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نهننالميمقتوننن  مد لأجتأننحملفل ننفمممننسماننأفرمد نن   

ا فاننام يمتأننف مملننسم لننناالمكمننعلم ي  ننف مملننسم

 آلخنن قسممم ببننبدم نن  عم ل اننحم لأننف عمك  نن  م

 لأع قننفرم لأا كاننامملننسم ننحماننبحم ل  ننف من نن م

مجتأحمقل نحم ل  لنام   نفلسم انت ولسمكانفرم لان  م

ممبننتهع ف مم ل  نن عم لاعننف م ل أنن تم لأجتهننعم   ننف م

 سممننسم بننلورمكأنن رمد ننف   مك ل ظنن  ملأننسمقننتأ

كدانفنرمبجبالمذلن م ل نن يمل ننف م لوبنالم م بنن ممنسم

مدلمآ نو ممان عر مذن  م ل نن يممنف و ممطفقتر..مثالممفذ ؟

دنننرمانن ع حمثأننسمك نن   م ننسمل ننف م  انن ممل ننرم

 جننف م آلخنن قسملأجنن  مدنننرم نن  م  يلتننم لمب   بننفرم

 سمذ  م لأجتأحمكا أضنسممأن  مك ن كعم عفل تنرمكذن م

 جننف م آلخنن قسملتننسملنن م ننفن  م ف ننرمقونن لمب   ب

قننف رقسمملننسم   قنن  مكل نننهالميمق أبنن  مبنن ل م  نن م

 ننعفر رمم تلاننامكمتعننع  مكبنن ل ملننسمقننتأ سممننسم

  و ونرمكذن م  مقن رمد مقت ن رمم  و قممنفمق نقملنر

ن يمذلنن م آلخنن قسمانن  نبرماننأ   مكانن  مم  فل ننا مننسم

 ،مذ  رمل رممب   رم سماب حم  و قم

تلخص فةةك يم ةةا اادةةت اد  فالمحبةةا ا ي يادةةاد   ةة

أمةةا التعةةااي االالةةد الةة ا ك فنةةد  ةةا  مةة  

 المنس ا 

       ال أدري هل شوهتنا احلياة أم أننا شوهناها بأيدينا

                                  

 سوسن الرقماني أ.
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كن يبقى أفضلها الوفاء، فهو من أروع الصفات، سواء كان تتعدد صفات البشر وتختلف ول
الوفاء لألشخخخخخخخخاأل من واألخوي واألبوين واألصخخخخخخخد اء  دين، حب أو، كلمة، عهد :الوفاء

 الدنياو و د  ال الكثير في وصخخخفا والتحدن عن موا فا التي ق تقدر بثمن،. الحياي(وشخخخري  

ها الحب والوفاء، واتر  البا ي لرب مسخخخ لة حسخخخابية، اهر  منها التعب والشخخخقاء، وا م  ل
 (.السماء
حلت ت فقد المخلو ات،نعم هللا بها على بعض أتصخخخر تل  الصخخخفة على البشخخخر فقه بل وق تق

ما نشخخخاود ونسخخخم  عن  صخخخأل الكالب م  أصخخخحابهم وكيف  ا  الكالب بصخخخفة الوفاء، وكثير
تها وي وفاء يمكن معرف و من أصخخخخخخخدع المشخخخخخخخاعر التي أنهم من أوفى وأخلأل الكائنات.

ين بزواج لبعضخخخهم ، فانها من أوم وأروع العال ات التي تسخخختمر بحب وتنا م وإخالأل األ

من  عندما تو ا ع وز مسخخخرعا من منزلا وتم دوسخخخا وحدث بالفعل في بريطانياالهرفين .

وعندما اسخخخخختيق  و د نفسخخخخخا في    بل هفل صخخخخخاير كان يقود درا تا وفقد الع وز الوعي
ب أن يسخخ لا إ ا كان بخير ، رد الع وز مسخخرعا نعم أنا بخير ولكن ي  المسخختشخخفى والهبيب

 لزو تي في أ وب فورا تع ب الهبيب وسخخخ لا عن السخخخبب فرد متلهفا ي ب أن أ وب حاق  
! !! دار الرعاية وي ب أن أحضخر معها و ت الا اء فهي مريضخة بالزوايمر تع ب الهبيب

     إ ابة الع وز صخخخخخخخادمة للهبيب  نتتاضخخخخخخخب فكالن تت كر ولن  رمايوي مريضخخخخخخخة بالزو
تذكرها وأحبهاا بل بمخا يحخد **يكفي أنني أ مام عينخ   فاء بمخا تراأ أ ن وراء فال يقخا  الو

ن  هر  وق  دوى من الكالم بدون العمل، وق في شخخخخخخخرعو بال تقوى، وق في رفي و بدو

 تستهي  قد ا فالحب بال إخالأل بناء بال أسا  والكريم إ ا وعد وفى ق تقه  أبد ا وع .وفاء

ما  كر كو د ع م هللا من شخخخ ن األوفياء واختصخخخهم بمنزلة الخليفة في األرض،  ..الوفاء با
ي ابية كبيري فالوفاء سمة محمودي لها آثار إ  .أن الوفاء بالعهد صفة مالزمة للرسل واألنبياء

يد فتز وّدوم،على حياي الفرد والم تم ، فعند معاملة النا  بخل  حسخخخخخن يكسخخخخخب ا نسخخخخخان 
الشخخخخخخخخأل  المحبّة في  لوب المحبّين، األمر ال ي ي عل العال ات بين النا  متزنة، كما أن

  .ال ي يتصف بالوفاء يكون  دوي لايرأ
لعهد ي  وتحق هلبا،خر دون الوفاء وو الصخخخدع بالوعد م  اآ :وفي الختام يمكننا القول ب ن

وروحا  فاء للشهيد ال ي ضحى بدماالو ننكرا با.أُبرم وعدم الخلل   د

تالي تكون بداية وزيمة حقيقية أمن  م تم  مما ي عل ال مم.مة من األأ ألية ل الوهن بال
  ، ل ل  ي ب أن يتمسخخللكسخخر م  أول أزمة يمر بها ال ي نعيش فيا ضخخعيف  دا  معرضخخا  

  ا.ين فيا واحترامهم وتقديروم لا نسخخخخخان بصخخخخخفة الوفاء ألنها تكسخخخخخبا ثقة اآخر

ء من أ ل عمل ما بصخخخخخدع خالأل، عندما يبلاا ا نسخخخخخان بمشخخخخخاعرأ كاملة، فالوفا التفاني
  أمور  عل هللا الوفاء  واما  لصخخخال منهما، و دصخخخدع في القول والفعل معا  دون تر  أحد 

  .اكم منهميإنسان في و ا الزمن،  علنا هللا والنا   ميعا ، ووو خصلة  ميلة ونادري في ا 

 :مام عليإلكما قال ا

 خري يف قول إذا مل يكن فعل   وال يف وعٍد إذا كان كاذباً ال خري

  الوفاء صفاء ونقاء 
  بيان قواص أ. بقلم  

 

mailto:Yaser-2525@hotmail.com
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 جمالك صحة وجمال

في هذا الغالء الفاحش ...أعتني بيديك وقدميك 

 وأظافرك بنفسك

مخخخن دون  خهخخخوات البخخخديكير والمنكيخخخر سخخخهلة وبسخخخيهة، لخخخ ا يُمكخخخن القيخخخام بهخخخا فخخخي المنخخخزل بكخخخل سخخخهولة،تُعخخخّد 
 ها:، ن كر منالتي ي ب توافروا للعناية باأل افر الحا ة إلى زياري صالونات الت ميل. ومن أوم األدوات

  لقدمينمبرد ل • منشفة ن يفة. • شامبو. • حوض مليء بالماء الدافئ. •
 

علبخخخخخخة مخخخخخخن األسخخخخخخيتون المخّصخخخخخخأل  • 
          رللتخلأّل من هالء األ اف

 ة من القهن.كميّ  •
 مقأّل  •
 برد األ افر.م •
لخخخخون هخخخخالء لأل خخخخافر حسخخخخب الخخخخ وع  •

 والر بة.
 خهوات تهبي  البديكير والمنكير

تن يخخخخف األ خخخخافر مخخخخن اآثخخخخار القديمخخخخة  •
مخخخن هخخخالء األ خخخافر، و لخخخ  مخخخن خخخخالل 
تبليخخخخل  هعخخخخة مخخخخن القهخخخخن بالقليخخخخل مخخخخن 

 ماّدي األسيتون.
قلخخخخخخيم األ خخخخخخافر، وبردوخخخخخخا بالشخخخخخخكل ت  •

 ال ي تريدينا.
قخخخخخخخخدمين بالمخخخخخخخخاء   اليخخخخخخخخدين أو النقخخخخخخخخ •

السخخخاخن، ووضخخخ  القليخخخل مخخخن الشخخخامبو. 
وتركهخخخخا لمخخخخّدي ثخخخخالن د خخخخائ   لترهيخخخخب 

 ال لد.

 

بخخخخخخخخخخرد اليخخخخخخخخخخدين أو  •
القخخخخخخخخدمين باسخخخخخخخختخدام 
المبخخخرد، مخخخخ  التركيخخخخز 
علخخخخخخخخخخخخى المنخخخخخخخخخخخخاه  
ال افخخخخخة. ثخخخخخّم، وضخخخخخ  
المقّشخخخر علخخخى القخخخدمين 

 وفركهما  يد ا.
إزالخخخة ال لخخخد الزائخخخد  •

حخخخول األ خخخافر، ولكخخخن 
ي خخخب الحخخخرأل علخخخى 

دم  خخخأّل ال فخخخر، أو عخخخ
  رزأ بال لد بعم .

ترهيخخخخخب اليخخخخخدين أو  •
القخخخخخخخخدمين باسخخخخخخخختخدام 

 المرهب.
اسخخخخخخختخدام الهخخخخخخخالء • 

الملخخخخخخخخخخخخون حسخخخخخخخخخخخخب 
 الر بة.

https://www.algamal.net/55892/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
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 مك اجك موضة وجمال

 

تر خخخخخخب المخخخخخخرأي أحيانخخخخخخا فخخخخخخي 
تهبيخخخخخخخخ  المكيخخخخخخخخاج، لكنهخخخخخخخخا ق 
تمتلخخخخخخخ  متسخخخخخخخعا  مخخخخخخخن الو خخخخخخخت 

بكامخخخخخخخخخخخل  الكخخخخخخخخخخخافي لمكيخخخخخخخخخخخاج
الخهخخخخوات، وفخخخخخي وخخخخ أ الحالخخخخخة 
الحخخخخخخل وخخخخخخو المكيخخخخخخاج السخخخخخخري  
الخخ ي يمنحهخخا إهاللخخة  ميلخخة فخخي 
و خخخخخخخت  صخخخخخخخير ويحقخخخخخخخ  لهخخخخخخخا 
ر بتهخخخخا مهمخخخخا كانخخخخت المناسخخخخبة 
التخخخي تتخخخزين مخخخن أ لهخخخا.. لهخخخ ا 
يقخخخدم لخخخ  الخبخخخراء أوخخخم النصخخخائ  
التخخخخي ستسخخخخاعد  علخخخخى تهبيخخخخ  

 مكياج سري  ومثالي.
 

