــع  الدراســة  نتائــج  وتتوافــق 
الكعــب العالــي يجعــل المــرأة تبــدو أكثــر جاذبيــة وأنوثــة، 
ــن  ــاث م ــية اإلن ــي مش ــة ف ــي مبالغ ــب يعط ــر الكع ألن تأثي
دوران أكبــر لمنطقــة الخصــر والحــوض وزيــادة الحركــة ، مــع 
خطــوات أقصــر وعــدد اكبــر مــن الخطــوات فــي الدقيقــة .
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تقــول ماريليــن مونــرو: ال أدرى مــن ابتكــر 
النســاء  جميــع  لكــن  العالــي  الكعــب 

أكثــر   %25 المــرأة  يجعــل  فهــو  لــه،  مدينــات 
ــارة. ــر إث ــا، و 100% أكث ــا ذاتي ــر أمان هيمنــة،و  50% أكث

ارتــداء الكعــب العالــي هــو أمــر محبــب لــدى كثيــر مــن 
وأناقــة،  أكثــر طــوال  المــرأة  بــه  تبــدو  إذ  الفتيــات والنســاء، 

ارتــداء الكعــب  ولكــن هنــاك بعــض المخــاوف التــي يثيرهــا 
العالــي لــدى بعــض النســاء لمــا يســببه مــن مشــاكل.

نســتعرض مــن خــال هــذا التقريــر عــددا مــن نصائــح األطبــاء التــي 
، وهــي: ارتــداء الكعــب العالــي  يجــب مراعاتهــا عنــد 

وإعــادة  للراحــة  العالــي  الكعــب  خلــع  فــي  التفكيــر  عــدم  عليــك  البدايــة 
ارتدائــه مــرة آخــري وذلــك إلن خلعــه ســيزيد مــن أوجــاع القــدم بشــكل كبيــر 

حتــي وإن شــعرت الفتــاة بالراحــة لبعــض دقائــق.
مــن الضــروري عــدم ارتــداء الكعــب وهــو جديــد مباشــرة إلــى المناســبة التــي 

ســتذهب لهــا الفتــاة، فمــن الممكــن ارتدائــه قبــل المناســبة المحــددة إلعتيــاد 
القــدم عليــه فتــرة طويلــة.

ليــس  القــدم  إن  اإلنتبــاه  الضــروري  مــن  العالــي،  الكعــب  ارتــداء  حالــة  فــي 
وفقــا  الممكــن  ومــن  الوجــع  تســبب  التــي  الشــقوق  أو  البثــور  مــن  أي  بهــا 
لموقــع steptohealth ان تســتخدم الفتــاة مرطــب للقدميــن قبــل ارتــداء الكعــب 

المناســب. بالترطيــب  القــدم  تشــعر  حتــي  العالــي 
احرصي على اختيار المقاس المناسب لقدميك:

ــزواج والحمــل والتقــدم فــي العمــر، فليســت كل  ــر بعــد ال مقــاس قدميــك يتغي
األحذيــة القديمــة تصلــح كــي ترتديهــا اآلن، يجــب عليــك قيــاس قدميــك وارتــداء 
المقــاس الســليم مــن األحذيــة وخاصــة تلــك التــي تحتــوي علــى كعــب عالــي، 

كــي تشــعري بالراحــة.
ــض  ــي بع ــطحة ف ــة المس ــي باألحذي ــب العال ــتبدلي الكع إس

ــام: األي
عندمــا يكــون ضغــط العمــل أكثــر ارتــِد حــذاًء مســطًحا مــع بنطلــون. تجنبــي 

ارتــداء الحــذاء مــع الكعــب العالــي يوميــًا.
 ارتدي األحذية ذات المقدمة الدائرية:

مقدمــة الحــذاء مهمــة جــًدا، وخصوًصــا لمــن يمتلكــن مقدمــة قــدم عريضــة 
وأصابــع ذات حجــم كبيــر نســبًيا، هــذا النــوع مــن األحذيــة يعطــي المســاحة 
نتيجــة  باأللــم  تشــعري  ال  حتــى  الطبيعيــة،  حالتهــا  فــي  لتكــون  لقدميــك 

أصابعــك. علــى  الضغــط 
تأكــدي مــن وجــود بطانــة جيــدة فــي حذائــك ذو الكعــب 

العالــي:
مــع ارتــداء الكعــب العالــي علــى وجــه الخصــوص تظهر أكثــر أهميــة البطانة، 
حيــث تكــون هــي الســبيل األمثــل لراحــة القدميــن فــي هــذه الحالــة ويكــون 

ضغــط القدميــن أكبــر عليهــا.
ال تشتري األحذية المصنوعة من الجلود الرديئة:

هنــاك أنــواع مــن الجلــود تكــون صعبــة الملمــس وتســاعد 
معهــا  تشــعري  لــن  وبالطبــع  القدميــن،  جــرح  علــى 

بالراحــة، لــذا فــإن شــراء أنــواع جيــدة مــن الجلــود أمــر 
مهم، “راحة اإلنسان تبدأ من قدميه”.
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اعداد : زهره السيد 

بــأن النســاء يحبــون التســوق أكثــر  أظهــرت الدراســات مؤخــراً 
مــن الرجــال، ولكــن هنــا ســوف نعــرف مــا الــذي يجعــل المــرأة 

مغرمــه بالتســوق اكثــر مــن الرجــل 
بالنســبة  فالشــراء  يشــتري،  والرجــل  تتســوق  األنثــى  إن   -1
للرجــل مهمــة وعليــه الخــاص منهــا بأســرع وقــت، أمــا بالنســبة 

متعــة. فهــو  للمــرأة 
أمــا  مــا يحتاجــه وينفعــه،  الرجــل مبرمــج علــى شــراء  2- عقــل 
يثيــر  فالــذي  يعجبهــا  مــا  شــراء  علــى  مبرمجــة  فهــي  المــرأة 

حاجتهــا. عــن  النظــر  بغــض  األولويــة  لــه  اهتمامهــا 
األصدقــاء  دون  لوحدهــم  للتســوق  الرجــال  يذهــب  غالبــًا   -3
ألنهــم ال يحبــون أن يقنعهــم أحــد بــأن هــذه القطعــة تناســبهم 
تأخــذ  أن  فيمكــن  المــرأة  أمــا  مــا،  منتــج  بشــراء  ينصحهــم  أو 

احمــر شــفاه. قلــم  شــلتها كلهــا لمجــرد شــراء 
4- الرجــال ال يهتمــون إذا كان هنــاك تخفيــض علــى الســلعة 
أم ال مقياســهم االكبــر : هــل هــم يحتاجونهــا أم ال ؟ أمــا المــرأة 
أن  لمجــرد  الشــيء  نفــس  مــن  قطــع  عــدة  شــراء  فيمكنهــا 

هنــاك تخفيــض مــا عليهــا دون الحاجــة إليهــا مــن األســاس .
5- ال نجــد رجــا ذهــب ليشــتري المابــس وعــاد بربطــة عنــق أو 
ــة تبــدو جميلــة عليــه أو  ــص أقنعــه البائــع بــأن لــون القطع قمي
أنهــا تناســب لــون بشــرته ؟ أمــا بالنســبة للمــرأة فأنتــم تعرفــون!

امــا  جميــل  لونــه  أن  لمجــرد  شــيئا  تختــار  أن  للمــرأة  يمكــن   -6
الرجــل فهــو ال يحــب أن يفــرق بيــن األلــوان مــن األســاس

التــي  ومحفزاتهــا  الخاصــة  مقاييســها  للمــرأة  إن   -7
مثــًا  آخــر،  عــن  دونــًا  منتــج  لشــراء  رأســها  فــي  تعمــل 

التجــاري  واالســم  التغليــف  وطريقــة  المنتــج  شــكل 
تحمــل  التــي  الحقيبــة  علــى  بعنايــة  المرســوم 

هــذه  ياحــظ  فــا  الرجــل  أمــا  مشــترياتها  بهــا 
األســاس. مــن  التفاصيــل 

لألنثــى  التســويقية  الرســائل   -8

تأتــي مــن بــاب صناعــة القناعــة فــي رأســها أنهــا ســتكون بهــذا 
المنتــج أكثــر رشــاقة، أو أكثــر صحــة، أو أكثــر أمانــًا أو أكثــر جمــااًل، 

خرافــات. لــه  بالنســبة  األشــياء  فهــذه  الرجــل  أمــا 
9- الخطــاب التســويقي لألنثــى يُســتغل مــن بــاب عاطفتهــا، 
المنتــج  عــن  يتحــدث  ثالــث  مــن طــرف  أن تســمع  تحــب  فهــي 
بــكام إيجابــي، وهــذا مــا يحفزهــا لالتفــات إليــه وتجربتــه علــى 
األقــل إن لــم يكــن شــراؤه ، لــذا تلجــأ كثيــر مــن الشــركات إلــى 
ســفيرة  أو  الناطقــة  هــي  وتصبــح  منتجاتهــا،  باســم  متحدثــة 

بــه. المنتــج للتأثيــر بالمحبــات والمعجبــات  هــذا 
قيــاس  يمكنهــا  للمنــزل  رجوعهــا  بعــد  المــرأة   -10

 5 تعــب  وبعــد  ال،  أم  مناســبًا  كان  إن  لتــرى  الشــيء 
ســاعات يمكنهــا أن تــرى انــه غيــر مناســب فإمــا أن 

تســتبدله فــي اليــوم التالــي أو تعيــده 
الرجــل  أمــا  للبائــع  أخــرى  مــرة 

علــى  باألشــياء  يلقــي  فهــو 
الكرســي وال يلقــي لهــا بــال 

األســاس. مــن 

التسوق ..
عشق النساء وهاجس الرجال 
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للمرأة مقاييسها 
الخاصة في التسوق 

وتهتم بالتفاصيل

عقل الرجل مبرمج 
على شراء ما 

يحتاج فقط
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مصممة األزياء صوفيا سانشيز دي بيتاك

مجموعة مستوحاة من الصحراء العربية

أزيـــاء
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وتتضمن هذه المجموعة 
تشكيلة من قطع المابس 

الجاهزة بأقمشتها الفاخرة 
الغنية بلوحة من األلوان 

الرائعة. وتتمازج األلوان 
الخضراء الوارفة والبنية 

والحمراء مع اللون الذهبي 
والبرتقالي النابض بالحياة 

واألصفر واألزرق لتعكس 
المناظر الطبيعية 
الصحراوية الرائعة.

45



نمط معاصر قائم
 على الطراز التقليدي
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كنزات صوفية 
محبوكة لليالي 
الصحراوية الباردة
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كتبت : زهره السيد 

بأنامــل مــن إبــداع تألقــت أمــل الرميحــي ميــك اب ارتســت فــي عالــم األلــوان واألضــواء 
المشــرقه والجميلــه لتفــرغ جمــال لمســاتها علــى مامــح ترســمها بدقــه وإبــداع صانعــًة 
لنفســها هــذا التألــق الجميــل والتقــدم الباهــر فــي هــذا الخــط المميــز والــذي ميزهــا بجمالــه 
وإتقانــه وحرفيتــه ، توقفنــا معهــا فــي هــذه المحطــه المليئــة بالنجــاح واإلنجــازات لتســرد لنــا 

قصــة هــذا النجــاح
1-متى بدأت المشوار في عالم المكياج ؟

ولماذا فضلت هذا المجال بالتحديد؟
مشــواري فــي عالــم المكيــاج كان قديمــًا جــداً عندمــا كنــت صغيــره أحــب أن أضــع الكحــل 
وقريباتــي  المناســبات  فــي  ألخواتــي  أضــع  بــدأت  للجامعــه  دخولــي  وبعــد  والماســكرا  
وصديقاتــي وبــدأت أشــارك فــي منتديــات وكان لــدي فضــول كبيــر  وأراقــب مــاذا كانــوا 
يســتخدمون رغــم أنــه فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن لدينــا مــاركات كثيــره فــي الســوق فهــذا 

الشــي أكســبني خبــره وكنــت أشــتري المجــات المتعلقــه بالمكيــاج .
*فضلــت هــذا المجــال ألنــي كمــا ذكــرت ســابقًا بــدأت بحــب هــذا الشــيء  وأنــا صغيــره 
وبــدأ ينمــو معــي كلمــا أكبــر  وأكتشــف أشــياء جديــده وأجربهــا فهــذا بحــد ذاتــه أكســبني 
خبــره ألنــي كنــت أتعلــم مــن أخطائــي وكنــت أدّون كل شــيء  أســتخدمه وأكتــب آراء 

النــاس إذا أعجبهــم أو ال هكــذا كانــت بدايتــي فــي عالــم المكيــاج
ــز  ــاذا تتمي ــاج وبم ــم المكي ــي عال ــه ف ــات القطري ــن اللمس ــا ع 2- حدثين

عــن غيرهــا ؟
لــم يكــن هنــاك  التســعينات  فــي  بالنســبه للقطريــات عندمــا نرجــع قديمــا 
العديــد مــن الماكيــرات إال عــدد قليــل ومعروفين والزالــوا معروفين ومبدعين 
ويتميــزون بشــغلهم األكثــر رســمًا وفنــًا وإتقانــا فــي وضــع المكيــاج فعــًا 

مبدعــات  .
أمــا االن فــي الوقــت الحاضــر فالســاحه مليئــه بالكثيــر مــن الماكيــرات وكل 
واحــده تتميــز بلمســاتها التــي يميزهــا عــن األخريــات وهــذا يعطــي الخيــار 
األكثــر للزبونــه عندمــا تختــار لديهــا الكثيــر مــن 
ســتايل  لديهــا  واحــده  وكل  الماكيــرات 
للســتايل  تتجهــه  فهــي  فيهــا  خــاص 

المقــرب لهــا 
ــك  ــت وعالقت ــك أن ــا عن 3- حدثين
ينعكــس  وكيــف  والفــن  باأللــوان 
ــار  ــي اختي ــك ف ــى ذوق ــئ عل ــذا الش ه

أشــيائك األخــرى ؟
ــت  ــس الوق ــي نف ــاطه وف ــب البس ــا أح ــا دائم أن

أمل الرميحي ..
قطرية تألقت في عالم المكياج
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وال   ، ومميــز  راقــي  يكــون  أن  أحــب 
أحــب األلــوان الصارخــه جــداً وذوقــي 
اختيــاري  فــي  ينعكــس  فعــًا 
احــب  ولمكياجــي  لمابســي 
ترتــاح  التــي  المتناســقه  االلــوان 

رؤيتهــا عنــد  العيــن 

4- مالذي يميز مكياج الشتاء 
عن الصيف وباقي الفصول 

وماهي االلوان الشائعه االن ؟ 

تفقــد  البشــره  دائمــا  الشــتاء  فــي 
رونقهــا وتصبــح شــاحبه لذلــك فــي 
هــذا الفصــل نعتمــد علــى األلــوان 
والعنابــي  األحمــر  مثــل  الدافئــه 
فهــذه  واألرجوانــي  والبرتقالــي 
للبشــره  الحيويــه  تعيــد  األلــوان 
وهــو  الهايايــت  ان  باإلضافــه 
فصــل  فــي  بقــوه  تزيــد  اللمعــه 
إطالــه  علــى  للحصــول  الشــتاء 
علــى  بالــدفء  تشــعرك  منتعشــه 

الطقــس  بــرودة  مــن  الرغــم 
واأللــوان الشــائعه األن هــي درجــات 
والــوردي  والبرتقالــي  األحمــر 
أن  إلــى  باألضافــه  والبنفســجي 
بقــوه  راجعــه  اللمعــات والغلتــرات 

5- يقولون دائمًا مكياج 
العيون يعتبر حجر األساس 

في أي لوك فعلى ماذا 
تعتمدين في رسم العيون ؟

انــا لســت مــع هــاذي المقولــه حجــر 
األســاس يعتبــر األســاس نفســه اال 
وهــي البشــره وتغطيتهــا باحترافيــه 
ومــن ثــم ياتــي دور العيــون وأبرازهــا 
وأساســها  البشــره  كانــت  فــاذا 
باهــت لــن يظهــر جمــال العيــن أبــداً 
فتخيــل عيــون مرســومه مــع بشــره 
مرهقــه  العيــن  ســتظهر  باهتــه 
أراهمــا  فأنــا  ناقــص  شــي  وهنــاك 
أســاس  األول  لبعــض  مكمليــن 
وأنــا  العيــون  وبعدهــا  51البشــره 



أعتمــد علــى دمــج األلــوان باحترافيــه بحيــث تكــون متناســقه مــع 
بعــض مــن غيــر  أي خطــوط واضحــه وإبــراز شــكل وجمــال العيــن 
أو  كبيــره  العيــن  تجعــل  أن  تســتطيع  الرمــوش  ألن  بالرمــوش 

ناعســه  أو  مســحوبه 
6-هل هناك مواسم معينه يزداد فيها الطلب ؟

يبــدأ  رمضــان  شــهر  بعــد  دائمــا  الصيــف  بفصــل  بدأنــا  إذا  نعــم 
التخــرج وأعيــاد الميــاد  موســم األعــراس والمناســبات وحفــات 
وديســمبر  نوفمبــر  شــهر  مــن  يبــدأ  الشــتاء  موســم  وكذلــك 

كثيــراً  األعــراس  فيهــم  تكثــر  ومــارس  فبرايــر  شــهر  وكذلــك 
7- حدثينا عن مشاركاتك وأنشطتك االخرى

عندمــا   ٢٠١٤ ســنه  مــن  بــدأت  المشــاركات  مــن  العديــد  لــدي 
فتحــت حســابي فــي اإلنســتغرام ، شــاركت فــي عــروض األزيــاء 
بوضــع المكيــاج للعارضــات فــي vcu مرتــان وكذلك فــي العروض 
القطريــه مثــل معــرض دزّه  وشــاركت كذلــك فــي معــرض هــي 
مثــل  العالميــه  الشــهادات  مــن  العديــد  لــدي  وكمــا  مــرات    ٣
شــهاده  ITEC مــن معهــد تجميــل فــي قطــر وعملــت مدربــه فــي 
هــذا المعهــد بــدوام جزئــي لمــدة ٣ ســنوات وقدمــت ورشــة عمــل 
ماســتر كاس ولــدي شــهاده مــن ســامر خوزامــي والفنــان طــال 
مرقــص وكذلــك شــاركت فــي ماســتر كاس اونايــن فــي امريــكا 

ولنــدن ولــدي شــهاده معتمــده مــن أكاديميــه ميكــب فــور ايفــر 
بفرنســا وكان لــدي الشــغف بالتعلــم أكثــر لكــي أتعلــم علــى آخــر 

التقنيــات المســتخدمه فــي عالــم المكيــاج 
وحاليًا أنا متفرغه للزبائن 

8- بماذا تنصحين الفتاه القطريه الموهوبه؟
أنصحهــا بــان ال تتوقــف وتعمــل update دائمــا لشــغلها وال تثبــت 

علــى نفــس الطريقــه البــد مــن اإلبتــكار والتغيــر 
ــي  ــر ف ــدور األكب ــب ال ــذي يلع ــا ال ــادك م 9- باعتق

دعــم المواهــب والمشــاريع المحليــه ؟
والمحليــه   الدوليــه  والمعــارض  العــروض  فــي  المشــاركات 
إلــى  باإلضافــه  للعالــم  والظهــور  التلفزيونيــه  والمقابــات 
السوشــل  عالــم  فــي  فــي  جديــد  ماهــو  كل   بوضــع  اإلســتمرار 
ميديــا مــن اإلنســتغرام والســناب شــات واليوتيــوب وتوتيــر وعلــى 

 . وجــدت  إن  بــوك  الفيــس  صفحــة 
01- كلمه أخيره 

أحب أن أشكركم على هذا اللقاء الممتع 
وثانيــًا أنصــح كل فتــاه قطريــه لديهــا موهبــه أن ال تتوقــف وال تفقــد 
األمــل وتعمــل علــى تشــجيع وإحاطــة نفســها بأنــاس إيجابيــن 

لجعلهــا تســتمر فــي المجــال الــذي تحــب .
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كتبت : حنان بديع 

الخلخــال ليــس إكسســوارا نســائيا فحســب ، لكنــه قطعــة الزينــة 
بــل   ، الرجــل  مشــاعر  علــى  بموســيقاه  تأثيــرا  واألكثــر  الســاحرة 
وعلــى العاقــة الحميميــة بيــن الرجــل والمــرأة لمــا يحملــه فــي 

طياتــه مــن رســائل وإيحــاءات كثيــرة ..
وهــذه القطعــة مــن الحلــى لهــا خصوصيتهــا لمــا تحملــه مــن 
أســرار جماليــة إضافــة الــى رنتــه وصــوت أجراســه المتراقصــة وروعــة 

التفافــه حــول القــدم . 
التــي ال تنتهــي خاصــة بالنســبة للمــرأة العربيــة  إنهــا الموضــة 
التــي تعجبهــا القطــع الرنانــة بــل وتعبــر عــن شــخصيتها الملفتــة 
رنــان  ليــس كل خلخــال هــو  الجاذبــة، لكــن  مــن خــال أصواتــه 
بطبيعــة الحــال ، فهنــاك أنــواع منــه علــى شــكل سلســال يزيــده 
كل  وهــذا  القــدم  إصبــع  فــي  يوضــع  بخاتــم  يتصــل  أن  جمــاال 

شــيء. 
هنــاك مقولــة تدعــي بــأن رنــة الخلخــال كانــت أقــوى محــرك فــي 
التاريــخ ، واذا كانــوا قــد صدقــوا فــإن الخلخــال كقطعــة إكسســوار 
هــي قطعــة لهــا قصــة وتاريــخ بــل وأصــول وقواعــد فهــو باإلضافــة 
كانــت  ســواء  إطالتهــا  المــرأة  بهــا  تكمــل  زينــه  كونــه  الــى 
مــا  دائمــا  فهنــاك  واالحتفــاالت  للســهر  أو  كاجــوال  المابــس 

أشــكالها  تختلــف  التــي  الخاخــل  أنــواع  مــن  وطلتهــا  يتناســب 
وتتغيــر تبعــا للموضــة وثقافــة المجتمــع .

