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قواعد هذا ما  لإلشررررراقولكن أن يكون  متداوالقد يبدو العنوان 

اإلشراق الذي يولد مع اإلنسان قد يكون  ...أردت أن اشرحه لكم

شبببه نادر ناناا احتماليك كبيرأ أن يولد المرو ونع عينيه بريق 

يجعلنا نتوقف أمامه بشببببعو من الذهوك ولكن الشببببعو المتداوك 

أن هناا أشبببببببااز مع الامن أو اليام يولد لديام اإلشبببببببراق 

نع الحيبباأ أو  وتفوقامويكبر وذلببا من ا ك بابببات نجبباحام 

لعمك أو الدراسبببك أو الع قات االجتماعيك ولنإبببك بلا النجا  ا

يجب بتباع اطوات عدأ أولاا اليقين باهلل والسبببببببعع باتجا  ما 

تحقيق هدنه للوإبببببببوك به للنجا  والقمك  سببببببببيكيرنو بليه نع 

ويعتبر الإبببدق من الركااا السببباسبببيك نع التعام ت والنجا  

رأ وراحك للضبببمير حيث أن الإبببدق يولد الإبببفاو للفكر والذاك

وهدوو لألعإببببببباب وقد قيك الكاير من المااك نع هذا المجاك 

وكم  (صرررررررادق الناس شررررررراركأم ني حموالأم حو نجاحأم)من 

سببببمعنا عبر التاري  من أشببببااز حملوا تلا السببببمك وتناقلتاا 

االهتمام ال  ومن قواعد النجاحالجياك وأإبببحوا ضببربا للماك 

هتمببام نع االنجبباا والوقببت يولببد نجببا  بببدون بعطبباو العمببك اال

واببذ مابباال علا ذلببا الطببالببب المتفوق الببذي يكون ماتم نع 

دروسه ومدرسته والمواظبك علا كتابك واجباته حيث يإك بلا 

ومن قواعبببد وركبببااا النجبببا  الفببباابببدأ التع  .مراد  نع التفوق

يرجوها من هذا النجا  أي ماذا سبببببببيعطع منه للمير وللمجتمع 

قواعببد النجببا  الماببابرأ نع العمببك  ومن .ولسبببببببرتببه جميعببا

والدراسك ومن امرات النجا  هع الرضا الذي يحإد  اإلنسان 

لذي يعمك معام حتا نظرأ ام اه  من أهله أو أرباب العمك ا

 .وأقرانه تكون نياا بشارات توحع بعاأ النفس من ا ك تفوقه

 قالوا ني النجاح:

ننادي الّسماَو نيأتع الّنداو   .لديناالنجا  لذيٌذ  نجْحنا وطْعم  

م  وْقتاً ونجنع المواسْم امار  العلوِم لككِّ الموااْد ن ِعدُّ  .عبيرا ن نظِّ

 ..لعاٍم جديْد تعالوا بلينا يداً بيٍد نستفيدْ 

قواعد  
 اإلشراق
 ياسر اسماعيل

mailto:Yaser-2525@hotmail.com


 

  

 وستضطر ببالا، ما يدور لتوإك الشر  من للكاير ستحتاج

 ما تقوك، إحك علا والدلك البراهين لتجمع ذاكرتا لعإر

 لنا ذلا.. حقوق له بنسان بأنا للتذكير ستضطر بنا بك

 التفاهم بعض بلا لتتوإك حقوقا بعض عن تتالا أن قررت

 بميك مسما غير بلا أجكٍ  حقوقا أجلت حتا أو اآلارين مع

 أنا ستدرا الناايك نع ولكنا.. أوالً  غيرا ما يتمنا  تحقيق

 مإلحك قدمت وعندما عناا تماضيت أو حقوقا أجلت عندما

 المير سعادأ لبناو الولويك وجعلت مإلحتا علا اآلارين

 ممن  والتقدير الرضا بلا بعد نيما تإك أن راجياً    وراحته

 قاامك من سقطت بأنا بعد نيما ستفاجأ  الهم هم لديا كانوا

 لتسيير أداأ مجرد بلا تحولت وبأنا امن منذ أولوياتام

 الذي الوقت استدراا محاوال  ستنتفض أنا بما وهنا أمورهم

  والتنمر للساريك عرضك وستكون سدى عمرا من ذهب

 أن لا يحق تماما مالام بأنا ينسون جعلتام البدايك منذ لنا

 تضمد ان وستحاوك وحيدا وتبتعد ألما ستبتلع أنا أو تعيش

 من تتاذ أن ذلا بعد تجرؤ لن لنا المتعبتين بيديا جراحا

 .. جديد من ال تاذك حتا م ذا أحد

 حول الكالم

 سوسن رمقاين



 

  

 

 حزياء الموضةصيحات 

 صحة
 2023 شتاء في دافئة إلطالالت ضخمة معاطف

 



 

  

 

 حزياء األطفالأزياء 
 

 2023فساتين شتوية البنتك في شتاء 

 

تحبببرز كبببك أم علبببا ظابببور ابنتابببا 

 للموضررررةبببببتط الت أنيقببببك ومواكبببببك 

موسرررم نبببع كبببك موسبببم، ومبببع حلبببوك 

، نطلعبببببببا علبببببببا أحبببببببدث الشرررررررتاء

لشببببببتاو  مرررررروديالي نسرررررراتين بنرررررراي

، لتاتببببباري تإببببباميم مميببببباأ 2023

 صغيرتك.وعإريك تناسب 

 
 

https://www.algamal.net/63051/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8019-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.algamal.net/63051/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8019-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86


 

  

 

 صحة صحيةنصائح 
 

 أخطاء شائعة في املش ي يجب تجنبها   

 

وسلوكا. ويمكن يمكن أن تؤدي طريقك المشع الإحيحك بلا تحسين إحتا ولياقتا 

أن تساعدا علا المشع بشكك أسرع وأكار س سك، نع حين أن السلوب الااطئ 

يؤدي بلا بهدار الجاد أو حتا وقوع بإابات. يستعرض تقرير نشر  موقع 

"Boldsky:أاطاو المشع الشااعك وكيفيك تإحيحاا أو تجنباا، نيما يلع " 

 

 
 

 مالبس غير مريحة

يجب أن ترتدي م بس نضببفاضببك ومريحك 

وتمتز العرق حتا تتمكن من التحرا 

بحريك دون أن تبتك من العرق أو الرطوبك. 

يمكن أن تؤار الم بس الضيقك والاقيلك جًدا 

 سلًبا علا تجربك المشع.

 الخطواي الواسعة

يجببب أال تحبباوك بطببالببك اطواتببا، بنمببا قم 

طبيعع، لن أي نوع من بالمشببببببع بشببببببكك 

التميير والتبببديببك قببد يؤدي بلا بإبببببببببابببك 

ركبتيببا أو أإببببببببابع قبدمبا، اعتمبباًدا علا 

 الجاو الذي يتعرض لإلجااد من الجسم.

 

 تجاهل اإلحماء

علا الرغم من أن المشبببببببع ليس 

تمريًنا رياضببببببًيا مكاًفا نتنه ال يااك 

من المسببتحسببن القيام بتحماو افيف 

 قبك البدو نع المشع.

 األحذية غير المناسبة

عدم ارتداو اوج الحذيك المناسببببب 

يمكن أن يتسببببب نع جر  القدمين، 

بااإك بذا كان ضيقا وغير مريح. 

ينبمع ااتيبببار حبببذاو بكعبببب مبطن 

جيببداً وافيف الوان ومقبباوم للمبباو 

 ومضادأ للتعرق.

 
 عدم تحريك الذراعين

عنببد المشبببببببع، ينإبببببببح الابراو بتببأرجح 

الذراعين بشبببببببكك منتظم ذهاًبا وبياًبا. يعد 

ببقاو ذراعيا علا جانبيا أاناو المشع، أو 

تأرجحاما دون انياما، اطأً نع المشبببببببع. 

بذا قمت بانع ذراعيا وتركتاما يتأرجحان 

بشببكك طبيعع لألمام والالف أاناو المشببع، 

 سرعتا وقوتا.يمكنا ايادأ 

 جرعاي مكثفة بإنراط6

بذا كنت متحمًسا بشكك مفرط، نربما تشعر 

بباللم. ينإبببببببح الابراو ببالتببدرج نع مبدأ 

وكاانك الجرعك التدريبيك نبدالً من محاولك 

المشبببببببع لعببدأ كيلومترات نع يوم واحببد، 

يمكن توايعاا علا عدأ أيام ويمكن توايع 

حإبببببز المشبببببع لعدأ جرعات إبببببباًحا 

 ومساًو.

 

https://www.algamal.net/60780/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.algamal.net/60780/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.algamal.net/63051/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8019-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.algamal.net/63051/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8019-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86


 

  

 

 صحة الحمل والوالدة
 

ع تشببببير بلا الت من العراض الصرررردان النصررررفييعد 

بعض مضبباعفات الحمك، حيث بن النسبباو المإببابات 

ببالإببببببببداع النإبببببببفع قبد يكون لبديان ماباطر أكبر 

لإلإبببببببابك بمضببببببباعفات الحمك ماك الوالدأ المبكرأ 

 وارتفاع ضمط الدم أاناو الحمك وتسمم الحمك.

