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سجلت في  2021في شتى مجاالت الحياة
أرقام قياسية ُ

أدهم نابلسي...يعتزل الغناء بشكل نهائي!!

موضة السبعينيات...في المنزل المعاصر!

مراحل الشفاء من آالم الغدر بداية سيكون الذهول واالستفسار وذكر أسباب الخالف لمحاولة إيضاح مواطن الخطأ
الذي لم تكن أنت سببه ثم الصدمة والشعور بالظلم والخذالن لتشبث الغادر بتحميلك ماال تستحق من تهكم ثم العتاب
وتكراره لتبدي من خالله مدى تمسكك بهذا الشخص متأمال تطهير الجرح الذي أحدثه في عالقتك به واستجداء
ضميره حسب قربه من قلبك ولكن بعد ذلك ستتحول مشاعرك إلى نفور وأسف ألنك فرطت في رفع سقف توقعاتك
بنبل ذلك الشخص فخاب ظنك ثم ستتحول مشاعرك إلى شفقة على وضاعة الغادر ودنو قيمته في عينيك بعد أن كان
في مرتبة هامة في حياتك والمرحلة اآلخيرة وهي مرحلة الشفاء عندما تقفل الباب وراءك لتنهي وجود ذلك الشخص
بحياتك بمنتهى الرضى مدركا أنه كان سيؤذيك عاجال أم آجال وبأنه لوال ذلك الخالف الذي حدث بينكما لكنت اآلن
كاألعمى تمنح ثقتك ومحبتك لمن ال يستحقها  ..ستتألم بالمراحل األولى والبأس في ذلك فأنت على قيد الحياة وحدهم
األموات اليتألمون وستضحك من نفسك على محاوالتك التي بذلتها لتصفية الخالف ألنك ستعلم أن نبلك لم يكن يفهم
عندهم إال علو في شأنهم ولكنك ستدرك أن سعادتك تكمن في التخلي عن المزيد ال الحصول على الزيد كما قال جبران
خليل جبران ولحظة التخلي عن عالقة غير متوازنة ستعلمك معنى األمل ولكي تنعم بالجميل عليك أن تتخلص من
القبيح والبد من أن تفشل لتنجح والبد أن تصرف البعض لتحظى بالبعض وال تخش من خسارة األشخاص ولكن عليك
أن تخش من خسارة نفسك كما قال نجيب محفوظ كما أن المتعة التي تحققها عندما تنظف حياتك من األشخاص الذين
ال يعادلون مستواك األخالقي مابعدها متعة إذاً ..أفسحوا الطريق لدخول أولئك الذين يستحقون محبتكم واحترامكم فقط
واستفيدوا من مرور أولئك األشخاص بحياتكم لتميزوا بين الجميل والقبيح
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..ب سةةتوا ال بيةة

خةةوو بسلنةة اذل ةةن يسةة تتقون حم ةةت سا ةةدام قةة سايةة تاندسا مةةن مةةبسر بسلنةة

انشالاك ايا متزيسا بني ا ي سالقلي
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العطاء هو أول عطر يخرج من شجرة الحب