الغجــر  ذوق  الــى  ثقافتنــا  فــي  يرمــز  الخلخــال  كان  حــال  وفــي 
بالخلخــال  شــغفك  أو  الغجــري  ذوقــك  مــن  أبــدا  تخجلــي  فــا 
مامــح  لــه  الغجــر  فــذوق  للنظــر،  وملفــت  شــقي  كإكسســوار 
الملونــة  والثيــاب  والبريــة  والامــكان  الحريــة  مفهــوم  تعكــس 
واالكسســوارات الصاخبــة التــي توحــي بشــخصية األنثــى الجريئــة 

 . ومحببــه  جميلــة  صفــات  وهــي  المرحــة  أو 
 ، ذلــك  فــي  عيــب  وال  والشرســة  المغــرورة  األنثــى  مظهــر  إنــه 
فالرجــل عــادة مــا يهــوى شراســة المــرأة وشــقاوتها التــي يوحــي 
تلــك  ويعكــس  إثــارة  األكثــر  األنوثــة  رمــز  ليبقــى  خلخالهــا  بهــا 
ذو  كان  ســواء  الصغيــرة  بالتفاصيــل  تهتــم  التــي  الشــخصية 
صــوت رنــان يفصــح عــن خطــوات المــرأة أم مــن الخــرز الخفيــف 

. فحســب  النظــر  بحاســة  صوتــه  ليســمع 
لكــن اذا كان الخلخــال فــي وقتنــا الحاضــر مجــرد قطعــة اكسســوار 
جميلــة وســاحرة للمــرأة ذات الــذوق الخــاص والفريــد مــن نوعــه 
لــم يكــن كذلــك فــي ثقافــات ومراحــل تاريخيــة  فإنــه بالتأكيــد 

ســابقة .
تــدل علــى  ففــي الثقافــة الســومرية مثــا كان للخلخــال قيمــة 
المكانــة االجتماعيــة وثــراء الســيدة التــي تلبســه ، وكان كذلــك 

الخلخال ...
حلية األمس واليوم
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مــن أهــم أدوات الزينــة الفرعونيــة فــي مصــر القديمة فــكان يصنع 
مــن الذهــب والفضــة واالحجــار الكريمــة لألميــرات ومــن المعدن أو 
الجلــد للنســاء العبيــد ، أمــا الرجــال فقــد كان خلخالهــم فــي ذلــك 
ــرة أن  ــذه الفت ــال ه ــد خ ــاج وكان يعتق ــب أو الع ــن الخش ــن م الزم

الخلخــال تميمــة حــظ ليــس إال . 
حتــى أصبــح مــن العــادات الشــعبية التــي مــا زالــت موجــودة فــي 

األريــاف المصريــة حتــى اآلن . 
وبحســب بعــض الدراســات التاريخيــة فــإن الخلخــال انتقــل مــن 
مصــر الــى بــاد فــارس والهنــد وآســيا عــن طريــق التجــار، فأصبــح 
مــن أهــم اكسســوارات العــروس الهنديــة التــي يعكــس ثمــن أو 

قيمــة خلخالهــا كــرم العريــس ووضعــه المــادي . 
أمــا القبائــل العربيــة قبــل اإلســام فــكان لهــا طقوســها الخاصــة 
فــي التعامــل مــع هــذه القطعــة مــن الزينــة فلــم تكــن تلبســه 
الفتيــات إال عندمــا يصبحــن فــي ســن الــزواج كإعــان واضــح عــن 
الفتيــات  جاهزيــة  يعرفــون  الرجــال  ،فــكان  عريــس  عــن  بحثهــن 
ــب  ــوط القص ــن خي ــه م ــن يرتدين ــيدات بت ــه، والس ــن خال ــزواج م لل
حــول الكاحــل فــي حــال لــم يحصلــن علــى خلخــال معدنــي أو 

ذهبــي .

الموضــة  عالــم  الخلخــال  دخــل  فقــد  الحالــي  عصرنــا  فــي  أمــا 
اســتعملته  بعدمــا  الســبعينات  فــي  خصوصــا  العصريــة 
بحلــول  انتشــر  حتــى   ، والصــوت  للزينــة  الشــرقيات  الراقصــات 
فــي  الموضــة  عالــم  واقتحــم  العشــرين  القــرن  ســبعينيات 
الواليــات المتحــدة بقــوة وأصبــح جــزء مــن المجوهــرات وكانــت 
القــوة والتحــرر ،كمــا أصبــح  أغلــب النســاء يعتبرنــه دليــا علــى 
للغــرب أيضــا ثقافتــه الخاصــة المتعلقــة بالخلخــال ، فــكان يعتقــد 
أن ارتــداء المــرأة للخلخــال فــي القــدم اليمنــى دليــل علــى أنهــا 
)مرتبطــة( أمــا اليســرى فهــي بذلــك )وحيــدة ومتاحــة للحــب( لكــن 
مــع مــرور الســنوات اندثــرت هــذه المعتقــدات ســواء فــي الغــرب أو 
الشــرق وأصبــح ارتــداء الخلخــال مجــرد موضــة واكسســوار بعــد أن 
تــم العبــث بالفكــرة وصــار ارتــداءه كالســوار يلبــس بحســب مــزاج 

دالالت.  دون  مــن  صاحبتــه 
قــد مــرت عبــر  الرمزيــات الصادمــة للخلخــال  إال أن هنــاك بعــض 
التاريــخ لتــدل علــى أنــه لــم يكــن مجــرد قطعــة زينــة كمــا هــو حالــه 
فــي وقتنــا الحاضــر، فلــدى الفراعنــة كانــت تخصــص بعــض أنــواع 
الخاخيــل للنســاء اللواتــي يمارســن مهنــة الدعــارة حتــى يتــم 
ارتــدت النســاء بعــض  ، وفــي الهنــد  التعــرف عليهــن بســهولة 
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لحركــة  انضمامهــن  عــن  للتعبيــر  الخاخيــل  مــن  األنــواع  هــذه 
الثــورة الجنســية وهــي الحركــة التــي رفعــت شــعار التحــرر األخاقي 

واالجتماعــي تجــاه الجنــس خــارج إطــار الــزواج . 
الخلخــال  مــن  أنــواع  انتشــرت  فقــد  األوروبيــة  الــدول  فــي  أمــا 
تحمــل شــعار لرمــز األنوثــة وشــعارين لرمــز الذكــورة ترتديــه المــرأة 

. فــي حياتهــا  آخــر  لرجــل  عــن قبولهــا  المتزوجــة كإعــان 
فمنهــا  النســائية  األذواق  جميــع  تناســب  عــدة  أنــواع  وللخلخــال 
ذات الخيطــان الملونــة والمحبوكــة والفضيــة والذهبيــة التــي 

نقــود  أشــكال  منهــا  تتدلــى  والتــي  الكريمــة  األحجــار  تحتــوي 
معدنيــة وأجــراس صغيــرة ومنهــا الناعــم والبســيط الهــادئ الــذي 
يلفــت النظــر بإغــراء رصيــن ثــم هنــاك المزركــش الــذي يوحــي 

 . الرقــص والحركــة  بأجــواء 
لكنــه وعلــى مــدار ســنوات، انتشــر تصنيعــه مــن الذهــب والفضــة 
والباســتيك والنيلــون والخــرز أو الصــدف وهــي أكثــر األنــواع التــي 

تتماشــى مــع جميــع أنــواع المابــس النســائية . 
لكن ماذا عن قواعد وأصول ارتداء سوار الكاحل أو الخلخال ؟ 
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فــي الواقــع فإنــه قبــل اتبــاع أي قواعــد الختيــار وارتــداء الخلخــال 
يجــب أخــذ ســتايلك فــي االعتبــار فــإن كنــت ســيدة أعمــال أو ذات 
اســتايل رصيــن فالخلخــال لــن يكــون االكسســوار المناســب لــك . 
هــذا النــوع مــن الحلــى والزينــة يتاءم بشــكل مثالي مع الســتايل 
البوهيمــي أو الفتيــات ذات الــروح الحــرة ، فيســتحب ارتــداءه مــع 
التنانيــر أو الفســاتين القصيــرة ، الشــورتات الكاجــوال أو ســراويل 
ــن  ــال فم ــة الخلخ ــي صيح ــي تواكب ــل ، ولك ــول الكاح ــز بط الجين
الضــروري أن تكــون قدمــاك نحيلتيــن ، اختــاري الخلخــال المعدنــي 

الباســتيكي فيمــا يناســبك الخلخــال المتوســط مــع  أو  الرفيــع 
التفاصيــل المتدليــة منــه ذوات القدميــن غيــر النحيلتيــن . 

واذا كانــت الفنانــة الشــهيرة )شــادية( قــد عنــت » رنــت قبقابــي 
فــي  ،فــإن فنانــات شــهيرات  آنــذاك  يمــه« تماشــيا مــع عصرهــا 
الــى  األغنيــة  كلمــات  تغييــر  فــي  يتــرددن  لــم  الحاضــر  وقاتنــا 
»رنــة خلخالــي يمــه » ! ، فالخلخــال هــو إســواره القــدم الســاحرة 
العصــور  كل  الــى  معنــا  ترحــل  والتــي  بالكثيــر  والموحيــة 

 . واألزمــان 

الخلخال الرجالي 
ظاهرة شاذة

الخلخال ، لمسة 
أنثوية قادرة على 

تحريك الخيال 
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كتبت : حنان بديع  

قــرار الطــاق أو االنفصــال قــرار صعــب وقاســي لــكا الزوجيــن لكــن 
مــا يزيــد مــن صعوبتــه وقســوته هــو الشــعور بالخــوف والرعــب 
علــى األبنــاء مــن تأثيــره علــى وضعهــم النفســي بعــد الطــاق 
الطبيعيــة  الــى  أقــرب  ظــروف  فــي  سيعيشــون  كانــوا  مــا  واذا 
تحميهــم مــن الجــروح والنــدوب النفســية التــي قــد تتــرك أثــرا علــى 

حياتهــم المســتقبلة .. 
ــرة  ــرة وخطي ومــع انتشــار ظاهــرة الطــاق التــي بلغــت نســبة كبي
المطلقيــن   اآلبــاء  هــؤالء   عــدد  كثــر   ، العربيــة  مجتمعاتنــا  فــي 
حالتهــم  علــى  الطــاق  وتأثيــر  األبنــاء  ســامة  علــى  القلقيــن 
يصبــح  ربمــا  الــذي  زواجهــم  ومســتقبل  ومســتقبلهم  النفســية 
ملــئ باأللغــام بســبب طفولتهــم فــي ظــل أســرة انفصــل فيهــا 

. بالطــاق  أبواهــم 
كذلــك العجــز عــن التوصــل التفــاق واضــح حــول األوالد أمــر صعــب 

ويصبــح فــي حــال النــزاع ظرفــا اســتثنائيا يســتحق القلــق .
لكن ليس للطفل ذنب في خطأ أبية وأمه ..

ــة حــال ، يبقــى الســؤال األهــم ، هــل الطــاق أفضــل مــن  علــى أي
أن تتحــول العاقــة الــى عاقــة مؤذيــة للطرفيــن أو ألحدهمــا أم 
األفضــل االســتمرار فــي حيــاة زوجيــة تعيســة ســوف يحمــي األبنــاء 

مــن صدمــة الطــاق . 
الحقيقــة أن العاقــة المؤذيــة والمشــوهة تــؤذي األطفــال ربمــا 
أكثــر مــن االنفصــال، فكثــرة المشــاكل داخــل البيــت الواحــد تؤثــر 
علــى نفســية الطفــل وتنتــج شــخصا غيــر ســوي حتــى لــو حــاول 
الوالــدان إخفــاء مشــاكلهما عــن األبنــاء فاألطفــال ال يحتاجــوا ألن 
يــروا حتــى يشــعروا بــل هــم يقــرأون الحقيقــة بإحساســهم فقــط . 
مســدود  طريــق  الــى  الوالديــن  بيــن  األمــور  وصــت  مــا  إذا  لكــت 
يتعــرض  شــائعة  مشــاكل  هنــاك  فــإن  خيــارا  الطــاق  وأصبــح 
لهــا الطفــل عنــد االنفصــال ومهمــا حــاول الوالــدان بــأن يضعــا 
هــذه  يواجهــا  وأن  البــد  ســوي  طفــل  لتنشــئة  جانبــا  خافاتهمــا 
تتعــرض  التــي  األســر  فــي  شــائعة  أصبحــت  التــي  المشــاكل 
لمســاعدة  الحــل  هــو  معهــا  والتعامــل  بهــا  والعلــم  للطــاق 
الطفــل للخــروج بأقــل الخســائر ألنــه سيشــعر حتمــا بألــم الفقــد 
نتيجــة انفصــال والديــه وهــي فتــرة حساســة تتطلــب مــن األبويــن 

طفولة أبناء المطلقين
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 . معهــا  التعامــل 
وأبــرز هــذه األمــور التــي يجــب مراعاتهــا بعــد االنفصــال هــو تقبــل 
نــزاع  بــدون  األبويــن لفكــرة االنفصــال بإيجابيــة وحــل الخافــات 
وحــروب واســتمرار الوالديــن فــي المشــاركة بشــكل ايجابــي فــي 
حياتــه باإلضافــة الــى توفيــر الدعــم العاطفــي والمســاعدة فــي 

القضايــا اليوميــة. 
وعلــى األبويــن تجنــب جعــل الطفــل وســيطا بينهمــا فــي حــل 
الخافــات أو اقحامــه فيهــا أو جعلــه جاسوســا علــى الطــرف اآلخــر 
مســتقر  غيــر  ســيجعله  فذلــك  األبويــن  أحــد  ناحيــة  اســتمالته  أو 
نفســيا وســتصعب عليــه معرفــة حــدود الصــواب والخطــأ أمــا فــي 
حــال فقدتــم الســيطرة علــى انفعاالتكــم بــادروا بإصــاح مــا قمتــم 

بــه فــي لحظتــه . 
 الواقــع أنــه فــي حــال كان اآلبــاء أكثــر ســعادة فــي حالــة االنفصــال 
فإنــه ســيكون حتمــا أفضــل لألطفــال مــن العيــش تحــت ســقف 

واحــد ملــئ بالصراعــات .
علــى أيــة حــال هنــاك أنباء ســارة ، إذ وجد الباحثــون أن من األطفال 
لمشــكات  تتعــرض  التــي  هــي  فحســب  نســبيا  قليلــة  نســبة 
خطيــرة فــي أعقــاب الطــاق أو فيمــا بعــد عندمــا يصلــون لســن 

الرشــد إذ يتعافــى األطفــال ســريعا بعــد الصدمــة األولــى . 
مافيــس  إ.  النفــس  لعالمــة    2002 عــام  أجريــت  دراســة  وفــي 
هيدرينجتــون بجامعــة فرجينيــا أن كثيــرا مــن األطفــال يتعرضــون 
لتأثيــرات ســلبية قصيــرة األجــل بســبب الطــاق وتتمثــل تلــك اآلثــار 
تحديــدا فــي مشــاعر القلــق والغضــب والصدمــة وفــي المعتــاد 
فــإن ردود فعــل األطفــال هــذه تتقلــص أو تختفــي بنهايــة الســنة 
تطــول  فقــط  منهــم  قليلــة  وقلــة  الوالديــن  النفصــال  الثانيــة 

. معاناتهــم 
فاألغلبيــة مــن األطفــال يتعافــون علــى المــدى الطويــل لــذا إن 
فإنــه  بالطــاق  وانتهــت  الزوجيــة  حياتهــم  فشــلت  ممــن  كنتــم 
رغــم كــون الطــاق مســألة صعبــه وغالبــا مــا تكــون آثــاره مؤلمــة 
ــة  ــت حتمي ــد ليس ــة األم ــرار طويل ــال إال أن األض ــى األطف ــدة عل بش
ويتخطونهــا  التجربــة  هــذه  مــن  يتعافــون  األطفــال  ومعظــم 

بقليــل مــن الجــراح أو مــن دون أيــة جــراح علــى االطــاق .  

نسبة قليلة من ابناء 
المطلقين تتعرض 

للمشكالت  

العالقة المشوهة 
تؤذي األطفال أكثر 

من االنفصال
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كتبت : حنان بديع 

كان الجينز الممزق 
أحدث صيحة 

لموضة 2016 م 
بين الرجال والنساء 
، لكن ما هي قصة 
الجينز الممزق الذي 
أضحى موضة لكل 

األعمار وظاهرة، نلبسه 
صبحا ومساء ، في 

الحر والبرد ، ما سر هذا 
اللباس الذي قد يكون 
قديما في تاريخه لكن 

صاحبه يتمسك به كلما 
ازداد قدما حتى حدود 

المبالغة الغامضة في 
ذلك ! 

الحقيقة أن الجينز األزرق 
بشكل عام قد أطل على 

aحياتنا كرمز من رموز ا
البساطة ثم فرض نفسه 
على خزائن األثرياء بعدما 
انطلق من بيوت العمال 

والفقراء ..
إال أن تمسك العالم 

بقطعة مابس موحدة 
استمدت قيمتها األولى من 
بساطتها ، يعتبر لغزا محيرا !

حكاية بنطلون 
غير موضة العالم

الجينز الممزق 
ظاهرة غريبة 
حيرت الخبراء
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بدايــة  لهــا  حكايــة   ، حكايــة  وللجينــز 
،اذ  نهايــة  لهــا  أن  نقــول  أن  ويصعــب 
حافظــت موضــة الجينز على اســتمراريتها 
ســواء  الكبــرى  المتاجــر  فــي  وانتشــارها 

للشــباب أو البنــات ، ورغــم أنهــا تثيــر التعليقــات الســاخرة أحيانــا 
إال أن الجينــز وبالــذات الجينــز الممــزق ســروال ال يغيــب أبــدا عــن 

 . الموضــة  ســاحة 
دخــل اســم ليفــي شــتراوس عالــم الخلــود بفضــل اكتشــافه 
ســرواال  يبتكــر  جعلــه  الــذي  التجــاري  وحســه  الجينــز  الســروال 
باعــت شــركته منــه فــي قــرن ونصــف القــرن حتــى اليــوم أكثــر 

مــن مليــار قطعــة . 
الخيــش  مــن  ســراويل  األولــى  بالدرجــة  صمــم  ليفــي  لكــن 
 ، الذهــب  عــن  والباحثيــن  المناجــم  لعمــال  القاســي  البنــي 
الــى أن تلقــى فــي عــام 1872م مكالمــة مــن جاكــوب دافيــز 
وهــو شــخص تجاهلــه التاريــخ وهــو الخيــاط الــذي كان أول مــن 
خــاط البنطلــون الجينــز، كان يتعامــل معــه ليفــي بانتظــام 
وحكــى لــه عــن الطريقــة الجديــدة التــي اســتخدمها لتصميــم 
البناطيــل لزبائنــه حيــث وضــع مســامير معدنيــة صغيــرة فــي 
مــن  تحميــه  للجيــوب  كزوايــا  البنطــال  مــن  محــددة  أماكــن 
ــاس  ــي االس ــه ف ــم تصميم ــر ت ــب الصغي ــف والجي ــزق والتل التم
مــن أجــل ســاعات الجيــب ، فلقــي هــذا الجينــز الــذي اشــترك 
بيــن  فــي تصميــه كل مــن ليفــي وجاكــوب شــعبية كبيــرة 
التــي  القاســية  لطبيعتــه  وذلــك  المناجــم  عمــال  صفــوف 

حتــى  يبــاع  وكان  الصعوبــات  تحتمــل 
عــام 1879م بــدوالر وســتة واربعيــن ســنتا 
فقــط ، ثــم أنــه يبــاع للرجــال فقــط ، وربمــا 
كان أقــدم )بنطلــون جينــز ( تــم العثــور 
هــذا  علــى  شــاهدا  1998م   عــام  عليــه 

التاريــخ وقــد قــدر عمــره وقتهــا ب 118 عامــا.
إال أن ارتــداء النســاء للجينــز قــد بــدأ كموضــة عــام 1935م ، إذ 
ظهــر فــي ذلــك العــام إعــان فــي مجلــة  فــوج بصــورة امرأتيــن 

ــز المكســمة.  مــن الطبقــة الغنيــة مرتديتيــن ســراويل الجين
معظــم  فــي  يتفشــى  بــدأ  الماضــي  القــرن  ســتينات  وفــي 
رؤســاء  وبعــض  المشــاهير  الــى  وصــوال  المجتمــع  طبقــات 

. بأكملــه  العالــم  صيحتــه  اجتاحــت  الوقــت  وبمــرور  الــدول 
لــم  ومصممــه  مخترعــه  ليفــي  أن  األمــر  فــي  الطريــف   لكــن 
يرتديــه قــط ألنــه رجــل أعمــال ويــرى أن الجينــز للفقــراء فقــط! 

الجينز الممزق : 
الماضــي  القــرن  ســبعينيات  فــي  الممــزق  الجينــز  انتشــر 
أيضــا  أطلقــت  والتــي  المتمــردة  الثقافيــة  بانــك  حركــة  مــع 
موســيقى بانــك روك ، إذ يقــوم أعضائهــا بتدميــر الســلع كنــوع 
مــن االحتجــاج ومــن بينهــا قمــاش الدنيــم )الجينــز( ومــن هنــا 

 . الموضــة  انتبــاه صنــاع  تلفــت  الصيحــة  بــدأت هــذه 
اســتخدمت  التألــق  مــن  نــوع  الجينــز  تمزيــق  أصبــح  أن  وبعــد 
المصانــع تقنيــات معينــة لكــي يبــدو القمــاش باليــا وممزقــا 
ــزر  بالقــدر المطلــوب لمواكبــة هــذه الصيحــة منهــا تقنيــة اللي

خبراء اجتماعيون : 
ارتداء األزياء الممزقة 

يدل على مشكالت 
اجتماعية ونفسية خطيرة 
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والصنفــرة حتــى صــار الســروال الممــزق أو المشــروخ هنــا 
ناهيــك  الممــزق  غيــر  الســروال  مــن  بأغلــى  يبــاع  وهنــاك 
ومتانتــه  القمــاش  قــوة  علــى  يــدل  نفســه  التمــزق  بــأن 
حيــث يبقــى الخــدش أو التمــزق فــي حــدوده علــى عكــس 

 . األخــرى  األقمشــة 
ظريفــة  موضــة  فيــه  وتــرى  عشــاقه  مــن  كنــت  إذا  لكــن 
األزيــاء  ارتــداء  أن  يــرون  اجتماعيــون  خبــراء  فــإن  إال،  ليــس 
ــراض  ــا بأم ــة أصحابه ــى إصاب ــدل عل ــة ي ــة والممزق المهترئ
عصيبــة  نفســية  مشــكات  مــن  ومعاناتهــم  اجتماعيــة 
ظاهــرة  أن  موســكو  فــي  النفــس  علمــاء  أكــد  كمــا   ،
المثقــوب  الجينــز  أو  الممــزق  البنطلــون  موضــة  محبــي 
بمــرض  االصابــة  علــى  عامــة  المجعــدة  والقمصــان 
انفصــام الشــخصية، إضافــة الــى أن ظهــور الشــباب بثيــاب 
رثــة فــي الســنوات األخيــرة دليــل علــى مشــكات اجتماعيــة 
العدوانيــة  وزيــادة  األخــاق  تدنــي  منهــا  خطيــرة  ونفســية 
الترويــج  وأن  االجتماعيــة  العاقــات  وتدهــور  النــاس  بيــن 
لألزيــاء الباليــة يعكــس حالــة مــن عــدم الرضــى لــدى جيــل 
الشــباب ويــزرع فيــه عقــدا عصبيــة واجتماعيــة مصطنعــة 

تــؤدي الــى خلــل فكــري خطيــر . 