 . .2021أحدث صيحات مكياج خريف 
و ه  بالماء و ففيا بقهعة  هن أو منديل  برف  رشخخخي تن يف سخخخري  لبشخخخرت : -1

 للتخلأل من أي دوون وبعد  ل  هبقي القليل من البودري  نعاش إهاللت .
الحياي لشخخعر  ال ي  د يكون  د أصخخب  دونيا  ق  لمن  بعض ت ديد إهاللة شخخعر : -2

ن ر الشخعر ومشخهيا بالفرشخاي محياي فيا، رشخي فو ا بعض البودري الشخفافة على   و
ى صخخحية فورية تعيدأ إل انتعاشخخةال  ور وحتى األهراف  يدا، وب ل  سخخوف تمنحينا 

رهبي  هبي بشخخرت  في نصخخف الو ت:ر -3  مالا وو ا لو لم يكن لدي  و ت لاسخخلا.
خالل اقسخخختحمام وببسخخخاهة  ودلكيا سخخخم  وشخخخعر  بخهوي واحدي باسخخختخدام بلسخخخم 

 ففيا، اشهفي شعر  بعدوا و 
 
 

اسخخخخخختخدمي أحمر شخخخخخخفاأ ورديا  
على شخخخخخخخفتيخخخ  ألن وخخخ ا اللون 
ي  ب اقنتباأ على الشفاأ ويبعدأ 

 عن أي عيوب في الو ا.
ا مسي  ففي ويشان الشعر:خ -7

يدي  في الماء وبعض المرهب 
السخخخخخخخخخائخخخل لتمريرأ برف  فوع 
وخخالل خصخخخخخخخخالت شخخخخخخخخعخخر  

، ثم أر عي شخخخخخخخعر  الهخخخخائش
مدي للخلف ولفيا عقدأ واتركيا ل

د خخائ   بخخل فكخخا وسخخخخخخخوف  10
تتخلصخخخخين من الهيشخخخخان بشخخخخكل 

 فوري.
ي المسخخخخخخخخاء ف ملي عيون   -8

هبقي محدد  بخهوي واحدي فقه:
العيون ألنا أسخخخرع وسخخخيلة تمن  
عيني  م هرا    ابا  ونضخخخرا  أو 

 بعض الماسكرا.
 ففي شعر   يل الحصان:ص -9

لو لم يكن لخخخديخخخ  و خخخت لعمخخخل 
تسخريحة شخعر صخعبة أو معقدي، 

 ئي لتصخخخفيفة  ديمة وسخخخريعة ال
ووي ربه شخخخعر   يل حصخخخان 
ورشخخخخخخخي فو خخخا بعض المثبخخخت 
ليحتف  بشكلا، وخ ي  زءا  من 
الشخخخخخخخعر ولفيخخخا حول الرابهخخخة 
وثبتيخخا بخخالبن  لخل  تصخخخخخخخفيفخخة 

  ميلة.
 منحي خدي  لمسخخخخة حلوي:ا -10

خل   في  لو ر بخخخخت  خيرا  وأ
صخخخخخخخوري  ميلخخة لو هخخ  هبقي 
على خدي  بعض أحمر الخدود 

لعمي  فوع تفخخخخاحتي الكرزي ا
نحو  البالشخدي  وامز يا م  

خه الشخخخخخخخعر وامز يخخخخا  يخخخخدا 
  هاللة مت لقة.

باتباع الخهوات السخخخابقة سخخخوف 
تنعشخخخخخخخين إهاللتخخخ  بسخخخخخخخرعخخخة 

 وتحتف ين ب مال .
 

ووخخخ ا أكثر فعخخخاليخخخة من اقنت خخخار 
لوضخخخخخخ  مرهب ال سخخخخخخم لترهيب 
البشري. يمكن  أيضا الحصول على 

بمزج إهاللة ببشخخخخخخري موحدي اللون 
السخخخائل م  لوشخخخن ال سخخخم  البرونز

 وسوف يشد البشري بشكل فوري.
استخدمي   علي بشرت  مثالية:ا -4

مسخخخختحضخخخخر تاهية أسخخخخاسخخخخا اللون 
األصخخفر لتاهية أي عيوب ودمامل 
أو احمرار ثم اسخخخخخختخدمي فرشخخخخخخاي 
الكونسخخخخخخيلر لتهبيقا على البشخخخخخخري 
وامز يخخخا في ال وانخخخب بخخخ هراف 

 أصابع .
تنا ضخخخخة بين سخخخختخدمي ألوانا  ما -5

ا علي األلوان  ال فون واأل خخخافر:
المسخخخخخخختخخخخخدمخخخخة في  خخخخل ال فون 
واأل افر تتنا ض للحصخخخخخخخول على 
إهاللخخخخة  ميلخخخخة، ولو ر بخخخخت في 
أ خخافر هبيعيخخة افركيهخخا بعصخخخخخخخير 
الليمون ودلكيها بكريم كثيف داخل 

  منهقة ال لد حول األ افر.
ردي   هخخخار اسخخخخخخختخخخخدمي الو -6

في حالة  بشخخخخخخخرت  بشخخخخخخخكل مثالي:
ر بخخة في مكيخخاج سخخخخخخخري  ولي  ال

لدي  و ت قسخخخخخختخدام الكونسخخخخخخيلر 
 ومستحضر األسا  فقه 

 
 

https://www.algamal.net/60046/%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.algamal.net/59968/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-2021--%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%83
https://www.algamal.net/59520/%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
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 موضا أزياء

 الكنزة الصوفية قطعة أساسية في خزانتك هذا الموسم
 

 

 أكنفاس
 

  فيليب ليم
 

  لورتاي باف
 

 د تكون و أ ا هاللة من 

 Alberta ألبيرتخخا فيريتي
Ferretti  مخخخخخن أكخخخخخثخخخخخر

ا هالقت تمّيزا ، حيخخخخن 
اسخخخخخخختهخخاعخخت العالمخخة أن 
تخخ خخمخخ  الخخنخخمخخه الخخعخخفخخوي 
والمري  بخخخخالنمه األني  
قت ألبيرتا  فاخر. نسخخخخخخخّ وال
فخخخخيخخخخريخخخختخخخخي سخخخخخخخخخخخرواق  

 وخخخبخخخي الخخخخ الخخختخخخرتخخخر مخخخن

نخخخخا   الخخخمخخخيخخختخخخخالخخخيخخخكخخخي مخخخزيخخخّ
بالشخخخخخخخراشخخخخخخخيب م  كنزي 
صخخخخخخوفية باللون األسخخخخخخود 
 ات تصخخخخخخخميم بسخخخخخخخيه، 
فخخاسخخخخخخختهخخاعخخت أن تُحخخدن 

 .تنا ضا    ابا  في ا هاللة
بخخخدوروخخخا  خخخّدمخخخت عالمخخخة 

كخنخزي  Aknvas أكخنخفخخخخا 

صخخخخخخخوفيخة بخاللون األزرع 
قتها م  سخخروال  الفات ، نسخخّ
كالسخخخخيكي باللون الرمادي 
المقلّم بخهوه بيضخخخخخخخخخاء، 

ق شخخخّ  فيا أن و ين ومما 
اللونين يعتبران ثنائيا  أنيقا  
ومتنخاسخخخخخخخقخا . بخامكخانخ  أن 
تخخخرتخخخخدي وخخخخ أ الخخخكخخخنخخخزي 

باللون  سخخخخخخخروال  ينز م 

الكحلي لتنعمي بخخخخاهاللخخخة 

  .عصرية وشبابية

فقخخخخد  3.1Phillip Limفيليخخخخب ليم 3.1أمخخخخا عالمخخخخة 

اختارت ان تقّدم الكنزي الصخخخخخخوفية بتصخخخخخخميم شخخخخخختوي 
بية بامتياز، ف اءت بيا ة عالية وبتدر ات األلوان الترا

قيا م  تنوري أو  الدافئة. وي تصخخخخخخخميم يمكن  أن تنسخخخخخخخّ
 سخخخخخخخروال باللون البني الداكن  هاللة أنيقة و  ابة في

 .الشتاء

ف عالمة باتتميّز و أ الكنزي الصخخوفية التي  ّدمتها 

تها الفضخخفاضخخة و ماشخخها  Bav Tailor تايلور بقصخخّ

با   هالقت   السخخخخخخخمي ، ما ي علها خيارا  مناسخخخخخخخ
قي الكا وال في أيام الشخختاء الباردي. يمكن  أن تنسخخّ 

وخخخخ أ الكنزي  ات اللون األوف وايخخخخت م  تنوري 
 صيري مصنوعة من ال لد باللون األسود أو البني 

قي معها   زمة  لدية عالية تصخل الداكن، وأن تنسخّ
 .إلى حدود الركبتين أو أعلى

مصخخخخخخخنوعة من  Anteprima الكنزي التي  ّدمتها عالمة أنتبريما

قتها ال عالمة م  فسخخخختان الصخخخخوف الناعم باللون األبيض، و د نسخخخخّ
ب كمام محفوري ومهبّ  بالكامل. تعتبر و أ الكنزي  هعة أسخخخخاسخخخخية 
في خزانة كل سخخخخخيدي، فهي بالت كيد تحتاج في مختلف المناسخخخخخبات 

 .يمكن تنسيقها م  إهالقت عّدي اللون األبيضإلى كنزي ب

  أنتبريما
 

https://www.sayidaty.net/node/792081
https://www.sayidaty.net/node/792081
https://www.sayidaty.net/node/1249791
https://www.sayidaty.net/node/1249791
https://www.sayidaty.net/node/588076
https://www.sayidaty.net/node/588076
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 موضة أزياء

 2022طرق تنسيق التنانير الميتاليك لشتاء 
 

لميخخخخة تقخخخخدم  هخخخخ  أزيخخخخاء تح خخخخى بخخخخرواج كبيخخخخر، ممخخخخا  عخخخخل أشخخخخهر الماركخخخخات العا الميتاليخخخخ  قزالخخخخت موضخخخخة األزيخخخخاء
عصخخخرية   ابخخخة مخخخن أ مشخخخة الميتاليخخخ  الالمعخخخة، بخخخ لوان ومخخخوديالت مختلفخخخة تناسخخخب مختلخخخف األ واع وا هخخخالقت. فخخخي 

 .،  هاللة عصرية تخهف األن ار2022السهور التالية، نهلع  على هرع تنسي  التنانير الميتالي  لشتاء 

  

 

ء  اء بتصخخخميم هويل أو في فصخخخل الشخخختاء، سخخخوا ال اكيت عن ىق  ن
 صخخخخخخخير، وتم تصخخخخخخخميما من القهن أو ال لد أو الصخخخخخخخوف. و هاللة 
عصخخخخخخرية   ابة، يُمكن ق تنسخخخخخخي  التنوري الميتالي  القصخخخخخخيري، باللون 

، م   اكيت  صخخخخير DSquared2 2األخضخخخخر من ماركة ديسخخخخكويرد

ي م  بين اللون الرمادي والرسمات الُمهبعة باأللوان األسود واألصفر 
رتقالي، وواي كول باللون األزرع الباسخخخخخخختيل، إضخخخخخخخافة إلى حمل والب

حقيبة يد من ال لد باللون األحمر الداكن، واعتماد صخخخخخخخندل  ي كعب 

 .هويل ُمدبب وحزام على الكاحل،  هاللة أكثر  ا بية

 هاللة شخخخبابية عصخخخرية، تناسخخخب الخرو ات السخخخريعة أو المشخخخاوير 
تالي   صخخخخخخخيري المسخخخخخخخخائية م  أصخخخخخخخخد ائ ، يُمكن ق اعتم اد تنوري مي

ممت  Beatrice B .من ماركة بياتري  بي الكشخخخخخكش بتصخخخخخميم صخخخخخُ

التنوري من  ماش الميتالي  بدر ات اللون األحمر والوردي، و اءت 
ُمهبعة بالورود، فيما ُصممت بتصميم البليسيا على الخصر والكشكش 
على األهراف. ويُمكن تنسخخي  و أ التنوري م  بلوفر  ي أزرار أمامية 

قالي والبني على الصخخخخخخخخدر  باللون باللونين البرت عات  مم هب بيج صخخخخخخخُ
واألكتاف والبهن، إضافة إلى  ميأل باللون األزرع، وح اء بوت  ي 

  .ر بة هويلة باللون األسود،  هاللة أكثر  رأي وعصرية

                                                                    
 

ناسخخخخخخخخب  لتنوري ميدي إ ا كنتق تبحثين عن تصخخخخخخخميم را ي ي  ت تال مي

سخخهرات ق المسخخائية، نرشخخ  ل ق و ا التصخخميم ال  اب لتنوري من ماركة 
ممت باللون البرونزي بتصخخخميم ضخخخي ، Versace فيرسخخخاتشخخخي ، صخخخُ

ُمهب  بالخهوه الالمعة،  هاللة عصخخخخرية أنيقة. ويُمكن تنسخخخخي  و أ 
ويل من الصخخخخخوف أو التنوري م  توب أسخخخخخود بدون أكمام ومعهف ه

المخمل، إضخخافة إلى انتعال ح اء بني  ي نعل أسخخود، وحمل حقيبة يد 
 .بنف  ألوان الح اء

https://www.sayidaty.net/node/714781/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1/%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://www.sayidaty.net/node/1243136/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%83%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B5%D9%8A%D9%81-2021
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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 شعر وتسريحات  صحة وجمال

 

صيحات  تشكل أسابي  الموضة المكان األول التي تنهل  منا
بكافة أنواعها، بما فيها موضة الشعر. وفي عروض  الموضة

، كانت صخخيحات الشخخعر أنيقة وعملية في 2022موسخخم ربي  
الو خخت نفسخخخخخخخخا، ومن المتو   أن تهيمن على مخخا عخخداوخخا من 
ات خخاوخخات الشخخخخخخخعر. وفي وخخ ا المقخخال، رصخخخخخخخخدنخخا م موعخخة 

