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درا�سة  خميفة  عن ال�سجائر الإلكرتونية

املحالة  الإلكرتونية  بال�سجائر  املوجودة  ال�سوائل  اأن  اأظهرت جتربة 
بنكهات مثل القرنفل والفانيال قد تدمر خاليا يف الأوعية الدموية 
والقلب حتى مع خلوها من النيكوتني. وفح�ص الباحثون ما يحدث 
والأوردة  اليي�ييسييرايييني  تبطن  الييتييي  الباطنية،  اخليياليييا  تعري�ص  عند 
والقلب، لأنواع رائجة من نكهات ال�سجائر الإلكرتونية خالل جتارب 
نكهات  لت�سع  خمتلفة  وتركيزات  جرعات  تاأثري  واخييتييروا  معملية. 
كيماوية رائجة هي: املوز والزبد والقرفة والقرنفل والكينا )الكافور( 
والنعناع والفراولة والفانيال والطعم "املحرتق" الذي ي�سفي نكهة 

ت�سبه الف�سار اأو التبغ للطعام.
والتجلط  ال�سرايني  ت�سلب  )بيولوجيا  دوريييية  يف  الباحثون  وكتب 
دمرت  النكهات  هذه  من  العالية  الرتكيزات  اأن  الدموية(  والأوعييييية 

اخلاليا خالل الفح�ص املعملي.
والقرنفل  والقرفة  والنعناع  الفانيال  هي  نكهات  خم�ص  اأن  ووجييدوا 
من  يحد  الييذي  النيرتيك  اأك�سيد  اإفيييراز  اأ�سعفت  املحروقة  والنكهة 
عند  التو�سع  على  الدموية  الأوعييييية  وي�ساعد  والتجلط  اللتهابات 
زيادة تدفق الدم. وقالت جي�سيكا فيرتمان من كلية الطب بجامعة 
بو�سطن، كبرية الباحثني يف الدرا�سة "فقدان اأك�سيد النيرتيك اأمر 
الأزمات  القلب مثل  اأمرا�ص  تنتج عن  باأعرا�ص  خطري لأنه يرتبط 
القلبية وال�سكتات". واأ�سافت فيرتمان يف ر�سالة بالريد الإلكرتوين 
"هذا اأحد التغيريات الأوىل التي نالحظها بالأوعية الدموية قبل اأن 

يتطور الأمر اإىل مر�ص بالقلب وتعد موؤ�سرا مبكرا على ال�سمية".
�سررا  تلحق  امل�سافة  النكهات  اأن  اإىل  ت�سري  "درا�ستنا  قائلة  وتابعت 
بالقلب والأوعية الدموية حتى مع غياب املنتجات والعنا�سر الأخرى 

التي حترتق يف ال�سجائر".
وتطور كل �سركات التبغ الأمريكية الكبرية �سجائر اإلكرتونية وهي 
اأجهزة تعمل بالبطاريات بها م�سدر ت�سخني يحول النيكوتني ال�سائل 

والنكهات اإىل �سحابة من البخار يتم ا�ستن�ساقها.

ملاذا يجب اإحاطة مفتاح ال�سيارة بورق الأملنيوم ؟
تتيح مفاتيح فتح وت�سغيل ال�سيارات "الفوب" يف اأيامنا هذه اإمكانيات 
عدة ب�سكل عملي واأكرث �سهولة، لكن هذه امليزة ل تخلو من خماطر، 
اإذ نبه خبري رقمي اإىل اأن الإ�سارات التي تنبعث منها ت�ساعد الل�سو�ص 
ميل" الريطانية،  "ديلي  �سحيفة  نقلت  ما  وبح�سب  ال�سرقة.  على 
فاإن الل�سو�ص يحاولون التقاط الإ�سارات الكهربائية املنبعثة من تلك 
اأقل  القدمية  الأ�ساليب  باتت  بعدما  ال�سيارات  �سرقة  لأجييل  املفاتيح 
جناعة بالن�سبة اإليهم. وتن�سح الرئي�سة التنفيذية يف �سركة "غلوبال 
الأملنيوم  ورق  من  قطعة  بو�سع  هوبرت،  هويل  كيو"،  اآي  �سكيوريتي 
على املفتاح، وعندئذ ي�سبح من غري املمكن اأن تغادر الإ�سارات نطاقها 
التحقيقات  ال�سيق. وت�سيف هوبرت، وهي موظفة �سابقة يف مكتب 
الفيدرايل، اأن على ال�سائقني اأن يظلوا يقظني يف التعامل مع املفاتيح، 

بالنظر اإىل قدرة القرا�سنة  على تطوير اأ�ساليبهم ب�سكل م�ستمر.
اأن  عليهم  فيياإن  املفاتيح،  تلك  حماية  يييزيييدوا  اأن  ال�سائقون  اأراد  واإذا 
املوؤ�سرات  عن  داخلها  يف  ما  عييزل  ت�ستطيع  خا�سة  حمافظ  ي�سرتوا 

الكهربائية واملغناطي�سية يف اخلارج.

مناورة خطرية .. وال�سبب طيار مدخن
اأجرت طائرة �سينية على الهبوط ا�سطراريا اإىل م�ستوى منخف�ص، 
لأن م�ساعد الطيار الرئي�سي كان يدخن �سيجارة اإلكرتونية، مما اأدى 

لت�سرب الدخان من القمرة اإىل مق�سورة امل�سافرين.
ميين طائرة  على  كييان  الييذي  الطيار،  م�ساعد  مييع  التحقيق  ويييجييري 
وهي من طراز بوينغ 737، اإذ انخف�ست اإىل 3048  ت�ساينا"،  "اإير 
مرتا )10 اآلف قدم( بعد هبوط م�ستويات الأك�سجني يف املق�سورة، 
طريقها  يف  الطائرة  وكانت  اجلمعة.  نيوز"،  "�سكاي  ذكييرت  ما  وفييق 
ال�سني،  غربي  �سمال  ال�ساحلية  داليييييان  مدينة  اإىل  كونغ  هونغ  من 
الثالثاء املا�سي، حني �سقطت اأنابيب الأك�سجني من ال�سقف مل�ساعدة 
ال�سعود  الطائرة من  الأك�سجني. وقد متكنت  نق�ص  بعد  امل�سافرين 
جمددا اإىل الرتفاع املنا�سب بعد اأن هبط اإىل اآلف الأمتار، وموا�سلة 
رحلتها اإىل مدينة داليان. ويف ال�سهر املا�سي، حكم على طيار يعمل يف 
اخلطوط الريطانية بال�سجن ملدة 8 اأ�سهر، ب�سبب �سربه اخلمر قبل 

�ساعات من موعد اإقالع الطائرة.
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اأجزاء من اأ�سرتاليا تتجمد.. والقادم اأبرد
�سجلت درجات احلرارة انخفا�سا قيا�سيا على ال�ساحل ال�سرقي لأ�سرتاليا، 
اإذ و�سلت درجيية احلييرارة اإىل ما دون ال�سفر يف مدن عييدة، ويتوقع خراء 
الأر�ساد ت�سجيل درجات حرارة اأبرد الأ�سبوع املقبل من تلك التي �سهدتها 
البالد الأ�سبوع املا�سي. ونبهت ال�سلطات الأ�سرتالية ال�سكان اإىل ال�ستعداد 
اإىل ما �سمته "اأبرد اأ�سبوع يف العام"، اإذ يتوقع اأن ت�سل درجة احلرارة يف بع�ص 
املدن اإىل 5 حتت ال�سفر، وفق ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية. 
وبينما �ستكون املرتفعات يف نيو �ساوث ويلز وفيكتوريا على موعد مع درجات 
الرد  البالد مبناأى عن  الرئي�سة يف  املييدن  تكون  لن  ال�سفر،  حييرارة حتت 
ال�سديد. ففي �سواحي ملبورن بلغت احلرارة درجتان مئويتان، يف حني اأن 
اأجزاء من غرب �سيدين �ست�سهد طق�سا اأقل من درجة التجمد خالل عطلة 
نهاية الأ�سبوع، لت�سل اإىل درجة واحدة حتت ال�سفر. ومع ذلك، فاإن درجات 
احلرارة هذه تعتر معتدلة ن�سبيا مقارنة بالعا�سمة كانبريا، التي يتوقع 
خراء الأر�ساد اأن ت�سجل حرارة تبلغ 5 درجات حتت ال�سفر ال�سبت املقبل. 
وتاأتي درجات احلرارة املنخف�سة هذه، بعد اأ�سبوع �سهد انخفا�سا قيا�سيا يف 
درجات احلرارة، ل �سيما يف ال�ساحل ال�سرقي لأ�سرتاليا، اإذ و�سلت احلرارة 
املا�سي. وقال جيك فيليب�ص،  الأربعاء  ال�سفر،  9 درجات حتت  اإىل حوايل 
ال�ساحل  يف  اجلليدية  الييظييروف  اإن  اجلييوييية،  الأر�ييسيياد  علم  يف  املتخ�س�ص 
ال�سرقي لأ�سرتاليا مل ت�سل بعد اإىل اأدنى م�ستوى لها. واأو�سح اأن اأ�سرتاليا 
املتو�سط يف مثل هذا الوقت من  بييرودة من  اأكييرث  باأكملها تعي�ص يف طق�ص 
العام، ويف بع�ص اأجزاء من البالد، ميكن اأن يكون اأقل من املتو�سط بي5 اأو 
بع�ص املدن �ستكون اأكرث برودة، اإذ �ست�سل احلرارة  اأن  واأ�ساف  درجات.   6
اإىل 6 دون ال�سفر، يف بع�ص الأحيان اأقل من 8 درجات، خالل عطلة نهاية 
برودة  يوليو  اأيام  اأكرث  بييالرات و�سط فيكتوريا  الأ�سبوع". و�سجلت مدينة 
خالل 24 �سنة هذا الأ�سبوع، ويف مدينة بنديغو، كانت درجات احلرارة اأي�سا 

عند م�ستوى منخف�ص قيا�سي منذ عام 1996.

اأبجدية نيمار.. �سورة 
�ساخرة من النجم الربازيلي

�سيلفا  دا  نيمار  الرازيلي  النجم  واجييه 
م�ساركته  خييالل  النتقادات  من  الكثري 
العامل  كيييياأ�ييييص  يف  بييييييالده  ميينييتييخييب  مييييع 
مبالغته  ب�سبب  وذلييك  برو�سيا،   2018
يف "التمثيل"، كما انت�سرت على ال�سبكات 
الجتماعية العديد من الطرائف حوله، 

اآخرها حروف الأبجدية الإجنليزية.
املاركا  �سحيفة  ن�سرتها  �سورة،  وجمعت 
خالل  نيمار  �سقطات  بع�ص  الإ�سبانية، 
احلروف  �سكل  على  ورتبتها  املييونييديييال 
كل  يتخذ  حيث  الإجنليزية،  الأبييجييدييية 
�سقوط لنيمار و�سعية حرف معني من 

.Z اإىل  A
وكانت ق�سية �سقوط نيمار املتكرر، وغري 
املرر، يف املباريات التي يخو�سها حديث 
الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  ال�سحف 

منذ انطالقة املونديال.
ال�سوي�سري  للتلفزيون  تقرير  وك�سف 
 4 خييالل  ب�سقوطه،  اأهييدر  نيمار  اأن  عن 
يف  ال�سامبا  منتخب  خا�سها  مييبيياريييات 

مونديال رو�سيا، 14 دقيقة كاملة.