الجينز بلغ أكثر من 
144 عاما وما زال 

شابا 

آخر االبتكارات  جينز 
صديق للبيئة  
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ومــا ال يعرفــه الكثيــرون بــأن هــذا الجينــز قبــل أن يصبــح ممزقــا 
ومهترئــا دخــل الــى البــاد العربيــة مــن بوابــة بيــروت وتحديــدا 
مــن منطقــة محيــط الجامعــة األمريكيــة وتاريــخ هــذا الدخــول 
موثــق بدقــة فقــد اكتشــف  ســكان بيــروت هــذا الســروال عقــب 

االنــزال البحــري فــي بيــروت إبــان أحــداث عــام 1958م . 
انمــا  واالنتشــار  التــداول  مــن  الحــد  هــذا  عنــد  األمــر  يقــف  ولــم 
أصبــح الجينــز موضوعــا يتناولــه شــعر األغانــي فغنــت مادونــا 
)يمكــن للبنــات أن يلبســن الجينــز( وغنــت ماليســا إثــردج )ثمــة 
مــزق فــي الجينــز( وحيــن أراد المغنــي جــون بــون جوفــي التعبيــر 
عــن شــعوره بالراحــة قــال فــي أغنيتــه ) مثــل البلــو جينــز الممــزق 

، ذلــك الجلــد الــذي أســكنه مطمئنــا ( !
أبــدا  يكــن  لــم  المشــاهير  بــه  تغنــى  الــذي  الجينــز  لكــن 

المســتعمل  المظهــر  ذات  فالســراويل  للبيئــة  صديقــا 
كيماويــه  مــواد  اســتخدام  المصانــع  مــن  تحتــاج  والممــزق 
شــركة  دعــي  ممــا   ، رئــوي  مــرض  الــى  استنشــاقها  يــؤدي 
مصنــوع  للبيئــة  صديقــا  جينــز  طــرح  الــى  مؤخــرا  )ليفانــز( 
مــن القطــن العضــوي ومصبوغــا بمــواد طبيعيــة ويحمــل 
زرا علــى الوســط مــن قوقعــة جــوز الهنــد الطبيعــي إضافــة 
الــورق  مــن  مصنوعــة  الســعر  تحمــل  التــي  الورقــة  أن  الــى 
المعــاد تدويــره ومطبــوع عليهــا بحبــر مــن الصويــا . واذا كنــا 
ال  هــذا  فــإن   ، الجينــز  ســروال  بمســتقبل  التنبــؤ  نســتطيع  ال 
لســنوات  ســيبقى  بأنــه  نجــزم  أن  نســتطيع  أننــا  مــن  يمنــع 

 . العالــم  فــي  القمــاش  أنــواع  أشــهر  مــن 
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تســتعّد مدينــة جنيــف الســاحرة الســتقبال موســم األعيــاد 
حيــث  الممّيــزة،  والديكــورات  الفعاليــات  مــن  باقــة  مــع 
ســتعمر المدينــة باألفــراح وتتألــق باألضــواء المتأللئــة مــن 
المدينــة السويســرية  كل حــدب وصــوب. ســتتحّول هــذه 

خــال فتــرة األعيــاد إلــى وجهــٍة جّذابــة لــكل مســافر ينشــد 
المألــوف. عــن  وخارجــة  مختلفــة  تجــارب  عيــش 

ال تقتصــر الــروح االحتفاليــة علــى أســواق العيــد فــي جنيــف، 
إذ تنتشــر األضــواء والديكــورات البرّاقــة فــي جميــع شــوارع 

جنيف
 تحتفل بموسم األعياد مع تشكيلة

عروض مميّزة وسط أجواء استثنائية 
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المدينــة. وبــدءاً مــن شــهر ديســمبر، ســُتضاف أضــواء العيــد 
البرّاقــة إلــى 1857 ضــوءاً يُنيــر درب ســاحة مــوالر الشــهيرة 
للــزّوار  العــام. وسيتســّنى  فــي وســط المدينــة علــى مــدار 
كلمــات  اكتشــاف  الســاحة  هــذه  فــي  يتنزّهــون  الذيــن 
»مرحبــًا«،  مثــل  األرصفــة  علــى  منقوشــة  يوميــة  وعبــارات 
»ليلــة ســعيدة«، »شــكراً« و«أهــًا وســهًا« باللغــات الســّت 
اإلنجليزيــة،  وهــي  أال  المتحــدة،  األمــم  فــي  الرســمية 
والروســية. والفرنســية  واإلســبانية،  والعربيــة،  والصينيــة، 

األنشــطة  مــن  مجموعــة  جنيــف  تقــّدم  أخــرى،  جهــة  مــن 
الرائعــة ليســتمتع بهــا أفــراد العائلــة واألصدقــاء خــال هــذا 
الوقــت مــن الســنة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لكامــل 
تحضيــر  أســرار  لتعّلــم  صــف  فــي  المشــاركة  العائلــة  أفــراد 
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ــدو الجبنــة التقليــدي. كمــا  طبــق سويســري شــهير هــو فون
يمكــن للــزّوار تــذّوق أصنافــًا شــهية ومزيّنــة بطريقــة تبهــج 
العيــن يُعّدهــا الطهــاة حصريــًا بمناســبة األعيــاد فــي فنــادق 
حلــوى  مثــل  نجــوم،  الخمــس  فئــة  مــن  المصّنفــة  جنيــف 
يولــي لــوغ الشــهيرة. كذلــك ســيكون بانتظــار العائــات 

أنشــطة مليئــة بالمــرح والحمــاس فــي عــدة حلبــات مؤّقتــة 
للتزّلــج علــى الجليــد، حيــث ســيتم افتتاحهــا مــن منتصــف 
شــهر نوفمبــر وحتــى مطلــع العــام 2020. لــن تشــعر بــذرّة 
ــك ســتمضي لحظــات ملؤهــا  ملــل فــي هــذا المــكان، إذ أنّ

المــرح ســواء كنــت تريــد التزّلــج أم التفــرّج فقــط.
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جنيــف  تُعــرف  إذ  شــاقة،  مهمــًة  الهدايــا  شــراء  يُعــد  لــم 
تعــّج  األذواق.  كافــة  تلّبــي  رائعــة  تســّوق  وجهــة  بكونهــا 
أســعاراً  تقــّدم  التــي  وتلــك  الفخمــة  بالمتاجــر  المدينــة 
مقبولــة علــى حــّد ســواء. وهكــذا سيتســّنى للمســافرين 
االســتمتاع بتجربــة تســّوق اســتثنائية فــي وســط المدينــة 

لــدى متاجــر حصريــة لمصّمميــن عالمييــن أو عامــات تجاريــة 
راقيــة. تقــّدم جنيــف كل مــا يتمّنــاه المــرء مــن مراكــز تســّوق، 
ومتاجــر متعــّددة األقســام، ومتاجــر الهدايا التذكارية وأســواق 
ــر أفضــل أماكــن التســوق التــي  العيــد. وبالتالــي فهــي توّف

تــروق لكافــة األعمــار.
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موائد

الشتاءموسم الشواء

اعداد زهره السيد 

اللحــوم: جاهــزة. النقانــق: جاهــزة. الصلصــه: جاهــزة. أصبــح لديــك كل مــا تحتاجــه مــن أجــل حفلــة الشــواء 
الكبيــرة. لكــن هــل أنــت مســتعد؟ ال يمكنــك لــوم شــريحة اللحــم إن أصبحــت قاســيًة. تابــع القــراءة لتحصل 

علــى أفضــل طريقــة تحضيــر “المشــاوي”.
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1.جفف اللحم جيدًا
ســواٌء أكان مــا تطبخــه هــو شــرائح أو أضــاع اللحــم، أو الدجــاج أو 
الســمك، كلمــا كان ســطح اللحــم جافــًا أكثــر، كلمــا كان الشــواء 
مقرمشــًا ولذيــذاً. يقــول طبــاخ اإلنترنــت، كينجــي لوبيــز آلــت: “لــن 
تحصــل علــى لــون اللحــم البنــي الرائــع، حتــى يتبخــر المــاء كلــه 
بداخلــه”. الســبب فــي ذلــك، هــو أنــه مــن أجــل تنشــيط تفاعــل 
ميــارد )المســؤول عــن اللــون البنــي الزكــي للحــم( يجــب رفــع 
درجــة حــرارة ســطح اللحــم، لكــن المــاء فــي داخلــه ســيقف حائــًا، 
الســطح.  إلــى  وصولهــا  قبــل  المطلوبــة  الطاقــة  وســيمتص 
يقــول لوبيــز آلــت: “يحتــاج 1 جــراٌم مــن المــاء مــن أجــل أن يتبخــر 
عــن ســطح اللحــم إلــى طاقــٍة أكبــر بخمــس مــراٍت مــن الطاقــة 
ــة”.  ــة مئوي ــى 100 درج ــر وحت ــن الصف ــه م ــة حرارت ــع درج ــة لرف الازم

الحــل األفضــل لهــذه المســألة، هــو تجفيــف اللحــم بشــكٍل جيــٍد 
قبــل طهيــه. ينصــح لوبيــز آلــت، الحائــز علــى جائــزة جيمــز بيــرد عــن 
مختبــر   The Food Lab: Better Home Cooking Through Science كتابــه  
الطعــام: طبــخ منزلــي أفضــل مــن خــال العلــم ، بتــرك اللحــم 

مكشــوفًا علــى الــرف داخــل الثاجــة خــال الليــل.

2.توسط االستواء؛ هو رقم وليس شعورًا
بمــدى  يشــعرون  الذيــن  الطباخيــن  عــن  ســمعت  وأنــك  بــد  ال 
ــو  ــك ل ــك. إذ أن ــتطيعون ذل ــًا ال يس ــم فعلي ــم. لكنه ــتواء اللح اس
كنــت تقــوم بطبــخ نفــس حجــم شــريحة اللحــم يوميــًا، فســتصبح 
تختلــف  لكــن  المطلــوب،  االســتواء  وقــت  تحديــد  علــى  قــادراً 
ــًا. تبلــغ درجــة حــرارة االســتواء  قطــع اللحــم عــن بعضهــا ولــو قلي
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ــة. وإن شــريحة اللحــم  المتوســط مــا بيــن 51 إلــى 54 درجــة مئوي
ثمينــٌة ولذيــذٌة ليتــم زيــادة طهيهــا . إذن عليــك الحصــول علــى 
مقيــاس حــرارٍة جيــٍد وفعــاٍل، وتذكــر بــأن الدجــاج المشــوي يحتــاج 

إلــى درجــة حــرارة 73 درجــة مئويــة.
3. تقليب اللحم جيدًا

األســطورة القديمــة التــي توصيــك بتــرك اللحــم علــى المشــواة 
حتــى النهايــة، هــي بالفعــل أســطورة. للحصــول علــى قطعــة 
لحــٍم لذيــذٍة ومقرمشــٍة، يجــب عليــك تقليبهــا بشــكٍل مســتمر. 
بحــرارٍة  طهيهــا  اســتطعت  كلمــا  أكثــر،  القطعــة  قّلبــت  كلمــا 
بطهــي  هــذا  لــك  يســمح  الجهــات”.  جميــع  مــن  متوســطٍة 
حــرارٍة  اســتخدام  مــن  الرغــم  وعلــى  متســاٍو،  بشــكٍل  الطعــام 

منخفضــٍة، فــإن الطعــام ســينضج بشــكٍل أســرع بحوالــي  %30

4.تحضير منطقتي الشواء
أنــواٍع أساســيٍة للحــرارة داخــل المشــواة: الناقليــة،  هنــاك ثاثــة 
وهــو عندمــا يتامــس المعــدن الســاخن مــع الطعــام؛ اإلشــعاع، 
وهــو األشــعة تحــت الحمــراء الصــادرة عــن لهيــب الفحــم أو الغــاز؛ 
االنتقــال الحــراري، وهــو دوران الهــواء الســاخن حــول الطعــام”. 
لكنــه  جيــد،  بشــكٍل  الســاخن  الهــواء  دوران  تســتخدم  ال  ربمــا 
أداٌة مهمــة. لتهيئــة المشــواة بمنطقتيــن، رّكــز الحــرارة فــي أحــد 
شــعات  بتشــغيل  أو  الفحــم  مــن  كبيــرٍة  بكومــٍة  إمــا  جانبيهــا، 
ببــطٍء  الطعــام  طهــي  يمكنــك  الطريقــة،  بهــذه  فيــه.  اللهــب 
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ــي  ــرعٍة ف ــاؤه بس ــم إنه ــراري، ث ــال الح ــر االنتق ــر عب ــب اآلخ ــي الجان ف
مقيــاس  وبوجــود  واإلشــعاع.  الناقليــة  عبــر  الحــارّ  األول  الجانــب 

الحــرارة، ســتحصل علــى ألــذ وأفضــل شــواء.

5.معرفة كيفية ووقت استخدام الملح
عندمــا تشــوي الدجــاج أو اللحــم، يفّضــل أن تنقعــه جيــداً بالملــح 
قبــل الشــوي. يقــّدم لوبيــز آلــت دليــًا مفصــًا عــن تمليــح الطعــام 
لنرّكــز  لكــن   ،)SeriousEats.com( إيتــس  ســيريوس  موقــع  ضمــن 
علــى الهمبرجــر قليــًا. مــا الفــرق بيــن الهمبرجــر وفطيــرة نقانــق 
اللحــم؟ يكمــن الجــواب فــي وقــت وكيفيــة تمليــح اللحــم. فــإذا 
“ســتنحّل  الشــطائر،  صنــع  قبــل  بالملــح  البرجــر  لحــم  خلطــت 

بعــض البروتينــات بداخلهــا وترتبــط بشــكٍل متصالــب”، يولــد هــذا 
األمــر ذاك التماســك القــوي الــذي نجــده فــي النقانــق. يقــول لوبيــز 
بالنســبة إلــي، يجــب أن يكــون البرجــر رخــواً، بحيــث يتفــكك بمجــرد 
ــرأي، قــم بإضافــة الملــح إلــى لحــم  ــًا”. إذا وافقتنــي ال مضغــه قلي
كنــت  إن  لكــن  ذلــك.  قبــل  وليــس  صنع الشــطائر  بعــد  البرجــر 
ال ترغــب بلحــم البرجــر الرخــو، يمكنــك إضافــة الجبنــة األميركيــة 

لتزيــد مــن تماســكه.
6. تنظيف المشواة

طعــاٍم  علــى  فســتحصل  المشــواة،  علــى  الدهــون  تركــت  إذا 
بنكهــة الدخــان الدهنــي”.  ال يكفــي تنظيــف الســطح العلــوي 
لشــبكة المشــواة، بــل يجــب تنظيــف ســطحها الســفلي أيضــًا، 

73



ــار. ــي الن ــا ف ــة عليه ــة المتجمع ــواد الدبق ــقط الم وإال ستس

7. اضطرام النار. انتبه من اضطرام النار.

يحصــل اضطــرام النــار عندمــا يالمــس اللهــب جســمًا قابــاًل لالشــتعال قبــل اكتمال 

االحتــراق . عندمــا تتولـّـد شــعلٌة ناريــٌة بســبب القطــرات المتســاقطة مــن الزيــت أو 

الدهــن، ويصــل اللهــب إلــى الطعــام، فســيخلف ذلــك ســخامًا أســوداً عليــه.

ــب  ــن الله ــوي، لك ــم المش ــن اللح ــة م ــرة المثالي ــى القش ــت عل ــو حصل ــى ل حت

ســيغير مذاقــه ليصبــح شــبيها بغبــار الفحــم. )إذا كان ذلــك مــا تفضلــه، يمكنــك 

صــب شــيٍء مــن الدهــن علــى النــار، واحــرص علــى تعريــض الشــواء إلــى طــرف 

اللهــب فقــط لتحصــل علــى طبقــة الســواد المطلوبــة .

8. ماذا لو كان مقياس الحرارة سيئًا؟

ال يجــب عليــك االعتمــاد تمامــًا علــى مقيــاس الحــرارة. يقــول جولدويــن: “يوضــع 

مقيــاس الحــرارة عــادًة فــوق الطعام بـــ 15 إلى 20 ســم. فــإذا أردت أكل قمــة اللحم 

فقــط فهــذا مناســٌب تمامــًا، أّمــا إذا أردت أكل اللحــم كلــه فعليــك وضــع مقيــاس 
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الحــرارة عنــد نفــس مســتوى الشــواء”. يمكنــك شــراء مقيــاس حــرارٍة مناســٍب لشــبكة 

الشــواء وأخــذ درجــة الحــرارة الصحيحــة للطعــام، لكــن يمكنــك أيضــًا لــّف المقيــاس 

العــادي بــورق األلمنيــوم ووضعــه عنــد شــبكة الشــواء. )لكــن انتبــه! فبعــض مقاييــس 

ــة،  ــذه الطريق ــتخدمت ه ــواة(. إذا اس ــل المش ــة داخ ــرارة العالي ــل الح ــرارة ال تتحم الح

ــراءة  ــك الق ــي يعطي ــوم، لك ــن ورق األلمني ــاس م ــعر المقي ــراج مستش ــن إخ ــد م فتأك

الصحيحــة لدرجــة الحــرارة.

9. فتح أو إغالق غطاء المشواة

ــود  ــوع الوق ــب ن ــك بحس ــواء، وذل ــى الش ــٍر عل ــكٍل كبي ــواة بش ــاء المش ــر غط يؤث

المســتخدم فــي إشــعال النــار. يقــول لوبيــز آلــت: “عندمــا تســتخدم الفحم في الشــواء، 

ــجين  ــي: فاألوكس ــذا منطق ــوح”. ه ــاء المفت ــة الغط ــي حال ــخن ف ــٌب أس ــيتولد له فس

ــاء  ــرك الغط ــم، أت ــوق الفح ــوي ف ــا أش ــك عندم ــف: “لذل ــر. ويضي ــاراً أكث ــي ن ــد يعن الزائ

مفتوحــًا فــي العــادة”. لكــن مشــواة الغــاز مختلفــٌة عــن ذلــك: “إنهــا مصممــٌة لتوليــد 

ــًا”.  ــاء مغلق ــون الغط ــا يك ــاٍل عندم ــراٍق فع احت

ــة  ــن الموضوعي ــن الناحيتي ــاز م ــن الغ ــل م ــم أفض ــتخدام الفح ــواء باس 10. الش

ــة. والعلمي
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اعداد : زهره السيد 

الخصر الرشــيق المنحــوت كان واليــزال إحــدى عامــات الجمــال و 
الرشــاقة لــدى النســاء ، لهــذا إذا كنــت تعانيــن مــن تراكــم الدهــون 
علــى الخصــر علــى الرغــم مــن إتباعــك لبرنامــج غذائــي صحــي و 
تمارســين الرياضــة بشــكل منتظــم . فــا تقلقــي فهنــا ســنتعرف 
علــى 5 تماريــن لنحــت الخصــر فــي المنــزل وكل  تلــك التماريــن 

لــن تأخــد منــك أكثــر مــن 15 دقيقــة فــي اليــوم.
إســتلقي علــى ظهــرك مــع وضــع ذراعيــك بجانبــك علــى األرض 
حتــى  أعلــى  إلــى  رفعهمــا  وحاولــي  ســاقيك  بيــن  قاربــي  األن   .
علــى  تحافظــي  أن  يجــب   ، بجســمك  درجــة   45 زاويــة  تكونــي 

رأســك و ذراعيــك علــى األرض وال ترفعيهمــا أثنــاء رفــع ســاقيك.
الفقــري  اآلن ورجليــك فــي الســماء حاولــي أن تلفــي عمــودك 
إلــى اليميــن ثــم أديــري رجليــك إلــى اليميــن ، ثــم أعيدهــا إلــى 
تكونــي  وهكــذا  اليســار  إلــى  أديريهــا  ذلــك  بعــد   ، المنتصــف 

. التماريــن  مــن  مجموعــة  أول  أكملــت 
قومي بأربعة مجموعات و 8 إلى 12 تكرار.

حاولــي الجلــوس مــع فــرد ظهــرك جيــدا ، وباعــدي بيــن رجليــك 
جيــدا ثــم مــدي ذراعيــك بجانبــك كأنــك تحاوليــن الرفرفــة بذراعيــك.

اآلن لفــي جســدك بزاويــة 90 درجــة وحوالــي لمــس رجلــك اليمنــى 
بيــدك اليســرى . عــودي إلــى الوضعيــة األولــى ثــم لفــي جســدك 
بزاويــة 90 درجــة مــرة أخــرى ثــم حاولــي لمــس رجلــك اليســرى بيــدك 

 أقوى 5 تمارين لنحت الخصر
 طبقيها في المنزل وفي وقت قصير 

لياقة
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اليمنــى . ثــم أعيــدي الكــرة 30 مــرة لــكل جهــة حتــى تنتهــي مــن 
التمريــن .

األوزان  أو  بالتماريــن  التمريــن قرصــا خاصــا  فــي هــذا  إســتعملي 
توازنــك  علــى  الحفــاظ  علــى  لمســاعدتك  ذلــك  و  العاديــة 

. الصحيحــة  ووضعيتــك 
كل مــا عليــك هــو الجلــوس مــع ثنــي ركبتيــك قليــا مــع الحفــاظ 
اآلن   ، صــدرك  أمــام  الــوزن  إرفعــي   ، األرض  فــوق  قدميــك  علــى 
ــا  ــوزن مرفوع ــى ال ــاظ عل ــع الحف ــن م ــى اليمي ــي إل ــي أن تلف حاول
بمســتوى صــدرك ، ثــم عــودي إلــى وضعيــة البــدء ثــم لفــي إلــى 

جهــة اليســار .
أعيدي الكرة 30 مرة لكل جهة .

إجلســي علــى خصــرك األيمــن مــع ثنــي ركبتيــك قليــا ووضــع 
رجليــك فــوق بعــض .

وضع يــدك  مــع  األرض  علــى  فقــط  خصــرك  ترفعــي  أن  حاولــي 
اليســرى علــى األرض مــن أجــل التــوازن والحفــاظ علــى وضعيــة 
رأســك فــي  الــذراع األخــرى وراء  . مــع وضــع  قدميــك فــوق األرض 

الســماء.
عنــد النزول حاولــي أن تنزلــي بخصــرك ببطــئ شــديد . ثــم أعيــدي 

الكــرة 15 مــرة لــكل جهــة حتــى تنتهــي مــن التمريــن . 
تضمــي  أن  حاولــي  و  بطنــك  علــى  إســتلقي 

فخديــك إلــى بعــض و ضعــي ذراعيــك بالمقدمــة ، اآلن إرفعــي 
ذراعيــك و صــدرك و ســاقيك علــى األرض وحافظــي علــى هــذه 
ــى  ــاق اليمن ــع الس ــي برف ــة قوم ــذه الوضعي ــال ه ــة، و خ الوضعي
مــع إنــزال الــذراع اليســرى، والعكــس مــع العــد إلــى الرقــم عشــرين ، 

ثــم أعيــدي الكــرة حتــى تكملــي 10 مجموعــات .
الخصــر  تســتهدف  التــي  التماريــن  مــن  بعضــا  هــذه   كانــت 
لمســاعدك علــى التخلــص مــن الدهــون المتراكمــة ، والجميــل 
فــي هــذه التماريــن أنهــا ســهلة ولــن تحتــاج منــك وقتــا طويــا 
للقيــام بهــا ولــن تحتاجــي لمســاحة كبيــرة إلتمــام هــذه التماريــن .

فقــط إحرصــي علــى اإلنتبــاه إلــى نظامــك 
لــن  وحدهــا  فالتماريــن  الغذائــي 

تعطيــك أيــة نتائــج إذا لــم تتبعــي 
نظــام غذائــي صحــي .
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الملف الطبي

 )Glaucoma( مــرض الميــاه الزرقــاء - أو مــا يعــرف بالجلوكومــا
- هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن أمــراض العيــن تتســبب فــي تلــف 
العصــب البصــري ممــا قــد يــؤّدي إلــى فقــدان البصــر، وعــادًة مــا 
ــورة  ــن بص ــة العي ــل مقل ــط داخ ــاع الضغ ــو ارتف ــبب ه ــون الس يك
لكــن  التلــف؛  لذلــك  يــؤدي  ممــا  عينيــك  داخــل  طبيعّيــة  غيــر 
هــذا ال يحــدث دائًمــا، فمــا هــي أعــراض هــذا المــرض؟ ومــا هــي 

مضاعفاتــه؟
* األعراض

إن أشهر نوعين من المياه الزرقاء هما:
1. المياه الزرقاء األّولية مفتوحة الزاوية.