ا أن  النسررراء المصررراباي بالصررردان وجد الباحاون أيضبببً

بلا حببد مببا قببد يكون لببديان مابباطر أعلا  النصرررررررفي

لإلإبببببابك بضبببببمط الدم مقارنك بالنسببببباو المإبببببابات 

بالإداع النإفع، وغالًبا ما تكون بسبب اضطرابات 

 hindstanبإريك ماك الضواو الساطعك ونقا ك 

وتتضبببببمن ارتفاع ضبببببمط الدم المإبببببحوب بأعراض 

بضبببببببانيك، ماك وجود البروتين نع البوك أاناو الحمك، 

 مما قد يادد حياأ الم والطفك.

نع المااك من النسبببباو نع سببببن  20هناا ما يقرب من 

اإلنجاب يعانين من الإبببببببداع النإبببببببفع، لكن تأاير 

 الإداع النإفع علا نتااج الحمك لم يتم نامه جيًدا.

وجببدت دراسبببببببتنببا روابط بين الإببببببببداع النإبببببببفع 

ومضبببببباعفات الحمك التع يمكن أن تسبببببباعد نع بب   

 الطباو والنسبببببباو المإببببببابات بالإببببببداع النإببببببفع

يك  جب أن يكونوا علا درا لك التع ي بالمااطر المحتم

 باا أاناو الحمك."

ألف حالك حمك لحوالع  30نظر الباحاون نع أكار من 

ًما. من بين حباالت  20ألف امرأأ ا ك نترأ  19 عا

نع المااك من النسببببببباو أنان تم  11أنادت  هذ ،الحمك 

تشببببايإببببان من قبك طبيب بالإببببداع النإببببفع قبك 

 الحمك.

 

 مضاعفاتدراسة: الصداع النصفي عند الحوامل يشير إلى أربع 

 

 النسرراء حثناء الحملقام الباحاون بفحز مضبباعفات 

ف علا أناببا طفببك  المبكرأ،ماببك الوالدأ  والتع ت عرَّ

 الحمك،وسببببكري  الحمك،أسبببببوًعا من  37يولد قبك 

 الحمك،وتسببببببمم  الحمك،وارتفاع ضببببببمط الدم أاناو 

 وانافاض الوان عند الوالدأ.

بعد التعديك حسب العمر والسمنك والعوامك السلوكيك 

لإبببببببحيك الارى التع يمكن أن تؤار علا اطر وا

وجد الباحاون أنه عند مقارنتاا  مضببببباعفات،حدوث 

نتن  النإببببفع،بالنسبببباو غير المإببببابات بالإببببداع 

النسبباو المإببابات بالإببداع النإببفع لديان مااطر 

بك  اك للوالدأ  17أعلا بنسببببببب ما وهع  المبكرأ،نع ال

  نع المااك. 28نسبك أعلا بنسبك 

 الحمك،اطر اإلإبببببببابك بارتفاع ضبببببببمط الدم أاناو 

 3881٪. من بين 40 اإلإبببابك بنسببببكوايادأ اطر 

إداع  ساو المإابات بال  النإفع،حالك حمك بين الن

ـ  الوان،نع المااك تم الوالدأ قبك  10 نع  8مقارنك ب

المااك من حاالت الحمك بين النسببباو غير المإبببابات 

 بالإداع النإفع.

 7أإبببيب  الحمك،ع ضبببمط الدم أاناو بالنسببببك الرتفا

نع المااك من حاالت الحمك بين النسبببباو المإببببابات 

نع المااك  5بالإداع النإفع باذ  الحالك مقارنك بـبببب 

بين حاالت الحمك لدى النسببببببباو غير المإبببببببابات 

نع  6نتن  الحمك،بالإببداع النإببفع. بالنسبببك لتسببمم 

المااك من حاالت الحمك بين النسببببببباو المإبببببببابات 

 إداع النإفع عانت منه.بال

 

 

 

https://www.algamal.net/62010/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.algamal.net/62010/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86


 

  

 

 غذاء صحي

 
 صحة
 

 فوائد الكلمنتينا ال تقدر بثمن

 

هببببببببع، امببببببببرأ  الكليمنتررررررررين حو الكلمنتينررررررررا

حمضبببببببيات ناتجبببببببك عببببببببن تاجبببببببين بببببببببين 

اليوسبببببببببفع والبرتقببببببببباك. تمبببببببببأل أجسبببببببببامنا 

بالفيتامينبببببببببببات نبببببببببببع نإبببببببببببك الشبببببببببببتاو، 

وتضبببببفع مبببببذاقاً حلبببببواً نبببببع ناايبببببك وجباتنبببببا 

أو كوجببببببببببك افيفبببببببببك. غنيبببببببببك بمضبببببببببادات 

الكسبببببببببدأ، ستسببببببببباعد الكليمنتبببببببببين نبببببببببع 

إليرررررك نوائرررررد محارببببببك بعبببببض المبببببراض. 

 :ني اآلتي الكلمنتينا

 الوقايك من بعض أنواع السرطان -

الوقايك من أمراض القلب والوعيك  -

 الدمويك

 ل لتااباتاإااز مضاّدأ  -

 غنا بالبكتين -

 مإدر للبوتاسيوم والنحاس -

 لمحاربك االلتاابات C مإدر لفيتامين سع -

، بع 1غنع بمجموعك الفيتامين بع )بع  -

 (9، بع 6، بع 3

مإبببببببببدراً ممتبباااً  يعتبر الكليمنتين

لذي  لدور ا تامين سبببببببع. يتجاوا ا لفي

يلعببببه نيتبببامين سبببببببع نع الجسبببببببم 

ساهم  سدأ لي اإااإه المضاّدأ لألك

حك العظام والمضبببببببباريف  نع إببببببب

والسببنان واللاك. باإلضببانك بلا ذلا، 

ناو يحمع من االلتاببباببببات، ويعاا 

امتإبببببببببباز الحبببديبببد الموجود نع 

 .ويسّرن الشفاءالنباتات 

 

هو جاو  B1 . ي سببما أيضبباً الايامع، نيتامين1مإببدر لفيتامين بع  الكليمنتين

من أنايم ضببببروري إلنتاج الطاقك بشببببكك أسبببباسببببع من الكربوهيدرات التع 

 .نتناولاا. كما أنه يسببببباهم نع نقك النبضبببببات العإببببببيك ويعاا النمو الطبيعع

ن أو البيريببدوكسبببببببين وهو جاو م B6 وهببذ  الامببار هع مإببببببببدر لفيتببامين

اإلنايمات المسببببببباعدأ التع تشبببببببارا نع عمليك التمايك المذااع للبروتينات 

والحماض الدهنيك وكذلا نع تاليق الناق ت العإببيك )الرسبك نع النبضبات 

العإببببببيك(. كما أنه يسببببباهم نع بنتاج ا يا الدم الحمراو ويسبببببمح لاا بحمك 

جليكوجين بلا المايد من الكسجين. البيريدوكسين ضروري أيضاً لتحويك ال

 .جلوكوا ويساهم نع الداو السليم لجااا المناعك

 



 

  

 

 جمال العروس

 
 جمال
 

 2023تسريحات شعر لعروس 

 

 بط لك العروس وتمنح العرااس، أذواق ماتلف لتناسبببببب ومتنوعك جداً  متعددأ التاج مع الشرررررعر تسرررررريحاي

 درجك بلا كانك، المواسببم نع العروس شببعر موضببك عن يميب أن يمكن ال التاج أن كما. الجماك رااعك نامك

 تسريحات مجموعك نرإد يلع، ونيما. العروس شعر بتسريحاي يتعلق نيماع اليقون الشعر بكسسوار أإبح

 ستعجبا؟ ناك ،2023 عام ا ك جداً  رااجك ستكون تاج، مع للعروس شعر

 المنخفضة الكعكة تسريحة

 التاج مع المصقولة

تسريحة الشينيون مع خصالي الشعر 

 الويفي المنسدلة والتاج

 

تسريحة الريترو نصف 

 المرنون مع التاج

 

تسريحة ذيل الحصان 

 المنخفض المزينة بالتاج

 

تسريحة الشعر الويفي المنسدل 

 الكالسيكية مع التاج

 



 

  

 

 العناية بالبشرة

 
 جمال
 

 ماسكات خاصة للبشرة املختلطة في فصل الشتاء

 