رحلة مع املو�سيقى 
الأندل�سية يف افتتاح 

مهرجان قرطاج 
الأندل�سية  امليييو�يييسيييييييقيييى  حيييميييليييت 
احليييا�يييسيييريييين يف افيييتيييتييياح الييييييدورة 
ملهرجان  واخليييمييي�يييسيييني  الييييرابييييعيييية 
املا�سية  الييليييييليية  اليييييدويل  قيييرطييياج 
�ساحرة  بيييياأحلييييان  حييياملييية  رحيييلييية  يف 
مرورا  اأ�سبيلية  اإىل  قييرطيياج  ميين 
عر�ص  يف  وامليييييغيييييرب  بيييياجلييييزائيييير 
"من قرطاج اإىل  مو�سيقي بعنوان 
التون�سي  للمو�سيقار  اأ�سبيلية" 

حممد الأ�سود.
يحتفي العر�ص مبو�سيقى املاألوف 
التي  الأنيييدلييي�يييسييييييية(  )امليييو�يييسيييحيييات 
العربي  املغرب  دول  فيها  ت�سرتك 
على  للمحافظة  منها  كل  وت�سعى 

اأ�سلوبه الرتاثي الأ�سيل.
وحييي�يييسييير حيييفيييل الفييييتييييتيييياح وزيييييير 
ال�سوؤون الثقافية التون�سي حممد 
اأع�ساء  ميين  وعييدد  العابدين  زييين 

احلكومة وال�سفراء وجنوم الفن.
لنماذج  مو�سيقية  رحلة  والعر�ص 
الأندل�سية  امليياألييوف  مو�سيقى  من 
التون�سية  األييييييوانييييييه..  مبييخييتييلييف 
والإ�سبانية  واملغربية  واجلزائرية 

عر معزوفات واأغان.
اأملييييييع جنوم  اليييعييير�يييص  و�ييييسييييارك يف 
الأ�سول  ذات  املييياأليييوف  مييو�ييسيييييقييى 
املغرب  بييييلييييدان  ميييين  الأنيييدلييي�يييسييييييية 
العربي مثل زياد غر�سة ودر�ساف 
وعبا�ص  تييونيي�ييص  مييين  احلييييمييييداين 
الريغي من اجلزائر وعبري العابد 
اإىل ماريا  بييالإ�ييسييافيية  املييغييرب  ميين 

مارينا من اإ�سبانيا.
بييو�ييسييليية غنائية  فيينييان  كيييل  و�يييسيييدا 
جمهور  تيييفييياعيييل  و�يييسيييط  مييينيييفيييردا 
املهرجان، كما قدموا اغاين ثنائية 
رق�سة  مارينا  ماريا  قدمت  بينما 

الفالمنجو الإ�سبانية.
ومتيييييييييييز جنيييييم اأغيييينييييييييية املييييياأليييييوف 
التون�سي زياد غر�سة بعزفه املنفرد 
على اآلة العود لياأخذ جمهوره عر 
عييزفييه يف رحييليية حييامليية ميين م�سرح 
قرطاج الأثري نحو �سحر اأ�سبيلية 

الأندل�سية.
تيي�ييسييتيي�ييسيييييف الييييييييييدورة اجلييييديييييدة 
للمهرجان عددا من جنوم الأغنية 
اللبنانية  الييفيينييانيية  مييثييل  الييعييربييييية 
ميياجييدة الييرومييي والييعييراقييي كاظم 
واللبناين مار�سيل خليفة  ال�ساهر 

والتون�سية اأمينة فاخت.
وي�ستمر مهرجان قرطاج الدويل، 
اأعرق املهرجانات الفنية يف تون�ص، 

حتى 17 اأغ�سط�ص اآب املقبل.

هكذا ت�ستيقظني من النوم 
مبظهر اأكرث جاذبية

يف  كاف  لوقت  النوم  اأن  نعلم جميعاً 
الليل اأمر يف غاية الأهمية، اإذ اأن له 
اإيجابية على �سحتنا ومزاجنا  اآثيياراً 

ومظهرنا. 
فمن الناحية ال�سحية فاإن احل�سول 
ي�ساعد  اليينييوم  ميين  كافية  كمية  على 
العني،  انتفاخات  من  التخل�ص  على 
ويحافظ على اإ�سراق الب�سرة ونقائها 
وال�سوؤال  الييتييجيياعيييييد.  ميين  وخييلييوهييا 
اليييذي يييطييرح نف�سه بيياإحليياح: مييا هو 
الييوقييت امليينييا�ييسييب لييليينييوم يف الييليييييل اإذا 
يف  اأفيي�ييسييل  بحالة  ال�ستيقاظ  اأردنييييا 

ال�سباح؟
ووجيييييدت درا�يييسييية اأجيييرييييت اأخييييييرياً يف 
اأن  يجب  الييذي  الييوقييت  اأن  بريطانيا 
 9.45 نييلييجيياأ فيييييه اإىل الييفييرا�ييص هييو 
يجب  ال�ستيقاظ  وقييت  واأن  ميي�ييسيياء، 
 6.55 ال�ساعة  حيييوايل  يف  يييكييون  اأن 

�سباحاً. 
% من   42 اأن  الأبيييحييياث  واأظيييهيييرت 
اأجيييرييييت عليهم  الييذييين  الأ�ييسييخييا�ييص 
الييدرا�ييسيية واليييذيييين ييينييامييون يف وقت 
اإ�سراقاً،  اأكرث  بعيون  يتمتعون  مبكر 
بب�سرة  يتمتعون  منهم   %  20 واأن 
اأكرث نقاء من غريهم، وفقاً ملا نقلت 

�سحيفة مريور الريطانية. 
وقال خبري ال�سحة الريطاين نيل 
املنتظم  الييينيييوم  "يرتك  روبيينيي�ييسييون: 
وال�ييسييتيييييقيياظ يف وقيييت مييبييكيير اآثييييياراً 
العام  وا�سحة على مظهرنا  اإيجابية 
وعلى �سحتنا. لذا فاإن اللتزام بهذه 
منا�سبة  بيئة  وتوفري  اجليدة  العادة 
لنوم مريح، يحافظ على ب�سرة نقية 
خييالييييية ميين الييتييجيياعيييييد، ويييييوؤدي اإىل 
ون�سوء  العينني  انتفاخ  التخل�ص من 

الهالت ال�سوداء حولهما"

-1 تناول املزيد من اخل�سروات: وقد ربطت عدة درا�سات 
علمية الوجبات الغذائية الغنية باخل�سار بتحقيق نتائج 
�سحية اأف�سل، مبا يف ذلك فقدان الوزن وانخفا�ص خطر 
اخليي�ييسييراوات، مثل اجلرجري  بع�ص  املييزميينيية.  الأميييرا�يييص 
يف  عالية  مرتبة  حتتل  والكرنب،  املعمر  والثوم  وال�سبانخ 
منها"  والوقاية  الأمييرا�ييص  على  ال�سيطرة  "مركز  قائمة 
ويف قائمة "الأطعمة القوية". لذلك، حاول اإيجاد الأنواع 

املف�سلة لديك واأ�سفها اإىل قائمتك.
ال�ساي  اأو  بييامليياء  احلييلييو  ال�ساي  اأو  اليي�ييسييودا  ا�ستبدال   .2
اأو غريها من امل�سروبات اخلالية من ال�سكر.  غري املحلى 
اليي�ييسييودا والع�سري  املييحييالة مثل  امليي�ييسييروبييات  فقد حتييتييوي 
كييمييييية كييبييرية ميين اليي�ييسييعييرات احليييراريييية مميياثييليية للكمية، 
ل  فهي  ذلييك  ومييع  اليومية،  وجباتك  يف  ت�ستهلكها  التي 
توفرها  التي  الطريقة  بنف�ص  وال�سبع  بالمتالء  ت�سعرك 
امل�سروبات  تناول  اأن  التجارب  واأظهرت  ال�سلبة.  الأطعمة 
ال�سكرية يوؤدي اإىل زيادة الوزن بالإ�سافة اإىل زيادة خطر 
الإ�سابة بال�سكري من النوع 2. بح�سب ما ن�سره موقع ) 

فاينين�سال ريفيو(.  
الرئي�سية  املييكييونييات  اأحيييد  هييو  اليييروتيييني:  تهمل  ل   3-
بال�سبع. كما  و�سعورنا  تغذية ع�سالتنا  ت�ساعد على  التي 
يف  والييتييمييوج  احليييادة  النخفا�سات  �سد  عيييازل  مبثابة  اأنيييه 
ح�سولك  من  التاأكد  يجب  لذلك  الأن�سولني.  م�ستويات 
يف  تتواجد  وجبة.  كل  يف  الروتني  من  كافية  كمية  على 
والتوفو،  والييفييا�ييسييولييييياء،  البي�ص،  مثل  ميييواد  و  الييلييحييوم، 

والعد�ص، والأ�سماك، ومنتجات الألبان.
املنتظمة  تاأكله من خالل احلركة: احلركة  ما  وازن   .4
عن�سر اأ�سا�سي يف منط احلياة ال�سحي- ومن املهم ب�سكل 
اأو احلييفيياظ عليه.  اإذا كييان هييدفييك خيي�ييسييارة اليييوزن  خييا�ييص 
فاجعل الريا�سة ال�سباحية روتيناً يومياً، واإن مل ت�ستطع 
حاول تغيري بع�ص العادات، فاإذا كنت تقود �سيارتك للعمل، 

حاول امل�سي اأو ركوب الدراجة. اإذا كنت معتاداً على ركوب 
امل�سعد، فاتخذ ال�سالمل لل�سعود يف املرة القادمة.

الأبي�ص،  اخلييبييز  ا�ستبدال  الييكييربييوهيييييدرات:  تقليل   5-
بك  اخليييا�يييسييية  اليييطيييعيييام  وجيييبيييات  يف  وامليييعيييكيييرونييية  والأرز، 
باحلبوب الكاملة. لأن ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم 
اأمر �سروري للحفاظ على ال�سحة والوقاية من املر�ص. 

بح�سب ما ن�سره موقع )نيوتري�س�سلي(.
الد�سم"،  "قليل  عليها   التي يطلق  املييواد  من  احييذر   6-
و"دهون خمف�سة": اإذ اأن معظم هذه الأطعمة  "خفيف"، 
ال�سكر  ميين  عييالييييية  ن�سبة  بيياإ�ييسييافيية  تييعييالييج  امليي�ييسييروبييات  اأو 

للح�سول على املذاق الأ�سلي.
الغذائي  النظام  يف  ال�سحية  الدهون  ببع�ص  باأ�ص  ل   7-
الزيتون  وزيييت  املك�سرات  مثل  م�سادر  ميين  بييك:  اخلييا�ييص 

والأفوكادو والأ�سماك.
وجبات �سغرية. تناول   8-

هدفك،  بتحقيق  التقليدية  احلميات  تنجح  مل  اإذا   9-
فكر يف ال�سوم املتقطع.

التاأمل قد ي�ساعد على التخ�سي�س
اإنييقييا�ييص وزنييييك دون فيييائيييدة. يبدو  رمبيييا حييياوليييت كيييثيييرياً 
اتباع نظام غذائي �سحي  البداية، جمرد  الأميير �سهاًل يف 
جميع  تف�سل  ذلييك  رغييم  الريا�سة،  من  القليل  وممار�سة 
طريقك  الذهني  وال�سفاء  التاأمل  يكون  رمبا  املحاولت. 

لتحقيق هدفك.
بييالييرغييم ميين اتييبيياع الييعييديييد ميين الييو�ييسييائييل لييفييقييدان تلك 
الكيلوجرامات الزائدة يف اأج�سامنا، اإل اأن عددا قليل ممن 
مع  املعركة  تلك  يف  النت�سار  ي�ستطيعون  حمية  يتبعون 
دهون اجل�سم العنيدة. رمبا يكون ذلك ال�سبب يف ال�سعي 
حلول  عن  البحث  يف  والأطييبيياء  التغذية  خلييراء  امل�ستمر 
جديدة مل�ساعدة من يف�سلون يف حتقيق اأهدافهم لإنقا�ص 

الوزن بالطرق املعروفة.
ويف اإطييييار تييلييك الأبيييحييياث، وجييييدت جمييمييوعيية ميين خراء 
التغذية الأمريكيني اأن ممار�سة التاأمل كنوع من الريا�سة 
وو�سعه يف الرنامج اليومي، ميكنه اأن ي�ساعد يف اإنقا�ص 
الأبحاث  من  العديد  اأظهرت  كما  ملحوظ،  ب�سكل  الييوزن 
والتجارب ال�سخ�سية من بع�ص املر�سى اأن التاأمل ميكنه 
اإىل  تييوؤدي  بطريقة  و�سلوكياتهم  الأفيييراد  عقول  يغري  اأن 
فقدان للوزن دون رجعة، وفقاً ملا ذكره موقع يو اإ�ص توداي 

الإخباري.
والتي  الييوزن  اإنقا�ص  خبرية  �ستيوارت  اآين  �سارة  وت�سري 
متاماً  تغريت  حياتها  اأن  ال�سمنة،  من  �سابقاً  تعاين  كانت 
تناول  بج�سمها من حيث  والهتمام  التاأمل  بعد ممار�سة 
وبعد  فييقييط.  اخلييارجييي  �سكلها  ولي�ص  ال�سحية  الأغييذييية 
قررت  اأخيييرى،  مييرة  وزنييهييا  واأنق�ست  جتربتها  جنحت  اأن 
التخ�س�ص يف هذا املجال وتقدمي امل�ساعدة لالآخرين، على 

حد قولها يف ت�سريح للموقع الأمريكي.
يكونوا  اأن  على  الأ�سخا�ص  التاأمل  ي�ساعد  اأن  ميكن  كما 
وقت  فقط  الييطييعييام  وتيينيياول  اأج�سامهم  مييع  تناغماً  اأكيييرث 
تو�سح ميغان  كما  باجلوع،  والإح�سا�ص احلقيقي  احلاجة 
حوارها  يف  الأمريكية  النف�ص  علم  اأخ�سائية  بيل،  جونز 
اأن  اإىل  ت�سري  "الأبحاث  اإن  قييائييليية  وت�ستطرد  لييلييمييوقييع. 
وال�سبع،  اجليييوع  الييوعييي مبييدى  زييييادة  ي�ساعد يف  الييتيياأمييل 
واتخاذ القرار ال�سليم لتناول الطعام عند ال�سعور الفعلي 

باجلوع والتوقف عند ال�سبع."
 The Path وتيييقيييول دييينييا كيييابيييالن، �ييسيياحييبيية ميينييظييميية
اأنك  يعني  ل  احليياليية  تلك  يف  التاأمل:" الييتيياأمييل  لييييدورات 
جتل�ص يف مكانك ل حترك �ساكناً وتتوقع اأن ينق�ص وزنك، 
يف  النا�ص  ت�ساعد  عييادييية  غييري  ممار�سة  هييو  التاأمل  واإمنيييا 
ك�سر العادات، لذلك ميكن اأن يكون فعاًل للغاية يف اإنقا�ص 

الوزن".

