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مع بداية موسم مهم في حياتنا وحياة 
أبنائنا وهو موسم العودة للمدارس، 

نعود لكم وفي جعبتنا العديد من 
المحطات المتنوعة التي سطرناها 

لكم على هذه الصفحات بكل محبة 
وأمنيات بالتوفيق والنجاح من مواضيع 

تهم كل أفراد األسره ولنضع نصب 
أعيننا دورنا المهم كأسرة ومجتمع في 
المشاركة في نجاح العملية التعليمية 
من أجل هذا الوطن وأهل الوطن مع 
تمنياتنا دوما للجميع بالتميز والتألق 
والنجاح الذي نسعى له دومًا معكم
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مشروع Re-KENZO البسيط يتضمن مجموعة من التي شيرتات غير 
الرسمية، مناسبة للرجال والنساء على حد سواء، ومصنوعة من 
بضائع المخزن. تم تحسين وتنقيح التصميم. نرى فقط نمر كنزو 

األيقوني في نقش الكاميو، اذ تظهر رسمته على شكل غمزة. 
أما األلوان فتشيد بالطبيعة وتعبر عنها: األخضر اللوزي، الفوشيا، 

الرمادي، والكاكي. يولد الخيال من الحاجة، وحاجتنا لحماية الكوكب 
 :Re / KENZO  هي أسمى أولوياتنا. االبداع واالبتكار هما جوهر تصميم

فملصقاتنا على سبيل المثال مصنوعة من الورق والبذور، لذا يمكننا 
إعادة زراعتها. كنزو متجددة دوما وتتحدى نفسها باستمرار في االبتكار 

واالبداع. وهذه الكبسولة المصنوعة من قميص جيرسي معاد 
تدويره، تساهم اليوم في االقتصاد الدائري لكوكبنا.

 Re/KENZO
 االبتكار واإلبداع المتجدد
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جديد السوق

إيتــرو ..
إطالالت صيفية بألوان حيوية

نجحت إيترو، العالمة اإليطالية الفاخرة، في حجز مكانة دائمة في أزياء 
وإطالالت مشاهير الموضة في المنطقة.

وتشتهر العالمة بإطالالتها الصيفية وفساتينها الحريرية ذات األلوان 
الحيوية والطبعات المميزة وقطع الجينز المزينة بزخارف بيزلي؛ كما 

حققت قطعها من أزياء الشارع رواجًا بين نجوم عالم الموضة في 
المنطقة. وتشكل كنزات إيترو إضافًة ال غنى عنها مع مختلف اإلطالالت.
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اختيارات مالبس النوم 
هذا الصيف من أنابيل

مالبس النوم من أسرع المنتجات زيادًة منذ 
2020، فهي لم تعد لالستخدام المريح 

والنوم الهانئ لياًل فحسب. تقدم أنابيل، 
الرائدة األساسية المسؤولة عن إعادة 

تعريف مالبس النوم في الشرق األوسط منذ 
عام 2011 قطعًا غاية في األناقة للنساء 

واألطفال يمكن ارتداؤها طوال اليوم، وأيضًا 
للنوم.

ماركة مالبس النوم هذه العالية الجودة 
والمحلية التصميم لها 32 متجراً في انحاء 

دول الخليج العربي وهي عالمة تجارية 
متكاملة لكل األشياء األنيقة مثل البيجامات 

غير التقليدية، والقطع المتناسقة، 
والمالبس الكالسيكية السادة، وأثواب 

النوم، ومالبس المنزل، وغيرها. 
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جديد السوق

تشكيلة ليغسي كونتنيوا
لموسم خريف وشتاء 2021

كشفت العالمة السويسرية الفاخرة بالي عن تشكيلتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2021، 
احتفااًل بمسيرة عريقة انطلقت عام 1851 في سويسرا لترسي إرثًا متميزاً في عالم التصميم 

وصناعة الجلود على مدار 170 عامًا. وتستقي التشكيلة الجديدة ليغسي كونتنيوا إلهامها 
من الفن الحديث والهندسة المعمارية والبيئة الطبيعية، لتستكشف التقنيات األصيلة التي 

رسمت مالمح العالمة ألجيال متعاقبة، وتمزج تصاميم حديثة مع تنسيقات مبتكرة، لتقدم 
قطعًا ال يخبو سحرها بمرور الزمن وتتناغم في الوقت ذاته مع أنماط التفصيل العملية 

والعصرية. وتعيد التشكيلة إحياء أبرز رموز العالمة برؤية جديدة، حيث تقدم شريط بالي 
الشهير بشكل منحني، وتتزين جميع األحذية واإلكسسوارات بالتفصيل المعدني المتناظر 

1851. كما أصدرت العالمة بمناسبة ذكرى تأسيسها شعاراً من إبداع استوديو التصميم 
الجرافيكي السويسري أوف شور يتألف من حرَفي B متقابلين بشكل يحاكي رمز الالنهاية أو 

شريط الحذاء المربوط ويستحضر بداية مسيرة بالي كعالمة لألحذية.
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جيني تمازج فريد 
بين أرقى مفاهيم 

الموضة والفن 
اإليطالي

تسعى دار جيني ممثلة 
بمديرتها اإلبداعية سارة كافازا 

إلى إعادة إحياء إحدى أرقى 
وجهات الفن اإليطالية التي 

كانت ُمغلقة لعدة أشهر أمام 
الزوار، عبر إطالق تشكيلة أزياء 

مميزة لموسم أزياء خريف 
وشتاء 2022/2021، تضم 

أروع مفاهيم األناقة واإلبداع، 
وتعكس المهارة الحرفية 

اإليطالية مع لمسات جمالية 
عالمية. 

ويأتي تصميم التشكيلة 
الجديدة خصيصًا للسيدات 

اللواتي يتحّلين بالقوة 
واالستقاللية ويسعين دومًا 

للتطور، كما تستحضر مفاهيم 
األناقة الخالدة التي لطالما 
مّيزت أعضاء النوادي الراقية 

في مدينة لندن، والسيما 
نادي أنابيلز كلوب. وتضم 

التشكيلة قطعًا تم ابتكارها 
باستخدام أقمشة بريطانية 

كالسيكية مع طبعات األزهار، 
فيما تسهم التفاصيل األنيقة 

والزخارف المستوحاة من ألوان 
الفراشات في إضفاء لمسات 
مفعمة باألنوثة الرقيقة على 

اإلطاللة. 
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جديد السوق
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ماركس وسبنسر 
تقّدم أفضل خيارات 

الجينز 
أعلنت ماركس وسبنسر عن إطالق 

أحدث تشكيالتها من تصاميم الجينز 
بخياراٍت تناسب جميع أفراد العائلة 

إلطالالٍت أنيقة ومريحة.
وتوفر تشكيلة الجينز الجديدة قطعًا 
أساسية للسيدات والرجال واألطفال 

تتميز باألناقة والراحة والتنوع 
مع خياراٍت جديدة من األقمشة 

الكاحتة واالبتكارات لجميع األشكال 
والمقاسات.

وتم تصميم تشكيلة الجينز من 
أقمشة قطنية %100 من مصادر 

مسؤولة، وباستخدام مياه أقل بنسبة 
%86 مقارنًة بالمعدل الوسطي في 

صناعة األقمشة وباستخدام مواد 
كيميائية ألطف.
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جديد السوق

أطلقت BY FAR، عالمة األحذية الفاخرة المفضلة بين عشاق الموضة، 
تشكيلتها األولى من نوعها من األحذية الرياضية المناسبة للرجال والسيدات.

وتتميز تشكيلة أحذية رودينا الرياضية العصرية بالعملية والمتانة وبتصميمها 
الراقي. وتجسد األحذية الجديدة رؤية عالمة BY FAR، حيث تستمد إلهامها من 

التصاميم الكالسيكية لسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وحرص فريق عالمة BY FAR في تصميم األحذية الرياضية الجديدة على 

استخدام مواد صديقة للبيئة وتواكب أحدث التقنيات الفنية وأفضل معايير 
الجودة، وذلك في إطار التزام العالمة المستمرّ بتحسين أدائها وتقديم أفضل 

الممارسات لحماية عالمنا.
 وتضم تشكيلة األحذية الرياضية الكالسيكية باللون األبيض ثمانية ألوان 

مختلفة ولمسات خاصة من الجلد، كما توفر التشكيلة مجموعة أوسع من 
األحجام المناسبة للرجال.

 BY FAR
المتانــــة والرقـــــي
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ألوان نابضة 
بالحياة ومثالية مع 

بوريفيكاسيون 
غارسيا

مع االنتقال والدخول إلى موسم 
الصيف، تقدم بوريفيكاسيون 

غارسيا مجموعة خاصة تضم 
إكسسوارات وقفاطين بألوان 

نابضة بالحياة ومثالية لهذا 
الموسم.

تشمل هذه المجموعة المختارة 
بعضًا من حقائب العالمة التجارية 

األكثر تمّيزاً من بينها تصاميم 
 Homenaje Trenzado، شهيرة مثل

Cartagena وVeracruz بألوان زاهية منها 
برتقالي الحمضيات، األحمر النابض 

بالحياة واألزرق. تمتعت تفاصيل 
هذه األكسسوارات الضرورية 

باهتمام خاص مع أعمال تطريز 
لبعض منها من أجل إعادة تكوين 

شعار العالمة التجارية والمكّعب 
المذهل، باإلضافة إلى زخارف 

مبتكرة.
كذلك، تقدم بوريفيكاسيون 

غارسيا مجموعة مختارة من 
القفاطين الرائعة، تتمّيز بزخارف 

مرحة وبأقمشة خفيفة لالرتداء 
أثناء النهار في درجات الحرارة 

المرتفعة. أما المجوهرات فتبقى 
عنصراً أساسيًا في الصيف، وتكمل 

المجموعة بعقود، قالئد وأقراط 
متعددة األلوان تجسد حقًا جوهر 

العالمة التجارية.
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جديد السوق

إطالالت منّسقة من

»ستيف مادن«
لخيارات أسهل

على الرغم من أن صيحات الموضة في وقتنا الحالي ال تعتمد كثيراً 
على مبدأ تنسيق الحذاء مع حقيبة اليد، إال أن العديد من السيدات 
مازلن يفضلن تناسق هذه االكسسوارات باللون وبالنمط. وتجنبًا 

إلهدار الوقت في البحث عن القطعة التي تكمل األخرى، تقدم 
إليك عالمة »ستيف مادن« مجموعة من الخيارات المنّسقة والتي 