التي من المتو   أن تكون األبرز واألكثر  صيحات الشعر من

 .الربي  المقبلانتشارا  خالل 

 موضة الضفائر األمامية
و أ التسخخخريحة ليسخخخت ب ديدي، إ   هرت بها سخخخابقا  
ن مات كثيرات أمثال أديسخخخخخون راي ووايلي بيبر... 
ووي سخخخخخخختسخخخخخخختمر موضخخخخخخخة رائ ة  دا  خالل ربي  

الكثير من منصخخخخخخخات ، بدليل اعتمادوا على 2022
، ووي تسخخريحة ناعمة وسخخهلة 2022عروض ربي  

 .وتوفر للمرأي إهاللة هفولية مرحة

 مشاب  الشعر ب شكالها كافة
شعر من المتو   أن تكون شكالها وألوانها  مشاب  ال بمختلف أ

، بدءا  من مشخخخخخاب  2022من أبرز صخخخخخيحات الشخخخخخعر لربي  
، الشعر الحديدية الملونة وصوق  الى مشاب  الشعر المرصعة

والتي با مكان اسخخخخخختخدامها م   مي  أهوال الشخخخخخخعر، ووي 

 .مميزيبالت كيد تضفي على إهاللة المرأي لمسة 

 موضة السكارف
، فقد برزت بشخخخكل قفت في 2220عن منصخخخات عروض ربي   السخخخكارف أيضخخخا ، لم تاب موضخخخة

فنتي المشتركة، وآنا سوي، حين أهلت عارضات األزياء بالسكارف  ي  –عروض دار فيرساتشي 
األلوان الزاوية التي تحاكي أ واء الخريف، الى  انب الاري القصيري التي تاهي ال بين وخصالت 

 .الشعر المنسدلة على ال هر واألكتاف

 تسريحة الشعر المنسدل المستقيم
بشكل مستقيم على  تسريحة الشعر المنسدل ك ل ، استحو ت

، حين  هرت العديد من 2022الكثير من منصخخات عروض 
العارضخخخات بشخخخعر قم  منسخخخدل بشخخخكل مسخخختقيم، م  الفرع 

 .لخلف حينا  آخرالنصفي حينا ، والاري المسحوبة الى ا

https://www.sayidaty.net/node/1254561/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.sayidaty.net/node/1254561/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.sayidaty.net/node/1254561/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.sayidaty.net/node/1285211/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-2022
https://www.sayidaty.net/node/1283896/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://www.sayidaty.net/node/1283896/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://www.sayidaty.net/node/1213006/%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-2021
https://www.sayidaty.net/node/1284481/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 جمال
 

 أناقة

 كتوبر بساعات اللون الزهريودعي أ
 

ي فاااي شاااهر أكتاااوبرب لاااذا ننصاااح  باعتمااااد يُعاااد اللاااون الزهااار  بدرجاتااان المختلفاااة مااان أك ااار ا لااا وان رواجاااا
نساااب لاااذوق  خاااالل هاااذا النساااائية بااادرجال اللاااون الزهااار  لتعتماااد  التصاااميم ا  سااااعال الياااد أبااارز تصااااميم

 .ر المجوهرال والساعال العالميةدو الشهرب ومنح  أناقة مميزة من

 من أالمبرا الزخرفيةأصخخخخبحت حلية م موعة 
 & Van cleef فخخخخان كخخخلخخخيخخخف آنخخخخد آربخخخلخخخز

 arpels رمزا  أبديا  للح ، ووي تشيد الساعات

بفضخخخخخل تشخخخخخكيلة متنوعة من المواد النفيسخخخخخة 
واأللوان وأسخخخخخخخاليب القه  التي تتماشخخخخخخخى م  

م إبداعات م وورات م موعة أقمبرا،  وتُصمَّ
السخخخخخخخاعة بهيكل من ال وب األبيض م  هوع 
من ال وب المرص  باأللما  المستدير، وو ا 
السخخخخخخخخخاعخخة من عرع اللعلع األبيض م  تخخاج 

  وسوار بلون وردي فات ، ال وب األبيض من

 .كوارتزوتعمل الساعة بحركة 

من  LVCEA Watch سااااعة لوتشاااياتتميز 

ونهخخخخا الزوري الالم  بلBvlgari  بلاخخخخاري

المصخخمم لينير أو ات ، ويضخخفي الرون  على 
حيات  اليومية وأسخخلوب  في األنا ة بتصخخميما 
القوي وال  اب ال ي سخخخخخخي عل  تت لقين بهالة 
تشخخخ  بسخخخحر األنوثة، ووو يُرصخخخ  باأللما  

 .وت لق ب سلوب مميز يلي  ب نوثت  

ساعة تان  سولو من مجموعة موسل تُصمم 
بتصخخخخخخخميم  Cartier من كخخارتييخخا كااارتيياان دو

الح م الصخخخاير ال ي يعمل بةلية حركة كوارتز 
م  ا هخخار الخخخار ي المصخخخخخخخنوع من الفوق  
وتاج مزيّن بدائري من الخرز ومرصخخخخخّ  بح ر 
ا سخخخبينل الصخخخناعي بقه  الكابوشخخخون، وتتميز 

ي فات  مصخخخنوع من ح ر األوبال  بقرأل فضخخخّ
مة على  ية، وعقارب مصخخخخخخخّم م  أر ام رومان
شكل سيف من الفوق  األزرع، وتتميز بز اج 
مصخخخنوع من اليا وت األزرع وحزام مصخخخنوع 
من  لد تمسا  كايمان األمريكي باللون الفوشيا 

 .للهيالمزود بمشب  مزدوج  ابل 

الرا ية نختار  للم وورات بيا يا من دار

المصخخخخخخخممة بعلبة  سااااااااعة ألتيبالنولُكنَّ 
 يراهخخخا   18عيخخخار  الخخخ وخخخب الوردي من

ماسخخخة، وتتميز  300مرصخخخعة ب كثر من 
نة  بميناء يصخخخخخخخّور با ة ورد بيا يا مزيّ
ار ب ح ار زينة منقوشخخخخخخخة وميناء ب ح 

أح ار تسخخخخخخخافوريت وتاج  8كريمة م  
 23مرص  بماسة ومشب  مرص  بـخخخخخخخخ 

مخخاسخخخخخخخخخة مقهوعخخة، وتعمخخل السخخخخخخخخخاعخخة 
ميكانيكية فائقة الر ة بتعبئة  430Pبحركة

 .يدوية من مصن  بيا يا

ألنا ة يومية عصخخرية تلي  ب سخخلوب  
في مختلف ا هالقت، ق تترددي 

 TAMBOUR سااااااااعةفي اعتماد 
MOON  المصممة بسوار من ال لد

الزوري م  مينخخخخاء دائري مزين 
ب رب  بتالت  ية متداخلة  بزوور  وب
 مرصخخخخخخعة باأللما  ومزينة بعالمة

 Louis vuittonلوي  فيتون. 
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https://www.sayidaty.net/category/tags/van-cleef-arpels-0
https://www.sayidaty.net/category/tags/van-cleef-arpels-0
https://www.sayidaty.net/category/tags/van-cleef-arpels-0
https://www.sayidaty.net/search/site?search_api_fulltext=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://www.sayidaty.net/category/tags/bvlgari
https://www.sayidaty.net/category/tags/bvlgari
https://www.sayidaty.net/search/site?search_api_fulltext=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://www.sayidaty.net/search/site?search_api_fulltext=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://www.sayidaty.net/search/site?search_api_fulltext=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%87
https://www.sayidaty.net/search/site?search_api_fulltext=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%87
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 المقبلات آخر الوصفات 

 2البا ن خخخخخخخخخخخخخخان :  
 حبخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة

 الخخخخخخخخخل : كخخخخخخخخوب-
 10الثخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوم : -

 فصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوأل
ملخخخخخخخخ  : حسخخخخخخخخب -

  ةالحا

د خخخائ  ثخخخم  5يقهخخخ  البا ن خخخان شخخخرائ  هويلخخخة ويخخخرش بخخخالمل  ويتخخخر  

 .د ائ  إضافية 5ياسل البا ن ان ويتر  
 يقشخخر الثخخوم ويخختم فرمخخا أو يقهخخ   هخخ  صخخايري للاايخخة ويضخخاف إليخخا

 .كوب الخل
 .اخنيقلى البا ن ان في زيت  زير س

ة د يقخخ 15يضخخاف خلخخيه الخخخل والثخخوم إلخخى البا ن خخان المقلخخي ويتخخر  

 .حتى يمتأل التتبيلة
 

 .يتر  ليبرد ويؤكل بارداي بدون تسخين ويمكن تناولن مع الخبز والزباد 
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 المقبلات آخر الوصفات 

 الشخخخمندر عصخخخير
مخخخخخخخخ  البرتقخخخخخخخخال، 
وصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخفة 

العصخخخخخخخخائر  مخخخخخخخخن
المميخخخخزي  الهبيعيخخخة

والمبتكخخخخري  دميخخخخا 
لضخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخيوف  

و خخخخخخخت  وأسخخخخخخخرت 
 الههي

 
 د يقة 35

 
 يكفي ل

 
 أشخاأل 4

 :المقادير
حسب  الماء:-      ملعقة كبيري العسل:- الح م(حبات وصاير  3 البرتقال:   -حبات ومسلوع( 3 الشمندر: -

 ماء سل  الشمندر(الر بة و

 :طريقة التحضير
 
الميكسخخخخخخخخخخخخر،  _ فخخخخخخخخخخخخي1

ضخخخخخخخخخخخخخخخعي الشخخخخخخخخخخخخخخخمندر 
وعصخخخخخخخخخخخخير البرتقخخخخخخخخخخخخال 

 .والعسل
 
أخلهخخخخخخي المكونخخخخخخخات _ 2

حتخخخخخخخخى تت خخخخخخخخان ، ثخخخخخخخخم 
تخخخخخدري يا   اسخخخخخكبي المخخخخخاء

حتخخخخخخخى تحصخخخخخخخلي علخخخخخخخى 
 .القوام المهلوب

 
اسخخخخخخخخخخكبي عصخخخخخخخخخخير _ 3

الشخخخخخخخمندر فخخخخخخخي أكخخخخخخخواب 
 .و ّدميها
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  كنلوج ا اليف ستايل 

المتخصخخخخخخخأل في أخبار  The Verge أعلن مو  

التابعة لشخخخركة  "واتسخخخاب "التكنولو يا، أن شخخخركة

 "ميتا"  امت بتحدين إصخخخدار الويب الخاأل بـخخخخخخخخخخ
WhatsApp  باسخخخخختخدام صخخخخخان  ملصخخخخخقات مدمج

مخصخخخخأل، وال ي يتي  ل  تحويل الصخخخخور العادية 
لخاأل ب  إلى ملصقات يمكن من  هاز الكمبيوتر ا

ويمكن  الوصول إلى  .إرسالها عبر خدمة المراسلة

تل  الميزي عن هري  النقر فوع رمز مشب  الورع 
والمرفقات(، وتحديد ملصخخخخخخخ ، ثم اختر صخخخخخخخوري 
 لتحميلها. با ضافة إلى إصدار الويب الخاأل بـخخخخخخخ

WhatsApp ا في تهبيقات ، سخخخخت هر الميزي أيضخخخخ 

 في األسبوع المقبلسه  المكتب الخاصة با 

لتحميخخخخل، يمكن  وبم رد ا
تحرير الصخخور لتحويلها إلى 
ملصخخ  مثالي، ويمكن رسخخم 
مخخخهخه تخفصخخخخخخخخيخلخي حخول 
موضخخخخخخوع الصخخخخخخوري لقأل 
ا  الخلفيخخخخة، ويمكن أيضخخخخخخخخخخ 
ا تصاأل الصور ووإن كان 
ا في نسخخخخخبة عرض   ل  دائم 
إلى ارتفخخخخاع مربعخخخخة( كمخخخخا 

ا وضخخخ  ال رموز يمكن أيضخخخ 
لنصخخخخخخخخوأل  لتخعخبخيخريخخخخة وا ا

 WhatsApp وملصخخخخخخقات
ا ضخخخخخخخخافيخخة فوع إبخخداعخخات 

 . الملصقات الخاصة ب

وتعتبر القدري على إنشخخخخخاء 
 ملصخخخخقات  الخاصخخخخة على

WhatsApp  لي  باألمر

ال خخديخخد، وونخخا  م موعخخة 
كاملة من تهبيقات الهرف 

ثالن المتاحة على  iOS ال
مخصخخخخخصخخخخخة  Androidو

لهخخ أ المهمخخة، لكنهخخا ميزي 
ها  مة أن يتم تضخخخخخخخمين مالئ
مباشخخخخخخخري  في إصخخخخخخخدارات 
الويخخخب وسخخخخخخخه  المكتخخخب 