ن�سائح غذائية ب�سيطة 
للو�سول اإىل الوزن املثايل

غري  مثايل،  ووزن  �سليم  ج�سم  على  للح�سول  اجلميع  ي�سعى 
كبرية  جمموعة  بوجود  ال�سهل  بالأمر  لي�س  ذلك  حتقيق  اأن 
حتتوي  التي  ال�سهية،  وامل�سروبات  الأطعمة  من  ومتنوعة 
على �سعرات حرارية عالية. فكيف نختار الأطعمة املنا�سبة 

للمحافظة على �سحتنا؟
ر�سيق.  ق��وام  واكت�ساب  ال��وزن  على  لل�سيطرة  كثريون  ي�سعى 

بالهتمام  التغذية  اخت�سا�سيو  يو�سي  ول��ذل��ك 
الأ�سخا�س  معظم  يهمله  الذي  الغذائي،  بالتنوع 
يجب  حيث  ال���وزن،  خل�سارة  حماولتهم  خ��ال 

النتباه اإىل كمية الربوتني وال�سكر والفيتامينات 
ال�سراب  املوجودة يف  الغذائية  العنا�سر  وغريها من 

اأو الطعام. وهنا بع�س الن�سائح عن النظام املثايل 
املتكامل الذي نحتاجه لبناء ج�سم �سحي و�سليم:
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�ش�ؤون حملية

الدورة اجلديدة �سملت باري�س وزيارة جامعة ال�سوربون

جامعة زايد حتتفل بتخرج خم�س من طالباتها يف  الربنامج ال�سيفي لكلية اآل مكتوم للتعليم العايل با�سكتلندا

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تنظم جولة ترويجية جديدة يف اململكة املتحدة

فعاليات اأ�سدقاء ال�سرطة نخبة امل�ستقبل تنطلق اليوم يف اأبوظبي والعني

•• دبي – الفجر 

5 من طالباتها �سمن  بتخريج  زايييد  حتتفل جامعة 
اأم�ص  اختتمت  الييتييي  والييعيي�ييسييرييين،  اليي�ييسيياد�ييسيية  الييييدورة 
والقيادة   الييثييقييافييييية  "التعددية  لييرنييامييج  اليي�ييسييبييت، 
اآل  كلية  تنظمه  ال�سيفي" اليييذي  الييتييدريييب  بييرنييامييج 
باإ�سكتلندا  "داندي"  مكتوم للتعليم العايل يف مدينة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  رعاية  حتت 

نائب حاكم دبي وزير املالية.
َجيييرور، فاطمة  اأمييل  َمييهييرة اخليييوري،  والطالبات هيين 
م؛ وهن يتميزن  ح�سني، عائ�سة الطنيجي، و �سارة جَلَ
الإجنليزية  اللغة  يف  عالية  وطالقة  اأكادميي  بتفوق 
حتدثاً وقراءة وكتابة اإىل جانب اطالع معريف وا�سع 

يف خمتلف املجالت.
 وت�سمن الرنامج، الذي انطلق يف التا�سع ع�سر من 
من  جمموعة  �سهر،  قييرابيية  وا�ستمر  املييا�ييسييي  ال�سهر 
احل�ساري  التوا�سل  اآليييييات  تتناول  احليوية  املييحيياور 
واحرتام قيم وثقافات املجتمعات الأخرى، وا�ستهدف 
توعية الطالبات بالق�سايا املعا�سرة املهمة كالتعددية 
الييثييقييافييييية وتنوع  واليييتيييجيييارب  واليييقيييييييادة  الييثييقييافييييية 

احل�سارات.
مدير  املهيدب  ريا�ص  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  وثمن 

اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  رعاية  زايد  جامعة 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية ودعمه للرنامج، 
بييياهيييراً يف  اليييرنييياميييج حييقييق جنييياحييياً  اأن  اإىل  ميي�ييسييرياً 
جامعات  خمتلف  من  املتفوقات  الطالبات  ا�ستقطاب 
اإىل جانب  دوليية الإميييارات، وبييات رافييداً ثقافياً نوعياً 

الرامج املعرفية الأخرى التي تطرحها الكلية.
ا�سكتلندا  العايل يف  للتعليم  اآل مكتوم  كلية  اإن  وقييال 
يف  ت�ساهم  مرموقة  وعربية  اإ�سالمية  ميينييارة  تعتر 
املفاهيم  الييوعييي حيييول  وتييعييزيييز  املييتييطييور  الييفييكيير  ن�سر 
الإ�سالمية ال�سحيحة لدى الغرب من خالل برامج 
التدريب  بييرنييامييج  اأن  اإىل  ميي�ييسييرياً  ور�ييسييييينيية،  علمية 
�سمن  اجلامعة  طالبات  فيه  �ساركت  الييذي  ال�سيفي، 
72 طالبة من جامعات وموؤ�س�سات تعليمية اأخرى قد 
انعك�ست اآثاره على تطور معارفهن وتعزيز مهاراتهن 
اإليهن  اأ�يييسييياف  مييا  واحليييواريييية،  والييبييحييثييييية  املنهجية 
واأ�سبحن ي�سكلن- �سفريات  اأكادميياً ملمو�ساً  ن�سجاً 
فيييوق اليييعيييادة- لييلييفييتيياة الإمييياراتييييييية املييواكييبيية للع�سر 
واملحافظة على هويتها الوطنية امل�ستمدة من اأ�سالة 
تراثها الإ�سالمي والعربي. وقال د. املهيدب اإن بعثة 
الرئي�سية  املييحيياور  اأحييد  تعتر  ل�سكتلندا  الطالبات 
ل�ييسييرتاتيييييجييييية الأنيي�ييسييطيية والييفييعيياليييييات الييثييقييافييييية يف 
التي  املعلومات واخلييرات  لأهمية  زايد نظراً  جامعة 

الثقايف  الييرنييامييج  خيييالل  مييين  الييطييالييبييات  تكت�سبها 
اإيل جانب  فيييييه  ينتظمن  اليييذي  املييتيينييوع  والأكيييادمييييي 
القيادية،  واليي�ييسييخيي�ييسيييييات  امليي�ييسييوؤولييني  مييع  الييلييقيياءات 
التاريخية التي ت�سهم يف تنمية  وكذلك زيارة املعامل 
املهارات الثقافية والعلمية للطالبات، م�سيداً بحر�ص 
لأكيير عدد ممكن من  ال�ستفادة  الكلية على حتقيق 

طالبات اجلامعات داخل الدولة وخارجها. 
ونوه مببادرة كلية اآل مكتوم، لأول مرة، اإىل تخ�سي�ص 
لهذا  ال�سيفية  اليييدورة  برنامج  ميين  الييرابييع  الأ�ييسييبييوع 
وح�سور  بييارييي�ييص  الفرن�سية  العا�سمة  لييزيييارة  الييعييام 
حما�سرات يف جامعة ال�سوربون وزيارة معامل ثقافية 
مهمة مثل متحف اللوفر وبرج ايفل وق�سر فر�ساي 

واحلي الالتيني وغريها.
من جهتهن، اأكدت طالبات جامعة زايد امل�ساِركات يف 
الرنامج اأهمية هذه البعثة الدرا�سية والثقافية حيث 

اأ�سافت اإليهن كثرياً من املعلومات واخلرات.
ل�سمو  �سكرها  عيين  اخليييوري  مييهييرة  الطالبة  وعيييرت 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم راعي الكلية لإتاحة 
هذا  يف  للم�ساركة  اجلامعة  لطالبات  ثمينة  فر�سة 

الرنامج. 
وقالت: "اإننا اكت�سبنا خالل اأربعة اأ�سابيع الكثري من 
املييعييارف يف الييتيياريييخ واحليي�ييسييارات وثييقييافييات ال�سعوب، 

لنا  اأتيييييح  اليييذي  بييالييذات  ال�سكتلندي  ال�سعب  ومنها 
بيي�ييسييكييل مييبييا�ييسيير مييين خيييالل التوا�سل  اإليييييييه  الييتييعييرف 
والتعامل مع قطاعات عديدة منه �سمن بيئة حياتية 
وازددنيييا  وتييقيياليييييده،  وثقافته  تيياريييخييه  فهم  لنا  تتيح 
اإعجاباً باملراأة ال�سكتلندية التي تتميز بقدر عال من 
الثقة بالنف�ص والعتماد على الييذات.. وفوق كل هذا 
وذاك اكت�سبنا باملمار�سة والتفاعل املبا�سر الكثري من 
املهارات القيادية التي توؤهل الن�ساء لقيادة امل�ستقبل.. 
وتييعييرفيينييا كييذلييك عييلييى املييطييبييخ الإ�ييسييكييتييليينييدي وتعلمنا 
متخ�س�سة  حية  دورة  يف  امل�ساركة  خييالل  ميين  فنونه 

حول اأطايب الأطعمة املحلية.   
ونوهت زميلتها اأمل جرور بالفر�سة التي اأتيحت لها 
اإىل طالبات م�ساركات من بلدان  وزميالتها للتعرف 
وتكوين  الأفييكييار  وتبادل  وماليزيا  م�سر  مثل  اأخييرى 

�سداقات معهن.
التي  العمل  ور�ييص  اأهمية م�ساركتهن يف  اإىل  واأ�ييسييارت 
خاللها  ميين  عمقنا  اإنيينييا  قييائييليية  الييرنييامييج  ت�سمنها 
املفيد  احلييوار  بتقنيات  املتعلقة  ومفاهيمنا  جتربتنا 
الزيارات  �ساهمت  كييذلييك   .. الآراء  خمتلف  وتييفييهييم 
التي قمنا بها يف مواقع تاريخية وتراثية وثقافية يف 
ا�سكتلندا وباري�ص يف تعزيز فهمنا للتوا�سل الإن�ساين 

بني احل�سارات. 

•• اأبوظبي - الفجر

جل�سة  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة  دائييرة  نظمت 
�سمت  املا�سي  الأ�سبوع  لندن  يف  م�ستديرة  اإعالمية 
�سحفيني بريطانيني متخ�س�سني يف قطاعي ال�سفر 
و ميييثييلييون موؤ�س�سات  واأ�ييسييلييوب احلييييياة،  واليي�ييسييييياحيية، 
اأبرز  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  معروفة،  اعالمية 
تعزيز  اأجييل  من  العاملية  ال�سياحية  الإمييارة  مقومات 

التغطية الإعالمية لإمارة اأبوظبي. 
على  اليي�ييسييوء  �سّلط  تقدميي  عيير�ييص  اجلل�سة  تخلل 
اجلولت  وبييرامييج  والثقافية  ال�سياحية  املعامل  اأبييرز 
والعطالت العائلية املتميزة يف الإمارة بالإ�سافة اإىل 
�سرح عن كل ما متتلكه اأبوظبي من قدرات ومقومات 
�سياحية جتعلها �سمن الوجهات الأكرث تف�سياًل، �سعياً 
ل�ستقطاب املزيد من الزوار الريطانيني واملحافظة 
على زخم النمو املطرد يف حركة ال�سياحة من اململكة 
للتعرف  الإعالميني  اأمام  الفر�سة  واأتاحت  املتحدة، 
 – الثقافة وال�سياحة  عن قرب على ما تبذله دائييرة 
اأبوظبي من جهود لتقدمي اأف�سل الرامج ال�سياحية 
تلبي  والييتييي  الييعييام   ميييدار  على  الثقافية  الرتفيهية 

اهتمامات كافة الأذواق. 
�سم الوفد الإعالمي امل�سارك كل من هيلني اآرجنت 
اأبيغيل هيلي من تي تي جي  من الحتيياد للطريان، 
ال�سانغريال،  فيينييادق  ميين  فالوفيلد  جولييت  ميديا، 
ميين هاو�ص  كييابييالييدي  اأوليفيا  ويييك،  ذا  ميين  دايف  نيل 
اأند جاردن، جان اأندر�سون من فاميلي ترافيللر، توم 
اأوتلي من بيزن�ص ترافيللر، ميا كوكرين من الحتاد 
اأونالين،  ، لييونييلييي بييالنيييييت  لييلييطييريان، لييورييين كيييييث 
من  كييالرك  وفيونا  �سين�سري،  ، جملة  لنييغ  هيلينا 

اململكة  تعد  اأبييوظييبييي.   – وال�سياحة  الثقافة  دائيييرة 
قائمة  على  عاملياً  والثالثة  اأوروبييييياً  الأوىل  املتحدة 
لل�سياح  امل�سدرة  اخلارجية  ال�سياحية  الأ�سواق  اأكر 
اأبوظبي، فقد ارتفعت ن�سبة نزلء املن�ساآت  اإمارة  اإىل 

الفندقية من مواطني اململكة املتحدة يف عام 2017 
بن�سبة %13  بواقع 270،000 نزيل. 