 التع البشببببرأ أنواع أكار من المختلطة البشرررررة

 تجمع بناا حيث لإبببباحباا، كبيراً  تحدياً  تشببببكك

 عنبببد نماً   والبببدهنيبببك، الجبببانبببك البشبببببببرأ بين

 الايوت تمتز مكونات ذات لحلوك اسببببتاداما

 نع مشك ت ستايرين نتنا الدهنيك، المنطقك نع

 ولتحإبببببلع إبببببحيح، والعكس الجانك، المنطقك

 الشبببتاو نإبببك نع ومشبببرقك إبببحيك بشبببرأ علا

 .البشرة ماسكاي حجمل إليك   القادم،

ماسك السكر وزيي الزيتون لإلنرازاي الدهنية 

 والخاليا الميتة

ال بد من تقشببببببير البشببببببرأ الماتلطك مرأ نع 

السببببببببوع إلاالبببك الا يبببا المتراكمبببك علا 

سبببببببطحاببا والتالز من اإلنرااات الببدهنيببك 

العالقك بين مسبباماا نع الشببتاو، وكك ما عليا 

للحإبببوك علا بشبببرأ مشبببرقك هو أن تقومع 

بالط ملعقك سكر، وأضيفع بلياا نإف ملعقك 

ايبت ايتون، مع رشببببببببك من القاوأ، ودلكع 

ااق، ام وجاا بالاليط بحركك دااريك لفترأ دق

 .اشطفيه بالماو البارد
 ماسك العسل مع القأوة للنضارة

الماتلطك يسبببباعد علا  تقشببببير البشببببرأ

باالببك اشبببببببونتاببا ومنحاببا النضببببببببارأ 

ومظاراً مشببببرقاً نع الشببببتاو، ولماسببببا 

ك إببحع ومميا االطع ملعقك من العسبب

مع نإبببببببف ملعقببك من القاوأ، ودلكع 

بالمايج بشببببببرتا لفترأ دقااق، واتركيه 

شطفع الوجه بالماو،  لدقااق أارى، ام ا

وكرري الوإببببببفك مرأ نع السبببببببوع، 

 .والحظع النتيجك بنفسا
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 إعالن الحموي
 



 

  

 

 اليف ستايل راتأفكار ومها
 

 خطوات سهلة لتنظيف لوح التقطيع الخشب

 

كيفية تنظيف لوح التقطيع 

 الخشب؟

يك لتنظيف نع حين أن  اال لك الطباق م غسببببببببا

وتعقيم معظم أغراض المطب ، بال أنببه يجببب 

تجنب اسبببببببتعمالاا لتنظيف لو  التقطيع، وذلا 

لن الماو يمكن أن يتسببببببببب نع تشبببببببقق اللو  

وتشببوهه، ينتاع المر باذ  الشببقوق الإببميرأ 

ا اإببببببك للبكتيريا التع  بلا أن تإببببببح أرضبببببً

ذاو بداًل يمكن أن تسببببب المراض المنقولك بالم

من ذلا، نمن الممكن غسبببببببك اللو  يدوًيا بعد 

 :كببببك اسبببببببتاببببدام، بببببتتببببباع الاطوات أدنببببا 

يمسبببك بإبببابون الطباق، بعد التالز من أي 

بقايا طعام، ام يشبببببطف اللو  بالماو السببببباان، 

كما أنه من الممكن وضببببببع إببببببابون الطباق 

ونركه بتسبببببببفنجك أو نرشببببببباأ أطباق، نع حالك 

ا السببببببكين أو ادوش م حظك أي ع مات عل

أو تناقضات نع الاشب، نمن الممكن نرا تلا 

المناطق جيًدا، حيث تميك البكتيريا بلا التكّون 

 .نببع الشبببببببببقببوق نببع اللببوا  البباشببببببببببببيببببك

 .ينظف ك  الجانبين، نضببببً  عن مقبض اللو 

 .يشبببببببببببطببببف الببببلببببو  بببببالببببمبببباو الببببدانببببئ

قطعك قماش نظيفك أو منشببفك  باسببتادامينإببح 

، ام تركببببه يجف نع ورقيببببك لتجفيف اللو 

 .الاواو

 المبيض

بذا تم اسبببببببتابببدام لو  التقطيع لتقطيع اللحوم النيابببك أو 

الدواجن، نتن تنظيفاا بالمبيض سبببيسببباعد نع قتك البكتيريا 

الموجودأ علا اللو ، لبذا نمن الضبببببببروري للمببايبك بتبباع 

الاطوات المذكورأ أع   لتنظيف السببببورأ أوالً باسبببتادام 

نا   :إببببببببابون الطبباق، ام اتبع الاطوات اإلضببببببببانيبك أد

يعببّد محلوك مبيض، من ا ك بضببببببببانببك ملعقببك كبيرأ من 

 .الببببكببببلببببور الببببمبببببببببيببببض بلببببا غببببالببببون مببببن الببببمبببباو

ينقع اللو ، بما أن يتم تممير اللو  نع محلوك التبييض أو 

ك بببالمحلوك، المفتببا  هو ترا نقع سبببببببطح اللوحببك بببالكببامبب

دقببااق حتا يتونر  3بلا  2محلوك التبييض يعمببك لمببدأ 

 .الببوقببببت لببقببتببببك البببببكببتببيببريببببا الببمببوجببودأ عببلببا الببلببو 

يشبببببطف اللو  بالماو الدانئ وإبببببابون الطباق إلاالك أي 

 .رااحك مبيض عالقك

 الليمون الحامض والملح

 يعببد تنظيف ألوا  التقطيع بببالليمون الحببامض والملح مرأ

واحدأ شبببببارًيا طريقك رااعك للمسببببباعدأ نع الحفاظ علياا، 

يمكن أن تسببببببباعد هذ  الطريقك نع باالك البقع علا اللو ، 

نت رااحك لو  التقطيع تنبعث من الكاير من الاوم  وبذا كا

 .البببمبببفبببروم، نبببقببببد يسبببببببببباعببببد ذلببببا نبببع بنبببعبببباشببببببببببه

يفرا اللو ، ورش الملح الاشن، ام يتم تقطيع الليمون بلا 

نإفين، نرا قطعك الليمون علا الملح علا اللو ، ونركاا 

 .نع دواار إبببببببميرأ، مع العمببببك نع اتجببببا  الحبوب

 .دقببببااق 5ترا محلوك الملح والليمون الحببببامض لمببببدأ 

يشبببببطف اللوحك جيًدا، مع ضبببببرورأ التأكد من باالك الملح 

 .تجفيفهبالكامك، ام 

 



 

  

 

 أفكار ومهارات

 
 اليف ستايل

 
 كيفية إزالة بقع الطين عن املالبس

 قإد، دون من بالطين الم بس تتلط 

 مما العنيدأ البقع هذ  باالك يإعب بذ

 يمكن وبالتالع الم بس، قطع يشو 

 التع المناليك الاطوات بعض تحديد

 .بفعاليك الم بس عن الطين بقع تايك

 كيفيك باالك الطين من الم بس؟

ينإح باستادام سكين غير حاد، 

 .وكشط الطين الجاف

يفضك نرا منظف المسيك السااك  -

 .دقيقك 15علا البقعك وتركه لمدأ 

أسنان نرا البقعك باستادام نرشاأ  -

 .مبللك وقطرات قليلك من الماو

يفضك غسك القطعك نع المسالك  -

كالمعتاد، كما أنه من الممكن تكرار 

هذ  التجربك حتا يتم باالك بقع الطين 

 .بفعاليك

ينإح التجفيف نع الاواو للتأكد من  -

 .عدم وجود أار للبقعك

 كيفية إزالة الطين من التنجيد؟

 .مكنسك الكارباايك قدر اإلمكانينإح تنظيف القماش بال

تالط ملعقك كبيرأ من إابون الطباق السااك مع  -

 .كوبين من الماو البارد

تمسح البقعك بالمحلوك باستادام قطعك قماش بيضاو  

 .نظيفك

 .تكرر العمليك حسب الحاجك إلاالك البقع -

يمكن القيام بتاالك بقايا المنظف عن طريق دهن  -

 بارد باستادام قطعك قماش بيضاو نظيفكالمنطقك بالماو ال



 

  

 

 اليف ستايل إتيكيت
 قواعد إتيكيت التعامل في يعض املواقف املحرجة 

نع حالك التعرض للسقوط نع الشارع، نمن -

الضببروري الوقوف باقك إلبعاد النظار، مع 

بافببباو الحرج، المر البببذي يايبببد من قّوأ 

 .الشببببببببباإبببببببببيببببك نبببع عبببيبببون اآلابببريبببن

مقببابلببك أحببد المعببارف، مع عببدم نع حببالببك -

تذّكر اسبببببببمه، تإبببببببّح المناداأ باللقب، مع 

ا أاناو الحديث لتذكر  محاولك التركيا أيضبببببببً

نع حاك قام أحد بسببكب أي سببوااك  -.االسببم

علا م بس اآلار، نع المكببان العبباّم، يفيببد 

التحلّع بببالاببدوو نع الموقف، من دون رنع 

 الإوت أو استادام أي ألفاظ جارحك، وذلا

لن المر غير مقإبببببببود، باإلضبببببببانك بلا 

الببببذهبببباب بلا الحمببببام ومحبببباولببببك تنظيف 

الم بس. بذا كان النادك مسبببببببؤواًل عن هذ  

 .الفعلك، ال يجب نار 

ا ك اللقاوات العاالّيك  اللباقك نع التإببّرف-

مع القارب، قد يطر  كبير)أ( السبببببّن علا 

الطرف اآلار بعض السبببببببالببببك الحرجببببك 

الذي يسببببببتدعع الرد والشبببببباإببببببيك، المر 

بطريقك غير مباشبببببببرأ أو االنسبببببببحاب من 

الجلسبببببك بادوو بحجك بجراو مكالمك طاراك. 