2. المياه الزرقاء منغلقة الزاوية.
ولكل منهما أعراض مختلفة تماًما.

تشمل عامات وأعراض المياه الزرقاء األّولية مفتوحة الزاوية:
ــا ويحــدث هــذا عــادًة فــي كلتــا  - فقــدان الرؤيــة المحيطّيــة تدريجّيً

العينيــن.
مراحلــه  فــي  الرؤيــة(  مجــال  )ضيــق  النفقّيــة  بالرؤيــة  اإلصابــة   -

المتقّدمــة.
تشمل عامات وأعراض المياه الزرقاء األّولية ُمنغلقة الزاوية:

- آالم العين.
- الغثيان والقيء )مصحوًبا بآالم حاّدة في العين(.

- بداية مفاجئة للتشوش البصري، غالًبا في األضواء الخافتة.
- تشوش الرؤية.

- رؤية هاالت حول المصابيح الضوئية.
- احمرار العين.

وأســباب الميــاه الزرقــاء الثانويــة تشــمل حــدوث إصابــة للعيــن أو 
بســبب أدويــة معّينــة أو حــاالت معّينــة للعيــن أو وجــود التهــاب أو 
ورم أو حالــة متقّدمــة مــن إعتــام عدســة العيــن أو داء الســّكري، 
وفــي حالــة الميــاه الزرقــاء الثانويــة، فــإن العامــات واألعــراض قــد 
ــة باإلضافــة إلــى األعــراض  تشــمل عامــات وأعــراض الحالــة األّولّي

المعروفــة للميــاه الزرقــاء النموذجيــة.
* المضاعفات

ــج الميــاه الزرقــاء؛ فســوف تتســبب فــي تقــّدم فقــدان  إذا لــم تُعالَ
البصــر، وعــادًة مــا يحــدث ذلــك عبــر المراحــل التاليــة:

1. رؤية نقاط عمياء في محيطك البصري.
2.ضيق مجال الرؤية 

3. العمى التام.

اعداد : زهره السيد 

كيف تعرف أنك مصاب 
بالمياه الزرقاء ؟

78



مصــاب  بأنــك  تشــير  التــي  العامــات  بعــض  هنــاك 
بفــرط التعــرق وأن لديــك مشــكلة تســبب هــذا العــرق 

الزائــد، وهــي:
بلــل  ووجــود  جافــة:  بالمابــس  اإلحتفــاظ  صعوبــة 
دائــم فــي المابــس وخاصــًة فــي منطقــة تحــت اإلبــط.

مــع  فحتــى  العــرق:  مزيــل  مــن  فائــدة  وجــود  عــدم 
إســتخدام أكثــر األنــواع فاعليــة، يصعــب القضــاء علــى 

الكريهــة. العــرق  رائحــة 
بيــن  عاقــة  وجــود  وعــدم  اإلســتحمام:  بعــد  التعــرق 
النظافــة والتعــرق، حيــث أن األشــخاص الذيــن يعانــون 
مــن فــرط التعــرق يكتشــفون وجــود عــرق فــي الجســم 

ــرًة. ــتحمام مباش ــد اإلس ــى بع حت
* التعــرق فــي األجــواء البــاردة: حيــث أن التعــرق يرافــق 
ــاردة أيضــًا، وال يرتبــط بنهــار أو  الجســم فــي األجــواء الب

مســاء، صيــف أو شــتاء.
* التعــرق المســتمر فــي األطــراف: أي فــي كــف اليــد 
المعروفــة  المناطــق  علــى  يقتصــر  وال  القــدم،  وفــي 

اإلبــط والوجــه. بالتعــرق مثــل 
أمراض مرتبطة بفرط التعرق

إليك أبرز األمراض التي يؤشر بها فرط التعرق.
1. إنخفاض نسبة السكر في الدم

2. فرط الغدة الدرقية
3. مشكلة في الهرمونات

4.إضطراب الغدة الليمفاوية
5. إرتفاع مستوى األماح في الجسم

6. أمراض القلب
7. إعتال األعصاب المستقلة

أمراض يشير إليها فرط التعرق
عالمات فرط التعرق
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يتركــز العمــل الطبيعــي للذاكــرة فــي الكثيــر مــن أجــزاء الدمــاغ، 
ويمكــن أن يتداخــل أي مــرٍض أو إصابــٍة فــي الدمــاغ فــي تعقيــدات 
الذاكــرة، وتتضمــن تلــك البنــى، المهــاد الــذي يقــع في عمــق مركز 
الدمــاغ، والتكوينــات الُحَصْينيــة التــي تقــع فــي الفــص الصدغــي 
العابر)لفتــرة معينــة(،  الذاكــرة  للدمــاغ. وبخــاف نوبــاِت فقــدان 
يمكــن أن يكــون فقــدان الذاكــرة دائما، ويعــرف فقــدان الذاكــرة 

الناجــم عــن إصابــة الدمــاغ أو تلفــه بفقــدان الذاكــرة العصبــي.
مــا  العصبــي  الذاكــرة  لفقــدان  الُمحتملــة  األســباب  وتتضّمــن 

يلــي:

- السكتة الدماغية.
- التهــاب الدمــاغ نتيجــًة لإلصابــة بفيــروٍس مثــل فيــروس الهربــس 
الســرطان  الذاتــي تجــاه  المناعــي  نتيجــًة للتفاعــل  أو  البســيط، 
المناعــي  للتفاعــل  نتيجــًة  أو  الجســم،  مــن  أخــرى  منطقــٍة  فــي 

الذاتــي بغيــاب الســرطان )وجــود أمــراض أخــرى(.
- نقــص األوكســجين فــي الدمــاغ، علــى ســبيل المثــال، نتيجــًة 
أكســيد  بأحــادي  للتســمم  أو  تنفســية  لضائقــة  أو  قلبيــٍة  ألزمــٍة 

الكربــون.
- األورام في مناطق الدماغ التي تتحكم بالذاكرة.

مــن  وغيــره  الزهايمــر  مــرض  مثــل  التنكســية،  الدمــاغ  أمــراض   -
الخــرف. أشــكال 

- النوبات التشنجية.
- أدوية محددة، مثل البنزوديازيبينات.

نتيجــة  االرتجــاج  إلــى  تــؤدي  التــي  الــرأس،  إصابــات  إن  كمــا 
حــوادث الســيارات أو الرياضــة، يمكــن أن تتســبب فــي التشــوش 
ومشــكاٍت فــي تذكــر المعلومــات الجديــدة، وهــذا شــائٌع تحديــدا 
تســبب  ال  الــرأس  إصابــات  أّن  إال  األولــى،  الشــفاء  مراحــل  خــال 

عــادة. الحــاّد  الذاكــرة  فقــدان 
ويوجــد نــوع آخــر نــادر مــن فقــدان الذاكــرة، يســمى فقــدان الذاكــرة 
الفصامــي )نفســّي المنشــأ(، وينتــج عــن الصدمــة النفســية أو 
الفاجعــة، علــى ســبيل المثــال أن يكــون المــرء ضحيــًة لجريمــٍة 
الشــخص  يفقــد  أن  يمكــن  االضطــراب،  هــذا  وخــال  عنيفــة. 
الذاكــرة والمعلومــات المتعلقــة بالســيرة الذاتيــة، ولكــن ذلــك ال 

يحــدث ســوى لوقــٍت قصيــرٍ فــي العــادة.
* عوامل الخطورة

قــد تــزداد فرصــة اإلصابــة بفقــدان الذاكــرة إذا كنــت قــد مــررت بمــا 
يلــي:

- جراحة الدماغ أو إصابة الرأس أو التعرض لصدمة.
- السكتة الدماغية.

- النوبات التشنجية.
* المضاعفات

حّتــى  ولكــن  ومــداه،  حّدتــه  حيــث  مــن  الذاكــرة  فقــدان  يتبايــن 
ــى  ــرٍة عل ــورٍة كبي ــلبا بص ــر س ــة تؤث ــرة الخفيف ــدان الذاك ــاالت فق ح
هــذه  تســبب  أن  ويمكــن  الحيــاة،  وجــودة  اليوميــة  النشــاطات 
واألوســاط  المدرســة  وفــي  العمــل  فــي  مشــكاٍت  األعــراض 
االجتماعية. وقــد ال يمكــن اســتعادة الذاكــرة التــي فقــدت، ويحتــاج 
الذاكــرة  فــي  حــادٍة  بمشــكاٍت  المصابيــن  األشــخاص  بعــض 
الرعايــة  مرافــق  أحــد  فــي  اإلقامــة  أو  المراقبــة  تحــت  البقــاء  إلــى 

المتواصلــة.

فقدان الذاكره 
أسبابه ومضاعفاته 
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عالمات مبكرة تؤشر بوجود
خلل في الغدة الدرقية

ترتبــط الغــدة الدرقيــة بكافــة وظائــف الجســم، 
ــة  ــى صح ــر عل ــن أن يؤث ــا يمك ــل يصيبه وأي خل
بصــورة  بوظائفهــا  األعضــاء  وقيــام  الجســم 

جيــدة.
يجــب اإلنتبــاه لمجموعــة مــن العامــات التــي 
تؤشــر بوجــود خلــل واضطرابــات فــي وظائــف 
بصــورة  للهرمونــات  وانتاجهــا  الدرقيــة  الغــدة 

طبيعيــة قبــل تفاقــم المشــكلة.
1.الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة

2.اختاف المشاعر النفسية والتوتر
3. تغير الشهية وبراعم التذوق

4. قلة التركيز واإلدراك
5. انخفاض الرغبة الجنسية

6. اضطرابات نبضات القلب
7. جفاف البشرة

8. اضطرابات األمعاء
9. تغيرات في الدورة الشهرية

10.االم األطراف والعضات
11.  ارتفاع ضغط الدم

12. الشعور بالبرودة أو الحرارة
13. تغيرات الصوت والحلق

14. اضطرابات النوم
15. تغيرات في الوزن

16. ضعف وتساقط الشعر
17. صعوبة الحمل واإلنجاب

18. ارتفاع الكوليسترول بالدم
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مناطــق  بعــض  علــى  المفاجئــة  التغييــرات  بعــض  الحظــت  إذا 
بعــض  إلــى  مبكــرا  تنبيهــا  تكــون  أن  الــوارد  فمــن  جســمك، 
االضطرابــات الصحيــة، ولذلــك، ينصحــك الخبــراء بــأن تستشــير 

بســرعة. تختــف  لــم  إذا  طبيبــا 
التــي  الصحيــة،  المؤشــرات  بيــن  مــن  اللســان  تشــقق  ويعــد 
ينبــه  الفــم  صحــة  فــي  التحــول  هــذا  ألن  إغفالهــا،  يتوجــب  ال 

الميــاه. مــن  يكفــي  مــا  شــرب  عــدم  جفــاف أي  إلى حــدوث 
وفــي حــال جــرى هــذا التشــقق إلــى جانــب تســاقط للشــعر وبعــض 
التورمــات، فمــن المحتمــل أن يكــون ثمــة تنبيــه إلــى اضطرابــات 

فــي عمــل الغــدة الدرقيــة.
أن  فعليــك  األظافــر،  لــون  فــي  تغيــرا  أو  خطوطــا  رصــدت  وإذا 
تستشــير الطبيــب، ألن هــذا التغيــر قــد يكــون مؤشــرا علــى وقــوع 

نزيــف داخلــي أو قــرب اإلصابــة بأمــراض الجلــد.
وحينمــا تاحــظ ســوادا في ثنايــا الجلــد بعــدة مناطــق من الجســم، 
مثــل الرقبــة، فهــذا مؤشــر علــى مقاومــة األنســولين أي أن اإلنســان 

يصبــح أكثــر عرضــة لإلصابــة بالنــوع الثانــي من الســكري.
منطقــة  وفــي  الوجــه«،  فــي  »دهنيــة  حبــوب  ظهــور  وعنــد 
فــي  اختــال  علــى  محتمــل  مؤشــر  هــذا  فــإن  أســفل الذقن، 
فــي  الطفــح  هــذا  فيشــهد  الرجــل  أمــا  المــرأة،  لــدى  الهرمونــات 

التستوســتيرون. هرمــون  فــي  خلــل  بســبب  الغالــب 

وفــي تحــول آخــر، انتبــه إلــى مــا يطــرأ مــن تغييــر علــى شــعيرات 
الحاجــب، ألن فقدانهــا بصــورة ملحوظــة، قــد يكــون مؤشــرا علــى 
الهرمونــات  تؤثــر علــى  التــي  الدرقيــة  الغــدة  فــي عمــل  قصــور 

ونمــو الشــعر، وفــق موقــع »هولفــد«.
رغــم  تختــف  فلــم  الجلــد  علــى  البثــور  بعــض  ظهــرت  إذا  أمــا 
محــاوالت عــدة للعــاج، فمــن الــوارد أن يكــون األمــر مؤشــرا علــى 
ــرطان  ــذا الس ــن ه ــدة، لك ــا القاع ــرطان الخاي ــة بس ــة محتمل إصاب
ليــس معقــدا جــدا، ويمكــن العــاج منــه بشــكل فعــال إذا جــرى 

مبكــرة. مرحلــة  فــي  التشــخيص 
ويقــول األطبــاء إن النســاء الائــي ياحظــن ظهــور شــعر فــي 
بعــض مناطــق الوجــه، مثــل منطقــة الشــارب، عليهــن أن ينتبهــن 
ألن هــذا التحــول ينبــئ علــى األرجــح بمتازمــة المبيــض المتعــدد 

ــروف. ــي مع ــال هرمون ــو اخت ــات وه الكيس
وإذا شــعرت بألــم أو انتفــاخ مفاجئيــن فــي األصابــع فــإن هــذا األمــر 
قــد يكــون مؤشــرا محتمــا علــى اإلصابــة بأمــراض الرئــة، أمــا ظهــور 
بوقــوع  فينــذر  العيــن  مــن  األبيــض  والجــزء  الجلــد  فــي  االصفــرار 

اضطرابــات فــي الكبــد.
ــرا للهــاالت الســوداء تحــت العيــن،  ــروزا كبي وفــي حــال الحظــت ب
فأنــت مدعــو إلــى االنتبــاه لنظامــك الغذائــي وأخــذ قســط كاف 

ــر للجســم ــر يحــذر مــن إجهــاد كبي مــن النــوم، ألن هــذا التغيي

من أجل صحتك عشر عالمات في جسمك التهملها
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ترجمة وإعداد سماح عماش
 ،)NHLBI( وفًقــا للمعهــد القومــي األمريكــي للقلــب والرئــة والــدم
ــر الصحيــة هــي الســبب الرئيســي  ــارات نمــط الحيــاة غي ــر خي تُعتب
وبعــض  الوراثــة،  أن  كمــا  الــدم،  فــي  الكوليســترول  الرتفــاع 

الحــاالت الطبيــة يمكــن أن تســهم أيًضــا فــي ذلــك.
ويصــف األطبــاء عــادًة العقاقير للمســاعدة في خفض مســتويات 
الكوليســترول، لكــن هــذه األدويــة يمكــن أن تســبب آثــارًا جانبيــة 
والغثيــان،  العضــات  وتشــنجات  الصــداع  مثــل  البعــض،  عنــد 
وفــي هــذه المقالــة، نستكشــف وفقــًا لبعــض الدراســات بعــض 

الطــرق الطبيعيــة لخفــض الكوليســترول دون دواء.
تجنب الدهون المتحولة

الدهــون المتحولــة هــي أحمــاض دهنيــة، والتــي يشــار إليهــا عــادة 

باســم الدهــون غيــر المشــبعة، وهــي دهــون نباتيــة غيــر مشــبعة 
خضعــت لعمليــة صناعيــة تســمى الهدرجــة، ممــا يجعلهــا صلبــة 
فــي درجــة حــرارة الغرفــة، ويســتخدم مصنعــو المــواد الغذائيــة 

هــذه الدهــون ألنهــا رخيصــة الثمــن وطويلــة األمــد.
ووفًقــا لجمعيــة القلــب األمريكيــة، فــإن تنــاول الدهــون المتحولــة 
ويقلــل  الضــار،  الكوليســترول  مســتويات  يرفــع  أن  يمكــن 
الكوليســترول الجيــد، وتشــمل مصــادر هــذه الدهــون، الســمن 
المصنعــة  األطعمــة  بعــض  المقليــة،  األطعمــة  الصناعــي، 
الجاهــزة. والشــوربات  الســريعة،  الوجبــات  مســبقًا،  والمعبــأة 

قلل تناول الدهون المشبعة
توصــي جمعيــة القلــب األمريكيــة بــأن الدهــون المشــبعة يجــب 
أن تمثــل فقــط حوالــي 5-6 ٪ مــن الســعرات الحراريــة اليوميــة 

طرق طبيعية تخفض 
10الكوليسترول بدون أدوية
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للشــخص ألن اتبــاع نظــام غذائــي غنــي بالدهــون المشــبعة قــد 
الــدم، ويمكــن أن يتراكــم  يرفــع مســتويات الكوليســترول فــي 
فــي  صلبــة  رواســب  ويشــكل  الزائــد،   LDL الضــار  الكوليســترول 

الشــرايين، ممــا قــد يــؤدي إلــى تصلــب الشــرايين.
تناول الدهون غير المشبعة األحادية

تُعتبــر الدهــون غيــر المشــبعة األحاديــة صحيــة ألنهــا تقلــل مــن 
نســبة الكوليســترول الضــار LDL، وتزيــد مــن نســبة الكوليســترول 

الجيــد، وتحــد مــن األكســدة الضــارة.
المشــبعة  غيــر  للدهــون  الرائعــة  المصــادر  بعــض  يلــي  فيمــا 
المشــبعة  أيًضــا مصــادر جيــدة للدهــون غيــر  األحاديــة، بعضهــا 
المتعــددة: الزيتــون وزيــت الزيتــون، زيــت الكانــوال، شــجرة الجــوز، 

والكاجــو. والبنــدق  والجــوز،  اللــوز  مثــل 
ــة  ــددة، خاص ــبعة المتع ــر المش ــون غي ــتخدم الده اس

ــا 3 أوميغ
هــذا النــوع مــن الدهــون يوجــد غالًبــا باألطعمــة والزيــوت النباتيــة، 
وأوضحــت  الشــمس،  وعبــاد  والــذرة  الصويــا  فــول  زيــوت  مثــل 
المشــبعة  غيــر  بالدهــون  الغنيــة  األطعمــة  تنــاول  أن  الدالئــل 
المتعــددة يحســن مســتويات الكوليســترول بالــدم، وهــو مــا قــد 
يقلــل خطــورة اإلصابــة بمــرض القلــب، كمــا قــد تقلــل الدهــون 
غيــر المشــبعة المتعــددة مــن خطــورة إصابتــك بــداء الســكري 

مــن النــوع الثانــي.

ــر المشــبعة  إن دهــون أوميغــا 3 هــي أيضــًا نــوع مــن الدهــون غي
المتعــددة، وتوجــد في األســماك الدهنية مثل ســمك الســلمون، 
التونــة، كمــا توجــد فــي  الرنجــة، وســمك  والماكريــل، وســمك 

المصــادر النباتيــة مثــل الجــوز، بــذر الكتــان، وفــول الصويــا.

أكثر تناول األلياف القابلة للذوبان
مســتويات  خفــض  علــى  للذوبــان  القابلــة  األليــاف  تعمــل 
مســتويات  علــى  تؤثــر  ال  ولكنهــا   ،LDL الكوليســترول 
وقــد  الثاثيــة،  الدهــون  مســتويات  أو  الحميــد  الكوليســترول 
أظهــرت األبحــاث أن األشــخاص الذيــن يتناولــون 5 إلــى 10 غرامات 
إضافيــة مــن األليــاف كل يــوم قــد شــهدوا انخفاضــًا فــي مســتوى 

.LDL الضــار  الكوليســترول 
وتشــمل األطعمــة الغنيــة باألليــاف القابلــة للذوبــان، الخضــروات 
البنــي،  األرز  الشــوفان،  مثــل  الكاملــة  الحبــوب  والفواكــه، 

فاصوليــا. البقوليــات، 
تناول الحبوب الكاملة

الكاملــة علــى مصــدر جيــد لألليــاف، وتســاعد  الحبــوب  تحتــوي 
بالشــبع  الشــعور  علــى  فيهــا  الموجــودة  والســكريات  األليــاف 
لفتــرة أطــول، باإلضافــة إلــى ذلــك تســاعد الحبــوب الكاملــة علــى 

عــاج ارتفــاع الكولســترول الســيء. 
واألرز  الكامــل،  القمــح  ذو  الدقيــق  الكاملــة،  الحبــوب  وتشــمل 

الملف الطبي

84



الدقيــق  مــن  بــداًل  تناولهــا  ويفضــل  الشــوفان،  ودقيــق  البنــي، 
الســكريات.  تنــاول  عــن  االبتعــاد  يُفضــل  كمــا  واألرز،  األبيــض 

تناول الثوم
يمكــن للثــوم أن يخفــض مســتوى الكولســترول فــي الجســم، 
يُــدرج ضمــن نظــام غذائــي متــوازن، وللحصــول  ولكــن البــد أن 
الثــوم  مســحوق  تســتهلك  أن  يجــب  النتائــج،  أفضــل  علــى 
وزيــت الثــوم، ومــع ذلــك يمكنــك أيضــًا أن تســتهلك فصــوص 
التوابــل فــي  أو اســتخدامه بمثابــة  يــوم  الخــام كل  الثــوم  مــن 

الجانبيــة. واألطبــاق  والشــوربات،  الســلطات، 
وتتوفــر أيضــًا مكمــات الثــوم علــى شــكل أقــراص أو كبســوالت، 
والتــي يمكــن أن تُأخــذ بانتظــام أيضــًا، ومــع ذلــك يجــب التشــاور 
الغذائــي  النظــام  فــي  الثــوم  كميــة  زيــادة  قبــل  الطبيــب  مــع 

الخــاص بــك لخفــض مســتوى الكوليســترول.
مارس الرياضة

بانتظــام  الرياضيــة  التماريــن  ممارســة  أن  إلــى  الدراســات  تشــير 
يمكــن أن تســاعد فــي خفــض مســتويات الكوليســترول الســيئ 

ورفــع مســتويات الكوليســترول الجيــدة.
ويوصــي الخبــراء بــأن يمــارس البالغــون بمــا ال يقــل عــن 150 إلــى 
300 دقيقــة مــن النشــاط المعتــدل الكثافــة أو 75-150 دقيقــة 
األســبوع  فــي  الشــدة  شــديد  الهوائــي  البدنــي  النشــاط  مــن 
للحصــول علــى فوائــد صحيــة كبيــرة، ويمكــن لألشــخاص دمــج 

التماريــن المنتظمــة فــي حياتهــم مــن خــال المشــي أو الركــض 
أو ركــوب الدراجــات أو القيــام بتماريــن مقاومــة بــأوزان خفيفــة.