يمكنك اعتمادها في مناسباتك وخروجاتك. مهما كان اللون 
الذي تفضلينه ومهما كانت احتياجاتك، يمكنك الرجوع إلى هذه 

التنسيقات كوسيلة تسّهل عليك قراراتك. بدءاً من الخروجات 
الصباحية والتمارين الرياضية ومروراً بإطالالت العمل وجمعات 

الغداء وصحبة األصدقاء إلى مراكز التسوق، ستجدين في تشكيلة 
»ستيف مادن« مختلف التصاميم الرياضية والرسمية والمسطحة 

والعملية والفاخرة لتكملي إطاللتك بلمسة واحدة. 
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بالي تطلق الفيلم
الترويجي لتشكيلة

ليجاسي كونتينيوا 
أطلقت بالي، العالمة السويسرية الفاخرة 

تشكيلتها الجديدة ليجاسي كونتينيوا لموسم 
خريف وشتاء 2021، والتي تحتفي العالمة من 
خاللها بمسيرة الدار العريقة التي انطلقت عام 

1851 لترسي إرثًا مميزاً في عالم التصميم وصناعة 
الجلود طيلة 170 عامًا. وتواصل الدار السويسرية 

مسيرتها اإلبداعية من خالل تشكيلتها التي 
تستمد إلهامها من اإلبداعات الفنية وهندسة 

العمارة وعالم التصميم، حيث تمزج التصاميم 
الحديثة مع التنسيقات المبتكرة، لتقدم قطعًا 

تتناغم فيها أنماط التفصيل العملية والعصرية. 
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جديد السوق

تشكيلة اللون األبيض من
»ستيف مادن« لصيف مشرق

مما ال شك فيه أن للون األبيض مكانة خاصة 
في قلوب جميع محبي األزياء حيث يعتبر 

كصيحة تستمر مهما اختلفت الموضة 
وباألخص في فصل الصيف المشرق. ولكل 

عاشقات هذا اللون المحبب، أطلقت »ستيف 
مادن« مجموعة من األحذية والحقائب ذات 

اللون األبيض لتنسقي منها ما يناسب 
إطالالتك واحتياجاتك. 

تضم التشكيلة مختلف أنواع التصاميم مثل 
أحذية الكعب العالي، الصنادل، األحذية 

الرياضية، الشباشب باإلضافة إلى الحقائب 
المتميزة. وتلبية لجميع أذواق السيدات، 

حرصت العالمة على تنويع أفكار استخدام 
اللون األبيض في هذه التشكيلة، حيث 
ستجدين تصاميم باللون األبيض فقط 

باإلضافة إلى تلك البيضاء والمزينة ببعض 
لمسات األلوان الصارخة أو المزركشة ببعض 

الطبعات. ألن األبيض من األلوان األساسية، 
اختاري اليوم ما يناسبك من مجموعة »ستيف 

مادن« وزيني به خزانتك لهذا الموسم.
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أعلنت عالمة BY FAR عن 
إطالق تشكيلتها الجديدة 

من اإلكسسوارات 
المزيّنة بنقشة األفعى

 تعكس القطع الجديدة 
حيوية موسم الصيف من 

خالل مجموعة أنيقة من 
النقشات المستوحاة من 

الحيوانات مع لمسات 
من ألوان النيون على 

خلفية بيضاء هادئة.
وتتضمن التشكيلة 

أحذية مسطحة 
مكشوفة من الخلف 

وأحذية الكعب العالي 
وحقائب صغيرة وحقائب 

منفوخة أُعيد تصميمها 
بنقشة ثعبان المعة 

جديدة إلضفاء لمسات 
من الجرأة والتألق على 

اإلطالالت الصيفية.

تشكيلة مزيّنة
بنقشة األفعى من

 BY FAR
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قطع استثنائية من 
األزياء الجاهزة من 

بوريفيكاسيون 
غارسيا 

تقدم بوريفيكاسيون غارسيا مجموعة 
من القطع االستثنائية من األزياء الجاهزة، 

الحقائب واألكسسوارات.
جمعت العالمة التجارية عدداً قلياًل من 
القطع الضرورية بألوان نابضة بالحياة 

وزخارف فريدة من الزهور، لالحتفال في أناقة 
بهذه المناسبة المميزة.

تتضمن المجموعة تشكيلة واسعة التنوع 
من الحقائب، األكسسوارات األنيقة التي 

تضفي لمسة من الرقي إلى اإلطاللة.
وتشتمل التشكيلة المذهلة على عدد من 
القطع األكثر تمّيزاً للعالمة التجارية، تحديداً 

 Homenaje :من المجموعات التالية
هذه األصناف تستحق مكانة مرموقة في 

خزانات أزياء السّيدات  إنها قطع فريدة، 
متعددة االستخدامات ومذهلة، كما توفر 

أناقة ورقيًا عاليين.
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قوة اإللهام مع »مون بالن«
سواء عدت إلى العمل أو إلى المكتب، أو انتهزت ببساطة فرصة جديدة ومثيرة للعمل من أي مكان، هناك 

العديد من األسباب التي تجعلك تشعر باإللهام وتجديد النشاط هذا الخريف.
ففي مسعاها إللهام الناس من أجل تحقيق إمكاناتهم وترك بصماتهم المؤثرة، تبتكر »مون بالن« أدوات 

عملية وأنيقة ترافق أصحابها بينما يسعون وراء شغفهم للقيام في النهاية بما يحفزهم حقًا.
وللمساعدة على اإللهام واإلبداع واالكتشاف، قامت دار أسلوب الحياة الراقية لألعمال باختيار مجموعة منتقاة 

من المنتجات عبر كل فئة من فئات منتجاتها من السلع الجلدية والساعات إلى أدوات الكتابة والتقنيات 
الجديدة. طرق جديدة للعمل وأهداف وتطلعات جديدة وأدوات جديدة لتحقيق كل ذلك.
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جديد السوق

سواء كنت تحزم مالبس عطلتك أو 
تستكشف خيارات الهدايا ألحبائك هذا 

العيد ، فإن مجموعات النظارات الصيفية 
هنا لمساعدتك.

مثالية ألي مناسبة )أو أي هدية( مجموعة
Kering Eyewear متحمسة لتنسيق أفكار 

الهدايا من أجلك.
 Alexander McQueenمع القطع المميزة من

والمزيد من التصاميم البسيطة من
Cartier ،  النظارات الشمسية لهذا 

الموسم تكمل أي مظهر.

Kering Eyewear
مثالية لمختلف المناسبات
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»مون بالن ألترا بالك« 
 األناقة المبهرة

يُهيمن اللون األسود في جوهره على جميع األلوان؛ إذ يجّسد الجمال الالمتناهي والتصميم االستثنائي في عالم 
الفخامة. ولطالما كان أيضًا جزءاً من الحمض النووي لدار »مون بالن« منذ تأسيسها في العام 1906، مع اإليبونيت 

باعتباره مكّونًا رئيسيًا في إنتاج أدوات الكتابة األصلية من »مون بالن«، وواحد من اللونين االثنين فقط لشعار 
الشركة الذي أبصر النور في العام 1913. وفي سعيها المتواصل إللهام الناس من أجل التعبير عن إمكاناتهم 

الكاملة من خالل القيام بما يُحفزهم بالفعل، تقدم »مون بالن« تشكيلة »مون بالن ألترا بالك«، وهي أول مجموعة 
متكاملة على اإلطالق تشمل جميع فئات منتجاتها، وتتوّحد مالمح تصاميمها باللون األسود بالكامل. 
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جديد السوق

يسرّ دار مون بالن إطالق أول طراز حصري لعام 2021 من مجموعة نظارات التجزئة الخاصة بالسفر 
العالمي. وهو كناية عن تصميم نظارات شمسية للرجال من تشكيلة األسيتات عالية الجودة 

األيقونية. صمم هذا الموديل الجديد للمسافرين العالميين ويتميز بشكل مربع مزدوج مع حافة 
علوية من األسيتات وحواف معدنية، ويتسم بنمط M-Gram 4810 األيقوني المنقوش بالليزر على 

السلك األساسي المعدني للذراعين المصنوعين من أسيتات خفيف الوزن. سيتوّفر هذا اإلصدار هذا 
الطراز بمجموعتين من األلوان: األسود الالمع مع عدسات باللون المدخن السادة أو باللون الفّضي 

البرّاق. 

مون بالن تكشف 
مجموعة نظارات 
خاصة بالسفر 
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مجموعة نظارات FW21 لها مظهر 
يناسب كل األذواق. هدية مثالية 

للطقس المشمس ، ومضمونة 
لتجعلها تبتسم في هذا اليوم المميز!

استمتع مع أروع النظارات الشمسية من 
سان لوران وكارتييه وغوتشي.

FW21 نظارات
تناسب كل األذواق
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جديد السوق

يسرُّ الشركة السويسرية الُمصّنعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، أن تكشف عن ساعة »رويال أوك فروستد 
جولد أوتوماتيك كرونوغراف« الجديدة، بإصدار محدود يقتصر على 200 قطعة. وفي هذه الساعة يتوحد 

عالَمان: صناعة الساعات الفاخرة وصياغة المجوهرات الراقية. ُجّهزَ هذا الطراز المصنوع من الذهب األبيض 
عيار 18 قيراط، ذو القطر 41 مم والُمزيّن بتقنية الذهب المطروق – فروستد جولد، بحركٍة من أحدث جيٍل من 
حركات الكرونوغراف لدى المصنع، وهي الحركة األوتوماتيكية كاليبر4401، التي َشِهَدت ظهورها األول في 

مجموعة رويال أوك هذا العام.