الأربعة  ال�سهور  يف  النمو  تييوجييهييات  ا�ستمرت  فيما  
الأوىل من العام اجليياري مع زيييادة عدد النزلء من 

بالفرتة  مييقييارنيية   13.7% بن�سبة  املييتييحييدة  اململكة 
نف�سها من العام املا�سي. كما اأّن معدلت منو الزوار 
من اململكة املتحدة خالل الربع الأول من عام 2018 

قد �سجل زيادة ن�سبتها %24 عن العام ال�سابق.

اأبييوظييبييي والعني  اليييييوم الحيييد يف  تنطلق 
ال�سرطة  اأ�يييسيييدقييياء  بييرنييامييج  فييعيياليييييات   ،
والعالقات  املييرا�ييسييم  اإدارة  تنظمه  اليييذي 
ب�سرطة  واخلدمات  املالية  بقطاع  العامة 
ال�سرطة  )اأ�ييسييدقيياء  �سعار  حتييت  اأبوظبي 
الثاين  حييتييى  وت�ستمر  امل�ستقبل(  نخبة 
اأكييرث من   املقبل  مب�ساركة  اأغ�سط�ص  من 
200 من ابناء وبنات  ال�سباط والأفراد 
واملتقاعدين واملدنيني  وترتاوح اعمارهم 

بني 7و12 عاما.
تعقد  التي  الرنامج   فعاليات  وتت�سمن 
مبدر�سة النخبة اخلا�سة مبدينة حممد 
ونييييييادي �سباط   ، اأبيييوظيييبيييي  زاييييييد يف  بييين 
من  كبرية  ،جمموعة   العني  يف  ال�سرطة 
والفنية  والعلمية  الريا�سية  الأنيي�ييسييطيية 
والرتفيهية الهادفة ل�سغل اوقات فراغهم 

خالل العطلة ال�سيفية.

واأكيييييد الييعييميييييد �ييسيييييف اليي�ييسيياميي�ييسييي مدير 
الدارة حر�ص �سرطة اأبوظبي على تعزيز 
اليي�ييسييراكيية والييتييعيياون مييع مييدر�ييسيية النخبة 
وفعاليات  اأنيي�ييسييطيية  تييقييدمي  يف  اخلييا�ييسيية 
نفو�ص  النبيلة يف  القيم  لتعزيز  متنوعة  
الن�صء، وحتفيزهم على الإبداع والبتكار 
لفتاً  اإىل النتائج الإيجابية التي يحققها 
اليييرنييياميييج �يييسييينيييويييياً  يف تييعييليييييم الأبيييينيييياء 

مايفيدهم يف حياتهم  وجمتمعهم. 
العامري  الطوير  عييبييداهلل  الييرائييد  وقيييال 
مدير فرع نادي �سباط ال�سرطة يف العني  
ل�ستقبال  ا�ستعداداته   اأكييمييل  اليينييادي  اإن 
من  لال�ستفادة  الييرنييامييج  يف   امل�ساركني 
الأن�سطة والفعاليات املتنوعة التي ت�سقل 
روح  �سمن  التعاون  روح  وتعزز  مواهبهم 
الفريق الواحد ، وتعزز ال�سعور بامل�سوؤولية  

وحب الوطن يف نفو�سهم.

برعاية حممد بن �سعود
الن�ساط ال�سيفي ينطلق اليوم 

يف كورني�س الرم�س
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الفعاليات  انييطييالق  والتجديف  ال�سعبية  للفنون  الييرميي�ييص  جمعية  اأعييليينييت 
ال�سيفي  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  مع�سكر  يف  املتنوعة  والرتاثية  الريا�سية 
اليوم الحد  اعتباراً من  250 طالباً  الرم�ص مب�ساركة نحو  على كورني�ص 
ال�سمو  �ساحب  ميين  والييرعيياييية  بالدعم  وذليييك  املقبل  اأغ�سط�ص  مطلع  اإىل 

اليي�ييسيييييخ �ييسييعييود بييين �ييسييقيير الييقييا�ييسييمييي ع�سو 
للحركة  اخليمة  راأ�ييص  حاكم  الأعلى  املجل�ص 
الإميييييارة ومتابعة  واليي�ييسييبييابييييية يف  الييريييا�ييسييييية 
واهيييتيييميييام وتييوجيييييهييات �ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حممد 
اخليمة  راأ�ييص  عهد  ويل  القا�سمي،  �سعود  بن 
الرتاث  لإحياء  تهدف  التي  براجمها  �سمن 
وم�ساعدتهم على  ال�سباب  نفو�ص  ال�سعبي يف 
والرامج  الأن�سطة  يف  الييفييراغ  اأوقيييات  ق�ساء 
وتطوير  الوطنية  الهوية  لتعزيز  الإيجابية 
املييهييارات وال�ييسييتييفييادة ميين الييتييجييارب امليدانية 
يف رفييييع ميي�ييسييتييوى اليييييقيييييدرات.  واأكييييييد حممد 
اإبراهيم كا�سني، رئي�ص اللجنة العليا املنظمة 

احلبل،  �سد  القدم،  كرة  يت�سمن  يوماً   21 ملدة  املقرر  ال�سيفي  الن�ساط  اأن 
م�سابقات  جييانييب  اإىل  وال�سباحة،  اخليييييل  وركيييوب  الييطييائييرة  كييرة  التجديف، 
اأيييام الأ�سبوع عدا اجلمعة وال�سبت  اأولياء الأمييور يف جميع  تراثية بح�سور 
بكافة  املقرر يحظى  ال�سيفي  الرنامج  اأن  امل�سائية، مو�سحاً  الفرتة  خالل 
برت�سيخ  اهتمامه  اإطييار  يف  اخليمة  راأ�ييص  عهد  ويل  �سمو  من  الدعم  اأ�سكال 
روح الهوية الوطنية يف نفو�ص ال�سباب خلدمة الوطن والوفاء له.   واأ�ساف: 
تطلعات  حتقيق  اإىل  تييوؤدي  التي  الرامج  جميع  تنفيذ  عاتقنا  على  و�سعنا 
الفئات العمرية املختلفة وهناك برامج لالإناث من ال�سف الرابع اإىل احلادي 
ع�سر، وندرك جيداً اأهمية هذه الفعاليات يف ال�ستفادة من كل الظروف التي 
توؤدي اإىل تطوير املهارات وتنمية القدرات واملحافظة على الرتاث ال�سعبي 
وزرع املحبة وال�سداقة والتعاون بني ال�سباب وخلق بيئة املناف�سة ال�سريفة، 
املع�سكر،  مقر  اإىل  الييرميي�ييص  مدينة  داخيييل  الييطييالب  لنقل  حييافييالت  وهيينيياك 
وهناك خطة لتعليم امل�ساركني بع�ص احلرف البحرية مثل ال�سيد بالو�سائل 
املختلفة وغريها من الفعاليات املثرية لالهتمام".  وك�سف كا�سني عن توفري 
جميع و�سائل ال�سالمة للم�ساركني يف املع�سكر ال�سيفي بالتعاون مع الدفاع 
جمل�ص  اأن  مو�سحاً  املطلوبة  ال�سالمة  وو�سائل  والإنييقيياذ  والإ�سعاف  املييدين 
اأ�سخا�ص  من  املنظمة  العليا  اللجنة  اإىل  اأع�ساء  ب�سم  قييام  اجلمعية  اإدارة 
خارج املجل�ص بالثقة الكبرية يف قدراتهم التي توؤهلهم لال�سطالع بدورهم 
للم�ساركني  موا�سالت  توفري  مع  ال�سيفي،  املع�سكر  جنيياح  دعييم  يف  املن�سود 

داخل منطقة الرم�ص وتقدمي اجلوائز النقدية والعينية.

لكل اأفراد العائلة
خم�سة عرو�س وفعاليات خالل 

مو�سم �سيف اأبوظبي 2018 
•• اأبوظبي - الفجر

ي�ستمر مو�سم �سيف اأبوظبي 2018 يف تقدمي عرو�سه اخلا�سة وفعالياته 
املو�سم  يحظى  حيث  الييتييوايل،  على  الييرابييع  لالأ�سبوع  العاملية  الرتفيهية 
اأبوظبي القادمني من اخلارج،  بتفاعل وا�سع من جمهور القاطنني وزوار 
الذين قرروا ق�ساء عطلتهم ال�سيفية يف اأبوظبي، وال�ستفادة من عرو�ص 

التخفي�سات املميزة واحلفالت والفعاليات التي تنا�سب كل اأفراد الأ�سرة. 
وت�ستمر عرو�ص مو�سم �سيف اأبوظبي 2018 حتى 18 اأغ�سط�ص املقبل، 
من  جمموعة  اجلييياري  يوليو  �سهر  ميين  الأخيييري  الأ�ييسييبييوع  يف  تييقييام  بينما 
الفعاليات،ومن اأبرزها  "عرو�ص حية طوال اليوم" يف ق�سر الإمارات اأيام 
و27 و28 يوليو، وتقدم ثالثة عرو�ص عاملية هي؛ عرو�ص املوؤثرات   26
اخلا�سة باأفالم بوليوود، والعر�ص امل�سرح ظالل الرياعات وعر�ص القمر-
الفاأر يف ف�ساء اأودي�سي.  كما يجتمع ال�سباب من حول العامل من كل من 
ملتابعة  ولبنان  واملك�سيك،  وتايوان،  واإ�سبانيا،  ومالطا،  واإيطاليا،  اأبوظبي، 
ال�ستعرا�سية  املو�سيقى  مييهييرجييان  يقدمه  اليييذي  الييعيياملييي  احلييفييل  فييقييرات 
الإلكرتونية البلجيكي، مب�ساركة 9 دي جي منهم اأوميت اأوزكان، ولوكا�ص 
ومارك�ص  لي�سيز،  جييي  ودي  وريييجييي،  با�سعد،  وعمر  اأودي،  ودي  و�ستيف، 
�سانتورو، و�سموكني غرووف، وباري فور.  تقام الفعالية يف قاعة دو بجزيرة 
يا�ص يوم ال�سبت 28 يوليو، وهو متاح لل�سباب من �سن 21 �سنة  كما يفتتح 
منتزه "عامل وارنر براذرز اأبوظبي" يوم 25 يوليو اجلاري، ويقدم عر�ص 
مع   2018 اأبوظبي  �سيف  مو�سم  يتعاون  كما  والأ�سدقاء".   "العائلة 

جمموعة منتقاة من الفنادق ال�ساطئية يف اأبوظبي.
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ال�سم�س  حل��روق  تعّر�سَت  اإذا  لكن  الأ�سا�س!  هي  )الوقاية 
املرحلة  بارد يف  اأخذ حّمام  من  ت�ستفيد  الأح��وال،  يف مطلق 
الطب  يف  خبرية  كريموت،  �سيندي  الدكتورة  تقول  الأوىل(، 

الوقائي يف مركز )مايو كلينك(.
وتو�سح اأن الكمادة الباردة )اأو املاء البارد خال ال�ستحمام( 
تعمل على اإخماد اللتهاب الذي يتو�سع حول حرق ال�سم�س. 
من املفيد اأي�سًا اأخذ دواء م�ساد لالتهاب. بدوره، �سي�ساعدك 
الإكثار من �سرب املاء على التعوي�س عما يخ�سره اجل�سم اأثناء 

حماربته حروق ال�سم�س.

يكمن �سر ال�سعادة الدائمة داخل كل �سخ�س منا. طّبق اخلطوات الب�سيطة التالية كي تبلغ ال�سعادة التي تبحث عنها.
انفِتح على الآخرين

معلومات  ملييعييرفيية  م�ستعداً  كيين  جيييدييييداً،  �سخ�ساً  تييقييابييل  حييني 
النا�ص  لأن  مييثيياًل  اهتماماته  عيين  اأ�سئلة  اطيييرح  عيينييه.  اإ�سافية 
باأخبارهم  يهتمون  الييذييين  الأ�سخا�ص  اإىل  عموماً  ينجذبون 
وراحتهم. �ست�سعر بال�سعادة والر�سا حني تنجح يف اإقامة عالقة 

اإيجابية جديدة.

كن ف�سوليًا
امليي�ييسيياركيية يف اأي نيي�ييسيياط جييديييد طييريييقيية فيياعييليية لييتييطييوييير ح�ص 
الف�سول لديك. ل ترتدد يف ا�ستك�ساف اأي جمال يثري اهتمامك 
اأو مار�ص هواية لطاملا اأّجلتها. ميكنك اأن ترافق اأحد اأ�سدقائك 
اإىل ح�س�ص يوغا اأ�سبوعية. حت�سد منافع هائلة بف�سل  اأي�ساً 
هيييذه الييتييغييريات اليي�ييسييغييرية يف حييييياتييك اليييييومييييية، و�ييسييرعييان ما 

تالحظ اأنها تزيد م�ستوى �سعادتك عموماً!