خفف وزنك
التــي يمكــن  األشــياء  أفضــل  مــن  واحــد  الــوزن هــو  إن تخفيــف 
فزيــادة  الدمويــة،  والــدورة  القلــب  أمــراض  لتفــادي  بهــا  القيــام 
الــوزن تجعلــك عرضــة لارتفــاع الكولســترول فــي الــدم، وارتفــاع 
ضغــط الــدم، ومــرض الســكري، وهــذه كلهــا تؤثــر علــى بطانــة 
الشــرايين الداخليــة، وتجعلهــا أكثــر عرضــة لجمــع الرواســب التــي 

تســد مجــرى الــدم.
كمــا أن تخفيــف الــوزن، وخاصــة الدهــون فــي البطــن،  يســاعد 
علــى تخفيــض الكولســترول الضــار ورفــع مســتوى الكولســترول 
الصحــي، وبشــكل عــام، يمكــن القــول أن لفقــدان الــوزن فائــدة 
المفيــد   HDL زيــادة  طريــق  عــن  الكوليســترول  علــى  مزدوجــة 

LDL الضــار. وخفــض 

أوقف التدخين
مــن نســبة  الســيئة، ويقلــل  الدهنيــة  البروتينــات  التدخيــن  يزيــد 
لــدى  المناعيــة  الخايــا  تســتطيع  ال  كمــا  الجيــد،  الكوليســترول 
المدخنيــن إعــادة الكوليســترول مــن جــدران األوعيــة الدمويــة إلــى 
الــدم لنقلهــا إلــى الكبــد ليتــم تخزينــه أو تكســيره، والخبــر الســار أن 

ــار تمامــًا. اإلقــاع عــن التدخيــن يحــدث عكــس تلــك اآلث
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ترجمة وإعداد سماح عماش

الكبــد  يصّنعهــا  شــحمية  مــادة  هــو  األصــل  فــي  الكوليســترول 
بشــكل طبيعــي، وهــي ضروريــة لعمــل الجســم بصــورة ســليمة، 
علــى  تعمــل  أنهــا  كمــا  األعصــاب،  المــادة  هــذه  تحمــي  حيــث 
تشــكيل الهرمونــات وخايــا األنســجة، لكــن هنــاك نــوع آخــر مــن 
الكوليســترول الضــار بالصحــة، والــذي يُعتبر أحد العوامل الرئيســية 
النســداد الشــرايين، ويعتقــد الكثيــرون خطــًأ أن كبــار الســن وحدهــم 
مــن يعانــون مــن ارتفــاع هــذا النــوع في الــدم، إضافة إلــى معلومات 
أخــرى خاطئــة عــن هــذا المــرض، وفــي هذا المقــال اخترنــا بعض أهم 

هــذه الخرافــات والحقائــق المقابلــة لهــا.
خرافة1: الكولسترول سيء بالنسبة لك

الحقيقــة: بعــض أنــواع الكوليســترول هــي ضروريــة للصحــة، حيــث 
يحتــاج الجســم إلــى الكوليســترول ألداء وظائــف مهمــة، مثــل صنع 

الهرمونــات وخايا األنســجة.
، وهناك نوعان من الكولسترول وهي كالتالي:

-1الكوليســترول الجيــد )HDL( أو البروتيــن الدهنــي عالــي الكثافــة، 
وهــو يســاعد علــى حمايــة الصحــة بنقــل الكوليســترول مــن الــدم 

إلــى الكبــد، وهنــاك يتــم فــرزه وتقســيمه.
الدهنــي منخفــض  البروتيــن  أو   )LDL( الســيئ  الكوليســترول   2-
الكثافــة، وهــذا النــوع هــو الــذي يزيــد مــن خطــر اإلصابــة باألزمــات 

القلبيــة، .
خرافة 2: يمكنني الشعور بأعراض ارتفاع الكوليسترول 

لــه  يوجــد  ال  عــادة  الــدم  فــي  الكوليســترول  ارتفــاع  الحقيقــة: 
عامــات أو أعــراض، فقــد ال تعــرف أن لديــك مســتويات غيــر صحيــة 
مــن الكوليســترول حتــى يفــوت األوان، ولهــذا الســبب مــن المهــم 
للغايــة فحــص مســتويات الكوليســترول فــي الــدم كل 4 إلــى 6 

ســنوات علــى األقــل. 
خرافة3: تناول األطعمة التي تحتوي على الكثير من 

الكوليسترول ال يرفع مستوياته 
الحقيقــة: األطعمــة التــي تحتــوي علــى الكثيــر مــن الكوليســترول 
تحتــوي أيًضــا علــى الكثيــر مــن الدهــون المشــبعة، التــي يمكــن أن 

خرافات شائعة عن الكوليسترول
وحقائق ينبغي معرفتها 8
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تزيــد مــن نســبة الكوليســترول فــي الــدم، لذلــك مــن األفضــل اختيــار 
األطعمــة التــي تحتــوي علــى نســبة أقــل مــن الدهــون المشــبعة، 
فاألطعمــة المصنوعــة مــن الحيوانــات مثــًا، كاللحــوم الحمــراء 

والزبــدة والجبــن تحتــوي علــى الكثيــر مــن الدهــون المشــبعة.
لذلــك ينبغــي عــدم اإلكثــار مــن تلــك األطعمــة، وتنــاول األطعمــة 
الشــوفان  كدقيــق  األليــاف،  مــن  الكثيــر  علــى  تحتــوي  التــي 
والفاصوليــا، والدهــون الصحيــة غيــر المشــبعة، مثــل األفــوكادو 

والمكســرات.  الزيتــون  وزيــت 
خرافة4: الكولسترول  مرض يصيب  كبار السن فقط

 الحقيقة: صحيح أن نســبة الكولســترول المرتفعة تظهر بالفعل 
فــي عمــر متقــدم،إال أن الضــرر قــد يبــدأ بالتراكــم فــي ســن مبكــرة، 
لذلــك يُفضــل البــدء فــي الوقايــة منــذ ســن مبكــرة حتــى ال يصــل 
اإلنســان إلــى مســتوى مرتفــع مــن الكولســترول فــي ســن متأخــرة.

مســتويات  بفحــص  األمريكيــة  القلــب  جمعيــة  وتوصــي 
الكوليســترول فــي الــدم مــرة واحــدة بالنســبة لألطفــال والشــباب 
خاصــًة الذيــن ليــس لديهــم عوامــل خطــر أخــرى أو تاريــخ عائلــي مــن 
أمــراض القلــب المبكــرة، ويكــون الفحــص لألطفــال بيــن ســن 9 و 
11 ســنة، وللشــباب بين عمر17 و 21 ســنة، وبعد 21 ينبغي فحص 
الكوليســترول وعوامــل الخطــر األخــرى كل 4-6 ســنوات طالمــا 

نســبة المخاطــر منخفضــة.

خرافة5: فقط األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
يعانون من ارتفاع الكوليسترول

الحقيقــة: يمكــن ألي شــخص أن يُصــاب بارتفاع الكوليســترول في 
الــدم، وذلــك بغــض النظــر عــن وزنــه، نظامــه الغذائــي، ومســتوى 
نشــاطه البدنــي، لذلــك ينبغــي فحــص الكولســترول علــى أســاس 

منتظــم وفقــًا لمــا ســبق ذكــره.

خرافة6 : مستوى الكوليسترول هو نتيجة لنظامك 
الغذائي ومستوى نشاطك البدني

الحقيقــة: صحيــح أن النظــام الغذائــي والنشــاط البدنــي يؤثــران 
علــى نســبة الكوليســترول فــي الــدم، لكــن هنــاك عوامــل أخــرى، 
الســكري  وأمــراض  والتدخيــن،  والســمنة،  الســن  فــي  فالتقــدم 
والضغــط، عوامــل تؤثــر علــى مســتوى الكوليســترول لديــك، كمــا 
أن بعض الناس يولدون بمســتويات عالية من الكوليســترول في 

الــدم ورثوهــا عــن آبائهــم.

 خرافة7: ال أحتاج إلى أدوية، يمكنني إدارة الكوليسترول 
باتباع نظام صحي

الحقيقــة: علــى الرغــم مــن أن الكثير من الناس يمكنهــم الوصول 
ــاع نمــط  ــق اتب إلــى مســتويات جيــدة مــن الكوليســترول، عــن طري
صحــي غذائــي وبدنــي، فقــد يحتــاج البعض اآلخــر إلى أدوية تســمى 
الســتاتين لخفــض مســتويات الكوليســترول، كمــا أنــه قــد يلــزم 

اســتخدام أدويــة أخــرى باإلضافــة إلــى الســتاتين للمســاعدة فــي 
الســيطرة علــى الكوليســترول.

أشخاص  يحتاجون إلى  األدوية إلدارة مستويات 
الكوليسترول 

 FH األشخاص الذين يعانون من*
وهــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مســتويات عاليــة جــًدا مــن 
الكوليســترول الضــار، وهــي حالــة وراثيــة تســبب مســتويات عاليــة 
جــًدا مــن الكوليســترول LDL«الضــار« فــي ســن مبكــرة، وإذا تركــت 
دون عــاج، تســتمر مســتويات الكوليســترول فــي التدهــور، مما يزيد 
بشــكل كبيــر مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألزمــات القلبيــة 

والســكتة الدماغيــة فــي ســن مبكــرة.
*األشخاص الذين يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية.

القلــب  أمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  لــدى  يكــون  قــد 
واألوعيــة الدمويــة  تضييــق بالشــرايين بســبب وجــود الكثيــر مــن 
البــاك، لذلــك قــد تســاعد األدويــة التــي تخفــض الكوليســترول فــي 

تقليــل خطــر اإلصابــة بنوبــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة.
* مرضى السكري

يخفــض الســكري مــن النوع 2 مســتويات الكوليســترول الحميــد أو 
»الكوليســترول الجيــد«، ويرفــع مســتويات الكوليســترول »الضــار«، 
ويثيــر هــذا المزيــج خطــر اإلصابة بأمــراض القلب والســكتة الدماغية.

إضافــة إلــى ذلــك، قــد تحتــاج مجموعــات أخــرى مــن األشــخاص إلــى 
أدويــة إلدارة الكولســترول، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن لديهــم 

مخاطــر عاليــة لإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة. 

خرافة 8: تناول األستروجين ضروري بعد انقطاع الطمث 
الحقيقــة: يعتقــد البعــض أن األســتروجين يمكــن أن يســاعد فــي 
تقليــل خطــر إصابــة المــرأة بالنوبــات القلبيــة والســكتة الدماغيــة، 
والحقيقــة صحيــح أن هرمــون االســتروجين يرتبــط بارتفــاع نســبة 
الكوليســترول الجيــد فــي الــدم لــدى النســاء قبل انقطــاع الطمث، 
لكــن جمعيــة القلــب األمريكيــة ال توصــي بالعــاج بالهرمونــات 
بعــد  الكوليســترول  علــى  الســيطرة  فــي  للمســاعدة  البديلــة 
انقطــاع الطمــث، لذلــك تحدثــي مــع طبيبــك حــول خيــارات نمــط 
الحيــاة والعاجــات األخــرى للمســاعدة فــي إدارة الكولســترول أثنــاء 

وبعــد انقطــاع الطمــث.

87



متابعة : أحمد شرف 

فــي احتفاليــة مميــزة بفرعهــا بالاجونــا أعلنــت بــاري غاليــري عــن 
إنضمــام دار العطــور األولــى األلمانيــة LENGLING فــي ميونــخ، 
 9 مــن  والمكونــة  والحصريــة  المبتكــرة  العطريــة  بمجموعتهــا 
عطــورات فاخــرة وفريــدة، فــي رحلــة غيــر مســبوقة مــع دار العطــور 
العطــور  وأفخــم  أجــود  إنتــاج  فــي  والرائــدة  ألمانيــا  فــي  األولــى 

الشــهيرة. العالميــة 
حضــر االحتفــال الســيد/ حكــم القواســمي مديــر عــام بــاري غاليري، 
والسيد/كريســتيان لينجلينــج مؤســس وصاحــب شــركة العطــور 
ولفيــف  بألمانيــا،  ميونــخ  فــي   LENGLING األولــى  العطــور  ودار 
مــن عشــاق العطــور العالميــة الفاخــرة مــن عمــاء بــاري غاليــري، 

مدونيــن  إلــى  باإلضافــة  المحليــة  اإلعــام  وســائل  وممثلــي 
وشــخصيات مؤثــرة علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي .

ولــد كريســتيان لينجلينــج فــي اليابــان،  كان والــده يعمــل فــي 
زوجهــا  زارت  عندمــا  حياتــه،  طــوال  الدوليــة  العطــور  صناعــة 
المســتقبلي وشــريكها ألول مــرة، كانــت مفتونــة  »كان حمــام 
الضيــوف مليئــًا بالعطــور، كانــت الزجاجــات الجميلــة موجــودة 

فــي كل مــكان - ذّكرنــي ذلــك بمحــل عطــور صغيــر«.
فــي ذلــك الوقــت قــرروا ليــس فقــط العيــش معــًا ولكــن أيضـــًا 
المراحــل  بعــض  قضــاء  بعــد  المســتقبل،  فــي  معــًا  العمــل 
المهنيــة - عملــت كقائــدة فريــق فــي وكاالت اإلعــان الكبــرى، 
بينمــا كان مديــراً للعامــات التجاريــة ورئيــس قســم التســويق فــي 
Coty و Glaxo Smith Kline ، وأنشــأوا أعمالهــم التجاريــة الخاصــة 

بـاري غـالـيـري تعلن عن إنضمام
 LENGLING دار العطور األولى األلمانية 

جديد السوق

حكم القواسمي : تتميـز بالفخـامة والتفـرد وحـرفيـة الصنـع وجـودتها العـالميـة 
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المجموعة مكونة 
من 9 عطور فاخرة 

ومبتكرة 

Master Brands، شــركة توزيــع متخصصــة فــي  عــام 2005:  فــي 
العطــور المتخصصــة، يقــول كريســتيان لينجلينــج: »فــي مرحلــة 

ــنا«. ــا بأنفس ــا أن نجربه ــا أردن م
لقــد تعلمــوا الكثيــر عــن اإلنتــاج وكانــوا ينتقــدون بعــض النتائج 
مــن كل النواحــي، بــدءًا مــن الروائــح أو حتــى الزجاجــات )غطــاء 

بالســتيكي علــى عطــر غالــي؟ ال توجــد طريقــة!(
ــا  ــت. عندم ــن الوق ــق م ــاك ضي ــة ، كان هن ــي البداي ــن ف ولك
إنتهــوا مــن بنــاء منزلهــم فــي عــام 2011 ، كانــت هناك مســاحة 
كافيــة لمشــروعهم الجديــد، بــدأوا فــي تجربــة المكونــات 
الثمينــة مثــل العــود األســطوري الــذي يأتــي مــن شــجرة 
ــة  ــت هواي ــب أواًل، كان ــن الذه ــى م ــي أغل ــي ه ــو والت المالي
ــتثمرنا  ــد إس ــغفًا، لق ــد ش ــا بع ــت فيم ــن وأصبح ــة الثم باهظ
مئــات اآلالف مــن اليــورو فــي هــذا الحلــم الجديــد مــدى الحيــاة 

ــة. ــن البداي ــا ع ــو يخبرن »، وه
تــروي عطورهــم التســعة اليــوم قصصــًا عــن حياتهــم: ال 
تــزال أورســوال متحمســة إلحــدى عطالتهــم األولــى فــي جبــال 
ــاخنة  ــائحين الس ــق الس ــن مناط ــن ع ــوا بعيدي ــس: كان األندل
ــر  ــاء والبح ــرى البيض ــة الق ــي لرؤي ــا يكف ــون بم ــم قريب ولكنه

ــدق.  ــوم ال تص ــاءة بالنج ــماء المض والس
ــع  ــي جمي ــافران ف ــتيان يس ــوال وكريس ــال أورس ــبب األعم بس
أنحــاء العالــم. يقــول كريســتيان لينجلينــج: »نحــن محظوظــون 

الوقــت  فــي  بقــوة  ينمــو  المتخصصــة  العطــور  ســوق  ألن 
الحالــي«، وفــي كل مــرة تدخــل العالمــة التجاريــة ســوقًا جديــدًا،  
ــدة  ــط جدي ــرون خالئ ــخ ويختب ــة المطب ــى طاول ــون عل يجتمع
ويتــم إســتخدام مــا يصــل إلــى 60 مــن زيــوت العطــور المختلفــة 
إال  االصطناعيــة  الجواهــر  تســتخدم  وال  واحــد.  عطــر  إلنشــاء 
ــي، وإذا كان ال  ــل الحيوان ــات ذات األص ــب المكون ــببين: تجن لس

ــة. ــة طبيعي ــة بطريق ــوت معين ــتخراج زي ــن إس يمك
ــر  ــمي مدي ــم القواس ــيد حك ــرح الس ــال ص ــار اإلحتف ــي إط وف
 LENGLING ــة ــى العالمي ــور األول ــري أن دار العط ــاري غالي ــام ب ع
فــي ميونــخ بألمانيــا،  تضــم مجموعــة العطــور المناســبة 
للجنســين مــن النجلينــج التــي تجمــع بيــن الشــغف والغمــوض 
تســع خالصــات عطريــة فاخــرة، وثالثــة عطــور تســتخدم كعطــور 
ومغذيــات للشــعر، يحتــوي كل منهــا علــى خليــط متناغــم مــن 
إثنيــن مــن الروائــح العطريــة المتباينــة، وتأتــي هــذه التركيبــات 
لتخلــق تجــارب عطريــة مبتكــرة تتســم بالفخامــة وتزخــر بالروائــح 

ــواس. ــل الح ــة وتدل المتباين
وأضــاف القواســمي أننــا ســعداء بإنضمــام دار العطــور األولــى 
ــت  ــرة تح ــورات الفاخ ــة العط ــى مجموع ــة إل LENGLING األلماني

مظلتنــا والتــي تعــرض حصريــًا لدينــا، حيــث أنهــا تتســم 
ــدة  ــة الفري ــح العطري ــع والروائ ــة الصن ــرد وحرفي ــة والتف بالفخام

ــا. ــة وعالميته ــودة الصناع ــزة وج والممي
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التحــف والمجوهــرات » آرتــس أنــد جيمــس » تاريــخ عريــق وحافــل 
الثمينــة،  الرائعــة والمقتنيــات  المجوهــرات والتحــف  تجــارة  فــي 
والتفــرد  الرفيــع  والــذوق  الفخامــة  مــن  عامــًا  أربعــون  مــن  وأكثــر 
والخبــرة الكبيــرة فــي عالــم فريــد مــن الروائــع العالميــة الفاخــرة. 
وبالتعــاون مــع شــركة » جيبــور جيمــس«، تــم كشــف الســتار عــن 
خصيصــًا  صممــت  والتــي  الحصريــة  المجوهــرات  مجموعــة 
للســوق القطــري، والتــي ســيتم عرضهــا بشــكل دائــم بفنــدق 
والتفــرد،  والرقــي  الفخامــة  محبــات  لــكل  الدوحــة  موندريــان 
وبحضــور  بالفنــدق  ومميــزة  خاصــة  احتفاليــة  فــي  ذلــك  تــم 

التحــف  إدارة  مجلــس  رئيــس  الخلــف  علــي  الســيد/  مــن  كل 
والمجوهرات«آرتــس أنــد جيمــس« والســيد / ســعود علــي الخلــف 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والســيدة / مريــم علــي الخلــف مديــرة 
جيمــس،  جيبــور  شــركة  صاحــب  ســيدارث  والســيد/  التطويــر 
القطــري،  المجتمــع  فــي  المرموقــة  الشــخصيات  مــن  ولفيــف 
المختلفــة  اإلعــام  وســائل  وممثلــي  الضيــوف  مــن  ولفيــف 

اإلجتماعــي.       والتواصــل 
بالتحــف  التطويــر  مديــرة  الخلــف  علــي  مريــم   / الســيدة  التقينــا 
والمجوهــرات »آرتــس أنــد جيمــس « والتــي قدمت الشــكر للحضور 
الكريــم علــى تلبيــة الدعــوة وحضــور االحتفــال والثقــة الكبيــرة 

والدعــم الكبيــر والمتواصــل لنــا فــي  » آرتــس أنــد جيمــس«.