أوديمار بيغه تُطلُِق »رويال أوك فروستد
جولد أوتوماتيك كرونوغراف« 
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أوديمار بيغه تكشف عن ساعٍة جديدة
من »رويال أوك أوتوماتيك« 

يّسر الشركة السويسرية الُمصّنعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، أن تكشف النقاب عن أول ساعة »رويال أوك 
أوتوماتيك« للمعاصم األصغر، ومصنوعة بالكامل من السيراميك األسود. تم االرتقاء بجماليات وأناقة هذا الطراز 

األسود اللون ذي القطر 34 مم بلمساٍت من الذهب الوردي للحصول على تبايٍن راٍق ثنائي اللون. ساعٌة عابرة للزمن 
ومتعددة االستخدامات، وبالدرجات اللونية السوداء سيكتمل األسلوب الفريد لمن ترتديها، بكل سالسٍة وانسيابية. 
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جديد السوق

إطاللة الوقت الرياضية
مع إصدارات أوريس الجديدة 

نجحت دار الساعات السويسرية »أوريس Oris« في إبداع نسخة جديدة لساعات أكوا دايت كاليبر 400 
الرياضية والمناسبة لرياضة الغوص وتعمل Aquis Date Calibre 400 بآلية الحركة األوتوماتيكية الرائعة 

والمصنعة ذاتيًا. تتناسب إصدارات أوريس بألوانها األنيقة مع احتياجات األفراد من الرياضيين.
في عالمنا الرقمي والمتصل، بأجهزته اللمسية، اكتسبت متعة الميكانيكا معنى جديًدا. سواء 

كنا ننظر إلى عجلة فيريس بأشغالها المكشوفة، أو حركة ساعة ميكانيكية من خالل ظهر العلبة، 
فرؤية طريقة عمل األشياء أمر يشعرنا بالدفء. في أوريس، هذه المتعة هي غايتنا. ألنه إذا كان 

هناك شيء واحد يتوجب على ساعاتنا عمله، فهو رسم البسمة على األوجه. نعلم ليس هناك من 
يحتاج إلى ساعة ميكانيكية. إال أن المتعة البسيطة المتالك إحدى هذه الساعات ورؤيتها تعمل يزيد 

من متعة الحياة. هذا ما نعنيه بمتعة الميكانيكا. 
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تجربة حصرية وغامرة 
للساعات من مون بالن

يصادف هذا العام النسخة التاسعة من مزاد »أونلي ووتش« 
Only Watch الخيري الشهير، وأيضًا الذكرى السنوية الـ 200 

لكرونوغراف الحبر الذي ابتكره »نيكوال ريوسيك«. واحتفااًل بكال 
اإلنجازين، قررت »مون بالن« تكريم هذين الحدثين من خالل ابتكار 

»مون بالن ستار ليجاسي نيكوال ريوسيك كرونوغراف أونلي 
ووتش 21 ساعة التفرّد«، والتي سيتم بيعها في المزاد مع 

نسخة خشبية طبق األصل من الكرونوغراف التاريخي من العام 
1821، حيث تشّكل تجربة حصرية وغامرة للساعات الفاخرة، كل 

.Duchenne Muscular Dystrophy ذلك لدعم أبحاث
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جديد السوق

إليكم ساعة أكسكاليبور سبايدر بيريّلي الجديدة، أول ساعة 
متطّورة من روجيه دوبوي متنّوعة األساليب تزخر باألدرينالين 

ومصنوعة من المطاط ُمعاد التدوير من إطارات فائزة في سباقات 
السيارات. 

تشّكل ساعة أكسكاليبور سبايدر بيريّلي أحدث ابتكار من روجيه 
دوبوي في إطار  تعاون حصرّي مع شركة بيريّلي، تنّم عّما يحصل 
عندما تجتمع أبرع األذهان من صناعات مختلفة لمشاركة درايتها 

منقطعة النظير وأبحاثها المتطّورة وإبداعها الذي ال يعرف أي حدود.
بدافع رغبته البتكار ساعات ُمفعمة باألدرينالين ومصّممة لنخبة 

جريئة، يقّدم صاحب االبتكارات الكثيرة روجيه دوبوي وشركة 
بيريّلي الرائدة في أداء رياضة السيارات أحدث إصدار عن مجموعة 

أكسكاليبور سبايدر التي تتمّيز بعيارات أيقونية تعزّزها أحزمة قابلة 
للتبديل ومصنوعة من حشوات مطاطية مستخرجة من إطارات 

من صنع بيريّلي فائزة بسباقات للسيارات.

روجيه دوبوي
تكشف أول ساعة متنّوعة األساليب
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يسر »مون بالن« أن تُعلن عن شراكتها األولى مع مشروع Pink Dial الذي أطلقه 
وي كوه، مؤسس مجلتي Revolution و The Rake، من خالل ابتكار إصدار 

»1858 جيوسفير ساعة متفردة بقرص وردي« والتبرع بها لدعم المشروع. وتم 
تجميع هذه الساعة الخاصة جداً من قبل صانع لساعات المرأة لدى »مون بالن«، 
وهي مصنوعة من تيتانيوم الكربون األلماسي باللون األسود مع قرص باللون 

الوردي الفوشيا، وسيتم بيعها بالمزاد في شهر أكتوبر.

»مون بالن 1858 جيوسفير
ساعة متفردة بقرص وردي«
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مجتمع

نصائـــح إلبعـــاد القلــق
والتوتـــر عـــن ابنائنــــا 

العودة للمدارس 
في ظل الجائحة 

مع اقتراب العودة للمدارس، كيف سيتم التعامل 
في ظل المخاوف من فيروس كورونا المستجد؟ 
وكيف ستتعامل اإلدارات التعليمية مع مخاطر 
تفشي الفيروس؟ الكثير من األسئلة والعديد 
من اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الجهات 
التعليمية ولكن يبقى على عاتق الوالدين 
دور كبير في تقديم الدعم ألبنائهم من خالل 
النصائح التالية : 



29

قّدم دعما إضافيا لطفلك 
في المنزل من خالل إرساء 

روتين يستند إلى وقت 
المدرسة والدراسة في 

المنزل. وقد يكون ذلك 
مفيدا للطفل إذا كان 

يواجه صعوبة في التركيز، 
وفقا لما قالت اليونيسف.

قد تريد التواصل مع معلم 
طفلك أو مع المدرسة 

لتوجيه أسئلة لتظل 
مطلعا على ما يجري. تأكد 

من إبالغهم إذا كان طفلك 
يواجه تحديات محددة، من 

قبيل الحزن بسبب فْقد 
األسرة أحد أحبائها، أو القلق 

الزائد بسبب الجائحة.
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مجتمع
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تذكر أن طفلك 
سوف يتعامل مع 
التوتر الناجم عن 
األزمة الجارية على 
نحو مختلف من 
تعاملك أنت مع 
التوتر. ينبغي عليك 
تهيئة بيئة داعمة 
وراعية، واالستجابة 
إلى أسئلة طفلك 
وتعبيراته بإيجابية. 
وعليك إظهار 
الدعم، وأن تجعل 
طفلك يعلم بأنه 
ال بأس من الشعور 
باإلحباط والقلق في 
مثل هذه األوقات، 
بل إن      هذه المشاعر 
هي أمر طبيعي.

ساعد طفلك على 
االلتزام بالروتين 
اليومي، واجعل 
التعلم مرحا من 

خالل إدماجه 
باألنشطة اليومية 

من قبيل الطبخ 
ووقت القراءة 

العائلية أو األلعاب. 
وثمة خيار آخر يتمثل 

في االنضمام 
إلى مجموعة 

مجتمعية للوالدين 
للتواصل مع 

والدين آخرين ممن 
يمرون بالتجربة 

ذاتها، وذلك لتبادل 
النصائح والحصول 

على الدعم.
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موضة

تنسيق الحقائب مع األحذية: 

أناقــة بال حــدود 
موضة المالبس وصيحات األحذية والحقائب تختلف بحسب المواسم وعروض األزياء 
العالمية، وبالتالي فإن تنسيق ألوان اللبس يخضع أيضًا الى عامل الموضة المتبّدلة 

بدورها. ولكن ثّمة مواضيع تثير الجدل في عالم الموضة واالزياء واالكسسوارت 
وأبرزها وجوب تنسيق ألوان األحذية والحقائب أو عدمه. 
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موضة

فمن الناس من يجدون أّن 
على المرأة تنسيق األلوان 

بين الحقائب واألحذية، في 
حين يعتبر البعض أّن في 

ذلك مضيعة للوقت والمال 
إذ يمكنها اختيار لون حقيبة 

واحدة تتماشى مع كّل ألوان 
األحذية األخرى. 

ويبقى ذلك رهن ذوق كّل 
امراة وتطّلعاتها الخاّصة 

الى عالم الموضة ونظرتها 
الشخصية لألناقة. ولذلك 

نقدم  لك أبرز النصائح في 
تنسيق األلوان بين األحذية 

والشنط:
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اختيار حقيبة بلون واحد يتماشى 
مع مختلف االطالالت وألوان األحذية 
وغالبًا ما تكون هذه الحقيبة باللون 

البيج أو النيود والرائج كثيراً هذا 
العام.

إذا اخترت حقيبة مقلمة مثاًل يمكنك 
تنسيقها مع الحذاء باللون الموحد 

ويكون لونه من لون إحدى ألوان 
الحقيبة.
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موضة

اذا اخترت حقيبة مطبعة 
بالورود أو الفراشات أو أي 

تطبيعات أخرى، فنسقيها 
مع الحذاء المطبع ذاته أو 

مع حذاء بلون واحد، فال 
يجوز االكثار من استخدام 

األلوان وإال أفسدت 
إطاللتك.

يمكنك اختيار الحقيبة 
بلون مغاير تمامًا عن لون 

الحذاء، شرط أن تكون 
بألوان موحدة ومتناسقة 

مع بعضها البعض 
كاألبيض واألسود مثاًل، أو 

األحمر واألبيض
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هوايات

عندما يهوى أطفالنا
تربية الحيوانات األليفة 

تعرف الحيوانات األليفة على أنها الحيوانات التي يمكن تربيتها في 
المنزل، إما للتسلية أو من أجل الحماية والحراسة، ويتم تربية الكثير من 

الحيوانات؛ مثل: الكالب، والقطط، واألرانب، واألسماك، باإلضافة إلى 
الفئران والطيور والسالحف.