تقا�َسْم ال�سعادة مع غريك
اإذا �سعرَت بالغرية من �سخ�ص معنّي، حاول اأن ترّكز على ميزة 
اإذا ح�سل زميلك يف العمل  اأخييرك به.  اإيجابية يف النباأ الذي 
بالغرية  ت�سعر  اأن  بدل  تهنئته  على  احر�ص  ترقية،  على  مثاًل 
كفيل  وال�سادقة  البناءة  الطريقة  بهذه  التفاعل  والنييزعيياج. 
مياًل  اأكييرث  النا�ص  �سي�سبح  م�ستقباًل.  كثرية  منافع  مبنحك 
اإىل التقرب منك وتقا�سم اأخبارهم ال�سارة معك ب�سبب �سلوكك 
�ستزيد  با�ستمرار  �سارة  اأنباًء  تتلقى  وحني  جتاههم.  الإيجابي 
الوقت  يف  الجتماعية  عالقاتك  و�ستتح�سن  تلقائياً  �سعادتك 

نف�سه.
الذين  بالأ�سخا�ص  عملك  رب  فيها  يفكر  التي  املقبلة  املييرة  يف 
عالقاتك  �سبكات  اإىل  نييظييراً  بييك  يفكر  رمبييا  ترقيتهم،  يييريييد 
اأن  واعييلييم  ب�سدق  زمييالئييك  تهنئة  يف  تيييرتدد  ل  لييذا  الناجحة. 

ال�سعادة �ستكون من ن�سيبك اأي�ساً.

اخرت ن�ساطات حتّبها
كييالييفييرح والمييتيينييان والهدوء  الييعييواطييف الإيييجييابييييية،  اأن  تييبيينّي 
الداخلي، ترتبط بزيادة م�ستويات الراحة النف�سية. لكن يجب 
اأن حتّدد ما ي�سعدك وتخ�س�ص الوقت الكايف للن�ساطات املمتعة 

اأو الأ�سخا�ص املف�سلني لديك.
 ي�سارك الأ�سخا�ص ال�سعداء يف ن�ساطات �سحية تزيد عواطفهم 
الإيجابية، من بينها القيام مببادرات لطيفة وا�ستعمال عبارات 
امتنان �سادقة. حتى اأنهم قد يلجوؤون اإىل ا�سرتاتيجات ب�سيطة 
كيي�ييسييميياع املييو�ييسيييييقييى الييتييي حتيي�ييّسيين املييييزاج وامليي�ييسيياركيية يف ح�س�ص 
طبعاً.  الأوقيييات  معظم  يف  يبت�سمون  كذلك  جماعية.  ريا�سية 

ت�سري البحوث اإىل اأن البت�سامة تزيد م�ستويات ال�سعادة حتى 
لو مل تكن من القلب!

يف  واأل�سقها  اأ�سبوعياً  ت�سعدك  ن�ساطات  خم�سة  بتدوين  ابييداأ 
مكان ت�ستطيع روؤيته.

زميل  كم�ساعدة  اأ�سبوع  كل  لطيف  بعمل  تلتزم  اأن  ميكنك  اأو   
يف العمل اأو زيارة جار وحيد اأو �سراء وجبة طعام لفقري. هذه 

اخلطوات كفيلة باإ�سعادك واإ�سعاد غريك!

انظر اإىل الناحية الإيجابية من احلياة
ل داعي كي تتهرب من العواطف ال�سلبية لأن اخليبة جزء من 
كافة،  الطبيعية  الإن�سانية  بالعواطف  ت�سعر  اأن  يجب  احلياة. 
حتى احلزن والغ�سب يف الظروف ال�سعبة، لأن هذه التجارب 
تزيدك قوة. حني تواجه اأي �سكل من امل�ساكل، رّكز على الأفكار 
با�ستخال�ص  لك  ت�سمح  اإيجابية  اأ�سئلة  واطييرح  تيييراودك  التي 

الدرو�ص وامل�سي قدماً.

خطوات ب�سيطة لبلوغ ال�سعادة

تو�سي كريموت بعدم دهن منتجات مو�سعية على 
املنطقة املحروقة لأنها رمبا ت�سبب طفحاً جلدياً اأو 
ح�سا�سية يف بع�ص احلالت. ويجب األ ُتثَقب البثور 
ذلك  )يكون  وتو�سح:  احلييرق.  نتجت عن  حييال  يف 
ال�سائل حتت البثور معقماً بالكامل. لكنه يتلوث اإذا 

احتّك بالعامل اخلارجي بعد ثقبه(.
البثور وحدها،  انفتحت  اإذا  اأما 

م�ساداً  كييرمييياً  فا�ستعمل 
حلماية  ليييليييجيييراثيييييييم 

اجللدية  اليييطيييبيييقييية 
التي بداأت تتعر�ص 

ليييييييليييييييميييييييخييييييياطييييييير، 
وا�ست�سر الطبيب 
احليييييييييييييالت  يف 

الآتية:
ترافقت  • اإذا 

حيييييييييييييييييييييييييروق 
ل�سم�ص  ا

ميييييييييييييييييييع 

حمى مرتفعة اأو اأمل �سديد.
ج�سمك. من  وا�سعة  م�ساحة  البثور  غّطت  • اإذا 

بعيداً  حمر  خطوط  اأو  اأ�سفر  �سائل  ظهر  اإذا   •
عن موقع البثور.

قطنية  مالب�ص  بييارتييداء  كييريمييوت  تو�سي  اأخييييرياً 
لل�سم�ص  تعّر�سه  للحد من  ف�سفا�سة فوق احلرق 

اإىل اأن ُت�سفى الب�سرة.

لتجنب حروق ال�سم�س:
املك�سوفة  املناطق  تغطية  على  احر�ص   •

بالواقي ال�سم�سي.
ذروة  الظل خالل  • ابحث عن مكان يف 
والرابعة  العا�سرة �سباحاً  ال�سم�ص، بني 

بعد الظهر.
نظارة  و�سع  عري�سة  قبعة  • اعتمر 
وب�سرتك  عينيك  حلماية  �سم�سية 

احل�سا�سة حولهما.
عالجات منزلية وتعديالت

حيييييني تيييي�ييييسيييياب بييييحييييروق 
ال�سم�ص، ل ميكنك 
اأن تفعل الكثري 
كييييي حتيييييّد من 
الأ�يييييييييييسيييييييييييرار 
اجلييييييلييييييدييييييية. 
ت�ساهم  لييكيين 
اليييينيييي�ييييسييييائييييح 
الييييتييييالييييييييية يف 
تخفيف الأمل 

والنزعاج:
م�سّكناً  خذ   •
عند  لييييييييييالأمل: 
ت�ساهم  احليياجيية 

م�سكنات الأمل ال�سائعة، مثل الإيبوبروفني )اأدفيل، 
)األيف(،  �سوديوم  النابروك�سني  اأو  ومييوتييرييين...( 
يف ال�سيطرة على الأمل والتورم املرتبطني بحروق 
ال�سم�ص، ل �سيما اإذا اأخذته بعد فرتة ق�سرية من 
التعر�ص لل�سم�ص. ياأتي بع�ص م�سكنات الأمل على 

�سكل هالم وميكن ا�ستعمالها على الب�سرة.
اجللدية  امل�ساحة  على  كمادة  �سع  ب�سرتك:  د  • َبرِّ
مغّط�سة  من�سفة  ت�ستعمل  اأن  )ميكنك  املت�سررة 
بارداً.• ادهيين كرمياً  اأو خييذ حماماً  بيييارد(،  ميياء  يف 
اليييذي يحتوي  الييهييالم  اأو  الييكييرمي  مييرّطييبيياً: يعطي 

على الألوة فريا مفعوًل مهدئاً.
حجم  تتجاوز  )ل  ال�سغرية  البثور  تثقب  ل   •
اإذا انفتحت البثور، نّظف املنطقة بهدوء  ظفرك(: 
على  حيوياً  م�ساداً  وادهييين  وميياء  خفيف  ب�سابون 
�ييسييكييل مييرهييم قييبييل تغطية امليينييطييقيية بيي�ييسييمييادة غري 

ل�سقة.

ب�سعة  خييالل  بييهييدوء:  املتق�سرة  الب�سرة  عالج   •
طريقة  اإنها  بالتق�ّسر.  امل�سابة  املنطقة  تبداأ  اأيييام، 
الييعييليييييا للب�سرة  الييطييبييقيية  لييلييتييخييليي�ييص مييين  اجليي�ييسييم 

املت�سررة. اأثناء ذلك، تابع ترطيبها.
• احِم حرق ال�سم�ص من التعر�ص لدرجة اإ�سافية 
احِم  اأو  ال�سم�ص  عيين  ابييتييعييد  ال�سم�ص:  اأ�ييسييعيية  ميين 

نف�سك من اأ�سعتها حني تخرج.
• ل ت�ستعمل منتجات ينتهي ا�سمها بلفظ )كاين( 
طفحاً  الييكييرميييات  هييذه  ت�سبب  الييبيينييزوكيياييين:  مثل 
اأو ح�سا�سية. كذلك ُرِبط البنزوكاين بحالة  جلدياً 
نادرة لكن مميتة كونها ُتخّف�ص كمية الأوك�سيجني 

التي ينقلها الدم )ميتهيموغلوبينية الدم(.
قبل  الأولد  ملعاجلة  البنزوكاين  ت�ستعمل  ل   •

عمر ال�سنتني من دون اإِ�سراف الطبيب. 
واإذا كنت را�سداً، ل ت�ستعمل اأكرث من الكمية املو�سى 

بها وا�ست�سر الطبيب م�سبقاً.

حني تبحث عن واٍق �سم�سي.. 
جتّنب )الأفوبنزون( 

  
هذا  ال�سباحة  حو�ص  اإىل  معك  تيياأخييذه  كييي  �سم�سي  واٍق  عيين  تبحث  حييني 
ال�سيف، حتقق منه يف املتجر وراجع مقاديره. اإذا كان عن�سر الأفوبنزون 

بينها، رمبا ترغب يف اإعادة املنتج اإىل الرف.
عند  يتفكك  الكيماوي،  العن�سر  هييذا  الأفييوبيينييزون،  اأن  جديد  بحث  يذكر 
دانيال  قييال  ال�سياق،  هييذا  يف  املييكييلييور.  واملييياء  ال�سوء  ميين  خلليط  التعر�ص 
اأيري�ص، اخت�سا�سي يف الأمرا�ص اجللدية يف جامعة )كان�سا�ص(: )يتفكك 
الأفوبنزون اإىل مرّكبات �سارة جداً، بع�سها �سرطاين. لكن ل اأحد يعرف 
الكمية التي متت�سها الب�سرة اأو اإذا كان م�ستواها ي�سّبب ال�سرطان اأو يزيد 

احتمال الإ�سابة به. لكن يبقى الو�سع مقلقاً طبعاً(.
ذكر اأيري�ص اأن الأفوبنزون يكون مقلقاً بالن�سبة اإىل ال�سغار حتديداً لأنهم 
ال�سباحة،  حييو�ييص  يف  وجييودهييم  بعد  جمييهييول  ل�سبب  ذراعييهييم  يلعقون  قييد 
في�ستهلكون العن�سر الكيماوي بعد تفككه. وتابع مو�سحاً: )يف ما يخ�ص 
حت�سباً  راأييييي  بح�سب  جتّنبه  الأف�سل  ميين  حتييديييداً،  �سناً  الأ�سغر  الأولد 

لدخوله اإىل الفم(.
اأنييييواع كييثييرية ميين واقيييييات �سم�سية تخلو من  اأيييرييي�ييص عيين وجيييود  حتيييّدث 
الأفوبنزون. حتتوي اأكرث املنتجات املثبتة والآمنة على الزنك والتيتانيوم 
ب�سرط األ تكون بن�سخة م�سّغرة اأو على �سكل رذاذ. تبقى الكرميات اأف�سل 
ال�سم�سية �سبيهة  الواقيات  ال�سلبية، تبدو تلك  الناحية  من غريها: )من 

برتكيبة الطبا�سري(.
من  م�سنوع  �سم�سي  واٍق  على  الأمريكية  والييدواء(  الغذاء  )اإدارة  �سادقت 

الأفوبنزون للمرة الأوىل يف عام 1988.
اإذا مل جتد واقياً �سم�سياً يخلو من الأفوبنزون، من الأف�سل اأن ت�ستعمله 
حماية،  دون  من  مطولة  فييرتات  ال�سم�ص  لأ�سعة  ب�سرتك  ُتعّر�ص  اأن  بييدل 
بينما  اأولية  تييزال  ل  العن�سر م�سراً  التي تعتر هذا  البحوث  اأن  �سيما  ل 
ُتعتر البحوث التي تربط بني حروق ال�سم�ص وبني زيادة خماطر الإ�سابة 

بال�سرطان جازمة.
ال�سم�ص  حلروق  التعر�ص  بني  الختيار  اإىل  ا�سطررت  )اإذا  اأيري�ص:  ختم 
وا�ستعمال واٍق �سم�سي يحمل بع�ص املخاطر، من الأف�سل على الأرجح اأن 

ت�ستعمل الواقي ال�سم�سي(.