» آرتس أند جيمس«
 تكشف الستار عن مجموعة مجوهرات 

حصرية من »جيبور جيمس«

سيتم عرضها بشكل دائم في فندق موندريان

جديد السوق
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مريم علي الخلف: تشكيلة جديدة  صممت خصيصًا للسوق القطري

لدولــة  الحصريــة  المجوهــرات  مجموعــة  أن  الخلــف  وأوضحــت 
قطــر تضــم تشــكيلة جديــدة وقطــع نــادرة تعــرض وألول مــرة مــن 
»جيبــور جيمــس«، حيــث صممــت هــذه القطــع المصنوعــة مــن 
أجــود وأفضــل األحجــار الكريمــة لتواكــب الــذوق الرفيــع والمميــز 
اســتطعن  الاتــي  القطــري  المجتمــع  ســيدات  بــه  تمتــاز  الــذي 
ــاع  ــال إتب ــن خ ــك م ــد وذل ــي آن واح ــة ف ــرد واألناق ــن التف ــع بي الجم
نمــط معيــن وفريــد خــاص بهــن ممــا يعكــس رقــي شــخصيتهن.    
ثــم  ومــن  أواًل،  تعالــى  اهلل  بفضــل  أنــه  قائلــة  الخلــف  وأضافــت 
توجيهــات والــدي العزيــز علــي حســن الخلــف الــذي أســس وأنشــأ 
الكــرام  زبائننــا  ثقتكــم  وبفضــل  جيمــس«،  أنــد  »آرتــس  شــركة 
بنــا، هــا نحــن اليــوم نقــف وبــكل فخــر نمثــل أحــد أكثــر شــركات 
المجوهــرات عراقــة فــي الدوحــة، حيــث اســتطعنا خــال األربعــون 
عامــًا مراعــاة مــا يتطلبــه المجتمــع القطــري، ســواء كان مــن خــال 
تقديــم أجــود أنــواع المجوهــرات مــن حيــث جــودة األحجــار ونظافــة 
المجتمــع  لســيدات  الفريــدة  التصاميــم  وتوفيــر  المصنعيــة 

الراقــي.
األســواق  وأكبــر  أهــم  أحــد  تعــد  الهنــد  أن  إلــى  الخلــف  وأشــارت 

أكثــر  وصقــل  تقطيــع  فيهــا  يتــم  حيــث  المجوهــرات  لصناعــة 
مــن ٩٠٪ مــن األلمــاس المبــاع حــول العالــم، وبفضــل شــراكتنا 
بســمعة  تتمتــع  التــي  جيمــس«  جيبــور   « شــركة  مــع  المتميــزة 
عالميــة وتاريــخ عريــق يمتــد علــى مــدى ســتة أجيــال، إســتطعنا 
القيــم والمجوهــرات  األلمــاس  أنــواع وأحجــام  أن نوفــر مختلــف 
الراقيــة طامحيــن ألن نكــون جــزءاً مــن لحظــات عمائنــا الســعيدة 
وذكرياتهــم المميــزة، آمليــن أن نكــون قــد حققنــا رضاهــم عــن 
كل مــا يتــم إختيــاره واقتنائــه بجــودة وعنايــة فائقــة، كمــا يســعدنا 
وجــه  وعلــى  الســعيدة  مناســباتهم  مــن  مميــزاً  جــزءاً  نصبــح  أن 
األخــص مناســبات الزفــاف وذلــك عــن طريــق تقديــم اإلستشــارات 
لتوفيــر تصاميــم متفــردة لصاحبــات الــذوق الرفيــع، ممــا يضمــن 
حصولهــن علــى التصميــم الفريــد والخــاص الــذي طالمــا حلمــو 

بــه فــي ليلتهــم المميــزة.
وأكــدت الخلــف قائلــة أود أن أذكــر أنــه بفضــل شــراكتنا مــع » جيبــور 
جيمــس« تمكنــا مــن توفيــر أرقــى المجوهــرات واأللمــاس وأفضــل 
األحجــار فــي العالــم لنضعهــا بيــن أيــدي عمائنــا بأســعار مناســبة.
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مراكــز  و   ’Heidelberg ’هايدلبيــرج‘   ســياحة  هيئــة  مــن  كلٌّ  أعلنــت 
التســوق الفاخــرة »بروينِينجــر« Breuninger عــن طــرح باقــة مــن التجــارب 
والعــروض الحصريــة التــي تهــدف إلــى زيادة اســتقطاب الســياح من 
دول الخليــج . وتأتــي هــذه الخطــوة مــع النمــو المســتمر فــي أعــداد 
الــزّوار الخليجييــن، حيــث تــم تســجيل حوالــي 1.8 مليــون ليلــة إقامــة 

فندقيــة فــي عــام 2018 مقارنــة بـــ 770,000 فــي عــام 2009.
تتمتــع مدينــة هايدلبيــرج النابضــة بالحيــاة بتاريــخ عريــق يعــود إلــى 
قــرون مضــت، وتتميــز بموقــع فريــد ضمــن واليــة بادن-فورتمبيــرغ، 
كمــا تشــتهر بكونهــا مدينــة جامعيــة عريقــة تســتقطب الســياح 
مــن دول الخليــج بفضــل معالمهــا التاريخيــة العريقــة فضــًا عــن 
تجــارب الطعــام المميــزة ســواء فــي المقاهــي والمطاعــم و أو 
متاجــر الحلويــات المميــزة فهنــا تحتضــن المدينــة ركــن المشــروبات 
األصيــل ’فيتــرز براوهــاوس‘Vetter‘s Brauhaus ، والــذي كان مصــدر نشــر 
ثقافــة المشــروبات الطازجــة المميــزة ووجبــات الســجق وكعــك 

البريتســل الطــازج حــول العالــم. وتعتبــر المدينــة الوجهــة األمثــل 
للذواقــة، حيــث يمكــن لــزوار المدينــة ركــوب القطار الجبلــي صعوداً 
إلــى القلعــة الشــامخة لتجربــة أشــهى أصنــاف مطعــم ’شــارفس 
علــى  والحائــز  الفاخــر   ،Scharffs Schlossweinstube‘شلوسفاينشــتوبه
نجمــة ميشــان، والــذي يتيح من موقعــه الفريد في قلعة هايدلبيرج 

إطــاالت بديعــة علــى النهــر والبلــدة القديمــة.
وبهــدف جــذب العائــات خــال موســم العطات الشــتوية، تســتعد 
االحتفاليــة  األســواق  مــن  العديــد  الســتضافة  هايدلبيــرج  مدينــة 
المميــزة  التجــارب  مــن  العديــد  للســياح  تقــدم  كمــا  الموســمية 
ــاء  الستكشــاف ســحر المدينــة الدائــم واالســتمتاع بالطبيعــة الغّن
مــن خــال رحــات القطــار الجبلــي والمناطيــد الهوائيــة والقــوارب 
فضــًا عــن الرحــات إلــى حديقــة حيوانــات هايدلبيــرج التــي تحتضــن 

مــا يزيــد عــن 1,100 حيــوان مــن 250 نــوع.
وفــي هــذا االطــار علقــت الســيدة نينــا كــوخ، مديــرة إدارة المبيعــات 

مراكز»بروينينجر« الفاخرة تمتلك تاريخًا راسخًا يتجاوز الـ 135 عامًا  

تجربة حصرية تنتظر زوار »هايدلبيرج« 
و»برويِنينجر« األلمانيتين

92



ســياحة  هيئــة  فــي 
قائلــة  ’هايدلبيــرج‘ 

مدينــة  »توفــر   :
للجميــع  هايدلبيــرج 
مــن  لزوارهــا  خاصــة  و 

خاصــة  تســهيات  الهمــم(  )أصحــاب  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 
لســياحة خاليــة مــن المعوقــات وذلــك  لاســتمتاع باألنشــطة 
’هايدلبــرج  بطاقــة  المدينــة  أصــدرت  كمــا  الســياحية  والمعالــم 
كارد‘ الخاصــة التــي تقــدم الكثيــر مــن الفوائــد و الخصومــات للــزوار. 
يعانــون  للذيــن  مخصصــة  رحــات  توفيــر  علــى  كذلــك  ونحــرص 
خاصــة  ســياحية  جــوالت  إطــاق  خــال  مــن  بصريــة  صعوبــات 
 Sensing, Smelling, Feeling‘ guided tour‘ واإلنجليزيــة  األلمانيــة  باللغتيــن 
تتضمــن تجــارب استكشــافية توظــف الحــواس تحــت إشــراف دليــل 
ســياحي خبيــر، حيــث يمكــن للضيــوف التعــرّف علــى تاريــخ المدينــة 
العريــق عبــر الشــعور بأجــواء المدينة والصــروح التاريخية واستنشــاق 

المدينــة«. عبــق 
تجارب التسوق وأسلوب الحياة الفاخرة

تســتعد مراكــز التســوق الفاخــرة ’بروينينجــر‘، إحــدى أشــهر وجهــات 
التســوق للتجزئــة الرائــدة علــى مســتوى أوروبــا، لجــذب الشــريحة 
مــن  إطــاق مجموعــة  الخليجييــن عبــر  المتســوقين  مــن  الرائــدة 

تجــارب وخدمــات التســوق 
الفاخــرة فــي كافــة منافــذه 
فــي   11 عددهــا  البالــغ 
تحمــل  ألمانيــا.  أرجــاء 
الفاخــرة  التســوق  مراكــز 
راســخًا  تاريخــًا  ’بروينينجــر‘ 
مــن  ألكثــر  جــذوره  تمتــد 
مجــال  فــي  عامــًا   135

األزيــاء وأســلوب الحياة 
فاخــرة  تجــارب  وتوفيــر 
حيــث  للمتســوقين، 
باقــة  بتقديــم  تتفــرّد 
حصريــة مــن منتجــات 
أشــهر العامــات التجاريــة العالميــة، والعامــات الواعــدة والخدمــات 
المتميــزة. وتضــم مراكــز التســوق نخبة من أشــهر العامــات الفاخرة 
فينيتــا‘،  و’بوتيجــا  ’بالينســياجا‘،  بارمــا‘،  دي  ’أكــوا  ذلــك  فــي  بمــا 
و’إيتــرو‘،  جابانــا‘،  آنــد  و’دولتشــي  ’وكلــوي‘،  و’ســيلين‘،  و’بيربيــري‘، 
و’جوتشــي‘ و’إم ســي إم‘، و’ســاندرو‘ و’تــوم فــورد‘، و’إيــف ســان 

غيرهــا. والعديــد  و’فالنتينــو‘  لــوران‘، 
 Stuttgart يمتد مركز التسوق الفاخر ’بروينينجر‘ في مدينة شتوتغارت
علــى مســاحة تزيــد عــن 40 ألــف متــر مربــع، ويحتضــن أبــرز المتاجــر 
واإلكسســوارت  والجمــال  األطفــال  وأزيــاء  الموضــة  عالــم  فــي 
واألحذيــة والرياضــة والمســتلزمات المنزليــة. وفــي هــذا الصــدد، قــال 
ــر إدارة التســويق: »يقــدم فــرع مركــز التســوق  كريســتيان ويــت، مدي
الفاخر’بروينينجــر‘ فــي شــتوتغارت أكبــر تشــكيلة منوعــة مــن متاجــر 
األحذيــة فــي قطــاع العامــات الفاخــرة والعصريــة، والتي تمتد على 
مســاحة تزيــد عــن 2,000 ألــف متــر مربــع. وعــاوًة علــى ذلــك، يوفــر 
المركــز خدمــات تســوق شــخصية وحصريــة تحــت إشــراف نخبــة مــن 
فــي  المؤهليــن  الخبــراء 
والموضــة،  األزيــاء  مجــال 
الفريــق  يعمــل  حيــث 
تشــكيلة  تنســيق  علــى 
علــى  بنــاًء  مخصصــة 
تفضيــات الضيــوف فيمــا 
يتعلــق بقيــاس وتصميــم 

األزيــاء«.   ولــون 

تسجيل 1٫8 مليون ليلة إقامة في عام 2018
مقارنة بـ 770٫000 في عام 2009
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يطــرح متجــر »الديــراخ«، المتخصــص في الشــوكوالته السويســرية 
الفريــدة المصنوعــة يدويــًا، حصريــًا فــي متجــره بســوق نجــد فــي 
طريــق ســلوى، تشــكيات فاخــرة، التــي تعتبــر أحــدث مجموعاتهــا 

التــي تقدمهــا مــن الشــوكوالته السويســرية الفريــدة.
تشكيالت وعلب منوعة

ــراخ السويســرية، والتــي تقــدم مجموعــة  وتتميــز شــوكوالته الدي

متنوعــة مــن المنتجــات، بالجــودة الفائقــة والعنايــة البالغــة فــي 
ــا منــذ إطاقهــا فــي عــام 1962.  ــر التــي تتــم يدوي عمليــة التحضي
وتتــوزع متاجــر هــذه الشــوكوالته السويســرية فــي أكثــر مــن 60 
ومكوناتهــا  المميــز  بالطعــم  وتشــتهر  العالــم،  حــول  موقعــًا 

الطازجــة وعــدم احتوائهــا علــى أي مــواد حافظــة أو صناعيــة. 
مطليــة  فاخــرة  صوانــي  فــي  الشــوكوالته  المتجــر  يطــرح  كمــا 

شوكوالته سويسرية فريدة في متجر »الديراخ«

47 نكهة من الشوكوالته المعروفة
بالمذاق الفريد يقدمها المتجر 
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واألذواق.  الطلبــات  مختلــف  لتلبــي  والكريســتال.  بالذهــب 
لألعــراس  المخصصــة  الشــوكوالته  مــن  جديــدة  وتشــكيات 

المناســبات. ومختلــف 

74 نكهة فريدة
وتقــدم الصوانــي بتشــكيات حصريــة ومميــزة مــن متجــر الديــراخ، 
وبأســعار مناســبة، كمــا تقــدم بأشــكال وأحجــام مختلفــة، بشــكل 
ترســيخ  إلــى  الرائــد  المتجــر  خالهــا  مــن  يحــرص  وجــذاب،  فاخــر 

مكانتــه كأحــد أفضــل عامــات الشــوكوالته السويســرية.
علــب  العالميــة،  الشــهرة  ذات  الديــراخ  شــوكوالته  وتقــدم 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  يتيــح  كمــا  التقليديــة  الشــوكوالته 
ــن  ــة م ــم 47 نكه ــي تض ــد والت ــذاق الفري ــة بالم ــه المعروف منتجات
الشــوكوالته بالمكســرات، و25 نوعــًا مــن الشــوكوالته الطازجــة 

بيجــو(. )شــوكو  الشــوكوالته  حبــوب  مــن  أنــواع  و9 

المتجر يقدم الشوكوالته 
في صواني فاخرة مطلية 

بالذهب والكريستال

تشكيالت لمختلف 
المناسبات يقدمها

المتجر لعمالئه
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متابعة : أحمد شرف

ــة  ــوان األصال ــال عن ــرات الجم ــد مجوه  تع
ــث  ــع، حي ــذوق الرفي ــي وال ــة والرق والفخام
ــوق  ــي الس ــال ف ــرات الجم ــدت مجوه تواج
ــا  ــام حينم ــة ع ــن مائ ــر م ــذ أكث ــري من القط
ــن  ــي حس ــواد عل ــد ج ــد محم ــها الوال أسس
يعمــل  كان  اهلل،والــذي  يرحمــه  الجمــال 
ــه  ــت تربط ــي وكان ــؤ الطبيع ــارة اللؤل بتج
ــار  ــع تج ــة م ــة خاص ــة وتجاري ــات طيب عالق
اللؤلؤالطبيعــي فــي قطــر والخليــج والهند 
والتــي كانــت تشــكل ســوقًا كبيــرًا لتجــارة 
اللؤلــؤ فــي ذلــك الوقــت، وكان لديــه خبرة 
ــن  ــد م ــال وكان يع ــذا المج ــي ه ــرة ف كبي
ــتوى  ــى مس ــي عل ــؤ الطبيع ــراء اللؤل خب
وعلــى  عــام،  بشــكل  الخليــج  منطقــة 
ــه  ــه وتصنيف ــم بصناعت ــة وعل ــة تام معرف
ومــدى جودتــه، وأســس مجوهــرات الجمــال 
التــي تعمــل حتــى اآلن تحــت إدارة ابنــه 
وتســعى  جــواد،  محمــد  علــي  الســيد 
ــراث  ــى الت ــاظ عل ــال للحف ــرات الجم مجوه
ــال  ــرد والجم ــعي للتف ــع الس ــة م واألصال
الحقيقــي فــكان هــذا عنوانهــا لــكل محبي 
النــادرة  والقطــع  الثمينــة  المقتنيــات 
والفريــدة مــن نوعهــا مــن المشــغوالت 

ــة.  ــة الرائع الذهبي

مجوهرات الجمال ..
 الفخامة والرقي والذوق الرفيع

المتجر يعتبر أحد العالمـات 
التجارية البارزة في سـوق واقـف 

الدار تمتلك تاريخًا عريقًا في 
مجالها يتجاوز الـ100 عام
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تاريخ عريق وخبرات كبيرة في السوق القطري تتوارثها 
األجيال 

وحافــل  عريــق  تاريــخ  الجمــال  مجوهــرات  وتمتلــك 
بالنجاحــات ومســيرة تألــق فــي الســوق القطــري وخبــرات 
ــاح  ــيرة النج ــل مس ــث أكم ــال، حي ــا األجي ــرة تتوارثه كبي
ــد  ــي محم ــيد عل ــه الس ــري ابن ــوق القط ــي الس ــق ف والتأل
ــى  ــداد إل ــن األج ــرات م ــك الخب ــتمتد تل ــواد وس ــواد الج ج
األبنــاء ثــم األحفــاد فــي منظومــة تجاريــة بخبــرات كبيــرة 

ــال.  ــذا المج ــي ه ــزة ف ــة متمي ورؤي
البــارزة  العالمــات  أحــد  الجمــال  مجوهــرات  وتمثــل 
ــن  ــر م ــال كبي ــى بإقب ــف الدوحة،وتحظ ــوق واق ــي س ف
الزبائــن اللذيــن يجــدون كل مايريدونــه ويبحثــون عنــه 
ــغوالت  ــن المش ــع م ــذوق الرفي ــز وال ــة والتمي ــن الفخام م
ــث  ــن حي ــة م ــدة والرائع ــة الفري ــع الفني ــة والقط الذهبي
جودتهــا وتصميمهــا وتنــوع أذواقهــا وحرفيــة الصنــع 

وتفردهــا عــن كل ماهــو معــروض فــي الســوق. 
قطع نادرة تعد في جوهـرها كالتحف واألنتيكات بفن 

واحترافيـــة
ــيرة  ــل مسـ ــى أن تواص ــال إل ــرات الجم ــعى مجوه وتس
نجاحهــا وتألقهــا فــي الســوق القطــري والخبــرات الكبيــرة 
ــل  ــخ الحاف ــق والتاري ــي العري ــط الماض ــا ولرب ــدى إدارته ل
لتكتمــل  والمســتقبل  للحاضــر  المســتقبلية  بالرؤيــة 
مقومــات النجــاح ولمواصلــة التألــق واالزدهــار، وتمتــاز 
ــال  ــرات الجم ــي مجوه ــم ف ــة واألطق ــغوالت الذهبي المش
ــث  ــرأة تبح ــكل إم ــة ل ــم باألنوث ــي المفع ــن والرق بالف
ــودة  ــن الج ــي ع ــذا اليغن ــد، وه ــر فري ــق بمظه ــن التأل ع
ــل  ــا مثي ــبق له ــم يس ــي ل ــع الت ــة الصن ــة ودق واحترافي
ــودة  ــا الج ــل عنوانه ــا جع ــا مم ــوع األذواق وروعته ــع تن م

ــرد.  ــي والتف ــة والرق ــة والفخام واألصال
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متابعة : أحمد شرف
ضمــن حفــل مميــز، أطلــق بوتيــك »ســيكرت نوتــس« -الواجهــة 
الراقيــة فــي عالــم العطــور الفاخــرة، والــذي يضــم عــدداً منتقــى 
النــادرة- العطريــن  أنــواع العطــور العالميــة  مــن أفخــر  ومحــدوداً 
»بورتــو  داخــل  مــن  فيكتوريــوس«  ذا  بوديســيا   « مــن  الجديديــن 
أبــو  أشــرف  الســيد  مــن  اإلطــاق كّل  اللؤلؤة.حضــر حفــل   – آرابيــا 
عيســى  رئيــس مجلــس إدارة  »أبــو عيســى القابضــة«، والســيد فــواز 
إدريســي نائــب الرئيــس التنفيــذي »أبــو عيســى القابضــة« ، والســيد 
ومحبــي  للــدار،  التنفيــذي  والمديــر  المؤســس  كريســب  ديفيــد 
العطــور الفاخــرة داخــل بوتيــك »ســيكرت نوتــس«، بجانــب لفيــف 
مــن المتخصصيــن فــي مجــال العطــور والموضــة؛ حيــث اســتمتع 
الحضــور باالطــاع علــى مراحــل التكويــن والتركيبــات الفريــدة لهذه 

المجموعــة الجذابــة.
 Pearl Moon لؤلؤة القمر و Black Cashmere الكشــمير األســود هي 
العطــور الجديــدة المتميــزة مــن بوديســيا ذا فيكتوريــوس، التــي تم 
ابتكارهــا تكريمــا لدولــة قطر.وقــد تــم إطاقهــا حصرًيــا فــي بوتيــك 
ســكرت نوتــس باللؤلــؤة تزامنــا مــع قــرب  احتفــاالت الدولــة باليــوم 
الوطنــي فــي 18 مــن ديســمبر، تــم اعتمــاد اللــون العنابــي فــي 
تصميــم زجاجــة العطــر مــع الــدرع الذهبــي ، ليضــيء أفــق قطــر بكل 
مجدها.كانــت الملكــة بوديســيا محارًبــة بقــدرات اســتثنائية ، حاربــت 
بقــوة مــن أجــل مــا آمنــت بــه كمــا أصبحــت مــن أهــم المؤثــرات التــي 

ألهمــت العديــد مــن النــاس . مســتوحى مــن  قوتهــا يأتــي هــذا 
العطــر تكريمــا لدولــة قطــر بعيدهــا الوطنــي وانجازاتهــا الرائــدة فــي 

شــتى المجــاالت .
مواصفات العطر:

لؤلؤة القمر
اللؤلــؤ وريادتهــا  مســتوحاة مــن ماضــي قطــر الغنــي بصناعــة 
مــن  عطــر  هــو   العالمــي.و  المســتوى   علــى  اللؤلــؤ  لتجــارة  
الجمــال الســاحر ، والمائــم للمــرأة والرجــل معــا ، يتبــض بنغمــات 
قلــب  يتمتــع  واألنانــاس.  الزعفــران  مزيــج  مــع   الــوردي  الفلفــل 
العطــر بشــعور كاســيكي مــن خــال جــذور الــوردة المغربيــة مــع 
البرقــوق ، ويأتــي  جلــد الغــزال الناعــم ليــوازن التركيبــة الفاخــرة. 
يعــد showstopper أســاس هــذا العطــر الجميــل ، وهــو مزيــج مثالــي 

مــن الفانيليــا الكمبوديــة العوديــة.

الكشمير األسود
يوحــي هــذا العطــر بالغمــوض والفخامــة  . اســتمتعي بتجربــة 
البهــارات والتوابــل قبــل الترحيــب بقلــب الياســمين المشــرق مــع 
العــود للحفــاظ علــى الشــعور بالتســامح الفخــم. تضمــن قاعــدة 
  Black Cashmere عطــر   أن   والمثيــر  المســخن  العنبــر  العطــر  
بمثابــة جوهــرة تضفــي الحيويــة مــع ثــراء ناعــم يتألــق مــن البدايــة 

ــة. إلــى النهاي

عطران جديدان تم إبتكارهما تكريمًا لدولة قطر

بوتيك »سيكرت نوتس« يحتفي بمجموعة
عطور »بوديسيا ذا فيكتوريوس«

جديد السوق
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قطــع  إن  كــورس  مايــكل  صــرح   
ــراكة  ــا، وبالش ــة بن ــس الخاص المالب
مــع اســتوديو 54، هــي مميــزة للغاية 
ألننــي أمضيــت العديــد والعديــد مــن 
الليالــي هنــاك أول مــا انتقلــت إلــى 
مانهاتــن.  فمنــذ اللحظــة األولــى 
التــي وطــأت قدمــاي ذلــك المــكان، 
ــة  ــن األناق ــع بي ــم أن الجم ــت أعل كن
والطاقــة والبهجــة كان حقــًا أمــرًا 
مميــزًا وكان مصــدر إلهــام طــوال 

ــنوات«. ــذه الس ه

   مالبس تجمع بين األناقة والطاقة والبهجة

مايكل كورس كولكشن
كبسولة استوديو 54
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العمــل  مجــال  فــي  رائــدة  خطــوة  العمــادي  مستشــفى  اتخــذ 
باآلفــات  يعنــى  قســم  بافتتــاح  الخاصــة  المراكــز  فــي  الطبــي 
الجراحيــة عنــد االطفــال ووحــدة عنايــة مؤقتــة عنــد حديثــي الــوالدة 
واســتقدام افضــل الخبــرات الطبيــة والتجهيــزات التقنيــة لدعــم 
هــذه الخطــوة واســتطاع بخبراتــه االداريــة الطموحــة والتعــاون 
القائــم بيــن جميــع كــوادره الطبيــة واالداريــة والتقنيــة مــن تجــاوز 
كثيــر مــن العقبــات والصعوبــات للوصــول الــى الهــدف االســمى 
وهــو تقديــم الخدمــة االفضــل لجميــع المرضــى والمراجعيــن مــن 

جميــع الفئــات العمريــة
الخدمــات  تقديــم  علــى  وقدرتــه  وامكانياتــه  القســم  هــذا  عــن 
الطبيــة وتعريفنــا بشــكل عــام عــن اختصــاص جراحــة االطفــال 
والفئــات العمريــة والحــاالت الطبيــة القــادر علــى التعامــل معهــا 
أخصائــي  الحمــدان  حســام  الّدكتــور  حدثنــا  وعاجــا  تشــخيصا 
فــي جراحــة األطفــال فــي ٌمستشــفى العمــادي-  والمتحصــل 
علــى الماجســتير فــي مجــال جراحــة األطفــال مــن جامعــة دمشــق 