اني تاأ ع د الا اا العوض عا صاتتص البئ س ية مقال مجيي عن الع اري بل ا بن
تقببي..
ق اةةةةةاد ال بمي سارن نب ت ع اوايل  40م يار دسلر سثبستص  103م ياران دسلر يعين بنص ت ع
اوايل  40حنة من ثبستص  .درايةةةةةة بجب ا ية «هار ارد» للع و س دن بن «الع اري جيع ب رث
ثباري» ،ه من اح قكل بنص ساد ثباري ر بع و ساد بمص ،ل ن ا رايةةةة س دن بن الع ي ي اان
ساد الع اري سادن الرثس  ،س يصة ا ديد ال و الرشيل «ما نق ماو من صدقة ».اال بن ماهو الع اري
بس دراية «هار ارد» جع السعاد سالا ة ج ريا من بأاثر الع اري عا احت ع سراكا ب رث من احس تاند .
تقب ب ب صدرتص من سة «بس ساا » يقوو اان بثبايري العا اذل ن ل يتءاسس عددت  1حنة من ياكن انرض
مي ون  99حنة من ثبساتص !سع وان درايةةة «بس سةةاا » «اق اةةاد دمة سا د حنة  ».ورسان بغيك
عرشةةة ر او سادن ثبسا دا س نرقا حتويةةة باةةة وا عا  15بلل دسلر لثانية س 1.3م ياران
دسلر ليو يو العامني ان جل ن .مي ن ا عاد قباري انرقا جمددا ..عي ا ل ن ع ي .سب نب
ختىش ة الاقب س اح ت ة اذل ي اب الق من ملةةسض بأخب ال ةةهب تقوو مد ب «بس سةةاا » لو خرس ة
ه لري العرش  99حنة من ثبسا دا اا ي ي ون بغيك من  99حنة من مجيق ياكن انرض .ع وان
التقب ب ان دن اكن «اليمسةةةاسا تق » ستعت من قة الرشةةةل انسيةةة ب رث اح اك العا من بند
اليمسةةاسا ق اةةادية ،بند ادا د  90حنة من انشةةالاك يو عا  .2021س التقب ب
لعد نتاجئ :ت طاعاب ثبس بغيك  10ر او ،ني باجق د  99حنة من الا رش بسا ا احئة .مي
بغيك  10ر او بع و ب رث مما مي ص  3.1م ياران خش جممتعني .لو بنا بغيك  10ر او م يون دسلر
لك يو  ،سةةةةةوض نتاجون ا  414عاما لاناال ثبسا  .لو ي بغيك  10ر او من ب اا اح ياران
عا ثبس عا شةةةز رس من اة احنة دسلر بمجلل ،لوصةةة وا ا منتاةةةل احسةةةا ة تقبي ا بني انرض
سالقسب .لك انرقا السةةةةابقة تقوو اان الت ا ن ا سسجود ه ي الهو ال ةةةةايةةةةعة بني انغ ياري سالاقباري
س لك العا .ل ن بعود حدلسر اذل يقو بص ر او انع و العا مي ن بن جتد خشاا يت ع بةةةةةةة 60
حنة من ثبستص عا ني مع ر او بع و يةةورية يتلةة ون اقباري بس عا سشة ا ال ي ع دما يتع
ة ما بنص جي ع ي بن تقد ا مساعد س
انمب جملمتق  .ثجل منا اي متق ا شاكسات ا امئة ،ست ن
ببسن انبواو قد ص قب ا  .ديد مق ب د العام ني ا عيان ا جلية قاو :اان مع ب اا احاو
اذل ن يت عون ح فسعيان ا جلية ،ا منا يت عون حتب ع وان ال اك سمو حتب سك ا ء سل ي بدا ق
ا جل  .يةةةةةورية ب رث من  177مجعية جلية ق س ثجل من ه ي ا عيان قجل دا سل ن قةل من
الت عان ت يت من عوائد رشاكن ياع ر او انع و العا  ..ب ت يت ه ي العوائد من «احسةةةةة ني !»
مع ق ااد السور بيد ر او انع و ..ه مي ن بن نقوو اان ا نع م مث اق ااد بمي .بقواو – :
الع اري هو بسو ع ب خيبج من جشب ا – .ب طةةةةة عري تاعر ح بسج من باب بن تتوقل بسل عن
ا اب – .ال اا مت ون ا احاو ال ا ة ،سل ّن يوما ي يت ع هي مت ون نص ال ا ة احاو ا – .
احاو ال ثجل هو سصةةةاة السةةةعاد احثا الل عب ا بنايت. | #ع دالا اا العوض انربعاري-01-26 ،
2022
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مكياج سموكي دافئ

مكياج عيون نحاسي المع

ال يوتصيييييير كياج النيون ال خانل ل وسيييييير
نين ،هو وضيييية كل ال واسيييير لكنه سيييييكون
رائجيييا جييي ا ل خري  ،2021بيييولوان يزا
و ا ئيية تو ر لل رأا ئة ليية ل يياييية ابنييا يية
والج ييال حيييم بي كيياني ا ت ييا مكيمماج عيون
سمممممممموكي وي بييياللونين ابخضييييييير الز ر ي
ل سيييييييية اكنيية ن ي زاوييية النين
وال ي هبل،
الخارجية.