املاء البارد خال ال�ستحمام يعمل على اإخماد اللتهاب

حروق ال�سم�س... كيف نتفاداها ونعاجلها
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2016/5897 

                           املنذرة :  بنك اإت�ص اإ�ص بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود 
املنذر اليه : حممد ريحان مري�سنت  - )جمهولة حمل القامة(. 

يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�سهيالت املوؤرخ يف  11 مايو 2008 ، وامل�ستندات الخرى ذات العالقة واملرمة 
مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره 9.174.022/73  درهم اإماراتي ) ت�سعة مليون ومائة واربعة و�سبعون الف 

واثنان وع�سرون درهم وثالثة و�سبعون فل�ص( مت�سمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر 
مقابل هذا الدين قام املنذر اليه )ب�سفته الراهن( وك�سمان للدين مبنح رهنا عقاريا تاأمينيا للمنذر )الرهن 
العقاري( وذلك على العقار ، ال�سقة رقم 2523 ، الطابق 5 ، بلالزو فري�سات�سثي ، اجلداف ، الواقعة على قطعة 
الر�ص 460 ، دبي ، الإمييارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�سجيل هذا الرهن ل�سالح املنذر وفقا لال�سول 

لدى دائرة الرا�سي والأمالك يف دبي بتاريخ  1 مار�ص 2016.  
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�سعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�سعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون رقم )14( 

ل�سنة 2008 ال�سادر يف �ساأن الرهونات يف اإمارة دبي. 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�سعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، فو�ست حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�سعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�سره يف 
ال�سحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�سري يف ت�سديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�سر هذا العالن. �سنقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدمي 

بطلب اىلاملحكمة للح�سول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان التايل : �ص ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او على 

الرقم : 971-04-3904722+  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15

اإع����������ان
لعمال  اخلم�سة  ال�سيييييادة/النجوم  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الملنيوم والزجاج رخ�سة رقم:2095561 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اجمد اقبال عبدالغني %100
تعديل وكيل خدمات/ ا�سافة �سامل قران النوبي مزينة العامري

تعديل وكيل خدمات/حذف �سامل قران النوبي مزينة العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يا�سر ن�سري ا�سغر علي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/2709

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/07/18 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سدها كاترينا فا�سون �س.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                     الو�سف                  �سعر التقييم  

                                              اغرا�س متنوعة                      20،465 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12377 بتاريخ 2018/7/15   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/2422

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/07/18 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سدها موناركي للتجاره العامه �س.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�سف              �سعر التقييم  

                                                        كاونرت خ�سب                   2،520 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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ب�سبب احلكة  ال�سيدات  الكثري من  تنزعج 
الراأ�س،  بفروة  يحيط  ال��ذي  والحمرار 
هذه  مع  ترتافق  قد  التي  اللتهابات  مع 

امل�سكلة.
ال�سرورية،  الن�سائح  لِك هذه  نقّدم  لذلك 
للعناية بفروة الراأ�س املتهّيجة وحمايتها 
قد  التي  الأخرى،  اجلانبية  العوار�س  من 
ب�سكل  معاجلتها  يتم  مل  ح��ال  يف  تظهر 

تام:

امل�سكات، والتي من  الكثري من  الفعالة يف حل  املنزلية  اأهم العاجات  الكثريون كاأحد  �سنفه 
اأهمها ت�ساقط ال�سعر، ومِلَ ل؟ وهو لديه القدرة على تطويل ال�سعر، بل والق�ساء نهائًيا على 
رخي�سة  مكونات  ذات  ال�سحرية  الثوم  فو�سفات  فقط،  هذا  ب�سياته.لي�س  وتقوية  ت�ساقطه 
هذه  ببع�س  �سيدتي  اإفادتِك  اليوم  قررنا  لذلك  تطبيقها،  اإىل  اللجوء  �سهولة  يعني  ما  الثمن، 
الو�سفات؛ حتى ت�ستعيدي طول �سعرِك القدمي، ولكن قبل ذلك تعريف معنا اأوًل على فوائده:

فوائد الثوم:
ويحد  ال�سعر  منو  من  ي�سرع   1-

من ت�ساقطه.
املوجودة  النحا�ص  -2 تعمل ن�سبة 

به على زيادة �سماكة ال�سعر.
احليييدييييد  مييييكييييون  عييييين  اأميييييييا   3-
امليييوجيييود بييداخييلييه، فييييي�ييسيياعييد على 
و�ييسييول كمية اأكييير ميين اليييدم اإىل 

فروة الراأ�ص.
عالية  نيي�ييسييبيية  عييلييى  يييحييتييوي   4-
ميين فيييييتييامييني )�ييسييي( الييييذي يعزز 
وبالتايل  الييكييولجييني،  اإنيييتييياج  ميين 

امل�ساعدة على حتفيز منو ال�سعر.
لكيفية  نيينييتييقييل  دعييييييينيييا  والآن.. 

تطبيق الو�سفات:

ال�������ث�������وم 
وزي�������ت 

الزيتون
- املكونات: ثوم وزيت زيتون.

- طريقة التح�سري:
زجاجة  اأح�سري  الييبييداييية،  يف   –
ف�سو�ص  بها  وانقعي  زيتون،  زيت 

الثوم.
بتغليف  ذلييييييك  بيييعيييد  قييييومييييي   –
الزجاجة من اخلارج بكي�ص اأ�سود، 
ي�سل  ل  مظلم  مييكيياٍن  يف  و�سعيها 

اإليه ال�سوء ملدة اأ�سبوعني.
الزيت  املدة، دفئي  انق�ساء  – بعد 
ثم  ال�سعر،  على  ا�ستخدامه  قبل 
يف  وا�ستمري  منا�سبة  كمية  خييذي 
ربع  اإىل  ت�سل  ال�سعر مدة  تدليك 

�ساعة.
�سعرِك  عييلييى  اخلييليييييط  اتييركييي   –
تيييقيييل عن  ل  فيييييرتة 
�ييييسيييياعييييات،   9

وليييكييين ل تيينيي�ييسييي تييغييطييييية اليييراأ�يييص 
جيًدا.

الدافئ،  باملاء  �سعرِك  ا�سطفي   –
بيييعيييد انيييقييي�يييسييياء الييييوقييييت املييييحييييدد، 
عقب  الييينيييتيييييييجييية  و�يييسيييتيييالحيييظيييني 
الييييتييييزامييييِك بيييهيييذه اليييو�يييسيييفييية مرة 

اأ�سبوعًيا ملدة 3 اأ�سهر.

 الثوم والب�سل
املكونات: 5 ف�سو�ص 
ثوم مقطعة، وب�سلة 
ييييييتيييييم تيييقييي�يييسيييييييميييهيييا 
قطع،  اأربييييييييييع  اإىل 
�سدر  مييييالعييييق  و3 
مييييطييييحييييون، وزييييييت 

زيتون، وماء.
طريقة التح�سري:

و�سعي  منا�سًبا،  اإنيييياًء  جييهييزي   –
فيه كميات الب�سل والثوم املُقدرة، 
اإليييييهييا كمية ميين املاء  اأ�ييسيييييفييي  ثييم 
�سعرك(  ح�سب  عييلييى  )حتييددييينييهييا 

و�سعيها بعد ذلك على النار.
اللون  اإىل  املييياء  يتحول  حييني   –

الأ�سفر،
والثوم  الييبيي�ييسييل  بت�سفية  قييومييي   
باقي  عليها  ا�سكبي  ثييم  املييياء،  ميين 
عجينة،  تيي�ييسييبييح  حييتييى  امليييكيييونيييات؛ 

واتركيها حتى ترد.
العجينة  �سعي  مت�ساٍو،  ب�سكل   –
ملدة  واتركيها  الييراأ�ييص،  فييروة  على 
ال�سعر  ي�ستفيد  لكي  �ساعة؛   12

منها.
الو�سفة  هييذه  بييتييكييرار  ُين�سح   –

مرة اأو اثنتني اأ�سبوعًيا.

النعناع .. فوائد عديدة للمراأة احلاملالثوم.. احلل ال�سحري لعالج ت�ساقط ال�سعر

املاء الفاتر لغ�سل �سعرك
ا�ستخدمي املاء الفاتر لغ�سل �سعرِك اأثناء ال�ستحمام، 
وقومي بتدليك فروة الراأ�ص بانتظام، لتن�سيط الدورة 
الدموية من دون فركها ب�سكل كثيف، لأنها ل تفيد 

�سعرِك، بل ت�سّره وُتكرث من الإفرازات املزعجة.

ا�ستخدام �سامبو خاٍل من الكحول
واخلايل  امللّطف  ال�سامبو  ا�ستخدام  ال�سروري  من 
من الكحول والعطور، واملواد الكيميائية، وا�ستبدالها 
بال�سامبو امل�سنوع من املواد الطبيعية، والزيوت التي 
تنّظف ال�سعر من دون اأذّيته اأو ال�سماح لالإفرازات من 

التكاثر وت�سّبب احلكة.

ال�ستعانة مب�ستح�سرات الزيوت
�سعي مرتني يف الأ�سبوع م�ستح�سرات خا�سة حتتوي 
على جمموعة من الزيوت الطبيعية، التي تعمل على 
العناية بفروة الراأ�ص ب�سكل كامل، ملنع تهّيج واإفرازات 
اأّي تييراكييمييات وخاليا  بييياإزالييية  اليييراأ�يييص. فييتييقييوم  فيييروة 
حال  يف  الق�سرة  من  التخّل�ص  على  تعمل  كما  ميتة، 

وجودها.
تنزعج الكثري من ال�سيدات ب�سبب احلكة والحمرار 
التي قد  الييراأ�ييص، مع اللتهابات  الييذي يحيط بفروة 

ترتافق مع هذه امل�سكلة.

للعناية  ال�سرورية،  الن�سائح  هييذه  لييِك  نقّدم  لذلك 
املييتييهييّيييجيية وحييمييايييتييهييا ميين العوار�ص  اليييراأ�يييص  بييفييروة 
يتم  قييد تظهر يف حييال مل  الييتييي  الأخييييرى،  اجلانبية 

معاجلتها ب�سكل تام:

املاء الفاتر لغ�سل �سعرك

ا�ستخدمي املاء الفاتر لغ�سل �سعرِك اأثناء ال�ستحمام، 
وقومي بتدليك فروة الراأ�ص بانتظام، لتن�سيط الدورة 
الدموية من دون فركها ب�سكل كثيف، لأنها ل تفيد 

�سعرِك، بل ت�سّره وُتكرث من الإفرازات املزعجة.
ا�ستخدام �سامبو خاٍل من الكحول

واخلايل  امللّطف  ال�سامبو  ا�ستخدام  ال�سروري  من 

من الكحول والعطور، واملواد الكيميائية، وا�ستبدالها 
بال�سامبو امل�سنوع من املواد الطبيعية، والزيوت التي 
تنّظف ال�سعر من دون اأذّيته اأو ال�سماح لالإفرازات من 

التكاثر وت�سّبب احلكة.

ال�ستعانة مب�ستح�سرات الزيوت
�سعي مرتني يف الأ�سبوع م�ستح�سرات خا�سة حتتوي 
على جمموعة من الزيوت الطبيعية، التي تعمل على 
العناية بفروة الراأ�ص ب�سكل كامل، ملنع تهّيج واإفرازات 
اأّي تييراكييمييات وخاليا  بييياإزالييية  اليييراأ�يييص. فييتييقييوم  فيييروة 
حال  يف  الق�سرة  من  التخّل�ص  على  تعمل  كما  ميتة، 

وجودها.

عدم ربط ال�سعر
الظهر،  على  �ييسييعييرِك  اإ�ييسييدال  امل�ستطاع  قييدر  حييياويل 
فهذه  ب�سدة.  اخللف  اإىل  مربوًطا  اإبقائه  جتّنب  مع 
اخلييطييوة تيي�ييسييّبييب ليييِك النيييزعييياج وتييزيييد ميين م�سكلة 
احل�سا�سية، وقد ت�سبح فروة الراأ�ص موؤملة عند مل�سها.

عدم  عييلييى  ال�سم�ساحر�سي  لأ�ييسييعيية  الييتييعييّر�ييص  عيييدم 
طويل،  لوقت  ال�سم�ص  لأ�سعة  الراأ�ص  فييروة  تعري�ص 
لأنها  اخلييروج،  حال  يف  ال�سميكة  القبعات  وا�ستخدام 
�ستزيد من اللتهابات التي حتيط بفروة الراأ�ص، ولن 

تتمكني من معاجلة هذه امل�سكلة ب�سكل �سريع.