ســوريا-  

التطــّور  بدايــة حديثــه علــى   فــي  الدكتــور حســام حمــدان  أكــد 
الملحــوظ الــذي شــهده القســم منــذ نشــأته إلــى اليــوم فقــال   
بدايــات قســم جراحــة األطفــال بمستشــفى العمــادي كان منــذ 
3 ســنوات وكقطــاع خــاص كنــا ســّباقين فــي هــذا المجــال وال 
زلنــا الوحيديــن حتــى يومنــا هــذا. وإجمــاال نحــن نعمــل بشــكل 
جيــد حيــث حققنــا انجــازات عديــدة، وتمكنــا  مــن تجــاوز تحديــات 
خبــرة  ذو  فريقــًا  ويتطلــب  دقيــق  األطفــال  جراحــة  فمجــال  عــدة، 
الــكادر  مــن  انطاقــا  االطفــال  عنــد  الجراحيــة  بالحــاالت  درايــة  و 
البشــري المتمثــل بأطبــاء االطفــال واطبــاء االســعاف واطبــاء 
االطفــال  جراحــة  طبيــب  الــى  وصــوال  الشــعاعي  التشــخيص 
التعامــل مــع  المــدرب علــى  التمريضــي  الــكادر  دون ان ننســى 
مثــل هــذه الحاالت-والعامــل التقنــي مــن تجهيــزات تشــخيصية 

لألطفــال مناســبة  وجراحيــة  وتخديريــة 
نجاحات عّدة

وأضــاف فــي هــذا اإلطــار »علــى مــدار ثــاث ســنوات مــن العمــل 
كانــت البدايــة تشــوبها ٌجملــة مــن الّصعوبــات، لكننــا تمكنــا مــن 

د.حسام حمدان أخصائي في جراحة األطفال في ٌمستشفى العمادي:

حّققنا نجاحات ملموسة ونتعامل بطريقة 
مهنية وانسانية وعلمية مع كّل الحاالت

مستشفى العمادي هو الوحيد 
في القطاع الخاص الذي يستقبل 

الحاالت الجراحية عند االطفال

فحص الطفل بشكل كامل 
وتشخيصه جيدًا  اثناء الحمل وبعد 

الوالدة يساعد في التدخل في 
الوقت المناسب
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تحقيــق نجاحــات أهــدت الثقــة إلــى النــاس بقــدرة المستشــفيات 
التــي  الجراحيــة  الحــاالت  معظــم  مــع  التعامــل  علــى  الخاصــة 
قــد تصيــب األطفــال ، وانطاقــًا ممــا قدمنــاه مــن نجاحــات فــي 
العمــادي  مستشــفى  أن  نؤكــد  أن  اســتطعنا  المجــال  هــذا 
فــي  الفــارق  إحــداث  علــى  قــادر  عامــة  الخــاص  والقطــاع  خاصــة 
هــذا المجــال ولــه مــن القــدرات مــا يخولــه التعامــل مــع الحــاالت 
وتقديــم  عاجهــا  علــى  القــادر  الحــاالت  وفــرز  كافــة  الجراحيــة 
الخدمــة الطبيــة االفضــل لهــا مــن الحــاالت التــي يوجههــا الــى 
المشــافي الحكوميــة لتقديــم العــاج لهــا والتــي تكــون غالبــا 
معقــدة وتحتــاج تجهيــزات طبيــة وتجهيــزات تقنيــة غيــر متوفــرة 
فــي المشــافي الخاصــة، فاســتطعنا مــن خــال ذلــك رفع مســتوى 
الخدمــة الطبيــة المقدمــة للمرضــى وتخفيــف الضغــط الهائــل 
عــن المستشــفيات الحكوميــة بمــا انــه ســابقا كانــت المشــافي 
علــى  قــدرة  لديهــا  وليــس  الحــاالت  هــذه  تســتقبل  ال  الخاصــة 
تشــخيصها او عاجهــا وكان كل العــبء والضغــط يقــع علــى 
المستشــفيات الحكوميــة واســتطرد  نجــح مستشــفى العمــادي  
فــي بعــث وحــدة شــبيهة بالعنايــة المركــزة  قــادرة علــى اســتيعاب 
ــة،  ــة عالي ــة وجاهزي ــل بحرفي ــن وتعم ــوم أو يومي ــدة ي ــال لم األطف
تمكننــا مــن التعامــل مــع بعــض الحــاالت الحرجــة التــي تحتــاج 

مراقبــة شــديدة وعنايــة فائقــة 
جراحة األطفال

التعريــف بجراحــة   وفــي معــرض تقديمــه لشــرح مفصــل حــول  
األطفــال أورد الدكتــور حســام  الحمــدان أنهــا اختصــاص قائــم بحــد 
ذاتــه يعنــى باآلفــات الجراحيــة التــي تصيــب االطفــال وحديثــي 

مــرورا  الخلقيــة  واآلفــات  الوالديــة  بالتشــوهات  ابتــداء  الــوالدة، 
لهــا  يتعــرض  قــد  التــي  والرضــوض  والحــادة  المزمنــة  باآلفــات 

االطفــال فــي اي مرحلــة عمريــة. 
االول  النــوع  نوعيــن:  إلــى  األطفــال  جراحــة  »تنقســم  قــال:  ثــّم 
وهــي جراحــة حديثــي الــوالدة حيــث ان الطفــل يعتبــر حديــث والدة 
ابتــداء مــن الســاعة االولــى للــوالدة الــى عمــر 28 يــوم وهنــاك 
كثيــر مــن المشــاكل الجراحيــة التــي تواجهنــا فــي هــذه المرحلــة 
وغالبيتهــا افــات والديــة او تشــوهات مرافقــة للــوالدة وهــي مرحلــة 
مخاطــر  وتحمــل  حثيثــة  ومتابعــة  عنايــة  تحتــاج  جــدا  حساســة 
كبيــرة ســواء بســبب التشــوهات الموجــودة او صعوبــة التدخــل 
الجراحــي عليهــا او مشــاكل تخديريــة او حتــى المتابعــة التاليــة 
للعمــل الجراحــي فكلهــا مجتمعــة تنجــح مهمــة العــاج وتوصــل 

ــر االمــان  المريــض الــى ب
النــوع االخــر وهــو يعنــى باآلفــات الجراحيــة التــي تصيــب االطفــال 
مــن عمــر الشــهر حتــى عمــر 14 ســنة وهــي تختلــف بيــن افــات 
مزمنــة او افــات حــادة او حتــى مشــاكل خلقيــة تأخــر ظهورهــا الــى 

ســن متقدمــة.
العامــة  والجراحــة  الصدريــة  الجراحــة  تختــزل  االطفــال  جراحــة 
وجراحــة المســالك البوليــة فــي اختصــاص واحــد وكلهــا طبعــا 

االطفــال عنــد 
جراحــة  قســم  يٌجريهــا  التــي  الجراحيــة  العمليــات   وبٌخصــوص 

العمــادي مستشــفى  فــي  األطفــال 
نحــن حاليــا فــي مستشــفى االطفــال نقــوم بإجــراء العمليــات 
ســنة   14 حتــى  شــهر  عمــر  مــن  اي  الثانيــة  العمريــة  للمرحلــة 
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فريــق  تشــكيل  العاجــل  القريــب  فــي  نســتطيع  ان  وطموحنــا 
طبــي وتمريضــي وتقنــي متكامــل للبــدء بعــاج اآلفــات الجراحيــة 
التــي  المســتقبلية  خططنــا  احــد  وهــذه  الــوالدة  حديثــي  عنــد 

اليهــا للوصــول  نصبــو 
اذا نحــن نتابــع االطفــال فــي المرحلــة العمريــة الثانيــة واســتطعنا 
مشــفانا  الــى  وصلــت  التــي  الجراحيــة  العمليــات  جميــع  اجــراء 
)الفتــوق االربيــة وفتــوق الســرة، افــات الخصيــة والخصيــة المعلقــة 
والخصيــة المنفتلــة، اجــراء الختــان الجراحــي، القيــات المائيــة، 
،تشــوهات الجهــاز البولــي واهمهــا االحليــل التحتانــي وتضيقــات 
الدوديــة،  الزائــدة  اســتئصال  والفــم،  العنــق  كيســات  االحليــل، 
انســداد االمعــاء، انغــاق االمعــاء، افــات الشــرج وجراحتهــا، جميــع 
ممتــازة  خبــرة  لدينــا  واصبــح  االطفــال(  عنــد  الصغــرى  الجراحــات 
فــي مقاربــة االطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل جراحيــة )خبــرة 

تشــخيصية وخبــرة عاجيــة ومتابعــة الحــاالت بعــد الجراحــة (
والمشــافي  المراكــز  لجميــع  وموثوقــا  مطروحــا  خيــارا  واصبحنــا 
الخاصــة بتحويــل المرضــى الجراحييــن الــى مستشــفى العمــادي

مالحظات: ذكر الدكتور حسام الحمدان بعض النقاط 
المضيئة التي يجب التعاون والعمل عليها للوصول 

ألفضل النتائج العالجية ألطفالنا
١-عــدم اهمــال المتابعــات الدوريــة عنــد اطبــاء النســاء والــوالدة 

اثنــاء الحمــل النهــم هــم الخــط االول لتشــخيص اي تشــوهات 
والديــة

ــوهات  ــن التش ــث ع ــوالدة والبح ــد ال ــا عن ــل كام ــص الطف ٢-فح
الشــائعة

٣-فحــص دوري لألطفــال وعــدم اهمــال اي اعــراض تظهــر علــى 
الطفــل

٤-ينصــح اطبــاء االطفــال دائمــا بفحــص الجســم كامــا عنــد اي 
مراجعــة وخصوصــا المنطقــة البوليــة والتناســلية ألنهــا غالبــا مــا 
يتــم عــدم فحصهــا اذا لــم يشــتكي الطفــل مــن اعــراض صريحــة 
حيــث ان اشــيع التشــوهات واآلفــات الجراحيــة تكــون فــي هــذه 
المنطقــة وتأخــر التشــخيص يؤثــر ســلبا علــى نجاعــة العــاج الحقــا

االطفــال  عيــادات  مراجعــي  المرضــى  مــن   %  15-10 ٥-نســبة 
ألســباب مختلفــة تكــون لديهــم امــراض بحاجــة لتداخــل جراحــي 
يكتشــفها اطبــاء االطفــال مصادفــة خــال الفحــص العــام ودون 

ان يشــتكي الطفــل مــن  اي اعــراض ســابقة
الخدمــات الطبيــة االفضــل   واختتــم قائــا هدفنــا دائمــا تقديــم 
لجميــع المرضــى وهــذا الهــدف ال يتحقــق دون التعــاون الكامــل 
بيننــا كأطبــاء جراحــة وبيــن اطبــاء االطفــال ،طبعــا دون ان نهمــل 
دور الوعــي الصحــي  عنــد االهــل فــي تفهــم االمــراض التــي قــد 
تصيــب اطفالهــم واالعــراض المرافقــة لهــا وتقبــل ان طفلهــم 

ــة  ــة عمري ــي اي مرحل ــي ف ــل جراح ــاج تداخ ــد يحت ق

102



   السبت - األربعاء : ١ظهرا إلى ٩ مساء
   الخميس : ١٢ ظهرا إلى ٦ مساء 

المناظير والعمليات الصغرى



حوار: مايكل سوليفان :

اإلبداعيــة  الكتابــة  نيابــة عــن  الكاتــب مايــكل ســوليفان،  أجــرى 
فــي المدرســة الجديــدة Creative writing at the new school وعــن 
جرينبانــت  ســتيفن  مــع  اآلتــي  الصحفــي  الحــوار   ،NBCC هيئــة 
حــول كتابــه: »الطاغيــة: شكســبير والسياســة« )الصــادر عــن نشــر 
W.W. Norton & Company(، وهــو أحــد الكتــب الخمســة األخيــرة 
NBCC لعــام  المرشــحة للفــوز بالجائــزة فــي فــرع النقــد لجوائــز 

.2019
عاقــة  حــول  التأمــل  هــل 
الغربيــة  شكســبير 
بالعالــم السياســي، الــذي 
نجــد أنفســنا فيــه اآلن، هــو 
الكيفيــة التــي أبــدع فيهــا 
هــذا العمــل؟ وهــل كانــت 
تلــك العاقــة الغريبــة أمــراً 
شــخصيات  فيــه  فكــر  قــد 

أخــرى؟  معاصــرة 
فــي  أنــه  الحقيقــة  فــي 
دعيــت   ،1987 عــام 
رئيــس  خطــاب  إللقــاء 
شكســبير  جمعيــة  فــي 
األلمانيــة، التــي اجتمعــت 
كان  فيمــا  »فايمــر«،  فــي 

بأننــي  وأتذكــر  الديمقراطيــة،  ألمانيــا  بجمهوريــة  آنــذاك  يعــرف 
ذهبــت إليهــا بوفــاء الــدارس، وكانــوا يقومــون بإخــراج مســرحية 
هاملــت، وهــي مســرحية تضمنــت العديــد مــن الطــاب الذيــن 
كانــوا يدرســون فــي الخــارج، فهاملــت فــي فيتنبــرج، وباإلضافــة 
إلــى أن هوراشــيو، وروســينكرانتز، وجيلدنســتيرن واليرتيــس فــي 
فيهــا  يطلــب  المســرحية  فــي  مبكــرة  لحظــة  وتوجــد  باريــس. 
ليرتيــس الحصــول علــى إذن مــن كاوديــوس – الملــك القاتــل 
مستشــاره  يســأل  والملــك  باريــس،  إلــى  للعــودة  بالفعــل- 
بولونيــوس، والــد ليرتيــس، إذا كان لديــه إذنــه. يقــول بولونيــوس 
اإلخــراج  فــي  ثــم  نعــم، 
رأيتــه،  الــذي  الطابــي 
إلــى  الملــك  ذهــب 
مكتــب كبيــر علــى خشــبة 
الــدرج،  وفتــح  المســرح، 
مــن  ســفر  جــواز  وأخــرج 
وختمــه.  الشــرقية  ألمانيــا 
والجمهــور بأكملــه لهــث. 
بســرعة  حولــي  ونظــرت 
وجــوه  لكــن  كبيــرة، 
فارغــة  كانــت  الجميــع 
فــي  هــذا  كان  تماًمــا. 
وقــت، يجــب تذكــره، فقــد 
ــى  ــار عل ــاق الن ــه إط ــم في ت
لمحاولتهــم  أشــخاص 

ستيفن جرينبالت: مسرحيات شكسبير
التاريخية دائمًا على حافة المأساة

شكسبير سابق عصره في الحديث 
عن أسلوب القيادات الطغاة في أنظمة الحكم
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الغــرب. إلــى  الحــدود  عبــور 
طريــق  عــن  مــا  شــيء  عــن  للتحــدث  تميــل  أنــت  هــل  إذن 
التحــدث عــن شــيء آخــر، إنهــا الفكــرة نفســها التــي تثيرهــا 
»زوايــا  االفتتاحــي  الفصــل  فــي 
الطريــق  يمهــد  الــذي  خفيــة« 
كيفيــة  إلــى  تشــير  إذ  للكتــاب. 
للمســافة  شكســبير  اســتخدام 
للتعليــق  والجغرافيــا  الزمنيــة 
بأمــان علــى مــا يــدور حولــه، وأنــت 
اآلن تســتخدم هــذا التكتيــك فــي 
مــن  أنــه  تجــد  هــل  الكتــاب،  هــذا 
الضــروري إتبــاع طريقــة خفيــة تجــاه 
عنــه  الحقيقــة  إلجــاء  مــا  شــيء 

؟ حقــًا
شــيء  أي  نقــول  أن  يمكننــا 
نريــده! لكننــي أعتقــد أنــه أســلوب 
الــذي  العالــم  فــي  حتــى  مفيــد 
تأثيــرا  هنــاك  ألن  وجزئيــًا  مخففيــن.  فيــه  نكــون  أن  يجــب  ال 
فــي  يــوم،  بالقلــق، كل  فــي عالمنــا، وهــو أن نشــعر  غريبــًا 
نــوع مــا الغضــب أو االنزعــاج او الهــوس: يعطينــا هــذا كل 

يــوم تغريداتنــا اليوميــة، وهــذا يصبــح تشــتيتًا ال يعنــي أنــك 
ــب  ــن الصع ــن م ــد، ولك ــا تري ــول م ــتطيع أن تق ال تس

مســتمر.  بشــكل  التركيــز  للغايــة 
صعــود ريتشــارد الثالــث إلــى الســلطة، كمــا 
تقــول هــو نتيجــة »ردود فعــل ذاتيــة التدميــر 

ترقــى  )والتــي(  بــه  المحيطيــن  قبــل  مــن 
لبلــد  الجماعــي  الفشــل  مســتوى  إلــى 
بأكملــه«. فهــل يعتبــر شكســبير النــاس 

وهــل  الطاغيــة؟  مــن  مســؤولية  أكثــر 
شكســبير يلقيــي باللــوم علــى النــاس 

أكثــر مــن الطاغيــة؟ 
هــذه ليســت مونلولوجــات بــل مســرحيات،. ويجــب أن تكــون 
اإلجابــة بالتأكيــد هــي أنــه ليــس شــخصًا مفــرداً يقــوم بهــذا 
أبــداً- حتــى فــي المســرحيات ذات الشــخصيات المهيمنــة 
ــى  ــة إل ــود الطاغي ــن صع ــإن تمكي ــم ف ــن ث ــر. وم ــكل كبي بش
المختلفــة،  الدوافــع  مــن  مجموعــة  مــن  يأتــي  الســلطة 
بعضهــا بــريء نســبيًا وبعضهــا قــذر للغايــة. فهنــاك الكثيــر 
اســتعدادا ألســباب متنوعــة  الذيــن لديهــم  األشــخاص  مــن 

لدعــم مــا يعتقــدون أنــه كارثــي.

نقًا بتصرف عن مجلة الجسرة 
الثقافية العدد 52 – خريف 2019

التشتيت ال يعني 
عدم المقدرة على 

القول ولكن صعوبة 
التركيز بشكل مستمر

هناك تأثير غريب في 
عالمنا وهو أن تشعر 

بالقلق كل يوم
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 مطر مطر مطر 

 الرمز في قصيدة أنشودة  المطر

كتبت : زهره السيد 

هــو بــدر شــاكر الســّياب شــاعر عراقــيٌّ ولـِـَد فــي محافظــة 
البصــرة جنــوب العــراق عــام 1926م، وهــو أحــد أشــهر 
ــيَّاب  الشــعراء العــرب فــي القــرن الماضــي، ويعتبــر السَّ
ــا  ــر أو م ــي الح ــعر العرب ــين للش ــعراء المؤسس ــد الش أح
ضئيــًلا  الســيَّاب  كان  وقــد  التفعيلــة«  »شــعر  يُســّمى 
شــعرية  مؤّلفــات  لــه  صــدرت  القامــة،  قصيــر  نحيــًلا، 
كثيــرة، لعــلَّ أبرزهــا ديــوان أزهــار ذابلــة وديــوان أنشــودة 
المطــر وحّفــار القبــور  والمعبــد الغريــق وشناشــيل ابنــة 
الجلبــي وديــوان إقبــال، ولــم يــزل لــه شــعٌر لــم يُطبــْع 
بعــد، وقــد كاَن الســياب شــاعًرا مرهًفــا يعبِّــُر عــن خلجــات 
ســنة  ــَي  تُوفِّ وقــد  حميمــة،  وعاطفــة  بصــدق  نفســه 

1968م وهــو شــاب .

للشاعر بدر شاكر السياب
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قصيدة أنشودة المطر 
ــْت  ــي قيل ــد الت ــم القصائ ــن أعظ ــر م ــودة المط ــدة أنش ــدُّ قصي تع
الحديــث،  العربــي  الشــعر  فــي  الغــزل  فــي 
القصيــدة  هــذه  تحويــه  لمــا  هــذا  ويرجــع 
مــن حســن صياغــة وصــور فنيــة تذهــب 
إلــى مجــازات بعيــدة وخيــاالت  بالقــارئ 
مرهفــة كإحســاس الســيَّاب، ويقــول بــدر 
انشــودة  قصيدتــه  فــي  الســيَّاب  شــاكر 

المطر 

عيناِك غابتا نخيٍل ساعَة السَحْر 
أو ُشرفتان راَح ينأى عنهما القمْر 

عيناِك حين تبسماِن تورُق الكروْم 
وترقُص األضواُء، كاألقمارِ في نَهْر 
َحْر  ُه المجذاُف وْهًنا ساعة السَّ يَُرجُّ

كأنَّما تنبُض في غوريهما، الّنجوْم 
وتغرقاِن في ضباٍب من أسًى شفيْف 

كالبحر سرَّح اليدين فوَقُه المساْء 
دفُء الشتاء فيه وارتعاشه الخريْف 

والموت، والمياُد، والظاُم، والضياْء 
فتستفيُق ملَء روحْي، رعشُة الُبكاْء 

ماء  ونشوٌة وحشيٌَّة تعانُق السَّ
كنشوة الطفل إِذا خاَف مَن القمْر! 

حاِب تََشرُب الغيوْم  كأنَّ أقواَس السَّ
وقطرًة فقطرًة تذوُب في المطْر 

وكركرَ األطفاُل في عرائِش الكروْم 
ودغدغْت صمَت العصافيرِ على الشجْر 

أنشودُة المطْر 
مطْر مطْر مطْر 

يتخّيــل بــدر شــاكر الســياب فــي هــذا المقطــع حبيبتــه التــي يشــّبه 
تحديــًدا،  الســحر  وقــت  الليــل،  فــي  النخيــل  غابــة  بلــون  عينيهــا 
ويصــف جــوَّ مدينتــه العراقيــة الهادئــة التــي تحمــل فــي ســكونها 
كلَّ مظاهــر الطبيعــة، فُيســقط هــذا الجمــال اإللهــي علــى عيَنــْي 
حبيبتــه بطريقــة شــاعرية مذهلــة، فيصــف شــجر الكــروم، والقــارب 
الــذي يســير فــي النهــر القريــب، والنجــوم التــي تلمــع بضوئهــا 
الــذي يــكاد يغيــب فــي شــحوب المســاء التــي يغطيهــا ضبــاب 
خفيــف، ثــمَّ يتحــّدث عــن أطفــال العــراق وضحكاتهــم وكركراتهــم 
وُلَعبِهــم فيعــود إلــى طفولتـِـِه القديمــة، ويذكــر كيــف يتســاقط 
الشــجر،  غصــون  بيــن  تتنقــل  التــي  العصافيــر  علــى  المطــر 
أنشــودُة  الشــجْر  علــى  العصافيــرِ  صمــَت  ودغدغــْت  فيقــول: 

المطــْر مطــْر مطــْر مطــْر 
يَّاُب في قصيدتِه أنشودة المطر:  ثم يقوُل السَّ

تثاءب المساُء، 
والغيوُم ما تزاْل 

تسحُّ ما تسّح من دموِعها 
الثقاْل كأنَّ طفًا بات يهذي قبل أن يناْم: 

بأنَّ أّمه التي أفاَق منذ عاْم 
فلم يجدها، ثمَّ حين لّج في السؤاْل 

قالوا له: »بعد غٍد تعوْد .. » 
ال بدَّ أن تعوْد 

وإِْن تهامس الرفاق أنَّها ُهناْك 
في جانب التّل تنام نومَة الّلحوْد 

تسفُّ من ترابِها وتشرُب المطْر 
يصــف الشــاعر فــي هــذا المقطــع قّصــة وفــاة والدتــه التــي فارقــِت 
ــتيقظ  ــه اس ــه أنَّ ــن نفس ــول ع ــنين، فيق ــت س ــن س ــو اب ــاة وه الحي
ــُه وكذبــوا عليــه وقالــوا لــه إنَّهــا ســتعود، وأنَّهــا هنــاك  ولــم يجــْد أمَّ
قريبــة مــن التــلِّ نائمــة فــي لحــد تشــرب مطــر الســماء كأنَّهــا وردة. 