الجدير بالذكر أن احترام المكانك االجتماعيك 

والعمر لكبير السببّن هو من السبباسببّيات، نع 

 .كّك المواقف

 إلى يومّياته، ني المرء، يتعّرض قد

 الحرجة، المواقف من مجموعة  

 التصّرف حسن يستدعي الذي األمر

اإلطار نطلعكم  هذا ني. واللباقة

 تسعة ني التعامل حصول على

 حرجة مواقف

 
مك الجسببببببببد، التع  - ي رّكا نّن اإلتيكيت علا ل

الك م عن الشببببببباإبببببببّيك. لذا، عند ت عّبر بقدر 

الرغبك نع بلقاو المرو التحّيك علا شبببباإببببّيك 

مشبباورأ سبببق أن تعّرف بلياا، ولت نع موقف 

عدم تذّكر الايرأ االسبببببببم، من الممكن النظر 

بلا عينّع الشببباإبببّيك، مباشبببرأ، مع االبتسبببام 

 .واالنببتببظببببار بلببا أن تبببببببادر بلببا الببتببحببيببببك

ن نع حببالببك حضبببببببور حفببك انبباف، من دو 2

معرنك أحد بالقاعك، ال مانع من القيام بالترحيب 

بالجالسبببببببين المحيطين، باإلضبببببببانك بلا تقديم 

النفس من أجك بنشببببببباو ع قات اجتماعيك مع 

 .اآلارين

بك المرو من أحد الإبببببببدقاو - لك مطال نع حا

بتعطاو رأيه نع اي ليس مناسبببببًبا بالمرأ، من 

مكن التعببببامببببك من دون بحراج الطرف  الم 

اآلار، نضببببببً  عن عدم النفاق بك التعبير عن 

 .البببرأي ببببطبببريبببقببببك بيبببجبببباببببيببببك ولبببطبببيبببفببببك

نع الحوار مع أحببد من الاراببارين أو أولاببا -

الذين يتدالون نع أمور المير الااإببك، يإببح 

تجاهك الرد علا السبببببببالك الحرجك، نالاوض 

 .نببببببببببببع أحبببببببببببباديببببببببببببث أاببببببببببببرى

نع حالك مقابلك المرو أحد الشبببببببااز غير -

لا مكببالمبباتام الابباتفيببك، عن المرحببب بببالرد ع

طريق الإبببببببدنك، ال داعع للتوتر أو القلق بك 

التوضببببببيح أن المرو منشببببببمك نع العمك علا 

 .الدوام، حتا ال يشببببعر الطرف الاانع بالحرج

 



 

  

 

 مطبخ جيميوصفات الر
 جيميسلطة خضراء بصوص البرتقال للر  

 الطبيعي المشروب هذا تحضير بساطة بكل يمكنك  

 جربيه الوزن، وخسررارة الدهون لحرق المنزل ني

 بطعمه واسرررررررتمتعي سررررررريدتي مطبخ طريقة على

 والطيب الخفيف

 طببببااج) أعواد 5 الكرنس: اعواد - المقررررادير

 5 الليمون: عإببببير - عود 4 بقدونس: -( ونظيف

 الرغبك حسب الالج: مكعبات - إميرأ م عق

 

 طريقة التحضير

نع طبق التقديم ضعع الاس، والكرنس، والايار، والفلفك 

 .والجار، والطماطم وقلبعالملون، 

 .تبلع بالملح، والكمون، وايت الايتون

 .اسكبع عإير البرتقاك علياا وقلبياا ام قدمياا

 

 عصير الكرفس والبقدونس للريجيم

 

 جيم،يللر البرتقال بصررررو  خضررررراء سررررلطة

 خضررررررراء سررررررلطة عمل خطواي اليوم تعلمي

 بطعمأا وتمتعي المنعش، البرتقال بصررررررو 

 .الرائع

 

 الفلفببك -( مقطعببك) كوب طمبباطم: - المقررادير

لمبلبّون: لكبرنس: -( مقبطبع) كوب ا  كوب ا

 كوب ايار: -( مقطع) كوب اس: -( مقطع)

 عإببببير -( مبشببببور) كوب الجار: -( مقطع)

 ملعقبببك 2 الايتون: ايبببت - كوب البرتقببباك:

 الكمون: - إببميرأ ملعقك نإببف ملح: - كبيرأ

 إميرأ ملعقك نإف

 

 

 كمية مع والكرنس البقدونس، حوراق إضررررانة يتم الكأربائي الخالط ني التحضررررير طريقة

 الليمون، عصرررير حضررريفي. المكوناي جميع تتجانس حتى جيدا   اخلطي. الماء من مناسررربة

 سماي. وقدميه الثلج مكعباي وحضيفي الخليط صفي. حخرى مرة الخلط وحعيدي



 

  

 

 مطبخ نصائح المطبخ
 

 ملطبخك للحصول على طبخ مثالي! نصائح 10 

المطبخ، إليك بعض الحيل والنصائح لكل ربة منزل ونتاة غير خبيرة بأمور 

ا من المأارة حثناء إعداد وصفاي الطعام وتنظيف  المطبخية التي ستعطيك مزيد 

 وترتيب مطبخك مما يونر عليك المجأود والعناء.

 
البقع الرضببيك علا الفور. حانظع  امسررحي

علا الرضبببببببيببك جببانببك حتا ال ينالق أحببد 

 ويقع.

 بفإببببببببك اللحوم والدواجن النياك عن قومي

الطعمببك الارى عنببدمببا تسبببببببتاببدميناببا أو 

تاايناا. ت جنبا هذ  الوقايك نقك أي عدوى 

 للبكتريا الضارأ من طعام بلا أار.

بمسبببببببك يديا قبك التعامك مع الطعام قومي 

وبعببد التعببامببك مع اللحوم أو الببدواجن. قببد 

 تإبح اليادي أداأ لنقك البكتريا.

تببباري  كبببك الطعمبببك المحفوظبببك نع  دوني

جبببك والفريار لمنع حبببدوث المراض الا 

المتعلقبببك ببببالطعبببام البببذي يتجببباوا تببباري  

 الإ حيك.

ماو  قومي يا تالوا من ال يد كد من أن  تأ بال

بك بسبببببببتعماك الجااأ  تان تماماً ق وناشبببببببف

 الكارباايك

 

بتااين السبببببكاكين نع حانظك اشببببببيك أو نع  قومي

 الدرج. احرإع علا ببعادها عن متناوك الطفاك.

ويك يتدلا بك دااماً اربطيه وشبببببببعرا الط ال تطبخي

برببباط الشبببببببعر. ال قببدر ا قببد يت مس النببار ولن 

 ترغبع نع أن تإك شعرات منه بلا الطعام!

قد  ال تطأي تداوا مجوهرات متبدليبك.  بًدا أانباو ار أ

 يتشابا سوارا حوك مقابض القدور.

دااًما علا التأكد من عدم اتإببباك الجااأ  احرصررري

 الكارباايك بالتيار الكاربع قبك لمس النإك الداالع.

الطعمك الحسببباسبببك للحرارأ اارج البراد.  ال تتركي

قد تفسببد اللحوم والسببماا النياك ومنتجات معينك من 

اللبان سبببببريًعا، لذا قومع بحفظام أو تجميدهم علا 

 الفور.

 



 

  

 

 نن ونجوم حياة المشاهير
 

 روتين جيجي حديد للحفاظ على جمالها وإطاللتها

 األزياء عالم اجتاحي والتي األزياء، عارضاي حشأر من واحدة Gigi Hadid حديد جيجي

 وصل حن إلى العالمية، الموضة عالم ني صيتأا وذان األخيرة اآلونة ني والرشاقة والتجميل

 بشرتأا على الحفاظ ني اليومي وروتينأا الطبيعي حديد جيجي جمال عن حسرار للبحث

 البالد ني وخاصة العالم حول الفتياي من الكثير تجذب اليومية التي وإطالالتأا ورشاقتأا،

 .العربية

 حديد جيجي جمال حسرار

 بط الت من العديد بتجربك المرأأ حديد، جيجع تنإح 

 شاإيتاا، علا ويدك بالفعك تحبه ما تجد حتا المكياج

 إببببيحات آار وتجربك المكياج نع الجرأأ بلا بضببببانك

 قد كنت التع المسبببببببتحضبببببببرات مع وتطبيقاا المكياج،

 تتبعين الطريقببك وباببذ  م محببِا، لتنبباسببببببببب ااترتاببا

 تعشببببق. المكياج بط الت نع اإلافاق دون الإببببيحات

 دااما ناع الطبيعيك، باللوان الشببببفا  أحمر حديد جيجع

 لمكياج سبواو المناسببات من العديد نع بوضبعه تقوم ما

 بلا تحتاج أناا بلا تشببببير ما ودااماً  المسبببباو، أو الناار

لذي النيود الحمرأ أاتار وجاع علا حيويك لمسببببببببك  ا

 التمتع يمكننع وهكببذا حقيبتع، نع داامبباً  معع يتواجببد

 .أيضاً  مشرق ووجه تكلف دون من جميلك باراأ بشفا 

 