اصخخخة  ألنها تتي  للخدمة، خ
ل  تحرير الصخخخخخخخور بد ة 

 . معشر الماو

وأعلنت الشخخخخخخركة في منشخخخخخخور سخخخخخخاب  اليوم أن خدمة 
مليار  2لديها  Facebook على WhatsApp رسخخخائل

مليار  1.5مسخخخخخختخدم في  مي  أنحاء العالم، بزيادي من 
. على التوالي 2016و 2018مليار مسخخخخخخختخدم في  1و

نفسا،   لفي  بوامليار مستخدم  2.5ويقارن  ل  بـخخخخخخخ 
وفق ا لصخخخحيفة وول سخخختريت  ورنال، ومليار مسخخختخدم 
إنسخخخخخخختارام وعلى الر م من أن وخخخ ا الر م من يونيو 

2018). 
و ا ا ن از للت كيد على أومية  WhatsApp واسخخختخدم

تشخخخخخفير رسخخخخخائل مسخخخخختخدميا، ووي ممارسخخخخخة تتعرض 

 .ن في  مي  أنحاء العالملضاوه متزايدي من المشرعي
 

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8
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 رياد  أعمال  اليف ستايل 

 

 الب ا ما نافل عن فئة  في أ واننا، ير   وصخخخف رائدوي( األعمال إلى شخخخخأل ابتدأ مشخخخروعا من فكري ما، ثم انهل  ليعمل على تحقيقها، فالتوسخخخ  والنمو فيها، لكنّنا
ما، ثم يوكلون مهام األخير إلى أشخخخاأل آخرين، ليخوض رّواد األعمال في مشخخروع آخر، في نمو ج يُهل  عليا  مشخخروع ، ال ين يبدأون فيرواد األعمال من أخرى
 .ريف بالعمل المتسلسل، وإي ابيّاتاالمتسلسل". في السهور اآتية، تع العمل "اسم

 ما هو العمل المتسلسل؟
ة أن  EO Melbourne  كرت منّ مخخة رّواد اقعمخخال األُسخخخخخخختراليخخّ

إلى خيخخار العمخخل  يل عون"السخخخخخخخبخخب الخخ ي ي عخخل رّواد اقعمخخال 
ش سل، وو أّن البعض منهم أكثر مهاري  وخبري ، عند بدء ت سل ايل المت

في ا شخخخخخخخراف على اقحتيا ات  العمل، ليوا ا بعد  ل  صخخخخخخخعوبة
لعمل اليومية للشخخخخركة. ل ا، ين   رواد األعمال ال ي يتبنون فكري "ا
وا   المتسخخلسخخل" في ابتكار األفكار والمفاويم، م  نقلها إلى أرض ال

 من خالل بناء الشخخخركات الناشخخخئة، وإيكال مهام إدارتها وا شخخخراف
سخخخخخخخل حسخخخخخخخب عليها لآلخرين". تشخخخخخخختمل إي ابّيات العمل المتسخخخخخخخل

ة في :"المنّ مخخة"، على اآتي  ق يمكن دمج كخخّل األفكخخار الت خخاريخخّ

ها  ا عن بعضخخخخخخخ مشخخخخخخخروع واحد، إ  أن بعض األفكار يختلف تمام 
البعض، ل ا يقوم رائد األعمال بانشخخاء شخخركة منفصخخلة عن شخخركتا 

عمخخل األولى تعبّر عن المفهوم المر وب، األمر الخخ ي يُحفّز رائخخد ال
 لو األخرى،على الت ربة مّري ت

 

ل إلى العديد من المخر ات ا بداعيّة، من دون تعريض األعمال األخرى للخهر  ات أو الخدمات تتي  م موعة من الشخخخخركات  ات المفاويم والمنت .و ل  للتوصخخخخّ

تب  العمليّات اليوميّة لتل  واقسخخخختراتي يّات، ليصخخخخب  بعد  ل   ير مقيّد بت المنوعة، لرائد األعمال، المزيد من المرونة والحّرية  فهو يهر  األفكار، ويبني الخهه
 .المشاري ، ما يساعدأ في  ضاء المزيد من الو ت في المحيه اق تماعي الخاأّل با وممارسة الهوايات، كما بناء األفكار األخرى

 

يسخخاعد العمل المتسخخلسخخل، في بناء األفكار 
لفخخخخة، وموا  مخت ل م خخخخاقت ا ل هخخخخة في ا

التحّديات، التي تعمل بدوروا على صخخخخقل 
مهارات رائد األعمال و دراتا، ما يوفّر 
لخخخا العخخخديخخخد من السخخخخخخخبخخخل للنمّو المهني 

 .والشخصي
 د يعدي و ود المزيد من الشخخخخخركات إلى 
زيخخادي المبيعخخات واألربخخا ، ولو أن وخخ ا 

أضف إلى  ل ،  .األمر لي  الحال الدائمة

 Digital Marketing تهّر خخت منّ مخخة
 األميركيّة، 

 

من  خخخانبهخخخا، إلى إي خخخابيخخخات أخرى 
  :تتم ّل فيللعمل المتسلسل، 

يمّد العمل  :الشخخخخخخعور بالحماسخخخخخخة .1

المتسخخخخلسخخخخل رائد األعمال بالشخخخخعور 
فيب ل  بالحماسخخخخخخخة ألفكارأ الت ارية،

 خخّراء  لخخخخ  الخخمخخزيخخخخد مخخن الخخ خخهخخود 
 ن خخاحهخخا أو ي عخخل لهخخ أ األعمخخال 
ا سخخخخمعة هيبة في سخخخخوع العمل. فكلّم
شاء المزيد  ساوم رائد األعمال في إن

 من المشاري  والمهام المتتالية، 
 

ازدادت فرأل التو يف في الم تم ، مخخا 
 .يسخخخخخاعد بدورأ في ا نعاش اق تصخخخخخادي

يمتل  رّواد اقعمال ال ين  :التواصخخخخخخخل.2

ينته ون و ا النهج مهاري التواصخخخخخخخل م  
اآخرين، فهم يتمّتعون بخخخخالقخخخخدري على 

رفة احتيا ات األشخخخخخاأل اقسخخخختماع ومع
واوتماماتهم ويقّدمون الفرأل لمساعدتهم، 
من دون ا  فخخال عن شخخخخخخخبكخخة العال خخات 
سعة، التي تُساوم في إن ا  العديد من  الوا

 .مشاريعهم وصفقاتهم
 

 حماسة رّواد ا عمال
 

 العمل المتسلسل يساعد في جني ا موال
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 العراس أزياء

 

تبحن كل عرو  عن التصخخخميم المثالي 
تان الزفاف، ال ي يمنحها إهاللة  لفسخخخخخخخ

 خخ ابخخة تخهف األن خخار إليهخخا في ليلخخة 
العر . وتسخخخخختهي  العرو   ات القوام 
النحيف أو المتناسخخخخخخ  اعتماد الكثير من 
تصخخخخخخخخاميم فسخخخخخخخخاتين الزفخخاف، أبرزوخخا 
الفسخخخخخخاتين  ات تصخخخخخخميم حورية البحر، 

في السهور  . هاللة أكثر  ا بية وأنا ة

التخخاليخخة، نهلعخخ  على أ مخخل تصخخخخخخخخاميم 
بتصخخخخخخخميم حوريخخخخة  اففسخخخخخخخخخخاتين زفخخخخ

مخخن أشخخخخخخخخهخخر  2022لخخعخخرو   الخخبخخحخخر
المخخخاركخخخات العخخخالميخخخة،  هاللخخخة را يخخخة 

إ ا  .تخهف األن خخخار في ليلخخخة الزفخخخاف

د فسخخخخخخختان زفاف كنتق تر بين في اعتما
ي م  بين النعومخخة وال خخا بيخخة في  ات 

 الو ت، يُمكن ق اقستعانة به  التصميم

مم الفسخخختان من  Anne Barge .آن بيرج من ماركة Blue Willow by Anne Barge لفسخخختان زفاف من م موعة صخخخُ

ساتان باللون األوف وايت، و اء بتوب كب بتصميم الكشكش على الصدر، م  تنوري بتصميم حورية البحر م    ماش ال
 .الكشكش، إضافة إلى  يل هويل منسدل خلف الفستان  هاللة   ابة تخهف األن ار إلي ق في ليلة زفاف 

سخخختعانة مكن ق اقوإ ا كنتق تر بين في اعتماد فسخخختان زفاف أكثر فخامة بتصخخخميم حورية البحر، يُ 
مم بتوب كب من التول الُمهرز بالدان تيل به ا التصخخخخميم من العالمة نفسخخخخها، لفسخخخختان زفاف صخخخخُ

ممت بقماش التول البيج الُمهرز بالداألبيض، م  تنوري  انتيل هويلة بتصخخخخميم حورية البحر، صخخخخُ
األبيض بتصخخخخخاميم الورود وفروع األشخخخخخ ار الكبيري، م   يل هويل ُمهرز، وهرحة هويلة من 

 .التول األبيض تاهي ال راعين وال هر،  هاللة را ية و  ابة

 هاللة أكثر أنا ة وبسخخخخخخاهة تناسخخخخخخب العرو  
الهادئة التي تبحن عن فسخختان ناعم لليلة زفافها، 

 Justin  خخدمخخت مخخاركخخة  خخاسخخخخخخختن ألكسخخخخخخخنخخدر
Alexander  و ا التصخخخخخخخميم الرا ي، لفسخخخخخخختان

مم من  ماش الكريب األبيض،  اء  زفاف صخخخخخخخُ
،  Vم  فتحة صخخخدر حرف ب كمام منسخخخدلة بتوب

فيما ُصممت تنورتا بتصميم حورية البحر ب يل 

 .دائري  صير

هاللة أكثر نعومة ور ّي،  دمت ماركة  
و ا  Ines Di Santo إيني  دي سخخخخخخخانتو

مم  التصخخخخخميم المميز لفسخخخخختان زفاف، صخخخخخُ
م  حماقت رفيعة، و اءت  كورسيا بتوب

ورية البحر، من الريش التنوري بتصخخخميم ح
تخخخدم لتصخخخخخخخميم ورود  والتول، الخ ي أسخخخخخخخُ
ب ح ام مختلفة على أهراف التنوري و يل 
الفسخخخخختان، م  تصخخخخخميم فرع شخخخخخ ر هويل 
حد  انبي السخخخخخخخخا ين،  بورود كبيري على أ

 . هاللة   ابة تخهف األن ار

تُفضل الكثير من العرائ  فساتين الزفاف 
الُمصخخخخخخخممة من  ماش السخخخخخخخاتان باللون 
األوف وايخخخت، لمخخخا تتمت  بخخخا من ر ّي 

 .ونعومة تخهف األن ار في ليلة العمر

وإ ا كنخخختق تبحثين 
عن تصخخميم   اب 
لفسخخخخخخختخخخخان  ني   وأ
زفاف سخخاتان أوف 
وايخخخخت بتصخخخخخخخميم 
حخخوريخخخخة الخخبخخحخخر، 
نرشخخخخخخخ  لخخخ ق وخخخ ا 
الخختصخخخخخخخخمخخيخخم مخخن 
مخخخاركخخخة لي ينخخخدز 
يزا ف كي  رومخخخخانخخخخا 

Legends 
Romona 

Keveza الخخخخخ ي ،

م م من توب صخخخخخخخُ
كخخب ضخخخخخخخي ، م  
تخخخنخخخوري هخخخويخخخلخخخخة 
بتصخخخخخخخميم حوريخخة 
البحر، و اء ب يل 
هويخخخل منسخخخخخخخخخخدل 
خلف الفسخخخخخخختخخخخان، 
 هخخخخاللخخخخة أكخخخخثخخخخر 

 .فخامة و ا بية

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://www.sayidaty.net/category/tags/anne-barge
https://www.sayidaty.net/category/tags/anne-barge
https://www.sayidaty.net/node/1019191/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%81
https://www.sayidaty.net/node/1019191/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%81
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%87
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 صحتك الحمل والوالدة

 