إعداد: زهره السيد 
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تربية حيوان أليف يشعرهم 
بالسعادة والراحة النفسية 

لإلنسان،  الفوائد  من  كبيراً  عدداً  األليفة  الحيوانات  تقدم 
والكالب،  القطط،  مثل:  المنزلية،  األليفة  الحيوانات  ومنها 

وأسماك الزينة، والتي لها العديد من الفوائد النفسية 
األليفة  الحيوانات  يربون  الذين  األشخاص  أّن  ذكره  والجدير 
عام  بشكل  لكنهم  والسعادة،  النفسية  بالراحة  يشعرون 
يجهلون الفوائد الصحية والنفسية والجسدية التي تقدمها 

لهم.
بعض  معرفة  األليفة  الحيوانات  بتربية  يرغب  من  على  يجب 
المعلومات عن نوع الحيوان المرغوب بتربيته، حول كيفية 
خالل  من  ذلك  فعل  ويمكن  به،  العناية  وطريقة  تربيته، 

الخطوات التالية: 
وضع القواعد والقوانين 

بالحيوان  متعلقة  وقوانين  قواعد  وضع  جداً  المهم  من 
وطريقة تربيته، مثل: القوانين الخاصة بإطعامه وتنظيفه، أو 
أخذه للنزهة، وذلك من أجل تدريبه على نمط معين، وحصر 
عليه  الممنوعة  تلك  أو  إليها  الذهاب  يمكن  التي  األماكن 



40

هوايات

مثل نومه على السرير.
تجهيز جميع المستلزمات الالزمة للحيوان 
الطعام  وأواني  الطعام  تجهيز  يجب 
باإلضافة   ، الماء،  شرب  وأواني  به،  الخاصة 
الطوق  مثل:  الخاصة؛  مستلزماته  إلى 

والسلسلة. 
وإبعاد  المنزلية  التجهيزات  ببعض  القيام 
والمبيدات  والمنظفات  الكهربائية  األجهزة 
السامة التي قد يصل لها الحيوان، باإلضافة 
تضر  قد  التي  المنزلية  النباتات  إبعاد  إلى 
وإبعاد  القيمة،  األشياء  وإبعاد  الحيوانات، 
ومستحضرات  الخياطة  وأدوات  الدبابيس 

التجميل واألدوية الطبية. 
الجديده  للحيوانات  جديد  مكان  تخصيص 
الحيوانات  عن  بعيداً  يكون  أن  ويفضل   ،
بعضهم  على  يعتادوا  أن  إلى  القديمة 
حتى  وقتًا  تستغرق  الحيوانات  ألن  تدريجيا، 

تتعرف على بعضها البعض. 
الحيوانات  لحماية  الكهربائية  األسالك  ربط 
اإلضرار  أو  لها،  باألذى  والتسبب  مضغها  من 

بالمنزل. 

تربّي بعض المهارات 
الحياتية لدى األطفال 
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إغالق األبواب بشكل جيد سواء األبواب 
الحيوانات  لمنع  الداخلية  أو  الخارجية 
من الهروب، باإلضافة إلى إحكام إغالق 
من  الحيوانات  لمنع  الخزائن  أبواب 

العبث بمقتنيات المنزل وتخريبها
معرفة كيفية التعامل مع الحيوانات 

األليفة 
أفراد  كافة  يدرك  أن  على  الحرص  يجب 
الحيوان،  مع  التعامل  كيفية  األسرة 
باإلضافة  معه،  واللعب  حمله  وطريقة 
به،  تتعلق  التي  القوانين  معرفة  إلى 
بقراءة  وذلك  إرباكه،  أو  إزعاجه  لتجنب 
الحيوانات،  بتربية  المتعلقة  الكتب 
المتعلقة  الفيديو  مقاطع  ومشاهدة 

بهذا الخصوص. 
وينصح  جيدة  بصحة  الحيوان  اختيار 
لتربيته  جيدة  بصحة  حيوان  باختيار 
للطبيب  أخذه  خالل  من  المنزل  في 
وتقليم  تعقيمه،  من  للتأكد  البيطري 
الالزمة،  التطعيمات  وإعطائه  أظافره، 
بإسراف،  إطعامه  عدم  على  والحرص 
وذلك لكي ال يؤثر األمر سلبًا على صحة 

الحيوان األليف ونشاطه. 
األليفة  الحيوانات  لتربية  فوائد  هناك 
المنزل منها تقليل اإلصابة بالتوتر  في 
الحيوانات  تربية  تعتبر  والعصبية. 
بالتوحد،  للمصابين  مهمة  األليفة 

وضعف التركيز أو النشاط الزائد. 
أثبتت  حيث  االكتئاب  من  التخلص 
الدراسات أن األشخاص الذين يملكون 
االكتئاب  من  يعانون  ال  أليفة  حيوانات 
ال  الذين  من  غيرهم  مع  بالمقارنة 
ألنهم  وذلك  األليفة،  الحيوانات  يربون 
تعاملهم  عند  واللين  بالرفق  يمتازون 
تخفف  أنها  كما  الحيوانات،  هذه  مع 
من اإلحساس باالنفراد والعزلة لديهم، 
بالرضا  يشعرون  أنهم  إلى  باإلضافة 
تقديمهم  بسبب  أنفسهم  عن  العام 

الرعاية لهذه الحيوانات.

مهمة للمصابين
بالتوحد وضعف

التركيز وفرط النشاط 
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هوايات

من الفوائد ايضا ممارسة التمارين الرياضية حيث تساعد تربية حيوانات 
وذلك  الرياضية،  التمارين  بعض  ممارسة  على  المنزل  داخل  أليفة 
حيواناتهم،  مع  للتنزه  الخروج  يفضلون  الحيوانات  هذه  أصحاب  ألّن 
الحيوانات  اليومي، حيث تدفع هذه  روتينهم  وقد يصبح هذا جزءاً من 

أصحابها للخروج والتحرك خارج المنزل، حتى لو كان الطقس بارداً. 
فهي  المنزل  في  األليفة  الحيوانات  لتربية  التربوية  الفوائد  من  هناك 
األطفال  تعلم  حيث  الطفل،  عند  الحياتية  المهارات  بعض  تربي 
النظافة العامة؛ ألّن الحيوان األليف بحاجة للنظافة المستمرة؛ سواء 

كانت أسماك، أو طيور، أو كالب، 
شعوراً  لديه  يربي  يربيها  التي  الحيوانات  بنظافة  الطفل  واهتمام 
حس  لديه  تربي  أنها  كما  دائم،  بشكل  نظافته  على  بالحفاظ 
تعالى،  اهلل  بقدرة  تشعره  أنها  إلى  باإلضافة  والرحمة،  المسؤولية 

وعظمته
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موضة

حقائب صامدة
أمـــام الموضــــة السنويـــــة

تحرص المرأة على مطاردة الموضة في كل ما تلبس خاصة الإلكسسوارات 
ومن ضمنها حقيبة اليد وقد ال تحتفظ بها أو ترتديها لفترة طويلة ، لكن 
هناك تصميمات لحقائب صامدة دائما أمام الموضة المتجددة، والتى 

نستعرضها فى هذا التقرير: 
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الحقائب زاهية األلوان 
إلضفاء اإليجابية والحيوية ببداية 

اليوم، ينصح بشراء الحقيبة 
ذات األلوان الزاهية، التى تتوفر 

مع كل موضة جديدة للحقائب 
النسائية، وتساعد المرأة على 

تجديد إطاللتها وتتوافق مع ألوان 
المالبس المختلفة، كما تتوافق 

مع أجواء الربيع والصيف.
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موضة

الحقيبة الكبيرة
تعتبر الحقائب كبيرة 

الحجم، من الحقائب التى 
تفرض نفسها بقوة بشكل 
سنوى مع خطوط الموضة 

الجديدة، وهذا ألنها من 
التصميمات المفضلة 

للكثيرات من النساء 
اللواتى يبحثن عن حقائب 

تستوعب أغراضهن، ومن 
الحقائب كبيرة الحجم، 
حقيبة العالمة التجارية 

الفرنسية »جيفنشي«، التى 
تتميز بجلدها الناعم، وأناقة 

تصميمها، وقدرتها على 
حمل الكثير من األغراض، 

كما إنها تصلح للسفر 
والتسوق.
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حقيبة من قماش 
خشن

ُعرفت الحقائب 
المصنوعة من 

قماش خشن 
بأنها من الحقائب 

األساسية للسفر، 
ولحمل المالبس 

الرياضية مثل حقيبة 
الجيب من »برادا«، 

التى تتميز بخفة 
وزنها وحجمها 

الصغير، وتصنيعها 
من خيوط النايلون 
دة التي يُعاد  الُمجدَّ

تدويرها من القمامة 
البالستيكية ونفايات 

ألياف النسيج.
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موضة

الحقيبة ذات الصناعة اليديوية 
تعتبر الحقائب المصنوعة يدويًا )الهاند ميد( ، من الحقائب 

الصامدة أمام تغيرات الموضة السنوية، وذلك لرغبة الكثيرات من 
النساء فى الحصول على حقيبة بتصميم فريد وملفت للنظر.
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حقيبة على هيئة هالل
ومن تريندات الحقائب العصرية دائًما تلك 

المستوحاة من القمر أو الهالل، حيث تتميز الحقائب 
الجديدة المصممة على هيئة هالل بجاذبيتها، 

وبساطتها، لذلك فهى قادرة على لفت اإلنتباه، 
مثل  حقيبة »موناليت »من« فندي«.
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مجتمع

نصائح
قــد تغيـر حيـاتك

الخبرة والحكمة كالهما 
نمتلكهما غالبا بعد 

فوات األوان أو انقضاء 
مرحلة الشباب مما يجعل 
أغلبنا يتمنى لو كان أكثر 

حكمة في تسيير أموره 
وإتخاذ قرارته ،  اليك
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أجمل وأهم النصائح التي قد تغير فلسفتك حول الحياة :
باللوم  ويلقون  لفشلهم،  باإلحباط  يشعرون  من  كثيرون   ❶
اليوم،  24 ساعة في  القدر وعلى حظهم، جميعنا نملك  على 
في  يكمن  االختالف  التركيب...لكن  بذات  عقواًل  نمتلك  وكّلنا 

كيفية استخدام كّل منا لوقته وعقله!  
❷ الحكيم حًقا هو من يزن كالمه قبل قوله، وهو الذي حينما 
أن  عليك  ألن  فقط  تتكّلم  ال  قيمة.  ذا  شيًئا  يقول  فإنه  يتحّدث 
تقول شيًئا، ولكن تكّلم حينما تملك شيًئا يستحّق حًقا أن يُقال. 

باختصار، فلتقل خيًرا أو لتصمت!
❸ تذّكر دوًما أن الشخص الجّيد ليس من ال يملك مشاعر سلبية 
السيئة  بمشاعره  التحّكم  يستطيع  الذي  هو  وإنّما  سيئة،  أو 

ويسيطر عليها فال يؤذي غيره بها.  
عن  البحث  أو  جديد،  بمشروع  للبدء  تسعى  كنت  سواًء   ❹
وظيفة جديدة أو غيرها، تذّكر دوًما أن البداية هي األساس الذي 
أن  على  إذن  احرص  المستقبل.  في  شيء  كّل  عليه  سُيبنى 

يكون هذا األساس قوًيا كي ال ينهار الحًقا. خّطط جّيًدا. 
حولك  من  تدور  التي  المختلفة  اآلراء  واسمع   ، منفتًحا  كن   ❺
حول القضايا والمشكالت التي تواجهها. تقّبل آراء غيرك، فقد 
يرون ما ال تراه أنت، وربما يكون لهم الفضل في الوصول إلى 

حلول لم تكن تخطر لك على بال. 
محّب  تكون.  أن  يجب  الثالثة  من  واحد  أّي  تماًما  تعلم   ❻

سوى  تهّمه  ال  سطحًيا  شخًصا  سيكون  الشرف 
جشًعا  طّماًعا  سيكون  المال  ومحّب  المظاهر، 

أّما محّب  ال تمأل عينيه كنوز الدنيا بأسرها. 
الحكمة فسوف يكون عاقاًل واسع 

المعرفة. 