 حديد جيجي إطالالي

مد  يك الاياو عارضببببببببك تعت عالم بدأ علا ال  نع مام م

 الم بس هع حيث تفضك الراحك، وهع م بساا ارتداو

 المريحك الم بس أن تإبببريحاتاا نع وتشبببير المريحك،

 أن نيمكناِ  العشبببواايك، أو اإلهماك بالضبببرورأ يعنع ال

 ناارأ ع مات من أنيقك وأحذيك م بس قطع تنسبببببببقع

 النبباقببك معنا هببذا الراحببك، بعنإبببببببر تتمتع أن علا

 تعملع أن حديد جيجع تنإبببببحا. لع بالنسببببببك الحقيقيك

 أو حذاو أسلوب أي أو واحدأ م بس قطعك اعتماد علا

 نع أسببباسبببيك وتكون وتمياها شببباإبببيتا تعكس حقيبك

 والحببذيببك الجلببديببك الجامببات لاببا بببالنسببببببببببك ااانتببِا،

 أن ويمكناا أسبببباسببببياتاا من البيض باللون الرياضببببيك

 .ومبتكرأ ماتلفك بطرق تنسيقاا

 



 

  

 

 نن إحصائيات
 

 2022أكثر األغاني العربية والعاملية استماعا لعام 

بأغانع  2022  تميا عام 

مستوى العربع عديدأ علا ال

والعالمع نستعرض لكم قاامك 

أكار الغانع استماعا عربيا 

 وعالميا
 

 حغاني استماعا عربيا:10حكثر 

 وسعد لمجرد اليسا -من أوك دقيقك" -1

محمد أسامك وكريم  -الماالك رايقك" 2-

  محمود عبدالعايا

 أحمد سعد -عليكع عيون" -3

 أحمد سعد -إوت العيد" -4

 ميريام نارس -هذا الحلو" -5

 "ويجا -البات" -6

  أحمد سعد -وسع وسع" -7

 سعدأحمد  -سايرينا يادنيا" -8

 نر  شريم -" الوقلبع -9

 أإالك نإري -شكراً" -10

 حغاني استماعا عالميا:10حكثر 

 ميمان اع ستالون –" ب ن ب-1

بكيع جع وكاروك  –" ماميع2-

  جع

 ويت ليج –" دريم ويت-3

 ليكع لع –" شيتع بانغ-4

 ذا ويكند –" اوت اوف تايم-5

 دوجا كات –" نيماس-6

 نيكع ميناج –" بوسين-7

 لياو -" ابوت دايمن تايم-8

 امبيرمارا -" بليس-9

 سكور مومع" شوتمون-10
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 سياحة حول العالم
 ؟املوجودة على سطح األرض...هل سمعت عنها من قبلأغرب األماكن  س

هناا عدد كبير من الماكن المريبك والمامضببببببك علا وجه الرض، سببببببواو كانت غابات مسببببببكونك أو قرى 

ماجورأ أو أماكن طبيعيك؛ نكوكب الرض مليئ بالمفاجآت؛ ناو ممارأ كبيرأ، لم نكتشببببف مناا سببببوى جاو 

 الكوكب الملئ بالعجااب. إمير، بذ بن االكتشانات العلميك المتتاليك، تابت حقاً أننا ال نعرف كك شعو عن هذا

يوجد علا كوكبنا الكاير والكاير من المناظر الطبيعيك والعجيبك التع تجعلا أكار دهشبببببببك وغرابك، وقد تعتقد 

 أماكن من الكار دهشك وغرابك: عدأ( هناا thetravelأناا من عالم الاياك! وحسب موقع )

 
 مثلث برمودا

ي عرف أيضبباً باسببم مالث الشببيطان، وهو من أغرب الماكن 

، علا وجه الرض، بناا منطقك نع شببماك المحيط الطلسببع

وقد ااتفا باا عدد كبير من الطاارات والسببببفن من دون أّي 

 تفسير لذلا.

بدأت أسببببببباطير مالث برمودا عندما رإبببببببد كريسبببببببتونر 

كولومبوس نياكاً تحطم نع المحيط، ام ظار ضببببببوو غريب 

نع وقببت الحق، وهنبباا العببديببد من النظريببات حوك مالببث 

برمودا، ولكن ال أحد يعرف علا وجه اليقين، ما هو سبببببببر 

 الث برمودا المامض.م

 

 جزيرة سقطرى، اليمن

سببببببقطرى هع جايرأ نع بحر العرب وجاو من اليمن، وما 

ما تاورها تشبببببببعر  نا عنبد يدأ من نوعابا، هو أ يجعلابا نر

وكأنا علا كوكب آار، الجايرأ تحتوي علا ما يقرب من 

النببباتببات والحيوانببات التع ال توجببد نع أّي نوع من  700

مكبببان آار علا وجبببه الرض؛ ناع واحبببدأ من المببباكن 

المعاولببك علا وجببه الرض، ولببذلببا ناع من بين أغرب 

 الماكن.

 

 بحيرة هيلير، حستراليا

هع بحيرأ مببالحببك تقع نع غرب أسبببببببتراليببا،  بحيرأ هيلير

والشببعو المريب نا هذ  البحيرأ، هو اللون الوردي، ويشببا 

العلماو نع أن سبب هذا اللون الوردي للبحيرأ، هو الطحالب 

الدقيقك دونالي  سبالينا، التع ت نتج إببمك تسبما الكاروتينات، 

 علا الرغم من أن بحيرأ هيلير محتوى الملح باا مرتفع، بال

سباحك، ولذلا ت عتبر من بين أغرب الماكن  أناا آمنك تماماً لل

 علا وجه الرض.

 



 

  

 

 سياحة نصائح السفر
 املالبس واملعدات املناسبة في حقيبة السفر الشتوية 

 لأذا والمناسبة الخاصة والمعداي المالبس بعض إلى الشتاء ني السفر حثناء المسانر يحتاج

 الشتوية السفر حقيبة ني الضرورية االحتياجاي هذه من بعض تحديد يمكن لذا البارد، الفصل

 :اآلتي ني

 لف المالبس

أنضببببببك طريقك لتونير المسبببببباحك هع لف الم بس بدالً من 

نه من  قك المونرأ للمسبببببببباحك، كما أ طا اا، لمايد من ال طي

الممكن وضببببع العناإببببر الإببببميرأ نوق العناإببببر الكبر 

ا، تعببد هببذ  الطريقببك تسببببببباببك العاور علا الم بس  حجمببً

 .النظيفك

 المساحةحكياس تونير 

بذا كان هناا حاجك بلا تقليك حجم المتعك، نيمكن التفكير 

نع االستامار نع أكياس تونير المساحك التع تسمح للمسانر 

بامتإبببباز كك جاو من الاواو من الم بس حتا تإبببببح 

مسبببببببطحك، كما أنه يمكن غمر الكيس تحت الماو إلاراج 

 .الاواو بالكامك

 األدوية

شبببببااعك الارى التع يجب أن قد تتضبببببمن بعض الدويك ال

تفكر نياا لفإببببببك الشببببببتاو أشببببببياو ماك أدويك النفلوناا أو 

الحما حيث يسبببباك اإلإببببابك بنالك برد نع الشببببتاو، يجب 

ا البحث نع ماي ت احتقان النف  علا المسببببببببانر أيضببببببببً

والبلمم للمساعدأ نع باالك انسداد النف، وبذا كان المسانر 

الجيد االحتفاظ ببعض  عرضبببك آلالم الجسبببم، نسبببيكون من

ا لن الطقس البارد قد يؤدي أحياًنا بلا  مسبكنات اآلالم أيضبً

 .تفاقم ماك هذ  الظروف

 

 قبعاي صغيرة

ينإح بضرورأ ارتداو القبعات الشتويك نع نإك الشتاو 

لمايد من الحرارأ نع الطقس البارد، لذا نمن الضروري 

اإببطحاب ووضببع أكارمن قبعك شببتويك نع الحقيبك أاناو 

 .السفر

 األحذية الشتوية

الحذيك الطويلك هع عوااك رااعك وأنضبببببببك نع الحفاظ 

وجانك، هذا  علا الرطوبك، مما يضمن بقاو القدمين لطيفك

مفيد بشكك ااز بذا كان المسانر ياور مناطق معرضك 

 .للالوج ماك مواقع جباك اللب

 



 

  

 

 منوعاي غرائب وعجائب
 

 !!قبيلة يموت سكانها من الضحك

لك  بك تتبعاا قبي يد غري قال ت

سببببببببت لام  ""بابوا غينيا

هببذ  الميتببك العجيبببك، بذا 

داببببك أحببببدهم نع نوبببببك 

ال يتوقف االّ حين  ضحا!

يببمببكببنببببه أن  وال يببمببوت،

 الضحا،يوقف نفسه عن 

ام والسببببببببببببب يعود لكل

 لمواتام،النااع الشوكع 

نببفببع حبببباك تببونببع أحببببد 

قاموا  أقاربام،أحبابام أو 

بطبابببه بمببباو سبببببببببباان 

ووضع التوابك والاضار 

معه وغليه وبعد النضبببببج 

يقومون بببأكلببه والحرز 

علا أكبببك الناببباع داابببك 

العظام، وهذا ما سبب لام 

مرض جراومع قاتك نع 

أدممتام والببببذي جعلام 

 .الموتيضحكون حتا 
. 