تفاحة يف اليوم تبعد
 عنك �سبح التجاعيد

الطازجة  بالفاكهة  غنيا  غييذاء  تناولن  الييالتييى  الن�ساء  اأن  العلماء  وجييد 
�سن  التجاعيد عندما جتييياوزن  ميين  اأقيييل  عييدد  كييان لديهن  واخليي�ييسييراوت، 

ال�ستني، مقارنة بالن�ساء الالتى مل ينتظمن فى تناول غذاء �سحي.
ووجد الباحثون يف “مركز اإيرا�سمو�ص الطبى” فى مدينة “روتردام” يف 
وجه  على  توؤثر  ل  اأنها  يبدو  الطعام  من  خا�سة  نوعية  تناول  اأن  هولندا 
الييرجييل.. وكيييان لييدى الن�ساء الييالتييى تيينيياوليين املييزيييد ميين اخلييبييز واللحوم 
الكحوليات  تناول  ترك  كذلك  التجاعيد،  من  مزيد  واحللويات  احلمراء 

اآثارا �سلبية على تقا�سيم الوجه.
يكون  اأن  ميكن  الفاكهة  من  خفيفة  وجبة  تناول  اأن  اإىل  النتائج  وت�سري 
بديال اأرخ�ص بكثري من كل م�ستح�سرات التجميل والكرميات وزجاجات 
الغ�سول التى تعمد الكثري من الن�ساء على اإ�ستخدامها ليبدو اجللد اأكرث 

�سبابا واأ�سغر �سنا.
�سنويا  اإ�سرتلينى  جنيه  مليون   120 من  يقرب  ما  الريطانيات  وتنفق 
على كرميات الوجه امل�سادة لل�سيخوخة، فيما ينفقن املاليني على املقويات 
البوتوك�ص  على  الطلب  ي�ستمر  الأثناء،  ويف هذه   .. والأم�سال  واملرطبات 
ال�سابات  %50 بني  الييذي يك�سر التجاعيد يف الرتييفيياع، مع زيييادة بن�سبة 

اللواتي يعانني من التجاعيد يف ال�سنوات الأخرية.

غييالييًبييا ميييا تييتيي�ييسيياءل امليييييراأة ميينييذ حلييظيية علمها 
تتناولها  اأن  ميكن  التي  الأطعمة  عن  بحملها 
والأطعمة التي يجب اأن تتفاداها من اأجل �سري 

عملية احلمل يف �سكٍل طبيعي و�سليم. 
اأن  اإّل  اليييعيييدييييدة  اليينييعيينيياع  فيييوائيييد  وعييلييى رغييييم 
عملية  ي�سر  اأن  اإمييكييان  عيين  تكاثرت  الأقيياويييل 

�سري احلمل. 
فهل النعناع م�سر للحامل؟

النعناع  اأن  اإىل  الييدرا�ييسييات،  ميين  العديد  ت�سري 
للمراأة  ميكن  التي  الأطعمة  لئحة  على  يبقى 
خالل  فوائده  كثرًيا  فتتعّدد  تناولها.  احلامل 

هذه الفرتة، واأبرزها:

• ت�ساعد رائحة النعناع املنع�سة على التخّل�ص 
من الغثيان ال�سباحي الذي تعاين منه معظم 
انقبا�سات  وترخي  احلمل  فرتة  خالل  الن�ساء 

املعدة.
فييمييا عييلييى املييييراأة الييقيييييام بيييه، هييو غييلييي م�سحوق 
النعناع اأو بع�ص من اأوراقها الطازجة و�سربها 

لكي ت�سعر بالراحة الفورية.

اإنها  اإذ  واإنتفاخ  بحرقة  احلامل  املراأة  • ت�سعر 
من اأعرا�ص احلمل ال�سائعة. 

يف هذه احلالة، 
ميكن للمراأة �سرب ع�سري النعناع مع الليمون 
ت�سهيل  على  ي�ساعد  اإنييه  اإذ  �سباح  كل  والع�سل 

عملية اله�سم.

التقّلبات  ميين  احلييمييل  خييالل  املييييراأة  • تييعيياين 
التي  الييهييرمييونييييية  الييتييغييريات  ب�سبب  املييزاجييييية 

حت�سل يف اجل�سم.
 لذلك، تن�سح املراأة بتناول النعناع لقدرته على 
اإىل  اإ�ييسييافييًة  امليييزاج  الأعيي�ييسيياب وحت�سني  تهدئة 

معاجلة الإرهاق النف�سي والإكتئاب.

احلامل  املييراأة  عند  الإ�سهال  م�سكلة  تكون   •
ا.  م�سكلة �سائعة جدًّ

النعناع  خييالل  من  عالجها  للمراأة  ميكن  لكن 
معوية  نزلت  �سببه  الإ�سهال  كان  اإن  ا  خ�سو�سً

اأو اإلتهابات.

الأعرا�ص  من  اللثة  ونزيف  التهاب  يعتر   •
ا خالل احلمل. ال�سائعة اأي�سً

هذه  ميين  للحد  النعناع  �ييسييراب  ميكن  لييذلييك،   
امل�سكلة واحل�سول على رائحة فم منع�سة.

ولكن يف جميع الأحوال تختلف الأعرا�ص من 
حامل لأخرى،

اأي  اتخاذ  قبل  الطبيب  با�ست�سارة  ين�سح  لييذا   
تدابري خا�سة ب�سحة احلمل. 

اعتني بفروة راأ�سك وجتنبى 
اللتهابات با�ستخدام املاء الفاتر
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ال�سخ�سيتني  بييييني  اليييييرابيييييط  يييي�يييسيييّكيييل 
 ،Thoroughbreds الرئي�ستني يف
الثلج  لييييوَحييييي  بييييني  اأ�ييييسييييح  مبيييعييينيييى  اأو 
الب�سريني هذين، القلب الأ�سود الناب�ص 
لييفيييييلييم اليييكييياتيييب واملييييخييييرج كيييييوري فنلي 
�سوداوي  عمل  وهييو  الأول،  ال�سينمائي 
عييين فييتيياتييني �ييسييريييرتييني يييعيير�ييص الأطييير 
قتل  جلييرمييية  والأخييالقييييية  اللوج�ستية 
تنفذها �سديقتان. امل�ستهدف زوج والدة 
ليييييلييي، ميييييارك )بيييييول �ييسييبيياركيي�ييص( اليييذي 
ينغ�ص حياتها، مع اأن ثروته ُتعتر �سبب 
الظاهر  يف  عليها،  حُت�سد  بحياة  متتعها 

على الأقل.
يدور اأكر جزء من اأحداث الفيلم داخل 
منزل فاخر يف �سواحي كونيكتيكت تعي�ص 
)فران�سي  الغبية  والدتها  مع  ليلي  فيه 
�ييسييويييفييت( وزوجييييهييييا الييبييغييييي�ييص. ييييروي 
�سابتني  ق�سة   Thoroughbreds
غريبتي الأطوار �سئمتني تقرران حتويل 
ملمو�ص.  دميييوي  واقيييع  اإىل  بعيد  خيييييال 
 Doubleبي العمل  هذا  ت�سبيه  ميكننا 
مل�سة  مع   Rope اأو   Indemnity
العنوان،  ي�سّكل  كذلك  اأنثوية.  ع�سرية 
الذي ي�سري اإىل الأح�سنة الأ�سيلة التي 
الراقي،  احلييي  ذلييك  ا�سطبالت  يف  ُتربى 
يف  تو�سيحه  على  الق�سة  حتر�ص  رمييزاً 
حلظاتها الأقل رقة: ماذا يحدث عندما 
باإ�ساءة  جميلتان  اأ�سيلتان  فر�ستان  تبداأ 

الت�سرف؟

مهارة املخرج
ييي�ييسييّكييل هيييذا الييعييمييل بييرهييانيياً عييلييى مهارة 
ت�ستحق  الأجوبة  اأن  يوؤكد  الييذي  املخرج 
ليييك مت�سية  تيييبيييدو  ل  قيييد  انيييتيييظيييارهيييا. 

تعانيان  مييراهييقييتييني  ميييع  دقيييييقيية   90
اأن  اإل  ممييتييعيية،  فييكييرة  للمجتمع  الييعييداء 
خبيثة  متعة  امل�ساهد  متنح  م�ساهدتهما 
غريبة، رمبا لأنهما تبدوان غري اآبهتني 

بوجودك اأو مبوافقتك.
عيييييليييييى نيييييحيييييو ممييييييياثيييييييل، ييييي�ييييسييييّكييييل ذليييييك 
امليييييينييييييزل حمييييييييور اأعيييييييميييييييال الييييييرعييييييب يف 
املكان  اإنييييه   .Thoroughbreds
واأماندا،  ليلي  فيه  جتييدد  اليييذي  املييثييايل 
بيييحيييجييية جيييلييي�يييسيييات اليييتيييعيييليييييييم اخليييا�يييسييية، 
اإل  الطفولة  يف  بيييداأت  التي  �سداقتهما 
اأنها دخلت مرحلة من اخلمول. تعّر�ست 
هاتان الفتاتان كلتاهما للنبذ اأخرياً اإمنا 
لأ�سباب خمتلفة متاماً: ُطردت ليلي من 
الأدبية، ما  امللكية  �سرقة  بتهمة  املدر�سة 
هّدد فر�سها بدخول اجلامعة. يف املقابل، 
نييفيي�ييسييي لأنها  لييتييقييييييييم  اأمييييانييييدا  تييخيي�ييسييع 

ارتكبت اأعمال عنف �سد ح�سان.
اأملك  الييبييداييية: )ل  اأميييانيييدا ميين  تييذكيير 
بهذا  تديل  كانت  و�سواء  البتة(.  م�ساعر 
الكالم كمالحظة اأو كتعبري عن مبادئها 
اأداء كيييوك اخليييايل من  عييمييوميياً، فيييييوؤّكييد 
امليي�ييسيياعيير عييلييى نييحييو خميييييف �ييسييدق هذه 
اأماندا  اإحيي�ييسييا�ييص  عييييدم  لييكيين  الييكييلييمييات. 
الييفييرح والأ�سى  مييثييل  الييكييامييل مبيي�ييسيياعيير 
م�ساعر  بييل  وحييدهييا  هييي  م�ساعرها  )ل 
ب�سرية  مينحها  اأييي�ييسيياً(  بييهييا  املحيطني 
باإمكانها  بيييات  فييقييد  تييرحييم.  وا�ييسييحيية ل 
اخييييييرتاق تييلييك الييطييبييقييات اليييزائيييفييية من 
دفاعات  اإىل  لييتيي�ييسييل  اليييكييياذبييية  امليي�ييسيياعيير 
اجلميع النف�سية، خ�سو�ساً ليلي. نتيجة 
لذلك، تبدو وح�ساً خميفاً ثاقب النظر.

توؤديها  الييتييي  ليلي،  تييبييدو  ل  املييقييابييل،  يف 
اله�سا�سة  ميييين  بييي�يييسييييء  تييياييييليييور-جيييوي 

 The يف  قدمتها  الييتييي  املقلقة  املييوؤثييرة 
Witch، عدمية امل�ساعر بقدر اأماندا. 
بالغ�سب،  اليي�ييسييعييور  بيياإمييكييانييهييا  زال  فييمييا 
ت�سرفاته  ب�سبب  مييارك  جتيياه  خ�سو�ساً 
ترغب  عندما  ولكن  املت�سلطة.  العنيفة 
اأميييانيييدا وتالعبها  انييفيي�ييسييال  يف حميياكيياة 
�سريعة  اأنها  يتبني  بالظروف مل�سلحتها، 

التعّلم على نحو خميف.

خطة ب�سعة
خمدرات  تاجر  لعرتا�ص  معاً  تتاآمران 
حملي ُيدعى تيم )الراحل اأنتون يل�سني 
يف اإحدى م�ساركته امل�سورة الأخرية التي 
لدفعه  وابييتييزازه  اجلمهور(  اإزاء  ُتعر�ص 
اإىل تنفيذ خطتهما الب�سعة. ي�سفي اأداء 
يل�سني مل�سة من احلزن، والريبة، والياأ�ص 
الب�سري التام اإىل هذا اخلليط. ول �سك 
يف اأنك ت�ستمتع بكل حلظة مت�سيها معه 

على ال�سا�سة،
 مع اأن الق�سة ل تنجح يف دمج ظهوره يف 

جمرياتها واإنهائه.
اأن  واقييييع  ي�سيف  ذلييييك،  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 
اإىل  تيم مييرّوج ب�سيط يحلم باأن يتحّول 
الهجاء  نفحة من  كبري  تاجر خمييدرات 
على  الفيلم.  هييذا  حبكة  اإىل  التقليدي 
نحو مماثل، متلك اأماندا رغم وقاحتها 
الييييبييييارزة وهيييمييياً ميي�ييسييابييهيياً، فييتييحييلييم ب�سق 
معترًة  اليينييجيياح،  نحو  ب�سرعة  طريقها 

�ستيف جوبز مثالها الأعلى.

لقطات مميزة
التقليدي  القلب  البوح مبكنونات  يحتّل 
هذا  يف  فنلي  اأهيييداف  اإزاء  ثانية  مرتبة 
ل  الفتاتني  هيياتييني  اأن  �سحيح  الييعييمييل: 

اأنه  اإل  اأميييير،  اأي  اأو  اأحيييد  بييياأي  تييكييرتثييان 
يحدث،  ما  كل  رغييم  لأمرهما،  يهتّم  هو 

ويدفع امل�ساهد اإىل القيام باملثل.
Thoroughbreds ت�سل�ساًل  يبني 

ت�سميم  خييالل  يتجلى من  اليييذروة  نحو 
اإطاره ومو�سيقاه. فنالحظ اأن الت�سويق، 
يف لقطة  تندمج معاً  واحليييدة  والييرعييب، 

واحدة مميزة.