الذي  الداخلي  الصوت  أنت:  سوى  ليس  األعظم  عدّوك   ❼
يجلدك ألبسط األخطاء. جميعها أعداء لك في داخلك، وال أحد 

يستطيع التغّلب عليها سواك. 
نحّدد  أن  ليس  أطفالنا  عن  ومسؤولين  أمور  كأولياء  دورنا   ❽
ونرافقهم  نساعدهم  أن  ولكن  مصيرهم،  نقرّر  أو  مستقبلهم 

كيف يكتشفوا دربهم بأنفسهم.
أثر  وسترى  حياتك،  في  شيء  كّل  في  وسطًيا  معتداًل  كن   ❾

ذلك على سعادتك ورضاك في الدنيا.  
الجميع  يفهمها  كونية  لغة  الموسيقى   ❿

دون كلمات. ال تترّدد في تخصيص بعض 
من يومك لالستماع إلى الموسيقى 

التي تحّبها.
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رياضة

خالل  اليوغا  تمارين  ممارسة  على  بالحرص  دائما  الخبراء  يوصي 
الحياة اليومية، لما لها من فوائد »جسدية ونفسية«، السيما وأنها 

تناسب مختلف األعمار.
واليوغا مشتقة من الكلمة السنسكريتية »يوجي«، التي تعني 

»االتحاد.”
حيث  والجسد،  العقل  بين  تجمع  قديمة  ممارسة  اليوغا  وتعتبر 

تشمل تمارين التنفس والتأمل ووضعيات االسترخاء.
العقل  على  صحية  فوائد  لليوغا  إن  الين«  »هيلث  موقع  وقال 
التوتر  من  على االسترخاء. وتحد  اإلنسان  تساعد  إذ  والجسد، 

اليومي وتخفف القلق.
لممارسة  »مقنعة«  ويعتبرونها  العلماء  يدعمها  أسباب  وقدم 

اليوغا: 
طرد  على  وتعمل  العضالت  آالم  تخفف  أنها  اليوغا  فوائد  من 
أنها  كما  الجسم،  نشاط  زيادة  في  يساهم  الذي  األمر  السموم، 

تزيد من مرونة وليونة المفاصل واألربطة واألوتار.
عدد  وتقلل  الدم  ضغط  تخفف  اليوغا  إن  أيضا  الخبراء  يقول 

نبضات القلب.
أن  دراسات  ووجدت  الوزن.  تخفيض  على  الرياضة  هذه  تساعد 
ذات  المأكوالت  تناول  عن  يمتنع  اإلنسان  تجعل  اليوغا  ممارسة 

سعرات حرارية عالية.
أثبتت األبحاث الطبية أن اليوغا تقضي على آالم الظهر وتساهم 
في تناسق عضالت الجسم. كما وجد باحثون أن ممارسة اليوغا 
في  أكثر  االسترخاء  على  قادرا  تجعلك  األسبوع  في  مرات  عدة 
اليوغا  بين  ربطت  التي  األبحاث  من  هائل  كم  هناك  الليل، 
اليوغا  ممارسة  أن  إلى  الدراسات  إحدى  وتوصلت  القلق،  وتقليل 

مرتين في األسبوع تخفف مستوى القلق بشكل ملحوظ.
زمان  أي  في  ممارستها  ويمكن  معقدة  معدات  تحتاج  رياضة ال 

ومكان وتناسب مختلف األعمار.

فوائــد ال تصـــدق

اليوغا
أسهـل رياضـة فـي العالـم
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سلوكيات

قضم األظافر
عادة سلوكية ولغة جسد

أن  إال  الجسد،  لغة  عنها  تكشف  التي  اإلشارات  أغلبنا  يعلم 
ذلك ال يمنعنا أحيانا من القيام بحركات وإشارات عفوية تعبر 
التي  األشهر  الجسد  لغة  فهي  األظافر  قضم  أما  بداخلنا،  عما 
تكشف عن إحساس المرء بالقلق والتوتر، ليس هذا فقط بل 
كذلك يؤدي قيامك بقضم أظافرك أثناء الجلوس مع شخص 
آخر، إلى تشتيت ذهن هذا الشخص، مع الوضع في االعتبار أن 
تلك العادة السيئة تتسبب في سوء مظهر األظافر، وهي أزمة 

أخرى تعطي انطباعا سيئا عنك.
حيث تدفع مشاعر اإلثارة والتوتر التي تنتاب كثير من األشخاص 
، إلى قضم أظافرهم حتى مرقدها دون وعي. وليس األطفال 
وحدهم هم الذين يقضمون أظافرهم، فالكبار أيضًا يفعلون 
أن  10٪  النفس  ذلك في كثير من األحيان، ويوضح خبراء علم 
تقريبًا من كل الرجال والنساء يعانون هذه العادة السلوكية 
ال  أنهم  غير  بها،  ذرعًا  يضيقون  منهم  كثيراً  وأن  المذمومة، 

يعرفون سبياًل للخالص منها.
إنها  بل  فحسب،  المظهر  حيث  من  سيئة  العادة  هذه  تُعد  وال 
الظفر.  بمرقد  التهاب  حدوث  في  تتسبب  األحيان  بعض  في 
عادة  األظافر  »قضم  إن  نفس،  علم  في  أخصائيون  ويؤكد 
سلوكية للتخلص من التوتر والشد العصبي، فقضم األظافر 
يشبه ما يعرف في عالم الحيوان باسم »السلوك االنصرافي« 

حينما ال يكون هناك مفر من التوتر والشد العصبي.
فقضم  التصرف،  هذا  مارسنا  قد  حياتنا  من  بمرحلة  وجميعنا 

عادة قضم األظافر تبدأ
في مرحلة الطفولة والمراهقة
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األظافر عادة تبدأ بمرحلة الطفولة وقد تستمر لمرحلة المراهقة 
وحتى البلوغ وتشير الدراسات إلى أّن ٪60 من األطفال و 45٪ 
المشكلة  هذه  أظافرهم،  قضم  عادة  لديهم  المراهقين  من 
مشكلة  إلى  األحيان  بعض  في  خفيفة  بين  تتراوح  أن  يمكن 

مستمرة وأكثر خطورة قد يصعب عالجها.
كيف ولماذا ؟

الناس  شعور  إلى  األظافر  لقضم  الرئيسي  السبب  يعود 
األحيان  من  كثير  في  العادة  هذه  تعتبر  إذ  والملل،  بالتوتّر 
وسيلة لتخفيف القلق وكسر شعور الملل، أو في حال اإلحباط 
أو  العاطفي  بالنقص  الشعور  إلى  إضافة  بالوحدة  والشعور 
البحوث  بعض  وتشير  كما  المشاكل،  في  للتورط  كنتيجة 
بأّن الجينات تلعب دوراً في هذه المشكلة، أو قد تكون بسبب 

أعراض حالة نفسية مثل الوسواس القهري.
يؤكد خبراء علم النفس أن عادة قضم األظافر تبدأ في مرحلة 
الفتيان  من  كبيرة  نسبة  تقلع  وبينما  والمراهقة،  الطفولة 
يواصل  السيئة،  العادة  هذه  عن  السنين  مرور  مع  والفتيات 
نادرة  حاالت  وفي  أيضًا.  البلوغ  سن  في  ممارستها  آخرون 
قضم  في  المتقدمة  العمر  سنوات  في  البالغون  يشرع  فقط 

أظافرهم.
السبب  يكون  ما  غالبًا  ما  موقف  حيال  بالعجز  فالشعور 
عدة،  أسباب  له  بالعجز  الشعور  وهذا   ، األظافر  قضم  وراء 
أن يعبروا عن  فبعض األشخاص ال يستطيعون في موقف ما 
بالمحدودية،  اآلخر  البعض  تصرف  يتسم  حين  في  مشاعرهم، 
كل  العمل  في  لمديرهم  يقولوا  أن  مثاًل  يستطيعون  فال 

شيء، وإنما يكتمون بداخلهم مشاعر الضيق التي تنتابهم.
العصبي،  والشد  التوتر  لخفض  وسيلة  األصابع  قضم  فإن  لذا 
األظافر  على  األسنان  طقم  يُشكله  الذي  الضغط  خالل  فمن 
ينصرف ذهن المرء - ولو لفترة قصيرة - إلى شيء آخر. وعن 
الشعور  على  ذلك  يساعد  أن  »يمكن  زيغ  يقول  ذلك  فائدة 
باالسترخاء، شأنه في ذلك شأن أخذ نفس عميق لفترة قصيرة«. 
غير أن هذا التشتيت الذهني ال يستمر في حقيقة األمر طوياًل، 
الذهن  ألن قضم األظافر ال يعدو كونه مجرد سلوك لتشتيت 
التحمل  قوة  رياضات  أنواع  بخالف  األمد  قصير  استرخاًء  يحقق 
مثل المشي السريع التي تساعد على االسترخاء لفترة أطول 

بشكل ملحوظ.