 

لم يعتببادوا البكبباو والنوا  نوق جاببث 

موتاهم، كما لم يعتادوا بقامك مراسبببببببم 

دنن مايبك لقربااام.. عوضبباً عن ذلا 

يطاون لحم الميببت ام يببأكلونببه، ظنبباً 

منام أن رو  الميببت سبببببببتتحرر باببذ  

 .الطريقك

هذ  القبيلك يموت سبببكاناا بأعداد كبيرأ 

سبببببببنويبباً من الضبببببببحببا وهع ماببددأ 

 .باالنقراض

 



 

  

 

 منوعاي تكنولوجيا
 

 تطبيقات هاتفية تساعدك على تنظيم حياتك

Smarter Time حوقاتك   لتنظيم 

 التع الفرا  أوقبببات التطبيق هبببذا يمأل

 بنفسِا، مألته الذي اليومعّ  سجلّاِ  تتالّك

 وعلا السبببببببابقك، عاداتاِ  علا مسبببببببتنًدا

سببببات من الواردأ البيانات . هاتفا تحسببببّ

 بمضببببببباو كيفيك عن تقارير لاِ  يقّدم هو

 تاببدر التع بببالتطبيقببات وينببذراِ  يومببا،

 .وقتاِ 
Google Keep المالحظاي لتنظيم 

ًيا ليس  مد أن كان لك المرأأ تعت  علا المشبببببببمو

اا  من الكاير تنسبببببببا قد ناع نحسببببببببب ذاكرت

 الذي التطبيق هذا حّملع ذلا، لتجّنب. المور

 وتنظيماا، م حظاتاِ  تدوين علا يسبببببببباعداِ 

 أو معّين، بلون ببعضبببباا المرتبطك تلا وتحديد

 بمكانا نع كذلا  نفسبببببه. الوسبببببم تحت جمعاا

ك المقبباطع تااين  الاربشببببببببات أو الإبببببببوتيببّ

ا الشبباشببك، بقلم المرسببومك  مع مشبباركتاا وأيضببً

 .آارين مستادمين

 مببا بببأمر القيببام عليببا تعببّذر مّرأ من كم

 مّرأ من وكم بآار؟ انشبببببببمالاِ  بسببببببببب

 تنببباوك أو الحبببباو لقببباو عن امتنعبببت

 للسببببببببب هواياتا ممارسبببببببك أو الطعام

 كك نّظمت بذا يحإبببببك لن ذلا نفسبببببه؟

 والتطبيقات معينك، ماام لممارسببببك وقت

 .بذلا ستساعداِ  التاليك



 

  

 

 علم الفلك أبراج
 

 السرطان برج

 مببببببن كونبببببه جانبببببب البببببا

 نبببع حًظبببا الكابببر الببببراج

 ،2023 لعبببببببببببام الحبببببببببببب

 السببببببرطان بببببببرج ي عتبببببببر

 التببببع البببببراج مببببن أيًضببببا

 المانببببع النجببببا  سببببتعرف

 هببببذا سببببيتلقا! العببببام لاببببذا

 عمببببببك عببببببروض البببببببرج

 تعيببببرات وسيشبببباد جديببببدأ

 الإببببببببعيد علببببببببا كبيببببببببرأ

 لطالمببببببببا التببببببببع المانببببببببع

 نفسببببببه وسببببببيجد بنتظرهببببببا

 مجالبببببببببببه نبببببببببببع ي ببببببببببببدع

 درس اذا اإوًإبببببببببببببببببببببا

 !جيًدا اطواته

 2023أبراج ستعرف النجاح املنهي في 

 الثور برج

 السببببنك هببببذ  سببببتكون 

 الحببببببببببببببببظ سببببببببببببببببنك

 لمواليبببببد والتعبببببويض

 علببببببا الاببببببور بببببببرج

 المانبببببببببع الإبببببببببعيد

 طريقببه سيشببق بجيببث

 الحبببظ وسبببيبقا مانًيبببا

 ناايببك الببا معببه الجيببد

 ي حقببق قببد ناببو العببام،

 المكاسبببب مبببن الكايبببر

 المشبباريع مببن الماليببك

 بابببببببا سبببببببيقوم التبببببببع

 نقطبببك سبببتكون والتبببع

 .حياته نع التحوك

 الحمل برج

 الكايببر السببنك هببذ  تحمببك

 لمواليبببببد التوقعبببببات مبببببن

 علببببببببا الحمببببببببك بببببببببرج

 نفبببببع المانبببببع، الإبببببعيد

 عببام مببن الولببا الشببار

 مبببببببن سبببببببيتمكن ،2023

 نبببع مامبببك أسبببس وضبببع

 والتببببببع المانيبببببك الحيببببباأ

 ضبببببمان مبببببن ستسببببباعد 

 علبببببا والحإبببببوك اباتبببببه

 المببببببردود مببببببن الكايببببببر

 مبببببببببن البببببببببذي المبببببببببالع

 يعببببببرف أن الضببببببروري

 .به يتإرف كيف



 

  

 

 لقاءاي حوار
 

 لقاء مع الدكتور وأستاذ البحث العلمي غيث قرزوق 

روع علا القك مشببببروع تارج مشبببب 500د. غيث أن هناا أكار من  أكد

نقط من كليك  140طالب مشببببببارا و 190والمشبببببباريع المشبببببباركك كانت 

 وأضبباف والسبباتذأالمشبباركين اضببعوا للجنك وتقييم مجلس القسببم  الاما.

للط ب لماارات  دورات بقامك نعاالمانك السبببوريك للتنميك بدورها    بدور

الط ب كيف يإك نكرته ا ك دقيقك ونإف  بعداد نعالتواإك مشكورأ 

 ومسببببتوى بالط بكما عبر د. غيث عن مدى سببببعادته ونار   دقيقتيناو 

ماديك  ذكااام وااإبببببببك ضبببببببمن الظروف الإبببببببعبك التع نعانع مناا ال

وااإببببه انام يقدمون لنا هذ  المشبببباريع علا حسبببباب وقتام   .والحياتيك.

  وعاالتام

يعتبر مجاود كبير للطالب وأنتار بام وبنفس الوقت أتمنا منام أن يتابعوا 

. ويبحث عن داعم نع الواارات والشبببببركات ونع والياملو .مشبببببروعام 

وأشبببار د. غيث مدى مسبببؤوليك مجلس وأسببباتذأ الجامعك    الطبيكالادمات 

. العمك ط بنا.تقوم بعملين مع   نع اهتمام ورعايك الطالب وااإبببببك أناا.

تاذالوك دااك المحاضبببببببرأ بدور  الاانع كإبببببببديق واب  والدور السببببببب

. وبعض الط ب تلجببأ لنببا الإبببببببحيح.لنسبببببببباعببدهم علا الطريق   .وأخ.

الكبير والكار من دور  دورهم عنغيث  وأكد د. الااإبببك. ل سبببتشبببارات

 ..الهكمن وقتام مع  أكار ط بنانقضيه مع  الذي الوقت   بسبب الهك

اايكونع  ي كانت الحوار ن جامعات من بدا ك نإبببببببيحك د. غيث لط ب ال

وتبدع  وتعشبببقه بهالذي تدرس  واالاتإبببازحياتام هع ان تؤمن بالفرع 

وأن تحب ااتإاإا لتنجا طريقا  .ااهر.نيه ليقدم لا الماك والمستقبك 

  .لألمام.

   

 

 نجاة عماد رحيم 

 

لقاو مع الدكتور غيث قراوق دكتور واسببتاذ  مجلة زهرة السرروسررنجرت أ

عن الطلبببك    العلمع نع جببامعببك دمشبببببببق.. حيببث دار الحوار البحببث نع

البحث  ومديرغيث يشمك حاليا استاذ  .د ..السوريكوالدراسك نع الجامعات 

نع السببابق  قاا : كنتحدياه  بدأ دمشببقجامعه  نع العلياالعلمع للدراسببات 

اسببببتاذ مسبببباعد نع قسببببم الطاقك الكارباايك اريج جامعك دمشببببق هندسببببك 

الماجسببتير والدكتوراأ نع نرنسببا وعدت الا سببوريك  قدمت كارباايك.. كما

منببذ  بببدمشبببببببقنع الجببامعببك  معيببد منإبببببببببلشبببببببمببك  2011نع عببام 

 الكليببببات نعوجاببببك النظر  تميير حوك عليمبببباتت تلقينببببا سبببببببنوات امس

وكان السبببؤاك عن ماهع أليك الدراسبببك والعمك  ..نيااوالجامعات والدراسبببك 

ااتإبببببباز واحد نقط بك تحوي  تحوي ال الاماكليك ان   نع كليك الاما؟

أليات السيارات  قسم الميكانياكارباايك طاقك  نظم منام ااتإاإات امانع

هندسببك  والحواسببيب قسببمالليات  قسببمالطبيك واالليات الاقيلك قسببم الاندسببك 

 النسببيج كليكالعلوم االسبباسببيك قسببم هندسببك الماك وتقانات  قسببم االتإبباالت

ي يهك الاما هع كل قان بالمعنا الحرنع وبذا الحظنا من ا ك القسببببببببام  ت

والاندسببببيك أما  الإببببناعيك المجتمعالمتواجدأ نياا ارتباطاا بمعظم شببببرااع 

بالنسبببك لمشبباريع التارج للط ب هو مادأ تقدم ماك باقع المواد. حيث يقدم 

حاولنا منذ امس سببنوات تميير هذا االسببلوب  لقد رسببالك التارج الااإببك

مشروع التارج للطالب يجب أن تكون حلم وتحقق باذا المشروع أو  نما 

بتارج هندسببببك كارباو واعمك  انا المااكسبببببيك  المانع.. علابدايك العمك 

الفكرأ بدأت بمعرض  التارج هذ بعد  لكمله التارجعلا مشبببببروعع قبك 

 ..منهكأوك نساك  2018الاما بعام 

 

مكان واحد ليتم  نع تتواجدالمعرض عبارأ عن كك مشببببباريع التارج التع 

عرضببه أمام ط ب السببنك الرابعك والاامسببك كما دعينا من اارج الجامعه 

. كان نع أوك نسببببببباك من المعرض نع المشببببببباركات المامك من هياك .