من  ير  ث ك ل يزال لخخخخدى ا ق 
النخخا  وخخ ا المفهوم الخخخاهئ 
ب ن النساء الحوامل ي ب أق 
يمارسخخخخخخخن الرياضخخخخخخخة. لكن 
الدراسخخخخخات أثبتت أن الحفا  

مارسة على النشاه البدني وم
الرياضة بشكل معقول يمكن 
أن يكون لا فوائد صخخخخخخخحية 

 .لكل من األم والهفل
ق تقل رحلة الحمل التسخخخخخعة 
أشهر عن ركوب األفعوانية. 
من الشخخعور بالبه ة الشخخديدي 
ألن تصخخخخخخخب  أما   ديدي إلى 
الخوف مما يحدن إ ا حدن 
خه  ما، فان  لب األم مليء 
بخخخالعواهف المختلفخخخة أثنخخخاء 

 .الحمل
 

على عك  اقعتقاد الشائ  ب نا ي ب على المرء ت نب ممارسة 
الرياضخخة، فان ممارسخخة النشخخاه البدني لها فوائد صخخحية مختلفة 

ا ت . يوصى لألم والهفل. يمكن أن تساعد  على الحفا  على لي
 د يقة من النشاه البدني كل أسبوع وبالتالي ي ب 150بممارسة 

 أق يقف الحمل في هري  تحقي  أوداف الليا ة البد 
 فيما يلي بعض أفضخخخخخل التمارين التي ي ب على المرء القيام بها

 أثناء الحمل: اقستلقاء على ال انب ورف  الساع
ي على السخخ ادي. اسخختدرللقيام به ا التمرين، اسخختل ق بشخخكل مري  

اآن إلى  انب  وأرحي رأسخخخخخخخ  على  راع  للحصخخخخخخخول على 
الدعم. ضخخخخخعي يد  األخرى على الخصخخخخخر، ارف  سخخخخخا    انب ا 

 .مرات ثم  يّر ال وانب 10وانزلها. كرري التمرين 
 القرفصاء 

ألداء القرفصخخاء،  في م  مباعدي ر لي  بعرض الكتفين. ضخخعي 
ت كدي من أن الور  موازي  يد  مع ا وأنزلي  سخخخخم  لألسخخخخفل.

 .مري 20-15لألرض. كرري  ل  
 

رين الضخخخخخخخاه على تمخخخخا
 الركبة

للقيام به ا التمرين، اتخ ي 
وضخخخخعية الركوع وضخخخخعي 
ركبتيخخخ  على السخخخخخخخ خخخادي. 
ارفعي ال زء السخخخخخخفلي من 
سخخخا   بحين تشخخخكل زاوية 

در ة م  السخخخخخخخ ادي.  45
اآن  ومي بخفض ال زء 
الخخعخخلخخوي مخخن  سخخخخخخخخخمخخخخ  
باستخدام  وي يدي  وكرري 

 .مري 15-10مري أخرى. 
تمخخخخارين ق ي خخخخب عليخخخخ  

يمكن  أثنخخاء الحمخخلأداعوخخا 
مارين عال ية  أن تكون الت
أثناء الحمل ولكن ي ب أن 

 يتم  ل  بح ر.
إليخخ  بعض التمخخارين التي 

  :ي ب ت نبها
 

ب ت نخخب ممخخارسخخخخخخخخة ي خخ
الرياضات مثل اقسكواش 
والكيخخخ  بوكسخخخخخخخين  وكري 
السخخلة وركوب الخيل أثناء 

 .الحمل
ا ت نب التمارين  ي ب أيض 
عالية الشخخخدي التي يمكن أن 
تعدي إلى ارتفخخخاع در خخخة 

 .حراري ال سم
ا ت نب التمارين  ي ب أيض 
التي تتهلب اقستلقاء على 

 .البهن لفتري هويلة
ي خخخخب ت نخخخخب التسخخخخخخخل  

لمشخخخي لمسخخخافات هويلة وا
على ارتفاعات عالية حين 
يمكن أن يعدي  لخخخ  إلى 

 الدوار.
ي ب ت نب الرياضخخخخخخخات 

 المائية.
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 ملكا جمال إطاللة مشاهير

 

ملكة  مال موسكو “أ ريت المرحلة الختامية من مسابقة 
، حين تم اختيار الفائزي عن هري  التصخخخخخخخويت 2021″

 .نهائيفتاي وصلن إلى ال 34عبر ا نترنت بين 
 وح يت بتاج ملكة ال مال الشابة عليّة سالموفا، و الت،

حلمت من  الصار بالمشاركة في مسابقات ال مال، “إنها 
 مال روسيا وخوض مسابقة  ملكةبلقب وت مل في الفوز 
  .”ملكة  مال الكون
لسفر تريد ا“في بها ة عملها التنافسية أنها وكتبت الفائزي 

الت اري الخاأل في صناعة حول العالم وفت  مشروعها 
 .”الت ميل

 
 

رغ ولم تفص  ساقموفا عن أي معلومات عنها، وحسابها على شبكة المدونات الصايري فا
 .عمليا ولم يتم تحديثا لفتري هويلة

كيم من ممثلين عن صناعة األزياء والرياضة والعروض، كما حضرت وتشكلت ل نة التح
 .الحفل شخصيات مشهوري مثل الممثل ستيفان سياال

 المصدر: روسيا اليوم
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 ف  مشاهير عرب

 

ية حين أوضخخ  نزار أبو ح ر أثناء اسخختضخخافتا من  بل ا عالمية اللبنان
، ب ن تصخخخريحاتا فهمت خه  ”شخخخو القصخخخة“رابعة الزيات في برنام ها 

المتردي  لدى البعض، معكدا  أنا  ال إن أوقدأ بسخخخخخخبب وضخخخخخخ  الدراما
والمترا   وألن الدراما  اوروا شيء وباهنها شيء آخر، يخ لون من 
كونا يعمل في و ا الم ال وق يخ لون بشخخخصخخا أو ك ب لهم فهو يعمل 

 .في دراما خلفياتها صحيحة و ات رسالة معينة
 وأكد أبو ح ر أن أوقدأ وزو تا ق يخ لون من عملا الفني، في حال

ي وصخخخحيحة، بل في يسخخختنكرون ويسخخخته نون كانت  روف الدراما  يد
ا  عملا في الدراما الحالية التي  اوروا شخخخيء وباهنها شخخخيء آخر معتبر

وأوضخخخخخخخ  الفنان أبو ح ر  صخخخخخخخدأ من  .أن باهنها اآن رديء  دا   دا  

 اختالف  خخاور الخخدرامخخا عن بخخاهنهخخا،  خخائال  إن الخخدرامخخا كخخانخخت تقخخدم في
ي فائدي للمشاود، لكن محتواوا الماضي مواضي  و ضايا را ية تعمن الف

ربي الفتري الراونة يشخخخخخبا األوضخخخخخاع الرديئة التي يعاني منها الوهن الع
 .وأصبحت تعك  و ا الوا   المتردي

أوضخخ  أبو ح ر ب ن المسخخلسخخل أكمل ” حاري القبة“وعن رأيا بمسخخلسخخل 
من  القيم والمبادئ التي تعمل األعمال الشخخخخامية على إ هاروا وتكريروا

ي ألعمال السابقة التي عرضت، والمهلوب منا أن ينشر  يم  ديدخالل ا
بب أن  هدف منا سخخخخخخخوع ت اري بسخخخخخخخ ها ولكن كان ال نا  ب ويعرف ال

ال : وتاب   ائ .المتابعين أحبوا األعمال الشخخخخخامية ف صخخخخخبحوا يكثرون منها

 سخخخلسخخخلة األعمال الشخخخامية التي  دمها المخرج بسخخخام المال وي  ملة من
 مال األخرى تكرروا ب شكال أخرىالقيم وأصبحت األع

 
 

 .لوالهدف منها الرب  المادي بسبب أن المحهات العربية تهلب و أ األعما
و و ال نزار أبو ح ر إن الفنان أيمن زيدان ” الكندوش“وعن رأيا بمسلسل 
 .سين، ولي  مخر ا سمير ح”الكندوش“من يقود مسلسل 

يسخخختال ن ا  الفنان تيم حسخخخن في ” سخخخامر بر اوي“كما اعتبر أن المخرج 
رج لصن  اسما ا خرا ي ولوق تيم حسن لم يكن له ا المخ” الهيبة“مسلسل 

 وى اسما في الدراما، معبرا  عن إع ابا بمووبة تيم حسن وأنا ممثل ومن أ
 وأنخخا ”موووب بخخدر خخة امتيخخاز“الموووبين على ا هالع مضخخخخخخخيفخخا  أنخخا 

اسخخخخخختهاع أن يحق  ن ومية ون احا  كبيرا  في مصخخخخخخر، لم يتمكن الكثير من 
 .فناني سوريا من تحقيقها

، “حالة شخخخخخبابية خاصخخخخخة“أما عن معتصخخخخخم النهار، فقال نزار أبو ح ر إنا 
يتمت   مضخخيفا  أنا لي  موووبا  بشخخكل كبير لكن ق يمكن ت اولا، معتبرا  أنا

 .ة العربيةبتوا دو  وي على الساحة الفني
شّوأ صوري و ا الشارع من ” شارع شيكا و“وكشف أبو ح ر ب ن مسلسل 

م  بل الكاتب والمخرج، وأنا كان يعيش في و ا الشخخخخخخارع في تل  الحقبة ول
 .يكن كما صّورأ المسلسل

و كر أنا لم يسخخخخخخخته  أحد حتى اآن معرفة مووبتا وإ هاروا حين يعمد 
  استكشافها لدى ممثلين آخرين ال مي   حضار ممثل حاضر و اوز ولي

 .حين أصب  الن م وو من يصن  العمل الدرامي للمخر ين
 

 ار أباااولمم اال نااازانتشاارل خاااالل الفتاارة الماضاااية علااا مواقاااع التواصااال االجتماااعي ووساااائل اإلعااالم تصاااريحال ل

 .حجر القل ردود أفعال ك يرة كونن قال بأن زوجتن وأوالده يخجلون من مهنتن التم يل
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 ثنافاا فنوي بلس

 أجمل الكتب الرومانسية
 

أشعلي بعض الشموع، افتحي  الب شوكوقتة، ت و ي الهعم المخملي الناعم، وانزلقي 
في وسخخخخادت  الحريرية، واسخخخختعدي لقضخخخخاء و ت ممت  م  أ مل الكتب الرومانسخخخخية، 

ب التي فسخخخواء كنت من محبي الرومانسخخخية التاريخية حين الحكايات التي تعيد  للقلو
ترفرف في الماضخخي، أو الرومانسخخية الدرامية التي ت عل  تسخختكشخخفين ال انب الر ي  

الحديثة المفعمة بالتكنولو يا. في كل األحوال سخخيدتي التقت  الرومانسخخية ، أوالحب من

و أ القائمة المميزي  لتمنح د.نورا إبراويم سليمان أستا  األدب المقارن بكلية اآداب  
  .الكتب الرومانسية من أ مل

ليف مرتفعال ويذرينغ تأ -1) 

 إميلي برونتي
تحت  1847نشخخخخر الكتاب عام 
ر، إلي  بيخخل، اسخخخخخخخم مسخخخخخخختعخخا

وتحكي  صخخخخخخخة ويثكليف ال ي 
أحبتا كاثرين والم سخخخخخخخاي التي 
تتعرض لها أوق  بسبب الوض  
اق تمخخخخاعي ثم الموت. وم  
 لخخخخ ، عخخلخخى الخخر خخم مخخن كخخم 
األحخخخزان الخخختخخخي ق تخخخعخخخخد وق 
تحصخخى التي تتخلل كل صخخفحة 
مخخخخن وخخخخ أ الخخخخروايخخخخة، تخخخخ خخخخل 
 الرومخخخخانسخخخخخخخيخخخخة بين كخخخخاثرين
ووخخخيخخخثخخخكخخخلخخخيخخخف واحخخخخدي مخخخن 

شخخخهري في   صخخخأل الحب أكثر

 .كل العصور

الحااااب في زمن الكوليرا (  -2

 تأليف غابرييل جارسيا ماركيز
للكاتب  1985نشر الكتاب بالعام 

الكولومبي  خخابرييخخل  خخارسخخخخخخخيخخا 
الممتدي  الحب ماركيز، فبعد  صخة

ير ف ين  هل ب ل من ا ينخخخخا ل يخخخخل  م
وفلورنتينو والتي يتم تخخخخ  يلهخخخخا 
هويال ، ثم يلتقيان بعمر السخخخخبعين 
فيتعامل فلورنتيتنو معها كصخخدي  
ت مالت  بادل معا األحادين وال تت
فيمخخخا ق يزال وو يرى فيهخخخا إق 
الحبيبخخخخة ر م تبخخخخدل م هروخخخخا 