قررتا حتويل خيال بعيد اإىل واقع دموي ملمو�س

�سديقتان تنفذها  قتل  جرمية  عن   ..  Thoroughbreds

اأرجون كابور يعرتف
 بحبه لت�سارليز ثريون!!

اإىل  اآخيير  ا�سًما  اأ�سافت  ثييريون  ت�سارليز  اأفريقية  اجلنوب  املمثلة  اأن  يبدو 
الذي  كابور،  اآرجييون  بوليوود  ال�سم هو ممثل  وهييذا  بها.  املعجبني  قائمة 

يبدو وكاأنه من اأ�سد املعجبني بها. 
يف الوقت الذي تعاونت فيه هوليوود وبوليوود مًعا يف عدد من املنا�سبات، 
اإل اأن الأحدث هو م�ساركة  اأو خارج ال�سا�سة،  �سواء كان ذلك على ال�سا�سة 
اأرجييييييون ليي�ييسيييييًئييا ميييثيييرًيا لييالهييتييمييام حييييول ثيييييريون عييلييى ميييوقيييع التوا�سل 

الجتماعي.
وموؤخرا �سارك اأرجون عر ح�سابه ال�سخ�سي مبوقع م�ساركة ال�سور، ون�سر 

لقطة �سا�سة ثريون من برنامج درد�سة. وكتب اأرجون "اأحب هذه املراأة".
املعجبني طويلة جدا،  ت�سارليز من  اإن قائمة  الوحيد، حيث  اأرجييون لي�ص 

متتد لت�سمل 3.5 مليون.
و�ييسييوف يجتمع مع  مييتييعييددة.  اأفيييالم  اأرجييييون يف  الييعييمييل، يعمل  على جبهة 
Namestey England، بالإ�سافة  ممثلته بارنيتي �سوبرا يف فيلم 
كما   .Sandeep Aur Pinky Faraar الييثيياين  فيلمهما  اإىل 
�سي�سارك م�ساحة ال�سا�سة مع �ساجناي دوت وكريتي �سانون يف فيلم الدراما 

جاواريكر. اأ�ستو�ص  "بانيبات" للمخرج 

النجمة الهندية عائ�سة 
تاكيا تتلقى تهديدات

الييدييين فرحان  �ييسيياميياجييوادي، عييز  اأعييليين �ساحب مطعم وابيين زعيم حييزب 
عزمي �سل�سلة من التغريدات التي تزعم اأن �سقيقته وزوجته واأمه تعر�سن 

للمطاردة والتهديد وامل�سايقة من قبل اأحد املتنازعني.
ومع ذلك، مل يك�سف عن هوية املتقا�سي.

الإنرتنت  �سبكة  عييلييى  الجييتييميياعييي  الييتييوا�ييسييل  مييوقييع  اإىل  فييرحييان  انييتييقييل 
تاكيا  عائ�سة  بوليوود،  زوجته وممثلة  اإن  قال  للم�ساركة يف حمنته، حيث 
والتهديد من  وامل�سايقة  للمطاردة  تتعر�ص  كانت   ،Ayesha Takia

�سخ�ص ح�سل موؤخًرا على رقم تاكيا وبداأ يف اإر�سال ر�سائله امل�سيئة.
و�سو�سما  مييودي  نييارنييدرا  اليييوزراء  برئي�ص  فييرحييان  ات�سل  لييه،  تغريدة  ويف 

�سواراج مل�ساعدة الأ�سرة على اخلروج من دائرة اخلطر.
اأن  بعد  لكن  بالغاته.  على  الييرد  بعدم  مومباي  �سرطة  فرحان  اتهم  كما 
الجتماعية،  الإعيييالم  و�سائل  على  النت�سار  �سريعة  التغريدات  اأ�سبحت 
تدخل مفو�ص لل�سرطة )القانون والنظام( يف امل�ساألة واأكد اأن عائلة فرحان 
ال�سرطة  يف  كبريا  م�سوؤول  اأي�سا  اتهم  الييذي  عزمي،  اآميينيية.وكييان  �ستكون 
والأم   Ayeshatakia@ "زوجتي  كتب  قد  مكاملاته،  على  الييرد  بعدم 
@ والأخوات يتعر�سن للم�سايقة والتهديد باملطاردة من �سابط �سرطة 

اأو  مكاملاتي  على  الرد  رف�ص   MumbaiPolice #dcpDahiya
ر�سائلي".

تقول  م��ي��زات��ك(،  اأب����رز  لي�س  )ال��ت��ع��اط��ف 
)ليلي(  ل�سديقتها  كوك(  )اأوليفيا  )اأماندا( 
)اأنيا تايلور- جوي( يف فيلم الت�سويق النف�سي 
Thoroughbreds. وبحلول تلك املرحلة 
من هذه الق�سة، �سيبدو لك انتقادها اإما فارغًا 
من كل معنى اأو مرائيًا اإىل اأبعد احلدود، مبا 
اأنها تتفّوق على )ليلي( باأ�سواط يف بعدها عن 

نطاق امل�ساعر الب�سرية الطبيعي.

لغة اجل�سد تك�سف حقيقة 
م�ساعر النجم جا�سنت بيرب

التقارير  اأن  ميين  الييرغييم  على 
خطوبة  خيييير  نييي�يييسيييرت  اليييتيييي 
جا�سن بير وهايلي بالدوين 
�سائعة  فيييييياإن  �يييسيييادمييية،  بيييييدت 
ارتييبيياطييهييمييا ظييهييرت ميينييذ عام 

2016؛ 
خييا�ييسيية بييعييد ظييهييور بييييير مع 
�سيلينا  اليي�ييسييابييقيية  �ييسييديييقييتييه 
قليلة  اأ�ييسييابيييييع  قييبييل  غييوميييييز 
من عييودة عالقته مييّرة اأخرى 
وارتباطهما  بالدوين  بهايلي 
جا�سن  اأن  كيييميييا  اليييفيييعيييليييي، 
فيها  يقول  التي  اأغنيته  ن�سر 
التي  �سديقتي"  "�ساأدعوِك 
جعلت جمهوره على يقني من 
القريب  يف  ارتباطهما  اإعييالن 

العاجل.

لغة اجل�سد
وكل هذا تاأكد اأي�ساً مع خبرية 
 Blanca" اجلييي�يييسيييد  ليييغييية 
باأن  �سّرحت  التي   "Cobb
لييغيية جيي�ييسييد جييا�ييسيين بييييير مع 
�سيلينا  اليي�ييسييابييقيية  �ييسييديييقييتييه 

غييوميييييز خمييتييلييفيية متيييامييياً عن 
بالدوين،  هايلي  مع  طريقته 
زوجته  تيي�ييسييبييح  اأن  املييفييرت�ييص 

امل�ستقبلية.
يييي�يييسيييري خلف  كييييييان جيييا�يييسييين 
�سيلينا دائماً بدًل من اأن يكون 

اإىل جوارها؛ 
لي�سا  اأنهما  يييدّل على  وهييو ما 
الذي  الأمييير  بييقييوة،  مرتبطني 
اأكيييدتيييه بييالنييكييو، ميي�ييسييرية اإىل 
ال�سور  يف  بهما  فوجئت  اأنييهييا 
لهما  الُتقطت  التي  التذكارية 
يف يوم احلب والتي ظهرا فيها 
اأحدهما  يييعييرف  ل  وكيياأنييهييمييا 
يييديييهييمييا ل  اإن  الآخييييييير، حييتييى 

تتالم�ص،
م�ساعر  اأّي  بينهما  ولييييي�ييسييت   

حب وا�سحة.
وعلى النقي�ص، يظهر جا�سن 
وهو ي�سري جنباً اإىل جنب مع 
مي�سك  ل  اأنهما  ورغييم  هايلي 
اأو حتى  الآخييييير  ييييد  اأحيييدهيييميييا 
ينظر اإليه يف بع�ص �سورهما، 
اأقيييرب كثرياً  اأنهما  كييوب  تييرى 

ج�سدهما  لييغيية  "اإن  وتيييقيييول 
توؤكد ارتباطهما بقوة".

لغة اليد
وقد ظهرت بع�ص ال�سور التي 
وهي  و�سيلينا  جا�سن  جمعت 
تييظييهيير يييدهييا الييعييليييييا فييييوق يد 
جا�سن؛ ما يعني اأنها هي من 
القيادة يف العالقة  يتوىّل دور 
خبرية  ذكييرتييه  مييا  ح�سب  على 

لغة اجل�سد.
وتوؤكد اأي�ساً اأن من ال�سروري 
اأن يعّر كل طرف يف العالقة 

عن نف�سه،
على  الهيمنة  دون  ميين  ولكن   
الطرف الآخر، لأن هذا الأمر 
�ييسيييييحييدث ميي�ييسيياكييل كييبييرية مع 

مرور الوقت.
مت�سابك  جا�سن  ويييبييدو  هييذا 
الأ�ييييييسييييييابييييييع مييييييع هييييايييييلييييي يف 
اأنه  مييا يعني  �ييسييورهييمييا؛ وهيييو 
الييقييائييد يف هيييذه الييعييالقيية ول 
توتر  عالمات  اأّي  عليه  تظهر 

ويبدو اأنه اأكرث راحة معها.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

اأحمد الزرعوين

الن�سـانـي يــحـــــتـــــرم  مــــــــا 

ال�سـبـاين ــن  ـــ م كـــــان  اإن 

مـيـزانـي لــــــــه  ال�سـهـم 

البـانـي الــ�ــســبـــــاب  ذا  ــا  ـــ ي

الــدلـــــهـــــانـــــي تــقـــــلـــــد  ال  و 

ـــي ــــ ـــدان ـــــــردي وال ــــــرى ال وت

الــيـــود بـخـ�ســال  اإال 

مــــــــعــــــــدود كــــــــهــــــــل  واال 

عــــــــود ـــدر  قــــ او  ــه  حــ�ــســمـــ

بـجـهـود ــم  ـــ ـــ ق و  بــــــــادر 

زود ـــم  ــــ ــــ وراه ــا  ـــ ـــ م ــي  ـــ ـــ ل

مـنـقـود �سعـيـهـم  فــي 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ممكن ت�سوي خري من غري ت�سوير ؟

                        اأو ت�سدي املعروف من دون مّنة ؟

اإنت تدور من ورا النا�س .. تقدير ؟

                         وال تدّور من ورى الرب .. ) جـنـة (

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ياعنيدة

ريــتـ�يــت
 

َمن .. والِع�ْسق يْكرَب ول �ساب �ساْب الِزّ

والوْقت يْهِدم ذْكرياتي .. وَيْبني

اأْن�َسى اخَلطا ِمن قْلب فيه الَوفا طاب

ب�ْس كيْف اأََبا اْن�َسى الّلي َغراَمه نَهْبني؟

******

تعايل اهديني ..  )كاٍم حْمزن(

ب�س امله�م  / ب�سوف�تج داويني

كْنج ق�سايد )بدر عبداملح�سن(

على كرث ما احبها  :  ُتبِكيني !!!

�لبيت مت�حد

كلنا خليفة
م��ا م��ن ج��دي��د.. ان��ت ال��ك��رمي اب��ن الكرمي

العظيم  واهلل  ب��و���س��ل��ط��ان..  ي���ا  ���س��وف��ك 

ح���ال   ط���ي���ب  و  ب���ع���ّز  ظ���ل���ك  يف  وال�������س���ع���ب 

م��ال ي�������س���واه  ���ع���ب.. ول  ال�������سّ امل�����ال  را������س 
اأ�صيل الكندي

#عبداهلل - الطلحي

ال����زم����ان ط������ول  ع���ل���ى   .. ���س��م��ع��ن��ا  م���ه���م���ا 
الأذان �����س����وت  ع����ل����ى  ي����ع����ا   ل������س�����وت 

وم����ه����م����ا ع����رف����ن����ا م�����ن ان������������واع  ال���ع���ط���ر
ولري�������������ح ي����ط����غ����ى ع�����ل�����ى ري���������ح امل����ط����ر

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

العيد ي�����س��ح��ك  ���س��ح��ك��ت��ه  يف  ال����ذي  ه���ذا 

����س���ي���ٍخ ل���ي���ا ك������رثت ع���ل���ي���ه ال���ل���واه���ي���د

م���واري���د ���س��ع��ده  ورك������اب  �����س����ّدروا  واإن 

وي������ب������ان م������ن غ������ر ال����ث����ن����اي����ا ه���ال���ه

ن�����س��ال��ه ب���ق���ع���ا  ك���ب���د  ي�������س���ح���ك وه������و يف 

ي���ب�������س���ر خ����وي����ه ب������ال������روا م�����ن ح��ب�����ال��ه

عيدة اجلهني