ط ب  أي مسببببتوىتعتبر ط بنا ليس دون   .النسببببيج. وهياك المسببببتوردين

الجامعات االارى ولكننا نحاوك تدريبام قبك التارج ليكملوا مشوارهم بعد 

ا ك  من النكارمن وجاك نظر ادارأ الجامعك تقوم بتمير هذ    .التارج.

ولينا عن تعليمام وتشبببببجيعام وربطام بالواقع الذي نعيشبببببه لنطور  مسبببببؤ

التع تحضببببببر  الااإببببببك. والقطاعات المسببببببتامرين.ونشببببببجعه من ا ك 

. كما حدث نع نورا.توظيفه  ليتم ط بناالمعارض تتأكد من ابرأ وجدارأ 

بحدى الشركات الااإك توظيف أحد  طلبت المعرضالسنك الماضيك أاناو 

 ين بالمعرضالط ب المشارك

. بالتفاإبببببيك.الشبببببركك والطالب دون التداك  بين التنسبببببيقكان دورنا هو 

إبببببعبك  ظروف من. وااإبببببك أننا نعانع للطالب.عتبر ذلا كمسببببباعدأ يو

من الاطوات  الكاير الطالبوالعمك وبذلا ااتإبببببببر  باللقاو طريقهليكمك 

 أكدكما   .والعالم.السلوب مستادم نع الجامعات الوربيك  هذا بن. للعمك.

سواو كان  شكك كبير  د. غيث بن مستوى الط ب ترتفع ضمن المعرض ب

لذلا لما اارت مجلك    .المشببببببباركك.بالمشببببببباريع والماارات او بالجاات 

السوسن المعرض وقامت بعدأ لقاوات مع الط ب كان يتإرنون كابراو 

 .له. وهذا هو انجاانا الذي نادف ومتارجين.

 



 

  

 

 إعالن شركة الهيثم
 



 

  

 

 شخصية العدد حوار

 حروفها تنطق ما يعجز عنه اللسان ويبوح قلمها بأجمل األلحان...الشاعرة كوثر دحدل صاحبة البوح الرنان 

لماا روناا تنطق ما يعجا عنه اللسبببببببان ويبو  ق 

بأجمك اللحان كوار دحدك الشاعرأ إاحبك البو  

بالحنين  امتاجتالرنان نسببببجت من روحاا حكايك 

والحب معا وأإبح للشعر رو  واعدأ وبمايد من 

اإلبداع انطلقت بلا عوالم من القإببببااد التع تجعك 

القارئ نع وديان من الروعك والجماك ، نالشبببعراو 

إببببمت الذين يمردون بإببببوت مسببببموع ويبكون ب

نتنطق الحروف ، وللحديث أكار عن أيقونك الشبعر 

السوريك أجرت مجلك اهرأ السوسن حواراً ااإاً 

مع الناا الكار ببداعا والتقت الشاعرأ واإلع ميك 

كوار دحبببدك التع تحبببدابببت نع ببببدايبببك اللقببباو عن 

مسببببيرتاا اإلع ميك وبينت أناا بدأت بعد الدراسبببك 

عن شبببببببمف وحلم الجامعيك علا الفور، وهع تنبع 

منذ الطفولك، أما كيف تم دمج اإلع م بالشبببببعر نقد 

أوضببحت أنه ليس عمليك دمج أبدا، كاشببفك أناا منذ 

اا تميات  عمر مبكر تكتب " الاواطر والنار" وأن

بكتابك المواضببببيع نع المدرسببببك، وكتابك الاطابات 

ببباالحتفبباالت الوطنيببك، وهببذا المر يتعلق بموهبببك 

لكن لم تعرها انتباها نع  ولدت معاا من الإبببببببمر،

البببببدايببببات، وقببببالببببت كنببببت كايرأ القراوأ للكتبببب 

والروايات والشببببببعر، وعملع نع اإلع م ال ع قك 

له بالشعر والدب سوى نترأ بسيطك جدا ال تتعدى 

بضبببع أشبببار عملت بالجانب الاقانع، أما مسبببيرتع 

نع اإلع م التع امتدت وما االت مسبببببببتمرأ بدأت 

ن عاما كمحررأ للابر نع وكالك منذ أكار من ا اي

النباو السببببببوريك سببببببانا ومن ام تدرجت نع سببببببلم 

 .العمك

ومن حيث الشبببعر أكدت الشببباعرأ أن 

الشمف بالقراوأ منذ الإمر باإلضانك 

الجميلبببك نع  والطفولبببكبلا الموهببببك 

مدينك دمشببببببق الياسببببببمين السبببببباحرأ، 

 واالسبببببببتمببباع والجمببباكالفن  وتبببذوق

للقإبببببببااد التع غناها عمالقك الفن من 

سبببببعينيات القرن الماضببببع، كالسببببيدأ 

له أار  وغيرهانيروا،  كان  هذا  كك 

نع رإببببيدي النفسببببع والفكري، كبير 

ويبدو واضببببحا اهتمامع بالطبيعيك من 

ا ك كتبببباببببباتع ومفرداتع المنوعببببك 

ودوما أحاوك أن أكتب بكك الجوانب 

اإلنسبببببانيك وكك ما يحرا مشببببباعري. 

وأشارت بلا أن أهم ما يميا قإاادها 

هو "الإبببببدق بالمشببببباعر" لذا تإبببببك 

للقارئ بساولك وسرعك باإلضانك بلا 

لمات السببالك البسببيطك مع اسببتادام الك

الإور الكايرأ التع تااوج بين الواقع 

والاياك إليإبباك الفكرأ، وربما طر  

المشاعر اإلنسانيك والدعوأ من ا لاا 

بلا الحكمك بكك شببببببعو والادايك وبلا 

التحلع بالمك أهم ما يميا قإببببببباادي 

 .نالمك موجود دااما

 

 بالحب آه يا دمشق"

 بالحزن آه يا دمشق

 "قصة" وعنوانا

كتبتأا آالف المراي 

 "جدرانا

تروي حكايا  وحبواب

 الزمان

وياسمين تدلى من 

 حسوار

وشتالي حبق تعطر 

 األيام

زيني  ونانرجهجورية 

 الدار

 "دمشق يا حم المدائن

 

 

 

 سأخرج من صمتي

 من قوقعة تلك األيام

 سأنطق حبا  وانطلق

 ححقاد دون العالمإلى 

 إليك هذا القمقم

 وهذه التراكماي والعاداي

 حطمته وسأحطمه

 ما دمي على قيد الحياة

 من قال إني صنم

 !قلبا ونبضاي؟ال يملك 

 شرايينيوالحب يتدنق ني 

 والكوثر يناديني

 من عشتار إلى كل حنانيني

إلى النور بعيدا عن 

 األصنام

 

 

من ذاك الزمان الذي 

 "عنوانه "الحب

حتيي مكللة بعبق 

 زماني

طفرة حم شاء حكني 

 القدر

 حن يحمل معه رمزا

 هالة من نور ويرسم

 تستطع ني عتم النفاق

 بطأر الحب ويذكر

حتيي مع عطر السماء 

 وندى األيام

 بقلب رقيق من نرح

لكن وشاة الغدر 

 صوبوا السأام

 حقدا لؤما ال حدري

 حم حنأم ال يستطيعون

 

 

 العيش ني النور

 سأشق هذا الظالم

 رغم ترامي السأام

 وكل الجراح النازنة

سأبقي االبتسام عنوان 

 ""الصباح

 وحمسك قوس الشمس

 واصنع من حلوانه لحظاي الفرح

 لسمان صدى وحدعو

 األمل ينادي من بعيد

 انتظروني سأصل

 البد حن حصل

ما دام هناك من يناديني.. 

 ينتظرني

 يلوح لي بابتسامة وبنبضة عشق

ما دامي هناك "عيون" ترنو إلى 

 السماء

 وتبحث بين الميوم

 .والعطاوعن الحب 

ونوهت دحدك بلا أن القإببببيدأ وليدأ 

اإلحسبببببباس نالمشبببببباد يدنعنع للكتابك 

وكبببذلبببا الموقف، الكلمبببك، اللوحبببك، 

لذكرى، وهذا ما  وايضبببببببباالحدث،  ا

يترجم أن القإببببيدأ تكتبنع كما أكتباا 

نببالحببالببك هع التع تحببدد نوع النز 

لذلا نإببببوإببببع تشببببمك كك مناحع 

الحيببباأ وتعبر عنابببا من الإبببببببميم. 