الشعـــور بالعجـــز أحـــد
أسبـــــاب قضـــــم األظافـــــر
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سلوكيات

األعراض:
ومستمر  منتظم  بشكل  األظافر  قضم  إّن 
وإصابتها  أصابعك،  احمرار  في  يتسّبب  قد 
المنطقة  في  نزيف  مسببة  بالقرحة 
بالعدوى،  اإلصابة  احتمالية  مع  المحيطة 
البكتيريا  تنقل  أن  شأنها  من  والتي 
وجهك  إلى  أصابعك  من  والفيروسات 
الضرر  إلحاق  الى  باإلضافة  هذا   ، وفمك 
أسنان  على  الحصول  وبالتالي  بأسنانك، 

ضعيفة.
العالج:

من  التي  الطرق  من  مجموعة  سنعرض 
قضم  عادة  وقف  على  تساعدك  أن  شأنها 

األظافر: 
لديك  بأّن  تشعر  عندما  األظافر  قضم  تأخير 
رغبة بقضمها لبعض الوقت والبدء تدريجيًا 

بهذا التمرين حتى العالج.
فطعمها  )المناكير(  األظافر  طالء  وضع 
اليد  لوضع  قوي  رادع  بمثابة  يعتبر  السّيئ 

في الفم.
اصنع قبضة أو أي شيء آخر بيدك، فهذا من 
لفمك  يدك  تقديم  من  يمنعك  أن  شأنه 
قضم  رغبة  تذهب  أن  إلى  أو  دقيقة  لمدة 

األظافر بعيداً.
لمنع  أخرى  وسيلة  هي  اليد  قفازات  وضع 

قضم األظافر.
جذابة  وجعلها  أظافرك  مظهر  على  حافظ 

طوال الوقت فهذا سيحول دون قضمها
أن  في  األظافر  قضم  عادة  مشكلة  تكمن 
المرء يفعلها دون وعي وال يدرك أضرارها إال 
في وقت الحق. ، إال أن هناك صبغات خاصة 
التغلب  في  تساعد  الصيدليات  في  تباع 
محاليل  عن  عبارة  وهي  العادة،  هذه  على 
وتحول  بها  األظافر  دهان  يتم  المذاق  ُمرة 
دون أن يقضم المرء أظافره بشكل جانبي 
وغير ملحوظ، حيث يعمل المذاق الُمر على 
أن ينتبه المرء إلى قضمه ألظافره، فيتوقف 
بذلك.  القيام  عن  الحاالت   أفضل  في 
فوق  الصبغات  هذه  وضع  أيضًا  ويمكن 
من  مرارة  أكثر  مذاقها  وسيكون  األظافر، 

الليمون، إال أنها غير سامة.
لكن هذه الصبغات ال تحقق النتائج المرجوة 
الصبغات  كون  إذ  الحاالت،   بعض  في 
حاالت  وفي  البسيطة،  الحاالت  في  مفيدة 
أخرى يظل المرء يلعق إصبعه إلى أن يزول 

المذاق المر ويواصل حينئذ قضم األظافر.
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قد تتحول إلى مشكلة 
مستمرة قد يصعب 
عالجها 
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ثقافة

أجمل أقوال ومقتبسات
الكاتبة أحالم مستغانمي

أحالم مستغانمي، روائية وكاتبة جزائرية، من أكثر األديبات مبيعًا على اإلطالق، فقد حققت 
بعض أعمالها مئات اآلالف من النسخ مبيعًا، وكتابها »األسود يليق بك« على سبيل المثال كان 

األشهر واألكثر مبيعًا عربيًا لفترة ما، وكذلك الكثير من أعمالها األدبية، لها العديد من الروايات 
مثل ) فوضى الحواس، األسود يليق بك، وذاكرة الجسد(، كما أّن ألحالم مستغانمي مخزون 
ضخم من األقوال الرائعة، والمقتطفات العذبة من كتبها المتفرقة، واإلقتباسات في كافة 

مناحى الحياة تقريبا..
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هنا مقتبسات من رواياتها الشهيرة والتي تستحق التأمل: 

نحن ال نشفى من ذاكرتنا .. ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن 
نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضًا ما أقوى الحناجر .

رجال اإلنترنت أقوال بال أفعال، وفتيات اإلنترنت عواطف بال 
عقل، ملخص بسيط لواقع نعيشه.   

تفاديا  وعلينا  والنار.  الجنة  بين  ثالث  مكان  يوجد  ال 
للحسابات الخاطئة أن ندخل إحداهما بجدارة.

كل  من  أنت،  اإلقليمية  حدودك  بنفسك،  مطوقة  أنت 
صوب تحدك الذكريات والمواجع والماضى.

ثمة رجال ال تكسبينهم إال بالخسارة. عندما ستنسينه حقًا، 
سيتذكرك، ذلك أننا ال ننسى خساراتنا. 

أن تنسى شخصا أحببته لسنوات ال يعني أنك محوته من 
في  عاد  ما  الذاكرة،  في  مكانه  غيرت  فقط  أنت  ذاكرتك، 

واجهة ذاكرتك.. حاضرا كل يوم. 
أحسد األطفال الرّضع، ألنهم يملكون وحدهم حق الصراخ 
الصوتية،  حبالهم  الحياة  تروض  أن  قبل  عليه،  والقدرة 

وتعلِّمهم الصمت.
قرأت يوًما إن راحة القلب في العمل، وأّن السعادة هي أن 

تكون مشغوًلا إلى حّد ال تنتبه أنّك تعيس.  
يسألونك هل تصلي ؟ ال يسألونك هل تخاف اهلل.

ال تقدم ابداً شروحًا ألحد.. أصدقاؤك الحقيقيون ليسوا فى 
حاجة إليها و أعداؤك لن يصدقوها. 

في  يكمن  ،إنّه  نراه  ما  في  بل  نرتديه  ما  في  ليس  الحداد 
. بإمكان عيون قلبنا أن تكون في حداد...  نظرتنا لألشياء 

وال أحد يدري بذلك«.
في  يحزنان  نفسها،  لألشياء  يضحكان  اثنان  هو  »الحّب   
كبريت  بعود  معًا  ينطفئان  و  يشتعالن  نفسها،  اللحظة 

واحد ، دون تنسيق أو اتّفاق«. 
»الحب هو ذكاء المسافة. أّلا تقترب كثيراً فُتلغي اللهفة، 
وال تبتعد طويًلا فُتنسى. أّلا تضع حطبك دفعًة واحدًة في 
موقد من تُحب. أن تُبقيه مشتعًلا بتحريكك الحطب ليس 
ومسار  لمشاعره  المحرّكة  يدك  اآلخر  يلمح  أن  دون  أكثر، 

قدره.«.
 ينتهي الحب عندما نبدأ بالضحك من األشياء التي بكينا 

بسببها يوما..؟. 
كم رهيبة هي األسئلة البديهية في بساطتها.

تقبل  على  نحب  من  موت  تقبل  علينا  السهل  من 
بكل  الحياة  مواصلة  بإمكانه  أن  واكتشاف  فقدانه  فكرة 
تفاصيلها دوننا وذلك أن في الموت تساويا في الفقدان 

نجد فيه عزاءنا.
انه  الذاكرة  اليملك  أنه  واألخطر  التفكير  اليتقن  الحب  إن 
الخيبات  تلك  من  وال  السابقة  حماقاته  من  اليستفيد 

الصغيرة التي صنعت يوما جرحا كبيرا.
أمام  ...فالصمت  الكلمات  بمظلة  االحتماء  من  جدوى  ال 

المطر أجمل.
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تكنولوجيا

األسالك مزعجة، خاصة عندما تكثر الهواتف التي عليك شحنها، 
به مبتكرون كنديون عندما طوروا شاحن السلكي  هذا ما فكر 
ريح،  بساط  كأنه  الهواء،  في  يطير  وهو  الهاتف  بشحن  يقوم 

يجعل هواتفك ترقص في الهواء بينما يتم شحنها.
ما سر شحن الهواتف الطائرة؟

يسمى  مما  مزيج  على  يعتمد   OvRcharge سموه  الذي  الشاحن 
يطير  لكي  والتطيير المغناطيسي،  التحريضي”  “الشحن 
الالسلكي  الشحن  من  نوع  هو  التحريضي،  هكذا،  والشحن 
الطاقة  ينقل  الذي يعتمد على مجال كهرومغناطيسي لكي 
من جهاز اإلرسال أي الشاحن، إلى الهاتف، يوجد داخل الشاحن 
لفائف مغناطيسية مدمجة تولد مجااًل كهرومغناطيسيًا متردداً، 
كما يوجد لفائف أخرى في الهاتف، تتلقى هذه الطاقة لتقوم 
باستخدام   OvRcharge شاحن  ويقوم  كهربي،  تيار  إلى  بتحويلها 
نحاس عالي الجودة لكي يضمن أقل قدر من فقد الطاقة أثناء 
ما  تمتلك  الهواتف  معظم  إن  الفريق  قال  وقد  النقل،  عملية 

التي  للهواتف  بالنسبة  أما  الطائر،  الشحن  على  قادرة  يجعلها 
ال تتوافر فيها، فهناك ملحق بالهاتف ابتكره الفريق لكي يجعل 
أن  يستطيع  فإنه  هاتفك،  كان  مهما  باختصار،  ممكنًا،  ذلك 

ينضم إلى الهواتف الراقصة في الهواء منذ اآلن! 
طريقة  هو  المغناطيسي،  التعليق  أو  التطيير المغناطيسي 
دعم  أي  بدون  الهواء،  في  يعّلق  أن  الجسم  بها  يستطيع 
القوة  وتستخدم  الالمرئية،  المغناطيسية  المجاالت  سوى 
تسارعات  أي  أو  الجاذبية،  تسارع  آثار  لمعاكسة  المغناطيسية 
أخرى، وقد قال الفريق إن هناك مسألتان أساسيتان تشاركان في 
أولها هو توفير  رفع األجسام،  المغناطيسي على  التطيير  قدرة 
االتزان،  إلى  باإلضافة  الجاذبية،  لمعاكسة  لألعلى  كافية  قوة 

الذي يضمن لك أال ينقلب الجهاز أو يتزحلق.
في  تستخدمه  ال  عندما  حتى  المرح  لك  يوفر  الجهاز  إن  الفكرة 
الشحن، إذ إنك تستطيع أن تشاهد الهاتف يتراقص في الهواء 

حتى بعد أن ينهي مهمته. 

شاحـن مبتكـر
يشحن هاتفك وهو يطير في الهواء!



مقال

بقلـم : حنـان بديـع

لماذا تلجأ المرأة الى النكد؟
إذا ما كانت تهمة األنانية قد التصقت بالرجل، فإن تهمة النكد قد التصقت 

 بالمرأة وبالمرأة الشرقيه تحديداً..
حتى أصبحت الزوجه النكدية ظاهرة حيرت العلماء، فهل هي صفة نفسية 

 عند النساء أم هي عادة مكتسبه؟
وبمعنى أدق، هل يوجد في مخ المرأة هرمون خاص بالنكد تمامًا كما يوجد 

في مخ الرجل هرمون خاص بالخيانة مما يشكل الجهاز العاطفي لكل 
 منهما.

لم ال وقد أشار استطالع أجري إلى أن %41 من الرجال ذكروا أنهم يغضبون 
عندما تشتكي النساء من مواضيع بسيطة مثل وجود بعض الجوارب 

 ملقاة على األرض!
الواقع يقول أن المرأة تلجأ إلى التعبير عن استيائها من الرجل بطريقتها 

الخاصه ويكون سالحها غالبا »التكشير« أو »النكد«.. طريقة طفولية للفت 
 اإلنتباه، لكنه ال ينتبه!!