باْك  كأنَّ صياًدا حزيًنا يجمُع الشِّ
ويلعُن المياه والَقَدرْ 

وينثر الغناء حيث يأفل القمْر 
مطْر .. مطْر .. 

أتعلميَن أيَّ ُحْزٍن يبعث المطْر؟ 
وكيف تنشج المزاريب إِذا انهمْر؟ 

وكيف يشعر الوحيُد فيه بالّضياْع؟ 
م الُمراِق،  با انتهاٍء كالدَّ

، كاألطفاِل، كالموتى، هو المطْر!  كالجياْع كالحبِّ
ثــمَّ يصــف الســّياب ويســأل حبيبتــه عــن مــدى الحــزن العميــق الذي 
يشــعر  وكيــف  بشــّدة،  ينهمــر  عندمــا  داخلِــِه  فــي  المطــر  يبعثــه 
بالوحــدة والضيــاع والتِّيــِه،  الســماء  المطــر مــن  انهمــار  لحظــة 
ولهــذا اســتطاع الشــاعر أن يمنــح المطــر صفــة الحيــاة والمــوت 

ــى.  ــبُِه الموت ــان ويش ــبه اإلنس ــب ويش ــبه الح ــه يش فيصفــه بأنَّ
األسطورة في أدب السياب

 تظهــر األســطورة القديمــة واضحــة جلّيــة فــي شــعر كثيــر مــن 
تحديــًدا،  الســيَّاب  شــعر  فــي  بكثــرة  وتظهــر  العــرب،  الشــعراء 
يذكرهــا  أن  الســياب  اســتطاع  التــي  األســاطير  عــن  وبالحديــث 
باســمها أو بصفاتهــا فــي قصائــده، أســطورة عشــتار وهــي آلهــة 
مطلــع  فــي  المامــح  واضحــة  صفاتهــا  تظهــر  التــي  الخصــب 
ســربروس  أســطورة  أيًضــا  وتظهــر  المطــر  أنشــودة  قصيدتــه 
فــي  الســيَّاب  شــعر  فــي  األســطورة  هــذه  وتظهــر  اليونانيــة، 
شــعر  فــي  األســاطير  وتكثــُر  بابــل«   فــي  »ســربروس  قصيدتــه 
الشــاعر  هــذا  ثقافــة  علــى  تــدلُّ  التــي  األســاطير  هــذه  الســّياب، 
الكبيــر، واطاعــه الواســع علــى أســاطير التاريــخ التــي اســتطاع أن 

هيئــة. حّلــة  أبهــى  فــي  بالكلمــات  رســمها  يعيــد 
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 يتــم تعديــل الســلوك مــن خــال التعــرف إلــى أداء طفــل التوحــد 
والــذي يختلــف مــن واحــد إلــى آخــر وماحظــة اتفــاق األســرة علــى 
ســلوكه الســلبي ,وأيضــًا مراجعــة أي عاجــات ســابقة تعاملــت 
مــع الطفــل ,وترتيــب مشــكاته الســلوكية وفقــًا ألولويتهــا مــع 
األخــذ فــي االعتبــار المشــكلة الواضحــة والقابلــة للقياس المباشــر 
. والمشــكلة التــي يؤثــر عاجهــا فــي عــاج الطفــل ومشــكاته 
ــا  ــل لعاجه ــم التدخ ــم يت ــي ل ــكلة الت ــرى ,والمش ــلوكية األخ الس
ستســبب ضــرراً والهــدف مــن تعديــل ســلوك طفــل التوحــد ليــس 
إلغــاء ســلوك عنــده غيــر مرغــوب فيــه أو تعديــل ســلوك معيــن 
ولكــن الهــدف األساســي هــو اســتمرار التغييــر اإليجابــي لصالــح 
الطفــل مــن خــال مســاعدته علــى التنظيــم الذاتــي . كمــا يهــدف 
التعديــل مــن أجــل خدمــة الطفــل حيــث يخفــض ســلوك الطفــل 
التظاهــري بالصمــم وتخفيــف نشــاطه المفــرط وزيــادة اختاطــه 
باألطفــال اآلخريــن وزيــادة التواصــل البصــري لطفــل التوحــد عنــد 
إلــى أســلوب  التحــدث مــع اآلخريــن . كمــا يميــل طفــل التوحــد 
واحــد للتعليــم )البصــري أو الســمعي( وإذا كان الطفــل يحــب 
النظــر إلــى الكتــب المصــورة ومشــاهدة التلفزيــون بصــوت أو 
بــدون صــوت ويمعــن النظــر فــي النــاس واألشــياء.  فهــو/ يتعلــم 
ــراً ويشــبع اســتمتاعه بالــكام  بالمشــاهدة/ وإذا كان يتكلــم كثي
أطفــال  وهنــاك  باالســتماع/.   فهو/متعلــم  االســتماع  ويحــب 
يحبــون التعلم/بالممارســة اليدويــة/ ومظاهرهــم أخــذ االشــياء 
الطريقــة  ومعرفــة  األدراج  ويفتحــون  بــاألزرار  ويعبثــون  وفرزهــا 
التــي يفضلهــا طفــل التوحــد تزيــد مــن إمكانيــة تعلمــه بشــكل 
ــة  ــاليب الثاث ــن األس ــع بي ــي الجم ــم ه ــرق التعل ــل ط ــر. وأفض كبي

)البصري-الســمعي-اليدوي( 
يســتمع  ال  فإنــه  بالســمع  التعلــم  يحــب  ال  الطفــل  كان  *وإذا 
لمعلمتــه ,المهــم أن يحــدد المعلمــون المنهــج التعليمــي فــور 
دخــول طفــل التوحــد للمدرســة أو المركــز وأن يائمــوا أســاليب 
األكبــر  الفرصــة  لــه  ليضمنــوا  الطفــل  لقــدرات  وفقــًا  التعلــم 
للنجــاح فــي تعليمــه ويمكــن اســتثمار األلعــاب التــي تــدور حــول 
أمــور محببــة إليــه دون أن تكــون إجباريــة وبعــض الحــاالت أحاديــة 

التواصــل أي ال يســتطيع االســتماع والنظــر فــي وقــت واحــد وعــدد 
كبيــر مــن الحــاالت يفكــرون بالمشــاهدة وليــس بالــكام .وتعــد 
حاســة اللمــس أساســية لطفــل التوحــد.  كمــا إن وجــود الطفــل 
الســلوكي  التعديــل  فــي  جــداً  مهــم  المركــز  أو  المدرســة  فــي 
األســرة  تدخــل  وإن  واالجتماعيــة  التعليميــة  الخدمــات  لتوفيــر 
عمومــًا  التوحــد  إيجابيــة.  وأطفــال  نتائــج  يحقــق  والمحيطيــن 
يحتاجــون فــي التعامــل معهــم إلــى الحــب والحنــان مــع الحــزم 
تــوازن  تحقيــق  فــي  يســاهم  وهــذا  بالــدالل  األفــراط  مــن  والحــذر 
الطفــل مــن خــال االســتمرار فــي العــاج ومتابعتــه مــع تجنــب 
باختبــار  بالقيــام  أنصــح  كمــا  اآلخريــن.   بأخوتــه  مقارنتــه  عــدم 
تقييــم قــدرات الطفــل ووضــع برنامــج تعليمــي خــاص بــه معتمــداً 
علــى نقــاط الضعــف لديــه أو القــوة.. فمثــًا لــو كان ضعيــف فــي 
الناحيــة اللغويــة.. مــن المهــم البــدء بجلســات التخاطــب ولــو 
كان هنــاك نقــص فــي القــدرات اإلدراكيــة مهــم التركيــز عليهــا 
تقــوي  تماريــن  وضــع  أو   .. الجانــب  هــذا  تقــوي  تماريــن  ووضــع 
مهــارة تــآزر العيــن مــع اليــد.. وهنــاك عــدد مــن األنشــطة التدريبيــة 
التعليميــة الخاصــة بالطفــل التــي تعتمــد علــى تقويــة المهــارات 
اإلدراكيــة /مهــارة األدراك الحســي والســمعي والنظري/ومهــارة 
العضــات الصغيــرة والكبيــرة والمهــارة اللغويــة ومهــارة االعتمــاد 
علــى النفــس وهنــاك العديــد مــن األلعــاب علــى شــكل تماريــن 
تقــوي هــذه المهــارات واختيارهــا يعتمــد علــى تحديــد المهــارات 
الضعيفــة والقويــة عنــد الطفــل وكذلــك العمــر التطــوري لهــذه 

المهارات 
وأخيــرا أؤكــد علــى عــدم تــرك طفــل التوحــد فــي فــراغ أو مشــاهدة 
تنظيــم  هنــاك  يكــون  أن  والبــد  طويلــة  لســاعات  التلفزيــون 
للوقــت واســتغاله فــي التعليــم وتطبيــق برنامــج منزلــي هــادف 
بمســاعدة األخصائــي المشــرف علــى حالــة الطفــل ففــي الصبــاح 
عندمــا يغيــر مابســه مــن الممكــن تدريبــه علــى تغييــر مابســه 
مثــا كذلــك فــي تنــاول طعــام اإلفطــار وتدريبــه علــى أن يمســك 
لــه  ثــم الســماح  وتدريبــه علــى إحــدى المهــارات  بيــده  الملعقــة 
بمشــاهدة التلفزيــون لمــدة ســاعة ثــم فــي الغــداء يتــم تدريبــه 

إجراءات تعديل سلوك
طفل التوحد ودور اآلباء

بقلم/ أليازي الكواري
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وهكــذا  االخــرى  المهــارات  إحــدى  علــى  تدريــب  ثــم  األكل  علــى 
طبعــا مــع تطبيــق التعزيــزات المناســبة لــه والــذي يســاعد االهــل 
المشــرف  األخصائــي  هــو  األســاليب  هــذه  علــى  التعــرف  علــى 

علــى الطفــل . 
*إن الهــدف مــن األنظمــة التعليميــة والتأهيليــة لطفــل التوحــد 
المهــارات  غيــاب  وتعويــض  الســلوكية  أعراضــه  تخفيــف  هــو 
للــذات  ورعايــة  تواصــل  مــن  اليوميــة  حياتــه  فــي  لــه  األساســية 
نظــام  خــال  مــن  يتحقــق  وهــذا  االجتماعــي  والنمــو  والتفاعــل 
ســلوكه  تعديــل  إلــى  يهــدف  الــذي  للطفــل  الفــردي  التعليــم 
عليهــا  يقــوم  التــي  المحــاور  تحديــد  علــى  التأكيــد  ويجــب 
يهــدف  والــذى  الســلوكي  المحــور  وأولهــا  التعليمــي  النظــام 
مــن  التقليــل  إلــى  والروتينــي  النمطــي  الســلوك  حالــة  فــي 
تحريــك اصابــع اليديــن وتكــرار أنمــاط اللعــب وفــي حالــة ســلوك 
الطفــل العدوانــي والتخريبــي يتــم العمــل علــى تغييــره تجــاه 
عزلــة  علــى  وللتغلــب  لألشــياء  اتافــه  مــن  والتقليــل  األخريــن 
الطفــل ووحدتــه يعمــل البرنامــج التعليمــي علــى إشــراكه فــي 
نشــاطات مــع األخريــن وحثــه علــى االهتمــام بالمحيطيــن بــه كمــا 
يعمــل علــي التقليــل مــن نشــاط الطفــل الزائــد ودعــم مهاراتــه 
وارتــداؤه  األســنان  تنظيــف   ( بالــذات  واهتمامــه  االســتقالية 
مابســه ( . ثــم يلــي ذلــك المحــور التربــوي والــذي يتــم مــن خالــه 
تشــتته  وعــاج  أطــول  لفتــرة  والتركيــز  االنتبــاه  مهــارات  تنميــة 
األلــوان  مطابقــة  خــال  مــن  المعرفيــة  الطفــل  مهــارات  وزيــادة 
وتصنيفهــا وبالمثــل األشــكال الهندســية مــع الــدالالت المعرفيــة 
لــدى الطفــل مــن خــال تســمية األلــوان واألشــكال وتــم تعــرف 
الطفــل إلــى األحــرف األبجديــة واألرقــام وبشــكل متــدرج وتلويــن 
االشــكال الهندســية وعمــل خطــوط عشــوائية ومنظمــة ومــن 
أهــداف البرنامــج أيضــا تنميــة مهــارات التواصــل ) اللغــة والــكام 
( لطفــل التوحــد مــن خــال اســتحبابه لســماع أســمه ولألوامــر 
البســيطة وتســمية األشــياء المألوفــة فــي البيئــة والتقليــل مــن 
كام الطفــل غيــر المفهــوم .  ثــم يتــم بعــد ذلــك عمــل قيــاس 
مــن  بــه  الخاصــة  النمــو  مراحــل  وكل  وحالتــه  للطفــل  وتقييــم 

التــي تصــف ســلوكه  البيانــات  بهــا كل  اســتمارة خاصــة  خــال 
بدقــة وبعــد هــذا التقييــم بتــم وضــع خطــة قصيــرة األجــل وأخــرى 
وأبعــاده  بجوانبــه  التأهيــل  برنامــج  تطبيــق  أجــل  مــن  طويلــة 
بأســاليب تربويــة مصحوبــة بممارســة األلعــاب إلــى جانــب العــاج 

 . التخاطبــي 
وأخيــرا البــد أن يكــون اآلبــاء شــركاء أساســيون فــي عمليــة تعديــل 
األخصائييــن  بيــن  التنســيق  الضــروري  ومــن  أطفالهــم  ســلوك 
العــاج  أو  التعليــم  احتياجــات  وربــط  الخاصــة  الطفــل  وبيئــة 
باحتياجــات األســرة مــع مراعــاة مصلحــة األســرة واحتياجــات الطفل 
وأن الوالديــن همــا امتــداد العــاج الرئيســي للطفــل وأخوتــه مــع 
ضــرورة تبــادل المعلومــات بيــن الوالديــن والمعلميــن باســتمرار 
وهــذا يســتوجب اختبــار األخصائييــن الذيــن ســيعملون مــع اآلبــاء 
بعنايــة وفــي الوقــت نفســه دون تــرك اآلبــاء تحــت تأثيــر اإلحســاس 
بأنهــم مقصــرون فــي تنميــة مهــارات أطفالهم خاصــة وأن الواقع 
يقــول بأنــه قــد ال تتفــق تصــورات اآلبــاء لاحتياجــات مــع تصــورات 
علــى  التأكيــد  يجــب  . كمــا  التوحــد  طفــل  تجــاه  المتخصصيــن 
أهميــة تقبــل اآلبــاء لإلرشــاد األســري والنفســي حيــث أن بعــض 
وأهميتــه  واألســري  النفســي  اإلرشــاد  وظيفــة  يدركــون  ال  اآلبــاء 
ألطفالهــم وغيــر قادريــن علــى معرفتهــم بآثــار اإلرشــادات اإليجابية 
فــي حــل المشــكات الســلوكية قبــل تفاقمهــا ويرجــع ذلــك فــي 
كثيــر مــن األحيــان لخجــل اآلبــاء مــن الحديــث عــن حالــة أطفالهــم 
وهــذا يحتــاج إلــى توعيــة األســرة بالــدور اإليجابــي لإلرشــاد النفســي 
وحــول أيجــاد عاقــة تعــاون وترابــط وثيــق بيــن الطفــل وأســرته 
بالمواقــف  يبــدأ  التعــاون  .وتحقيــق  كافــة  االختصاصييــن  وبيــن 
فــي  اآلبــاء  ومشــاركة  واألخصائييــن  االســرة  بيــن  المتجانســة 
التقويــم التشــخيصي والمراقبــة للطفــل للتعــرف إلــى قدراتــه 
يكفــي  فــا  الــذات  علــى  واالعتمــاد  والتنقــل  التواصــل  علــى 
ماحظــة الطفــل فــي المدرســة أو المركــز ولكــن دور اآلبــاء فــي 
ــه كمــا يفضــل أن تتــم مشــاركة  مراقبتــه فــي المنــزل وبيــن أخوت
اآلبــاء فــي وضــع البرامــج التربويــة وتنفيذهــا وهــذا يضعهــم فــي 

دورهــم الطبيعــي والفاعــل.
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العاطفي  باالضطراب  سمعتم  هل   ، الشتاء  فصل  أعتاب  على  نحن 
الموسمي مع حلول فصل الشتاء ؟

نعم هو نوع من أنواع االكتئاب المرتبط بالتغييرات الجوية مع نهاية 
فصل الشتاء ثم يختفي مع األيام المشمسة مع حلول فصل الربيع .

ومن عامات االضطراب العاطفي ، الشعور بالضيق وفقدان االهتمام 
الشعور  يكثر  الفصل  هــذا  فــي   ، سابقا  بها  تستمتع  كنت  بأنشطة 
بالخمول والرغبة في النوم وصعوبة التركيز وربما تراودنا أفكار تبعث 
وتناول  النوم  في  الدائمة  الرغبة  األعـــراض  ضمن  ومــن   ، اليأس  فينا 

أطعمة دسمة عالية في الكربوهيدرات مما يؤدي الى زيادة الوزن . 
تعود   ، الــزمــان  عليها  مضى  مشكلة  على  والــنــدم  باليأس  الشعور 
لتتذكرها رغما عنك ألن عقلك الباطن ال ينسى شيئا ، ويبقى السبب 
ويقول  معروف  غير  الموسمي  العاطفي  االضطراب  في  األساسي 
الــخــبــراء فــي هـــذا الــمــجــال أن انــخــفــاض ضـــوء الــشــمــس فــي الخريف 
باإلحباط  بالشعور  تنتهي  عاطفية  اضطرابات  الى  يؤدي  قد  والشتاء 
، خاصة بين الشباب أكثر منها بين المسنين ، ولألسف أن للمرأة الحظ 

األوفر من االضطراب العاطفي يليها كبار السن من الرجال . 
القلق  وجد  وإن  والقلق  االجتماعية  والعزلة  باالكتئاب  يشعر  معظمنا 
فقد يؤدي الى أفكار سلوكية غير سوية حيث يؤكد األطباء والعلماء 
في هذا المجال أن أكثر جرائم العنف يتم رصدها في ذلك الوقت من 

السنة . 

هذه الظاهرة المرعبة التي رصدتها مؤسسة مستشفيات مايوكلينيك 
بادنا  في  الطقس  ألن  العربية  بادنا  في  علينا  تماما  تنطبق  ال  غالبا   ،
رحيم فهو مفرح للمزارع ومفرح بلمة األسرة على مائدة شتوية ساخنة 

حارة بالتوابل التي لها دور في تغيير المزاج الى األفضل . 

كل موسم وأنتم بخير 

مقال

بقلم : ذهبية جابي
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كل فصل حكاية
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ف
شغ

من فعلها سواي ؟
من تعثر بهواك عداي؟

أعطيتك كل احتماالتي 
أبقيتك على قيد حياتي 

شهيا على مائدة ذاتي
رميتك هدفا حرا عصيا 

في مرماي 
على هواي..

ألبستك خوذة قلمي 
ألنازل حبك في ساحة مناي 

******
من سواي ؟

ذوبك يا عسل قلبي 
في فنجان شاي 
يا ضحى عمري 

يا زورق فرحي 
ويا لحن الناي 

من عداي ؟
وحدي ..

أعشش فيك 
عابرة مستحيل 

من أولك إلى أقصاي 
*****

كل الطرق تؤدي إلى روما 

وطريقك ...
تؤدي إلى هواي 

كل الطيور ..
تحلق على جناحي 

تهذي بجراحي 
تسبح بوسع مداي 

كل القصائد ..
تولد من مخاض رؤاي 

وكل األرانب 
يا ساحري 

تطلع من تحت قبعتي 
ومن أكمام عراي 

*****
كل الطرق 

تؤدي
إلى وردك وشذاي 

فإما أن تغادر 
صافعا باب حلم
ربيته على يداي 

أو أن تنام 
تنام ..

لتصبح 
يا حبي 

على هواي 

مقال

بقلم : حنان بديع

على هواي
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إنّما األمم األخالق 
 ال شيء يستمرّ ، تنتهي كّل األشياء واألحداث واألصوات والوجوه 
صديقي  يا  االخاق   ،، واالخاق  المواقف  تبقى  ولكن   ،، والتواريخ 
وخلودها  وشموخها  ومجدها  وتاجها  الشعوب  أساس  هي 
هنا  كله،  المجتمع  تدهور  خلل  بها  حدث  أو  األخاق  تدهورت  وإذا 
األمم  )وإنما  قال  حين  شوقي  أحمد  الشعراء  امير  بيت  أتذّكر 
األخاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخاقهم ذهبوا( ولعّلنا شاهدنا 
الذي  الوطن  هذا  في  الواقع  أرض  على  األخاق  تجّسدت  كيف 
واألخاق  القيم  وتأصيل  تعزيز  إلى  الرشيدة  بقيادته  دومًا  سعى 
شمسًا  و  العالم  حديث  ليكون  وابنائه  فئاته  بكل  المجتمع  في 
تشرق في كلمات الكّتاب  والمفكرين والمتحّدثين ،، لقد نجحت 
أساس  هي   التي  الحميدة  األخاق  قيم  زرع  في  وبجداره  قطر 
المجتمع، ورافعته إلى أفضل المستويات بين األمم والشعوب 
في نفوس الجميع وفي قلب العالم لتكون جارًة لقمر السماء 
بما  األخاق  تلك  قارننا  ولو   ،، ضياءه  يغطي  شيء  ال   ،، المتألق 
نسمعها  جملة  تلك   .. أخاق  أزمة  فوضى  من  العالم  حول  نزاه 
بشكل متكرر من أفواه الناس على مختلف ثقافاتهم وأعمارهم، 
كلما حدثت مشكلة أو موقف سلبي، مرجعين ذلك إلى ظروف 
على  يصعب  زمن  في  بأخاقنا  انتصرنا  أننا  لوجدنا  مختلفه  عدة 
مفهوم   ،، التعامل  في  والرقي  الحميد  بالخلق  االلتزام  الكثيرين 
التي  والمبادئ  القيم  من  مجموعة  هو  المجتمع  في  األخاق 
يعتمدها األشخاص في تعاماتهم داخل المجتمع ويعتبر الدين 
األخاق  الحقيقة  وفي  بها،  لارتقاء  نتبعه  الذي  األساس  هو 
ومحيطه  أبويه  من  اإلنسان  يكتسبها  وتعاليم  صفات  الحميدة 
بشكل مباشر ومن بيئته السكنية والتعليمية ، فا يمكن أن تزرع 
لاجتهاد.  فيها  مجال  ال  قيمية  منظومة  فهذه  شرا  وتحصد  خيراً 
ان اخاقنا   . فاالخاق هي األساس في تقدم األمم والمجتمعات 
التي ميزتنا انما هي ثمرة تكاتف وتاحم عظيم لسواعد الزالت 
إسم  رفع  أجل  ومن  قطر  أجل  من  وتربي  وتنشئ  وتعمل  تبني 
الوطن شامخا في سماوات المجد ،، فسلمت للمجد يا وطني ،، 
بقيادتك ،، بأبنائك ، بكل ذرة من تراب أرضك النابض نوراً وجمااًل 

ووفاء. 

زهره السيد عر
شا

لم
ة ا

لغ
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