 70و بولهخخا وت خخاوزومخخا عمر و
عاما (، ويتصخخخاد ان على أن ابنها 

بنة ترفض يرحب بسعادي أما واق
 .و أ العال ة

 

سية أخرى لها ضافة م موعة رومان سب ، وشاركينا إن أردت إ سيدتي: ما أ مل ا .امنحي و أ القائمة ن ري واختاري منها ما ينا سية...لكتب تقول د. نورا ل ! الرومان

ة ب فضخخخخخخخل كتب وتاير حالت  وتحسخخخخخخخن انفعاقت  ومن ثم فه أ  ائم والتي ت خ   لعالم  ميل ما بين الخيال والوا   واقحدان الدرامية والتي ت ت ب مشخخخخخخخاعر 
 :الرومانسية

 

ي للسالح بقلم إرنسل همنغوا   -3)  وداعا
على خلفيخخة الحرب العخخالميخخة األولى،  هرت كالسخخخخخخخيكيخخة 
ومناواي الرومانسية بقدر ما وي م ساوية، عبر  صة حب 
المسخخخخعف األمريكي فريدري  وعشخخخخقا البريهانية كاثرين، 
 يعد نثر الكتاب ال ميل وتفاني األبهال لبعضخخخهم البعض ما

 .واقستمتاعأن ي عل أي  ارئ يشعر بالسعادي  يمكن

ياال النور الااذ  فقاادناااه تااأليف ج -4)

 سانتوبولو
يهر  الكتخخخخاب المنشخخخخخخخور بخخخخالعخخخخام 

، السعال التالي: ول يمكننا أن 2017
نتالخخب حقخخا  على حبنخخا األول  ر م 
األحخخدان المخخدمري المعلمخخة التي تعخخد 
بفصل البهلين عن بعضهما البعض، 
فان حب لوسخخخخخخي و ابي لبعضخخخخخخهما 

 .أبدا  يتالشى البعض ق 

 قصة حب من تأليف إري  سيغال(  -5

، وتم تحويل الكتاب 1970نشخخخخخخخر الكتاب بالعام 
ووو يصخخخخخخور لنا إري  سخخخخخخياال في و أ  فيلم إلى

القأل صخخخخخخراعا  مريرا  تت لى من خاللا أسخخخخخخمى 
والتضخخخخخخخحيخخة وا يثخخار. آيخخات الحخخب وا خالأل 

 نيفر كخخافيلالري، فتخخاي في عمر الورد،  ميلخخة 
 كية تحب الموسخخخخخخخيقى لكنها فقيري مع بة. أوليفر 
باريت، شاب  ني مثقف يمار  رياضة الهوكي 

 .يفي وارفارد وتدور بينهما  صة حب معثر
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ستا ي في اق تصاد ووضعت معلومات سيدي صونيا خان ي أ مرأي الوهنية نائبة رئيسية لمعسسة ال تشال منصبفي خدمة المعسسة العائلية و هاوال
ادية ولها دور في قدراتها القيووامرأي سخخورية واعية من زي مشخخاركة سخخياسخخيا وا تماعيا فاعلة ومعمنة بوالتي تعمل وف  رعيتها على خل  السخخورية 
ات الم تمعيات تنمية  درات النسخخخخخخخاء ودعمها عبر تمكينها ا تماعيا وا تصخخخخخخخاديا وإعداد القياديفي ووكما تسخخخخخخخعى على تنفي  رسخخخخخخخالتها التايير(( 

 الممكنات(( 
 .. وووامرأي سورية فاعلة معثري و يادية تعمل على  يادي التايير في الم تم (((وشعار المعسسة

يا وماليا وا تصخاديا وتعزيز تمكين المرأي السخورية ا تماعيا و ياد 2)( إ هار فاعلية القيادية النسخائية السخورية في التايير  1وأودافها اقسختراتي ية 

( 4   السخخخخخخخورية    ي ما ج متفو ة للمرأ(  يادي العمل ال ماعي والتنموي بن3( تهوير أنماه العمل الحديثة للمرأي     3 دراتها بفرأل التنمية  
سخخخخخوري للمرأي وفاعليتا (  ا يمان بن ا  النمو ج ال5المشخخخخخاركة في التنمية اق تصخخخخخادية واق تماعية والفكرية والثقافية للمرأي السخخخخخورية الفاعلة 

  يج التايير تأثروا في (  يادي التايير والتهير الم تمعي وتهوير آليات التماسخخخخخخخ  الم تمعي من خالل فاعلية المرأي السخخخخخخخورية و6الحضخخخخخخخارية  

ومة في تحقي  ( المسخخخا8( محو األمية بكافة أشخخخكالها سخخخواء كانت أب دية أو معرفية 8( العمل على إعادي دمج المعنفات والمتضخخخررات 7ا ي ابي 

 المساواي ا ي ابية بين الر ل والمرأي ، من خالل إ امة حمالت توعية مناصري لحقوع المرأي . 
 

وكما عملت صخخخخونيا خان ي بمعسخخخخسخخخخة خان ي 
  .مستحضرات والعنايةلل

م وكانت  1962حين أسخخخسخخخت الشخخخركة في عام 

بو  م نواع وأصخخخخخخخخنخخخخاف الشخخخخخخخخخخا ي  أ تج  م ن ت
: صونيات السيدي وأضافومستحضرات الت ميل 

عملت م  والدي ال ي كان أول ر ل سوري بدأ 
يتعخخخامخخخل بخخخاقسخخخخخخختيراد ل مي  وأكبر عخخخدد من 
 المنت ات الصينية الا ائية ومواد أولية للصناعة
وأ لب المنت ات التي يحتا ها السخخوع السخخورية 
وكانت زيارتا بشخخخخكل دائم ومتكرر إلى الشخخخخرع 

ين كان األوسخخخخخه: الصخخخخخين. الهند. ماليزيا ... ح
ي لب المنت ات المنافسخة للسخوع السخورية، ومن 
ثم استلمت إداري الشركة.. وبعدوا تعينت عضو 
صناعة وأنا أول  في م ل  إداري أعمال  رفة ال
سخخخيدي عينت كعضخخخو لم ل  إداري أعمال  رفة 
ت اري دمشخخخ  كلفت رئيسخخخة لل نة وقثني عشخخخر 
عاما متتاليين وكان فخرا لي ألني تعرفت على 

سوري كثير صاد ال  من الزمالء الفعالين في اق ت
كما كان لي دور في ا تراحات عن السخخخياسخخخيات 
اق تصخخخخخخخادية منها المالية والنقدية والصخخخخخخخناعية 
 لبتنشخخخيه الدوري  اق تصخخخادية في سخخخورية ما  ب

األزمة وما بعدوا ومن خالل دوري كرئيسخخخخخخخة 
سخخيدات األعمال  منا بنشخخاهات كثيري منها نسخخاء  

عمخخل الت خخاري والبخخدء في مشخخخخخخخخاري   خخدد في ال
صايري ومتوسهة في زيادي دخل األسري وزيادي 
وعي العخخخائلخخخة في تحفيز األوقد على أعمخخخال 
تعليمهم والتخفيف من ا ن خخاب و لخخ  حسخخخخخخخخب 
عالمي في  ن  ال ها الب ا رشخخخخخخخخادات ودوري  ام ب
واشنهن التي تحفز البالد النامية وتش يعها على 

امية في القهاع لندور النسخخخخخخخل في الم تمعات ا
رف  القوي الشخخخخخخخرائيخخة  الخخخاأل ممخخا يعدي إلى

والدوري اق تصخخادية والتخفيف من البهالة ورف  
معشخخخخخخخرات النهوض اق تصخخخخخخخخخادي كمخخخا  منخخخا 
باقشترا  في م ل  إداري أعمال العرب و  منا 

   FSMفي المشخخخخخاركة في الم ال  العالمية مثل 

وم ل  ومن انترناشخخخخخخخيونال ودعينا  معتمرات 
 ،  عالمية لال تماع في دمش 

تي كانت ر كبير على التعريف بسخخورية ولقاء السخخيدي األولى أسخخماء األسخخد المما كان ل ل  أث
رب م وتنشيه السياحة في  ل  الحي وخالل الح 2000أول داعمة لسيدات األعمال من  عام 

سخر م  واألزمة التي حلت على سخورية ثابرنا على العمل و منا با تماعات كبيري وأنشخ نا  
ندثاروا سخخخخويد لتنشخخخخيه المهارات اليدوية التي كنا نخاف من اعدد من الدول األوربية مثل ال

ار بسخخخبب الحرب مثل األ باني والتهريز و منا بتعهدات ومبادرات لتسخخخليه الضخخخوء على آث
الحرب في اندثار المهارات بسخخخخخبب اله ري و ياب أصخخخخخحاب الحرف والمهارات. كما  منا 

رية و صصهم أ صى الشمال بت ليف كتاب يوث   صأل عن نضال سيدات األعمال في سو
إلى أ صخخخخخى ال نوب يوث  عمل سخخخخخيدات األعمال ومنهم الشخخخخخهيدات خالل معرض دمشخخخخ  

لقهن الدولي  إلى السخخيدي من حلب بدور ها التي كانت تمل  أكبر منشخخ ي صخخناعية لصخخناعة ا
 صخخة نضخخال ومكافحة سخخيدات  27بحلب بعد أن  تل زو ها وسخخرع معملها وتضخخمن الكتاب 

روبية ب نني تر مت و ا الكتاب للاة الفرنسخخية من أ ل نشخخروا في الدول األو سخخوريات علما
بي وتوزيعهخخا في المعتمرات المقبلخخة المحليخخة والعخخالميخخة وكمخخا وزعخخت في آخر معتمر العر

 . فريقي البحر المتوسه لصاحبات األعمال والمهن
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«  ساااااااياااادتي»التقاااال كاااااميرا 

بااااالاااامااااطااااربااااة والاااانااااجاااامااااة 

ي الت ماااريتااا الحالني الشااااااااابااة

تحخخخخدثخخخخت معنخخخخا عن ت ربتهخخخخا 
بالتمثيل معخرا  في مسخخخخخلسخخخخخلي 

" و"حخخكخخخخايخختخخي"، كخخمخخخخا 2020"
تحدثت عن اسخخختعداداتها الانائية 
في الفتري المقبلة، حين تسخخخخخختعد 
 هالع أ نيتين إحداوما لبنانية 
 .وأخخخخخخخخخرى مصخخخخخخخخخخخخخخخريخخخخخخخخة
تا عن توا دوا في  ماري لت  و ا

مصخخخر خالل إحياء حفل  نائي: 

سخخخعيدي بتوا دي بمصخخخر التي »
ها ما  ما  ل محل كبير بقلبي، ودائ

شتاع للم يء إليها كما صرت  أ
 .«أسخخخخخخخخخخخافخخخخر إلخخخخى لخخخخبخخخخنخخخخان

وعن ردود األفعخخال التي تلقتهخخا 

 الت:  2020عن مسخخخخخخخلسخخخخخخخل 

تفخخاعخخل أكثر من رائ ، وتر  »
بصخخمة كبيري بشخخخصخخية سخخعاد، 
حين صارت النا  تنادي باسم 
سخخخعاد ولي  مارينا، حين أعتقد 
أن  لخخخ  أثر فيهم ووصخخخخخخخلخخخت 

التي أديتها إلى  لوبها الشخصية 

 .«موقمست مشاعرو

 حكايتي أول مسلسل من بهولتي
وعن مسلسل حكايتي ال ي يَتقّم َعرضا حاليا  كشفت 

تا:  تا »ماري قا يا  في حل حال يُعرض المسخخخخخخخلسخخخخخخخخل 
األخيري، ال ي أعتبرأ أول بهولة مهلقة لي، أ سخخد 
من خاللا شخصية تدعى سيرينا، حين يختلف عن 

إ  إن لكل منها ماضو  2020شخخخخصخخخية سخخخعاد في 
، «مختلف، ولكن تتشخخخخخخابهان بالوضخخخخخخ  اق تماعي

حلقة، وأخ ت  60يعرض المسخخلسخخل في »وتابعت: 
خبري كبيري وت ربخخة مهمخخة في حيخخاتي في م خخال 

 التمثيل لن ي خ ني من الاناء .«التمثيل

 أ هز أل نية مصرية وأخرى لبنانية
ير انتهيت معخرا  من تصخخخخخو»ة، حين كشخخخخخفت: وتحدثت ماريتا عن أعمالها الانائية القادم