 ثم إذا كانت المرأة تلجأ إلى النكد فإلى ماذا يلجأ الرجل؟
في أغلب األحوال يلجأ إلى الغضب بشكل علني مباشر صريح وربما عدواني 

في أحيان كثيرة، فيما تلجأ المرأة إلى التلميح ال التصريح وهو ما يعرف 
 »بالنكد« حسب الترجمة الذكورية في قاموس شريكها الرجل.

لكن النكد ليس لغة المرأة بقدر ما هو سالحها عندما تريد أن تقول شيئا 
ما بطريقة غير مباشرة تفترض مسبقًا أنه لن يستوعب طلبها أو يفهم 

مقصدها أو حتى يهتم لشأنها ثم لتقوله هي بلغتها المأساويه في 
 محاولة فاشلة لتحريك المياه الراكدة!

الغريب في األمر أن فشل هذا األسلوب بامتياز لم يمنع المرأة من اإلصرار 
عليه حتى التصقت بها التهمة إلى الحد الذي لفت أنظار علماء النفس 

 واإلجتماع بل وعجزوا عن تحديد سبب واضح لهذه الظاهرة النسوية.
 فهل المرأة نكدية بطبعها؟

ليس بالضرورة لكنها تصبح كذلك عندما تتوقف حياتها على الرجل دون 
أن تحقق ذاتها في شىء، ثم هذا الرجل البد وأن يتجاهلها في وقت ما أو 
يتغاضى عن مرادها فتبدأ بدورها في التعبير عن ضيقها واستيائها، األمر 

 الذي يعتبره الرجل نكداً.
إال أن هذه اللغة النسائية الخرساء ال يجوز اإلستخفاف بها فهي أحد أهم 

دوافع الجريمة التي تطالعنا بها الصحف اليومية حينما يقدم زوج على قتل 
زوجته للتخلص من نكدها، فيما يبدو أنها كانت تحاول هي أيضا التخلص 

 من سلبياته بإرسال رسالة مبهمة منعها كبريائها من التصريح بها ليس إال..
 ال أعرف لماذا يذكرني الموضوع بحوار الطرشان...

هل سبق أن سمعتم به؟.
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تكنولوجيا

تطبيقات تخلصك
من عادة التدخين السيئة

قد يكون من الصعب التخّلص من عادة التدخين على الرغم من فائدتها الكبيرة على الصحة،قد 
يواجه البعض صعوبًة في اإلقالع عن التدخين؛ نظراً إلحتواء السجائر على مادة النيكوتين الُمسّببة 
لإلدمان؛ والتي يرافق التوقف عنها ظهور أعراض مزعجة على الفرد تُعرف باألعراض اإلنسحابية،لكن 
هنالك تطبيقات للهاتف قد تساعد في التخّلص من هذه العادة، يمكنكم تجربتها، في حال كانت 

لديكم الرغبة في اإلقالع عن تدخين السجائر وهي تطبيقات خاصة لهذا الغرض سنذكر أبرزها:



63

 LIVESTRONG MyQuit Coach

يعمل التطبيق على وضع خطة لمساعدة المستخدم تدريجيًا 
في التوقف عن التدخين، ويذّكره يوميًا بكمية األموال الموفرة 
تقّدمك  مدى  نشر  إمكانية  ويتيح  التدخين.  عن  اإلمتناع  نتيجة 

على »»فيسبوك« و ««تويتر«.
Quit It Lite

العادة،  هذه  لتترك  المطلوبة  التحفيزية  اإلحصاءات  يعطيك 
حيث ينبهك بالوقت الذي لم تدخن فيه وكمية المال القادمة 
كما  عمرك،  من  تزيد  التي  الساعات  عدد  وكذلك  التوفير،  من 
العالمية لإلقالع  الصحة  من وزارة  قادمة  يومية  نصائح  يمنحك 

عن التدخين.
Quit Smoking

معينة،  خطوات  باتباع  التدخين  في  اإلفراط  من  يقّلل  تطبيق 
ويقارن ما أنجزته مع المستخدمين اآلخرين، فلديه نتيجة مذهلة، 
أن  إلى  حيث يجعلك تقّلل من تدخين سيجارة واحدة كل يوم 

تتوقف نهائيًا، كما يخبرك بإستهالكك اليومي من السجائر.
Stop Smoking Stay Quit

يساعد هذا التطبيق في تقليل عدد السجائر تدريجيًا حتى تصل 
ويساعد  تمامًا،  لإلقالع  مستعداً  وتكون  المناسب  الوقت  إلى 
ويخبرهم  لديهم  اليومي  التدخين  روتين  تتبع  في  المدخنين 

متى يسمح لهم بإشعال سيجارة.

Get Rich or Die Smoking

تطبيق لنظام أندرويد للمساعدة في اإلقالع عن التدخين بفكرة 
لها،  المالية  بالقيمة  المدخنة  السجائر  عدد  يربط  فهو  مغايرة. 
ثم بمنتج لنفس القيمة المالية، إلظهار الفائدة الضائعة نتيجة 

التدخين.
 Quit Now

المستخدم  دخنها  التي  السجائر  عدد  ينشر  تنافسي  تطبيق 
وتقليل  بينه  المنافسة  حّدة  لرفع  اآلخرين،  بالمشتركين  مقارنة 
في  بالمشتركين  والوصول  اليوم،  في  المدخنة  السجائر  عدد 
التطبيق إلى مرحلة متقّدمة تسمح باإلقالع عن التدخين بشكل 

نهائي.
Quitter

التسجيل  مرحلتين،  إلى  اإلقالع  عملية  التطبيق  هذا  يقسم 
عادة  تسجيل  باستطاعته  المدخن  أّن  هذا  ويعني  والتوقف. 
التدخين لديه، لكنه ال يشعل السيجارة إّلا عندما يذّكره التطبيق 

بفعل ذلك.
 ButtOut

باألموال  شراؤه  يمكنه  ما  للمدخن  التطبيق  هذا  يظهر 
التي وّفرها بعد اإلقالع عن التدخين. كما يجمعه بأشخاص 
آخرين يحاولون اإلقالع أيضًا من أجل إضافة جانب إجتماعي 

للعملية.



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

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

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

اختالفات في طريقة التفكير
يتفــــّوق هــــو فــــي العلـــــوم التطبيقية

بينما تتفّوق هي في العلوم االجتماعية
يوجد العديد من االختالفات في طريقة التفكير بين الرجل 

والمرأة، وفيما يأتي أهم تلك االختالفات.
عند  والنساء  الرجال  لدى  الدماغ  من  مختلفة  أجزاء  تنشط 

التعامل مع نفس المهمة.
أسرع  دماغهم  ألّن  النساء  من  استجابًة  أسرع  الرجال  يُعتبر 

في استيعاب المعلومات.
في حال تاه الرجل أو المرأة عن طريقهم، فإّن المرأة ستتذّكر 
أّما الرجل فسيتذّكر االتجاه  النقاط المرجعية على الطريق، 

والمسافة المقطوعة.
تتفّوق  بينما  الدقيقة،  العلوم  مواضيع  في  الرجال  يتفّوق 

النساء في العلوم االجتماعية.
تتكّلم النساء ثالثة أضعاف الرجال، فالنساء تمتاز بالثرثرة، 
ويعود ذلك إلى مركز المتعة في دماغ األنثى، فالمحادثة 

تجلب المزيد من المتعة للمرأة. 
فالنساء  والنساء،  الرجال  بين  المرح  مفهوم  يختلف 
أّما  عام،  بشكل  الفكاهة  ومهارة  العرض  بلغة  تستمتع 

ما  عرض  أو  لقصة  المرحة  النتيجة  على  فُيرّكزون  الرجال 
بشكٍل أكبر.

ما  غالبًا  لذا  المنافسة،  على  قدرًة  أكثر  بأنّهم  الرجال  يمتاز 
من  أكثر  اجتماعيات  فهّن  النساء  أّما  بمنافسات،  يدخلون 
الرجال، وهذا يُفّسر سبب غضب النساء في حال عدم قدرة 

الرجال على االستمرار في محادثة طويلة معهم.
أكثر  تنظيمية  مهارات  اكتساب  على  أقدر  النساء  تُعتبر 

اكتمااًل من الرجال.
يميل الرجال إلى العدوان الجسدي، بينما تميل اإلناث إلى 

العدوان اللفظي.
أفضل  الرقيقة  المشاعر  فهم  على  بالقدرة  النساء  تتمّتع 

من قدرة الرجال على ذلك.
يُعتبر الرجال أكثر اتساقًا من النساء، فبالرغم من أّن الرجال 
خالل  الهرمونية  التغّيرات  من  بالعديد  يّمرون  والنساء 
النساء  عند  الهرمونية  والتحوالت  التغيرات  أّن  إّلا  حياتهم، 

تكون أكثر تكراراً وشّدة.
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ديكور

تزيين المائدة
فــــــن قائـــــم بذاتــــــه 

إعداد: زهره السيد 

المائدة التي تجمع حولها ربة المنزل ضيوفها تعكس شخصيتها. 
التفاصيل ال تقل أهمية عن العناصر األساسية. الورود والشموع 

والفضة والكريستال وغطاء الطاولة... كّلها عناصر تتساوى 
في األهمية وتجتمع لتصنع مائدة مميزة تليق بأصحاب المنزل 

وبمدعويهم. وحتى المدعّوون أنفسهم يلعبون دوراً في تغيير 
طبيعة مائدتك. فهل تستقبلين أصدقاًء على العشاء؟ أم أن 

هدفك إعداد مائدة رسمية؟ هل تقيمين الحفلة في داخل 
المنزل أم في الحديقة؟ ماذا عن طريقة تنسيق الورود؟ 

وما الطريقة المثلى لوضع األطباق واألكواب 
على المائدة؟ ...تفاصيل كثيرة يجب أن 

تحرصي عليها لتعّدي مائدة الئقة بك 
وبمدعويك، ال تهملي أيًا منها حتى ال تقعي 

في الخطأ.
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تختلف األزهار 
على المائدة 
بحسب 
المناسبة 
والموسم 



68

ديكور

ما موضة األلوان حاليًا في تزيين المائدة:
األلوان الطاغية في الموضة حاليًا في تزيين 

المائدة هي البنفسجي واألحمر واألبيض.