رأ تجد نفسببببببباا وأكدت أناا كشبببببببباع

بالكلمك الإادقك التع تإك بلا قلوب 

وعقوك القراو بسبببباولك بكك ما تحمله 

اا  عادت من مشبببببببباعر، وأظارت سببببببب

بتعبير القببببارئ عن جمبببباك الفكرأ 

والإدق باإلحساس الذي وإك بليه، 

"أجد نفسببببع ايضببببا  قاالك:وأضببببانت 

بالرسببببببببالك اإلنسببببببببانيك التع اطرحاا 

رسبببببببباالع  بنإبببببببوإبببببببع". وقالت:

تببدعو داامببا لحببب الوطن الشبببببببعريببك 

والمك بالمد للنقاو والإببفاو بالتعامك 

اإلنسببببببببانع والبحث عن نقاط الجماك 

نع الحيببباأ وأهمابببا البببدعوأ للحبببب، 

وباحت بمقتطف من قإبببببببيدأ كتبتاا 

امن الحرب والقذااف علا دمشبببببببق 

 "آ  يا دمشق " بعنوان

تدعوها  والحبتدعو نيأا المرحة للحياة  "قصيدة "قمقم كما ذكري مقتطف من 

 .لتحطيم كل ما هو بالي من عاداي وتقاليد واالنطالق للحياة بإرادة قوية

 

حب " تنشرها بعد بعنوانوختمي دحدل اللقاء بقصيدة لم 

 "وحمل

 

 ملك محمود



 

  

 

 عالقاي هو وهي
 

 صفات للمرأة التي يخش ى الرجل فراقها 4

 إفات 4 عن لا نكشف أن ااترنا ،نراقأا الرجل يخشى التي المرحة هع من تتساولين كنت بن

 التإرنات لبعض يمكن  اهتمامه. محطّ  وتكونع اسارتا وياشا أكار با يتعلّق الرجك تجعك

 وواقع لاا انجذابا أكار تجعله معّينك إفات لكن بالشريا، ع قتاا تّدمر أن المرأأ باا تقوم التع

 الإفات؟ هذ  هع نما عناا، االبتعاد ياشا أنه لدرجك حّباا نع

 العاقلة المرحة

 ناو بببالمرأأ، ببباالرتببباط الرجببك يفّكر عنببدمببا 

 كبببك تبببدرس التع العببباقلبببك، المرأأ عن يبحبببث

 كيف تعرف علياببا، اإلقبدام قبببك ببتتقببان اطوأ

 البيت بين وقتاا وتنّظم الااإبببك شبببؤوناا تدير

 الكانع الوقت تاإببببببيز وتسببببببتطيع والعمك،

 .واحتياجاته بالشريا ل هتمام

 اإليجابية المرحة

 أتفببه من تتببذّمر التع المرأأ عن الرجببك يبتعببد 

 ت شبببببببعر  ناع معاا، تحإببببببببك التع الحداث

ا بببببالببببمببببلببببك،  حبببباك نببببع اإبببببببببببوإبببببببببببً

 سببيواجه ناو مااجيك، شبباإببيك إبباحبك كانت

 عن يبحث هو لذلا،. معاا التعامك نع إعوبك

 .بالحياأ المفعمك اإليجابيك المرأأ

 له السند

 تسبببببببباند  التع المرأأ الع دااًما الرجك يبحث 

 وبالتالع باا يمرّ  التع الإبببببببعبك تاالفتر ا ك

 بشببباإبببيك الناس أمام تظار التع بالمرأأ يتعلّق

بك الحلوك بيجاد علا قادرأ قويك  لي المناسببببببب

 . تواجااا أن يمكن مشكلك

 الصبورة المرحة

 كيف تعرف التع المرأأ بلا الرجببببك ينظر 

 ضبط وكيفيك تواجااا، التع المشاكك مع تتعامك

 قدرتاا وبالتالع العإبيك، من بعيًدا نعلاا رّدات

 .هدوو بكك المناسبك الحلوك بيجاد علا

 



 

  

 

 عالقاي من أنت
 

 الحنان عند املرأة وأسبابهعالمات نقص 

 نق  حسباب

 الحنان
 أن يمكن التع السبببببببببباب تتعببدد 

 شبببببببعور من معببانبباتببا بلا تؤدي

 شبببباز نقدان: وهع الحنان نقز

 أو الونببباأ بسبببببببببببب منبببا، مقّرب

 وجبببببود عبببببدم. االنبببببفإبببببببببببباك

 الحبّ  ايمنح منا مقّرب شبببببازٌ 

 التعبير علا القدرأ عدم. والعاطفك

 الشاز اهتمام عدم. المشاعر عن

 االهتمببام، من الكاير تولينببه الببذي

يك  بِا.  من لمر ، تاتّمين من تقل

 .شأناِ 

 نق  هو ما

 عند الحنان

 المرحة؟
 عن نبباتجببك نجوأ العبباطفع النقز يعتبر 

 حياتاا، نع والحنان الحبّ  بنقز الشببعور

قدان بلا ؤديي أن ويمكن قك ن . بالنفس الا

ا  الببمشببببببببكببلببببك هببببذ  تببنببتببج مببببا وغببببالبببببببً

 شببببببباز وجود عدم بسببببببببب النفسبببببببيك

 بقيمتاا، شببعرهاي  و والحنان الحب اايبادل

 عن داام بحبببث نع يجعلابببا البببذي المر

 .الناقإك العاطفك

 الحنان نقز ع مات من العديد تظار

ا عليابببا المرأأ عنبببد  تكون مبببا وغبببالببببً

 الحيبباتيببك المور من بببالعببديببد مرتبطببك

اا مّرت التع ًقا ب  أن يمكن والتع سبببببببباب

 وطريقك النفسببببّيك إببببّحتاا علا تنعكس

 المراض تكار  اآلارين. مع تعبباملاببا

 قد التع مجتمعنا نع الشببببببااعك النفسببببببيك

 مبببببن البببببكبببببابببببيبببببر لبببببا ت سبببببببببببببببببب

ًبا المتاعب  مشبببببببباكك نتيجك تكون وغال

 هببذ  بين ومن. عبباطفيببك أو اجتمبباعيببك

 نقز من تعانع أن يمكن االضببطرابات

 .أسبابه وعلا عليه نتعّرنع الحنان،



 

  

 

 إعالن أوديليز
 



 

  

 

 علم نفس تفسير أحالم
 

وما يمكن حن يكشفه سنكشف لك اليوم عن طريقة تفسير حلم ماء المطر 

 .لك عن ححداث وتفاصيل يمكن حن تحصل معك ني األيام المقبلة

 

 تفسير معنى املطر في املنام

 التفسير للعزباء

يحمبببك هبببذا الحلم الكاير من 

التفسبببببببيرات للعاببببباو والتع 

تاتلف بحسببب تفاإببيك الحلم 

 :وهع التاليك

يببببدك عببلببا الببراق والبباببيببر 

الونير الببببذي سبببببببيكون نع 

 .طريقه بلياا

بذا رأت الببمببطببر يببنبباك نببع 

الشبببببارع مع حجارأ ناذا يدك 

بات علا المشببببباكك والإبببببعو

 .التع ستواجااا

أمببا بذا كببانببت تمشبببببببع تحببت 

المطر نع الشببببارع، ناذا يّدك 

علا البحث عن شريا لنفساا 

أو عن نرإببك عمك تسبباعدها 

 .علا تحقيق طموحاتاا

 

 التفسير للمتزوجة

أمبببا للمتاوجبببك نيحمبببك هبببذا 

الحلم تفسببببببببيرات ماتلفببببك 

 :يلع نيماسنكشفاا لا 

بذا شببباهدت المتاوجك المطر 

يناك علا الشببببببببببارع وهع 

جالسك نع منالاا تتفرج عليه 

نبباببببذا يببببدك عببلببا البباببببدوو 

والسبببببببكينك التع تنعم باا نع 

 .حياتاا

بذا كببان المطر غايًرا وهع 

سبببببببعيببدأ بببه ناببذا يببدك علا 

ر لاببببا الاير والراق الوني

 .ولعاالتاا

اوجك تالمشع تحت المطر للم

سيير أمور  يّدك علا قدرتاا ت

 .سرتاا وتدبيرهاأوشؤون 

 

 التفسير للحامل

نع حين أن هذا الحلم للحامك 

يحمك تفسبببببيرات ماتلفك وهو 

 :يلع نيماما سنكشفه لا 

يّدك رؤيك المطر نع الشببببارع 

للحامك علا الوالدأ السبببببببالك 

والميسبببببرأ التع سبببببتحإبببببك 

 .علياا

ساقط نع  أما بذا كان المطر يت

الشبببببارع مع حجارأ ناذا يّدك 

علا المشبببباكك الإببببحيك التع 

سبببببببتعبببانع منابببا نع مرحلبببك 

 .الحمك

أما المشبببع نع الشبببارع تحت 

البمببطببر نبيببببدك عبلببا الباببيببر 

والراق الونير الذي سبببببببتنعم 

 .به نع المرحلك المقبك

 



 