ن مأ نية مصخخخخرية بعنوان وأ ول  سخخخخالم( حين تحمل هابعا  من البه ة والفر  وشخخخخبابية، 
 كلمات مايكل بخيت توفي  وألحان سخخخخامر أبو هالب، وتوزي  محمود يحيى. وونا  أيضخخخخا  

 دور عاصخخخخخي  .«أ نية لبنانية بعنوان وولو( من كلمات بيرم خوري وتوزي  سخخخخخالم دميان

 الحالني كبير في حياتي ولكن  راراتي مستقلة
ثيرا  تعلمت من خبري والدي ك»وعن دعم الن م عاصخخخخخي الحالني لها بحياتها  الت ماريتا: 

، واسخخخختفدت منا كفنان إلى أن وصخخخخلت لمرحلة بحياتي صخخخخرت أعتبرأ أبا  فقه ولي  فنانا  
ر بتي في الفتري الحالية أن حين أصخخخخخبحت آخ   راراتي الفنية بشخخخخخكل مسخخخخختقل حين إن 

ها  أعيش الت ربة بمفردي وأتحمل مسخخعولية  راراتي سخخواء بالصخخواب أو الخه  وأتعلم من
راراتي إ  لي  شخخخرها  أن آخ  موافقتا في كل كبيري وصخخخايري، بل أريد مفا  تهم بالبيت بق

 .«الفنية المستقلة دون الر وع لوالدي الفنان عاصي الحالني أو حتى كوالد لي

 يدتي س                                                                          
 

خ وا من  ي  يل ول من الممكن أن  تا بم ال التمث ماري مام  وعن اوت

نا »ردت لتقول: الاناء،   ق.. ق أسخخخخخخختهي  أن أتر  الاناء ألن ال

 دمت  صارت تعرفني كمهربة  بل دخولي م ال التمثيل، بدليل أني
سل حكايتي سئلة كتتر لمسل سوع المصري  .«أ نية أ أتمنى دخول ال

:  وكشفت ماريتا عن ر بتها في التوا د بمصر بعمل فني  ائلة الفني
أتمنى التوا د بالسخخخخخخخوع المصخخخخخخخري الفني، ألني أعتبر حلما  من »

 .«أحالمي، ولكن أرد التوا د بشخصية  ديدي لم أ دمها من  بل
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 رشاقا ط لك صحة

 طرق لعالج الكحة عند األطفال وقت النوم 6
 

ي سخخاعات ، خاصخخة  ف"الكحة "يصخخاب عديدم من األهفال بالسخخعال

الليل و بل النوم، وتُعد و أ المشخخكلة من أكثر المشخخكالت الصخخحية 
صدر الهفل عند إصابتا بالكحة صوتا   التي يتعرضون لها. و د يُ
 .عخخخخالخخخيخخخخا ، مخخخخا يخخخعخخخنخخخي أنخخخخا يشخخخخخخخخخخكخخخو مخخخن مخخخرض مخخخزمخخخن
حول  ل  تحدثنا في "سخخخخخخخيدتي" إلى الدكتوري منى العبدالهادي، 

شارية األمراض الباهنية لألهفال، ف ست كشفت لنا أن ونا  عديدا  ا
من العال ات الصحية التي تساعد على التخلأل من كحة األهفال 
أثناء النوم، ويمكن لألمهات إعدادوا ألهفالهن المصخخابين بالسخخعال 
 .فخخخخخي الخخخخخمخخخخخنخخخخخزل لخخخخخيخخخخختخخخخخنخخخخخاولخخخخخوأ  خخخخخبخخخخخل نخخخخخومخخخخخهخخخخخم
وحدَّدت العبدالهادي سخخخخخخخت هرع عال ية هبيعية تسخخخخخخخاعد على 

 منها تدري يا ، ووي تخفيف أعراض الكحة المزع ة والتخلأل

 الليمون والعسل
يتم خله عصير نصف حبة ليمون وملعقة صايري من العسل 
انية وإعهاء المزيج للهفل، فالليمون يعد من المصادر الهبيعية ال

ال ي يساعد على تقوية ال هاز المناعي للهفل،  "C" بفيتامين

ويحارب الفيروسات، أما العسل فيزيد من نسبة مناعة ال سم 
 .قحتوائا على مواد مضادي لاللتهابات

 الجزر والبرتقال
 ومي بسل  ال زر وبعد أن ينضج اخلهيا م  كمية مناسبة من 
عصير البرتقال، ثم  دميا إلى هفل  المصاب بالكحة، حين يعد 
ة البرتقال وال زر من األ  ية الهبيعية التي تحتوي على م موع

خفيفها،  ا  فاعال  للكحة وتمن الفيتامينات المهمة، ما ي علهما عال
إضافة إلى تقوية ال هاز المناعي ورف  كفاءي مقاومة مختلف 

 .األمراض

 اليانسون
برد، عن هري  وض  كي  من اليانسون في كمية مناسبة من الماء المالي، وبعد أن ي
افئ تضاف إليا ملعقة من العسل، ثم تقدم إلى الهفل المصاب، وشرب اليانسون الد

 .ى تهدئة الكحة القويةيعمل عل
 السوداء الحبة

خليه من  و ل  بهحنها  يدا ، ثم إضافة ملعقة من العسل إليها، كما يمكن أن يتم عمل
 .حبة البركة المهحونة والحليب ال ي يتناولا الهفل

 لنعناعا
برد  ليال ، يبالي كمية مناسبة من الماء، ثم إضافة أوراع النعناع الهازج إليا، وبعد أن 
 .تضاف إليا إضافة ملعقة صايري من العسل، ويقدم إلى الهفل

 زيل الزيتون
 من الكحة   زيت الزيتون، ويقدم المزيج إلى الهفل ال ي يعانييتم خله  ليل من السكر م

 .سيدتي                                              
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 صحا ط لك أنت وطفلك

 أساليب التعامل مع طفلك في مراحله األولى

يقخخخخخوم األهفخخخخخال فخخخخخي 
السخختة األولخخى األشخخهر 

مخخخخن حيخخخخخاتهم بخخخخخخدش 
لخخخ ل   بكثخخخري،أنفسخخخهم 

ي خخخخخخخخخخب علخخخخخخخخخخى األم 
إلبخخخا  الهفخخخل حخخخدين 
الخخخخخخخخخخوقدي  فخخخخخخخخخخازاتو 
مخصصخخخخخةو لألهفخخخخخال 
الرضخخخخخ  لمنعخخخخخا مخخخخخن 

 .خدش نفسا

فخخخي حخخخال ارتكخخخب الهفخخخل أي خهخخخ  وكخخخررأ لعخخخدي 
مخخرات ي خخب عخخدم اقنفعخخال والصخخرا  فخخي و هخخا 

األهفخخخال فخخخي أوائخخخل  ويتصخخخفألنخخخا سخخخوف يعانخخخد 
ررأ   نكخخخلخخخ ل الشخخخديد،لعمريخخخة بالعنخخخاد المرحلخخخة ا

 التحخخدي،وين خخر لخخألم فخخي نخخوع مخخن  مخخرات،عخخّدي 
لخخخخخ ل  ق بخخخخخّد مخخخخخن محاولخخخخخة تشخخخخختيت انتباوخخخخخا أو 

 .ت اول المو ف وعدم إبداء أومية لتصرفا
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 أعراس المشاه ر مشاهير 

  بلغت تكاليفهبيل غيتس وزوجها المصري حفل زواج ابنة 

 مليوني دوالر
 

 ت ابنة معسخخخخ  ميكروسخخخخوفت تزوَّ 
 ينيفر  يت  من قعب الفروسخخخخخخخية 
المصري نايل ناصر في حفل خاأل 
ضخخخخخم العائلة واألصخخخخخد اء والمقربين 
أ يم في مزرعخخخة خيولهخخخا التي تبل  

مليون دوقر في مخخدينخخة  25تكلفتهخخا 
َب من ال مي  تلقي  نيويور ، و د ُهلق
 لقا  فيرو  كورونا  بل الحضور.

 

غ تش خالل مقابلة لها مع مجلة "فوغ" أن حيل  وقد كشففففففيف     ي 

ه زفافها الذي بلغف تكليته مل وني دوالر كان من الصففففلت الت ل   ل

خالل هففذا اللففام ال ليل بففالتبففد ففاب ب ففففففاففت الوبففال و ال  والففد هففا 

ا مل  فف   ا وم ور عففاتلتهففا ب  حلففة انتقففال ففة  وقففالفففم " لقففد كففان عففامفف 

لتي بال أو بال  فففاة للاتالت ا اسفففوال بشفففكل   اعي مع الو بالتبد اب 

القدرة  ت   ب  حلة انتقال ة. لكن حا ا لالضففف ا الالا كان تابت ا. كانف

 بقق."على االحتيال بزفاف ا مع أق ب أصدقات ا وعاتلت ا ب ثابة حلم ت
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 ناوم مشاهير عرب

 

سخخخميري   خخخدمت الن مخخخة

اعتخخخخخ ارا مخخخخخن  سخخخخخعيد

الر خخخخال،  بخخخخل تقخخخخديم 
أ نيتهخخخخخخخخخخا المثيخخخخخخخخخخري 
لل خخخخخخدل "سخخخخخخوبرمان" 
فخخخخخخخي اليخخخخخخخوم الثخخخخخخخاني 
لفعاليخخخخخخخات مهر خخخخخخخان 
ومخخخخخخعتمر الموسخخخخخخيقى 
العربيخخخخخخة، معكخخخخخخدي أن 
كلمخخخخخخخخخخخات األ نيخخخخخخخخخخخة 
ترصخخخد أسخخخوأ مخخخا فخخخي 
ت ربخخخخخخخخخخة الخخخخخخخخخخزواج، 
وعلخخخخخخخخخخخخى الضخخخخخخخخخخخخفة 

ى أكخخخخخخخخخخخدت األخخخخخخخخخخخخر
سخخخميري دعمهخخخا للمخخخرأي 
بتقخخخخخخخخخخخخخخديم أ نيخخخخخخخخخخخخخخة 

 .""محصاااالج حاجااااة
سخخخخميري سخخخخعيد كانخخخخت 
ن مخخخخخة اليخخخخخوم الثخخخخخاني 

 30لفعاليخخخخات الخخخخدوري 
مخخخخخخخخخخخخخن مهر خخخخخخخخخخخخخان 
الموسخخخخخخيقى العربيخخخخخخة، 
و خخخخدمت حفلهخخخخا علخخخخى 
مسخخخر  النخخخافوري بخخخدار 
األوبخخخخخخرا المصخخخخخخرية. 
وصخخخخخخخخعدت سخخخخخخخخميري 
سخخخخعيد للمسخخخخر  علخخخخى 
أ نيخخخخة "حلخخخخوي الخخخخدنيا 
معخخخخا "، تحخخخخت  يخخخخادي 

ترو محمخخخخخخخخخد المايسخخخخخخخخخ

  .عرام

ء أ نيخخخة " خخخال  خخخاني بعخخخد يخخخومين" أو فخخخت سخخخميري سخخخعيد الانخخخاوخخخخالل  نائهخخخا 
وعاتبخخخخت بحخخخخدي المايسخخخخترو محمخخخخد عخخخخرام حيخخخخن اختلخخخخف معهخخخخا فخخخخي المقامخخخخات 

فقنخخا الموسخخيقية ممخخا  علهخخا ترتبخخ  علخخى المسخخر ، و الخخت لخخا: "لخخي  وخخ ا مخخا ات

 ."عليا لقد بدأت من نقهة أخرى
ان و الخخخخخت سخخخخخميري سخخخخخعيد: "شخخخخخرف كبيخخخخخر أنخخخخخي مو خخخخخودي ونخخخخخا فخخخخخي مهر خخخخخ

الموسخخخخيقى العربيخخخخة فهخخخخو مكخخخخان يشخخخختر  فيخخخخا كخخخخل مبخخخخدعين مصخخخخر والخخخخوهن 
دكتوري العربخخي فهنخخا نتخخ وع الفخخن ال ميخخل واألصخخالة، وأشخخكر وزيخخري الثقافخخة الخخ

إينخخخا  عبخخخد الخخخدايم وكخخخ ل  صخخخحبتي وعشخخخري عمخخخري مخخخديري المهر خخخان  يهخخخان 

 .مرسي
وأضخخخخافت: شخخخخعور  يخخخخد بخخخخ ن الخخخخدوري الحاليخخخخة مخخخخن المهر خخخخان إوخخخخداء لخخخخرو  