ال مناسبة معينة العتماد الشموع:
 فقد تكون مناسبة في مختلف أنواع الموائد . 
فكما يمكن اعتمادها لدى استقبال األصدقاء 

يمكن أن تكون موجودة في عشاء بين 
شخصين. في المقابل تختلف الشموع 

بحسب المناسبة. ففي المائدة التي تجمع 
أصدقاء يمكن وضع بعض الشموع الكروية 
الشكل في وعاء أيضًا إذا كانت المائدة من 

الطراز الحديث يمكن وضع شموع أسطوانية 
الشكل من مستويات عدة. أما إذا كانت 

طبيعة المناسبة كالسيكية فيمكن وضع 
الشموع في شمعدانين متماثلين من 

الكريستال أو الفضة  إذا كانت الطاولة كبيرة.
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تختلف الورود بحسب 
المناسبة والموسم: 

فعلى سبيل المثال إذا 
حصلت المناسبة في الربيع، 

يتم اختيار الورود الربيعية 
الناعمة لتزيين المائدة. 

لكن ليس ضروريًا أن توضع 
الورود دائمًا في الوسط. 

فهذه الطريقة ال تعتمد إال 
إذا كانت المائدة كالسيكية 

والمناسبة كذلك. تجدر 
اإلشارة إلى أنه من الضروري 

وضع اإلناء والورود على 
المائدة بشكل ال تزعج فيه 

أي من الحاضرين فتكون إما 
بمستوى أعلى من العين أو 

تحت الوجه.



أكواب وأطباق وسكاكين 
وشوك ومالعق:

ثمة اختيارات عدة في طريقة 
وضع األواني على المائدة، 

بحيث يمكن االختيار ما بين 
المائدة الفرنسية الطراز والمائدة 

اإلنكليزية والمائدة األميركية. 
لكن تعتبر المائدة الفرنسية 

األكثر شيوعًا وهي معتمدة أكثر 
لدينا. وبحسب األسلوب الفرنسي 

توضع الشوك في جهة الشمال 
والملعقة إلى يمين الطبق على 

أن تكون الشوك مقلوبة إلى 
األسفل. وتوضع أمام الطبق 
مجموعة من ثالثة أكواب أما 
الفوطة فتوضع في الوسط.
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ديكور

ال مناسبة 
معّينة لوضع 
الشموع على 
المائدة  
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كيف يتم اختيار غطاء 
الطاولة المناسب 

بحسب المناسبة وطراز 
المائدة:

يختلف غطاء الطاولة 
بحسب ما إذا كانت 

المائدة كالسيكية أو 
حديثة الطراز. كما أن 

شخصية صاحب الدعوة 
وصاحبتها يلعبان 

دوراً في ذلك. ويمكن 
اختيار ألوان قوية دون 

مشكلة، لكن في كل 
الحاالت يجب عدم اإلفراط 

في استعمال األلوان 
والنقوش واألزهار على 

المائدة. فإذا كانت 
األطباق مزيّنة باألزهار 

والنقوش، يجب أن يكون 
غطاء الطاولة بلون 

موّحد والعكس صحيح
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كرات الدجاج بالصويا للرجيم
•• المقادير

البصل : 4 حبات )متوسط الحجم( 
الصويا صوص : نصف كوب )اليت( 

الجزر : 6 حبات )مقطعة شرائح( 
فليفلة خضراء : 4 حبات )مقطعة لشرائح( 

الثوم : 4 فصوص )مفروم( 
زيت ذرة : ملعقة كبيرة 

صدر الدجاج : 1 كيلو 
ملح : حسب الرغبة 

فلفل أسود : حسب الرغبة 

•• طريقة التحضير

يقطع البصل جوانح رفيعة ويقلى في الزيت ونضيف عليه 
الثوم المهروس ونقلب جيداً.

نقطع الدجاج شرائح رفيعة ونضيفها على البصل ونقلب 
لينضج الدجاج ونضيف الملح والفلفل األسود.

نضيف الجزر والفليفلة على الدجاج ونحرك.
بعد أن ينضج الخضار نضيف الصويا صوص ونحركها 

دقيقتين. ثم تكون جاهزه .
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طاجن البامية باللحم 
•• لتحضير الصلصة :

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
بابريكا : ملعقة صغيرة
البصل : 1 حبة )مفروم(
الثوم : فص )مهروس(

فليفلة خضراء : 1 حبة )مفرومة(
معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

صلصة طماطم : 2 كوب
سكر : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة )مطحون(
الكزبرة : ملعقة صغيرة )مطحونة(

سمن : 2 ملعقة كبيرة 
لحم البقر : 500 غرامًا )مقطع إلى 

مكعبات( 
البامية : 500 غرامًا 

فلفل أسود : ملعقة صغيرة )مطحون( 
الكزبرة : ملعقة صغيرة )مطحونة( 

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة 
)مطحون( 

ملح : ملعقة صغيرة 
عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة 

•• طريقة التحضير

ضعي مكعبات اللحم في قدر، واغمريها 
بالماء ونّكهي بالملح. ضعي القدر على 

النار واسلقي اللحم حتى ينضج. ارفعي 
القدر عن النار. صّفيها من السوائل.

في قدر عميق على النار، ضعي نصف 
كمية السمن وقّلبي فيه قطع اللحم 

المسلوقة حتى تتحمر، ثم ضعيها في 
طبق جانبًا.

في القدر نفسه، ضعي كمية السمن 
المتبقية وأضيفي البامية وقلبيها جيداً 

حتى تذبل نّكهي بالفلفل األسود، الكزبرة، 

الزنجبيل والملح. واسكبي عصير الليمون 
الحامض وقّلبي حتى يتداخل المزيج.

لتحضير الصلصة: حّمي الزيت في مقالة 
كبيرة على النار ثم ضعي البصل، الثوم 

والفليفلة الخضراء. وقّلبي المكونات جيداً 
حّتى تذبل ثم زيدي معجون الطماطم 

وصلصة الطماطم.
أضيفي السكر، الفلفل األسود، البابريكا، 

الكزبرة والملح إلى الصلصة واتركي 
المزيج حتى يغلي.

في صينية فرن زجاجية ضعي اللحم في 
القاعدة. وأضيفي البامية، ثم اسكبي 

الصلصة فوقها.
أدخلي الصينية إلى فرن محّمى مسبقًا 

على حرارة متوسطة واتركيها لحوالي 15 
دقيقة. أخرجي الصينية من الفرن وقّدمي 

الطبق مباشرًة على سفرتك إلى جانب األرز 
األبيض.



حلقات بصل مقرمشة 
•• المقادير

البصل : 2 حبة )كبير الحجم( 
طحين : كوب 

النشاء : ربع كوب 
ملح : نصف ملعقة صغيرة 

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
الفلفل االحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة 

الماء : نصف كوب 
بقسماط : كوب 

بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة 

•• طريقة التحضير

قطعي البصل إلى دوائر سميكة أو حلقات.
اخلطي الطحين والنشا في وعاء جيداً.

اغمسي حلقات البصل بخليط النشا والطحين وضعيها 
جانبًا. أضيفي الملح والفلفل األسود والفلفل األحمر وبودرة 

الثوم وحركي المزيج ثم أضيفي الماء حتى تتكون عجينة 
طرية قوامها كريمي وسميك.

أعيدي غمس حلقات البصل في الخليط ثم اغمسيها 
بالبقسماط. سخني زيت غزير على نار متوسطة إلى عالية 

في مقالة واسعة وعميقة وحمري حلقات البصل حتى 
تصبح ذهبية وتتقرمش.

قدميها إلى جانب صلصة الرانش والكاتشاب حسب الرغبة.
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براونيز الشوكوالته
•• المقادير

الزبدة : ثلث كوب 
الشوكوالتة : 150 غرامًا )مخصصة للطبخ( 

سكر : كوب وثالثة ارباع الكوب 
خالصة الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة 

البيض : 3 حبات 
دقيق : كوب )متعدد االستخدامات( 

بندق : كوب )مجروش( 

•• طريقة التحضير

حّمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وغّلفي صينية مربعة بحجم 23 سم 
مربع بورق زبدة.

في قدر على نار هادئة، ضعي الشوكوالتة وحرّكيها حتى تذوب، وارفعي القدر 
عن النار واتركيه جانبًا حتى تبرد الشوكوالتة.

في وعاء متوسط الحجم، ضعي السكر، خالصة الفانيليا والبيض، وبواسطة 
الخفاق الكهربائي اليدوي، اخفقي المزيج على سرعة عالية حتى يتجانس.

خّففي السرعة وأضيفي الشوكوالتة، وعندما يتجانس المزيج، أضيفي الدقيق 
تدريجيًا واستمري بالخفق حتى تتداخل المكونات.

أوقفي الخفاق الكهربائي، وأضيفي البندق وقّلبي المكونات حتى تتداخل.
افردي خليط البراونيز في صينية الفرن، وأدخليها إلى الفرن لـ40-45 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانبًا حتى يبرد البراونيز.
قّطعي البراونيز إلى مكعبات وقدميه.

75



76

صوتك هدية السماء
لم يكن مجرد صوت 

كان نبعًا عذبًا من النقاء 
اغتسلت تحت شالله الروح 

من كل احزانها وأيامها المثقلة 
بالحزن والخيبات 

ُترى كيف لنبرة صوٍت 
أن تأسر القلب وتغرقه في بحٍر 

متالطم األمواج 
كمركٍب ضائٍع في طيات الموج 
حيث ال مرسى وال مرفأ وال قرار 

••••••
صوُتك هدية السماء
جاء مشحونًا بالدفء 

مسكونًا بالدهشة 
انساب كالمطر 

لتتفّجر الحياة في كل جماد 
ويصبح الكوُن ربيعًا اخضر 

••••••
صوتك هدية السماء 

قوافل الحب ومواكب الفرح 
وأجمل سعادات القدر 

صوتك القادم من زمن المعجزات 
ومن عصور العشق المنقرضة 

ومن أزمنة النقاء والحب والوفاء 
 ••••••

صوتك الهامس كالمطر 
الصارخ اآلسر كالبرق

صوتك طوق النجاة لقلٍب غارق 
في بحار األسى والحزن 

صوتك لهفة عناٍق ال ينتهي 
ولحظة جنوٍن  معّلقة ، على اسوار الليل 

••••••
صوتك الصباح المضيء ، 

والشمس المشرقة واآلمال العذبة 
صوتك ترنيمة حب وترتيل مقدس 

ونجوم  مضيئة  وأقمار  شامخة  ومنابر 
المعة 

من  شواطئ  على  منثورة  آلليء  صوتك 
ذهب 

••••••
صوتك حدائق من الورد 

وأنهار من العسل 
وجّناٌت رائعة الجمال 
صوتك هدية السماء 

شالل النور في ظلمة االيام 
 ••••••

صوتك نداء القلب 
في صمت الليالي واأليام 

 ••••••

زهـرة السيـد