ن مخخلخخدكتور  مخخال سخخالمة فهخخو  خخزء مخخن تخخاريخي وا انيخخا التخخي يحبهخخا النخخا  ا
كر ألحانخخخا فهخخخو ع خخخيم بالنسخخخبالي ووخخخ ا السخخخبب اللخخخى خالنخخخي أكخخخون ونخخخا.. وأشخخخ

 .ال مهور اللي بي ي اقوبرا ودف  ت اكر عشان بيحب الفن الحقيقي

وبعخخخخدوا  نخخخخت: وخخخخوا 
وخخخخخخخخخوا ومحصخخخخخخخخخلش 
حا خخخة ومخخخون شخخخيري 
ولعلمخخخخخخخخخخخخ  انخخخخخخخخخخخخت 
وسخخخخخخخخوبر مخخخخخخخخان وآأ 
بحبخخخخخخخخ  وواحشخخخخخخخخني 
بصخخخخخخخخخخخحي  وايخخخخخخخخخخخا 

 .سهرني
وعلقخخخت سخخخمية سخخخعيد 
علخخخخى أ نيخخخخة "سخخخخوبر 
مخخخخخخخخخخخخان"،  ائلخخخخخخخخخخخخة: 
األ نيخخخخة تمثخخخخل أسخخخخوأ 

ال خخخخخخخواز  يمخخخخخخخا فخخخخخخخ
والر الخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخة 
الحاضخخخخخخخخرين مخخخخخخخخش 
عخخخخخخخخايزاكم تزعلخخخخخخخخوا 

 .مني
وعنخخخخخخخخخخدما  خخخخخخخخخخخدمت 
سخخخخخخخخخخخخميري سخخخخخخخخخخخخعيد 

 نيتهخخخخخخخخا الشخخخخخخخخهيري أ
محصخخخخخخخلش حا خخخخخخخة، 
و الخخخخخخخخخخت إن وخخخخخخخخخخ أ 
األ نيخخخخخة تعبخخخخخر عخخخخخن 
السخخخخخخيدات و خخخخخخدرتهن 

 ءشخخخيعلخخخى فعخخخل أي 
فخخخخخخخخخخخخخخي الحيخخخخخخخخخخخخخخاي، 
موضخخخخخخخخحة: السخخخخخخخخت 
قزم تبقخخخخخخخخخى  ويخخخخخخخخخة 

                               .وحري مهما حصل

 

  سيدتي            
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 ناوم مشاهير عرب 

 وت.. هيفاء وهبي تحبس األنفاس في شوارع بير
 

علخخخى ويفخخخاء ووبخخخي المتخخخابعين فخخخي الفتخخخري األخيخخخري بخخخاهالقت مختلفخخخة ومت خخخدّدي، اسخخختهاعت مخخخن خاللهخخخا أن تحقخخخ  أ شخخخالت الن مخخخة اللبنانيخخخة

ا .اق تمخخخاعيتفاعخخخل علخخخى موا خخخ  التواصخخخل   ديخخخدي التقهخخخت  وبعخخخد عخخخّدي اهخخخالقت اتّسخخخمت بال مخخخال واألنا خخخة مع خخخا، نشخخخرت ويفخخخاء ووبخخخي صخخخور 

 .في  اية األنا ة ا والك بيروت، و هرت فيها بلو  لها في شوارع
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 موضا تصاميم

 2021 فيأجمل تصميمات فساتين الزفاف السوداء 
 

تخرج  أت بعض العرائ ترتديا العرو  بليلة زفافها من  سنوات هويلة، ولكن بالفتري األخيري، بد ال يالرسمي  الزييعتبر الفستان األبيض بمختلف تصميماتا وو 
سودا ساتين زفاف  ستعرض ف سياع ن سود اللون، وفى إهار و ا ال ستان أ ساتين ملونة، حتى وصل األمر إلى ارتداء ف ء اللون ارتدتها عن ا هار الم لوف وترتدى ف

 ".insiderبعض العرائ ، وفقا  لما  كرأ مو   "
 

 أبرز فساتين الزفاف سوداء اللون
 فستان أسود دانتيل
"، فستان زفاف أسود مصمم بنسيج شفاف، ومن  ماش  Cocomelodyابتكرت شركة " 

 وتنوري.وبيا ة خارج الكتف  زوريدانتيل 
 

 

فستان مزين ب لوان  و  
  ز 

ويو خخد فسخخخخخخختخخان زفخخاف 
أسخخخود من تصخخخميم  يني 
بيكهخخخام، ووو فسخخخخخخختخخخان 

 و   مزين ب لوانهويل 
 ز  البرا ة، ل ل  يعهى 
الفسخخخخخخختخخخخان تخخخخ ثير كري 
الديسكو، ومصمم ب كمام 
نوري  مكشخخخخخخخخكشخخخخخخخخخخة وت
عد  ما يسخخخخخخخخا تدر ة، م م
العرو  في الحصخخخخخخخول 

 على إهاللة مميزي.
 

  فستان بطرحة طويلة
ة ويو د فسخخخختان زفاف أسخخخخود اللون، مصخخخخمم بهرحة هويل

بخخدون أكمخخام، وبر بخخة عخخاليخخة وبفتحخخة  هر من الخلف، م  
 هرحة سوداء هويلة تصل إلى األرض.

 

فساااااااااااتاااااان 
 بأكتاف

ويخخخخخخخخو خخخخخخخخد 
ستان زفاف  ف
أسخخخخخخخود، من 
تصخخخخخخخخخخمخخخيخخخم 

ي  خخاو،  ود
مصخخخنوع من 
 خخخخخخخخخمخخخخخخخخخاش 
مخخخنسخخخخخخخخخوج، 
وأكخخخخخخختخخخخخخخاف 
ومفتو  عنخخد 
مخخخخنخخخخهخخخخقخخخخة 

 الصدر.
 

فسااااااااااااتاااااان 
بااااااتاااااانااااااورة 

 منتفخة
واخخخخخختخخخخخارت 

العرو   وخخ أ
ارتداء فسختان 
أسخخود  صخخير 
منتفخ بخخ كمخخام 
منفتحخخخة على 

بتنوو الكتف،
فخخخخخة  ري ت ن م

وو ا الفسخختان 
من تصخخخخخخخميم 
كخخخخارولخخخخيخخخخن 

 زيني.
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 أفكار املارا   اليف ستايل

 إتيكيخخخت تقخخخديم الزوخخخور: ق ي خخخوز تقخخخديم الزوخخخور مخخخن  بخخخل
 األولخخى،مخخا لخخم يكخخن مخخن أ خخارب الدر خخة  ر خخل،سخخيدي إلخخى 

ويمكخخخخن إرسخخخخال الخخخخورود  بخخخخل ميعخخخخاد المناسخخخخبة ويكخخخخون 
مخخخن المناسخخخب أن  الفخخخر ،معناوخخخا المشخخخاركة فخخخي مشخخخاعر 

ختيخخخخار أزوخخخخار  ات وا شخصخخخخية،ترفخخخخ  الزوخخخخور ببها خخخخة 
 .رائحة عبقة في حال تقديمها للمريض
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 أخبار بلس

 
، حخخخخدوت تزايخخخخخد فخخخخخي مايكروسخخخخخوفت حخخخخ ر فريخخخخخ  شخخخخركة

اله مخخخخات علخخخخى الحسخخخخابات السخخخخحابية المميخخخخزي والهويخخخخات 
 .رفيعة المستوى مثل المديرين التنفي يين

 bleepingcomputer كخخخخخرأ مو خخخخخ وبحسخخخخخب مخخخخخا  
المتخصخخخأل فخخخي أخبخخخار التقنيخخخة، فخخخان فريخخخ  مايكروسخخخوفت 

، اكتشخخخف زيخخخادي فخخخي و مخخخات DART للكشخخخف واقسخخخت ابة

كلمخخخخخخات المخخخخخخرور التخخخخخخي تسخخخخخختهدف الحسخخخخخخابات السخخخخخخحابية 
المتميخخخخخخزي والهويخخخخخخات رفيعخخخخخخة المسخخخخخختوى مثخخخخخخل المخخخخخخديرين 

 .C التنفي يين على مستوى
خخا مخخن واعتبخخرت الشخخركة اله خخوم علخخى كل مخخات المخخرور نوع 

"و خخخخوم القخخخخوي الااشخخخخمة"، حيخخخخن يسخخخخعى وخخخخعقء القراصخخخخنة 
الوصخخخول إلخخخى  خخخوائم كبيخخخري مخخخن الحسخخخابات باسخخختخدام عخخخدد 

  .صاير من كلمات المرور شائعة اقستخدام

و الب خخخا مخخخا تسخخختخدم وخخخ أ اله مخخخات نفخخخ  كلمخخخة 
ثنخخخاء التبخخخديل مخخخن حسخخخاب إلخخخى آخخخخر المخخخرور أ

للعثخخخخخخور علخخخخخخى حسخخخخخخابات سخخخخخخهلة اقختخخخخخخراع 
وت نخخخخب تشخخخخايل الخخخخدفاعات مثخخخخل تخخخخ مين كلمخخخخة 

الخبيخخخن وعنخخخد اسخخختخدام  IP المخخخرور وح خخخر

ويقلخخخل وخخخ ا التكتيخخخ  مخخخن احتماليخخخة  .الروبوتخخات(

تشخخخايل  فخخخل الحسخخخاب كمخخخا يحخخخدن عنخخخدما يخخختم 
"القخخخخخخخخخوي الااشخخخخخخخخخمة \اسخخخخخخخخختهدافهم به مخخخخخخخخخات 

التخخخخي تحخخخخاول بسخخخخرعة تسخخخخ يل " \الكالسخخخخيكية
الخخخدخول إلخخخى عخخخدد صخخخاير مخخخن الحسخخخابات مخخخن 
خخخخخالل اقهخخخخالع علخخخخى  ائمخخخخة كلمخخخخات مخخخخرور 

 .شاملة حساب واحد في كل مري
 

 وفخخي اآونخخة األخيخخري، شخخهد فريخخ 
DART  زيخخخادي هفيفخخخة فخخخي حسخخخابات

" التخخخخخي يخخخخختم \"السخخخخخحابة\مسخخخخخعولي 
كلمخخخخخخات  اسخخخخخختهدافها فخخخخخخي و مخخخخخخات

 .المرور
ويوصخخخي الفريخخخ  بتمكخخخين المصخخخاد ة 

 (MFA) متعخخددي العوامخخل وفرضخخها
عبخخخر  ميخخخ  الحسخخخابات كلمخخخا أمكخخخن 
 لخخخخ ، واعتمخخخخاد تقنيخخخخة  بخخخخدون كلمخخخخة 

" لتقليخخخخخل مخخخخخاهر اختخخخخخراع \مخخخخرور
الحسخخخخخخخخاب بشخخخخخخخخكل كبيخخخخخخخخر عنخخخخخخخخد 

  .استهدافها بمثل و أ اله مات
 

 بخخخل عخخخام واحخخخد عخخخن أن و مخخخات كلمخخخات  Microsoft كمخخخا كشخخخفت شخخخركة

المخخرور تعخخد مخخن بخخين أكثخخر و مخخات المصخخاد ة شخخيوع ا والتخخي تصخخل إلخخى أكثخخر 
 Alex راع حسخخخابات المعسسخخخة، وفق خخا لمخخخا  كخخخرأ مو خخ مخخن ثلخخخن حخخخاقت اختخخ

Weinertمدير أمان الهوية في مايكروسوفت ،. 

وتتضخخخمن  ائمخخخة األوخخخداف األكثخخخر شخخخيوع ا حسخخخابات تتخخخراو  مخخخن مسخخخعولي 
 مي إلخخخخىوالوصخخخخول المشخخخخروه والعمخخخو Exchange األمخخخان وخدمخخخخة

SharePoint ،ومكتخخخخخب المسخخخخخاعدي، والفخخخخخوتري، والمسخخخخختخدم، والمصخخخخخاد ة ،

 .ومسعولي الشركة
إلخخخى  انخخخب وخخخ ا النخخخوع مخخخن الحسخخخابات  ات اقمتيخخخازات، حخخخاول المهخخخا مون 
خخخا اختخخخراع الهويخخخات  ات الشخصخخخيات البخخخارزي، بمخخخا فخخخي  لخخخ  المخخخديرين  أيض 

 .حساسةأو الوصول إلى البيانات ال C التنفي يين على مستوى

 سيدتي                                                       
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