تبرز رسممممات العيون باللون النحاسيييل ال
كثيرا خ ل وسييير خري  ،2021لتكون ن
أبرز صيحات ال كياج الرائجة ،خ صو صا أن
اللون النحيياسيييييييل يو ر لل رأا ئة ليية ا ئيية
و ن ظرات جيييي ابيييية خ ل اب جواة ا لبييييار ا
ل
اسييييييتخ ل ظل النين النحاسييييييل ال
كا ل الجفن النلوي ،وأتبنيه بابي ينر الر ي
ل ةول خة الجفن النلوي ،واجنليه جنحا
بيييوسيييييييلوة ين الوةييية نييي زاويييية النين
الخارجية

رسمات األيالينر الغرافيكي
يست ر األيالينر الغرافيكي وضة رائجة ج ا خ ل ه ا الخري  ،وهو يو ر
ل الفرصييييييية للحصيييييييول ل ئة لة خريفية ج ابة ج ا وتله نج ة
تلفزيون الوا كير كار شيييييان رسيييي ة أي ينر را يكل يزا و صييييرية،
ترتكز ل خةوة ابي ينر ال وصييييييولة ال ت ا ن كسييييييرا النين و ل
ةول خة الجفن النلوي والكت ييال الةليية ،ا لئل الفرا ييات بين الخةين
باستخ ار ظل النين الر ا ي ال ات.

مكياج

مكياج عيون ناعم باللون البني
الشوكوالته
ال يوج أ ضييل ن ظ ل النيون باللون البنل
الشيييييييوكوالتييه للحصيييييييول ل ظهر ا ئ
وج اة يحسييييييين ن زاج السيييييييلة خ ل
أجواة الخري يكفل أن تظللل كا ل حية
النين باسييتخ ار ظل النين البنل الشييوكوالته،
ووضيييييي ةبوات ا ن الماسممممممكارا لتكونل

جاهزا للخروج ال أي كان.

مكياج عيون برغندي داكن
ينييي البر نييي ي أحييي أكثر ابلوان التل تكون رائجييية ل ابجواة
البار ا ،وهو سيييكون أح أبرز صمميحات المكياج له ا الخري  ،التل
تناسيية ختل ألوان البشييرا وأشييكال النيون اسييتخ ل ظل النين
البر ن ي ال ح ر الن يق ل كا ل الجفن النلوي و ل ةول خة
الجفن السفلل.
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شعر وتسريحات

تسريحات شعر أنيقة ال تحتاج الى مصفف شعر
ال شككأ ك ا رأة ت عىككلى رلى رل ع ك ا ى جأا عىككةا ا رلشككلة رللعككةاو رلأأا ت رلعت عل أك جأ ا اللتلع .ل ل ك ت ضلا ري ا ك
ا ا ضاق رل قا د ك ذلأل لذلأ ةعدن لأ ةضع عىةا ا شلة ناقو أةا و عىعلالاك عنفاذه ت رلأن ا ضى .لو ض قا قعاة أك د ك
رل جو رلى ك عقعدي أعفف رلشلة
تسريحة الشعر نصف المرفوع
ال تزال ت ل تسييريحة الشيينر نص ي ال ر وع رواجا كبيرا بين النسيياة ،هل
ريحة و لية وأنيوة ل الو ت نفسييه ،وت ئر ختل أةوال الشيينر ،ك ا أنها
تجنل الوجه يب و شييي و ا والنينين سيييحوبتين ب كان تنفي ه ه التسيييريحة
ن خ ل سييحة النص ي ابول ن الشيينر ،باسييتثناة الغرا ،ال أ ل الرأس
ل شكل يل حصان ،وجنل الغرا جانبية سحوبة وراة اب ن ،وتر با ل
الشنر نس ال ل الظهر.

تسريحة ذيل الحصان ذات الفقاعة
انتشيييرت اخرا صييييحة تسيييريحة يل الحصيييان الفوا ة ال نرو ة بالـيييييييييي
 ،Bubble Ponyوهل ت ل رواجا كبيرا بين النساة كونها أنيوة و صرية
وتناسييية كا ة ابو ات ،وابهر أنها ئح ى تسيييريحات الشييينر التل با كان
تنفي ها ل ال نزل ،ضيييي ن أنها تناسيييية ختل أةوال وأنواع الشيييينر
و ل بربة شنر ال أ ل الرأس ل شكل يل حصان ضنل ربةات
ةاةية صغيرا تبا ا ل ةول يل الحصان ،واسحبل الشنر ن تحت
الربةات لخلق شييييييكل وا ة ،الحرت ل تثبيت الشيييييينر باسييييييتخ ار
السبراي أو الجل

تسريحة الكعكة السبايكي
تناول شيييياة ل الخارج ،أو حضييييور ئح ى
أ ا ئ ا كنت ل و
اب سييييييات ،وتر بين ل ئة لة نا ة وأنيوة ،ئال أن ال ت تلكين الو ت
لل هاة ال صييف الشيينر ،تولول ،ئ ئن تسييريحة الكنكة السييبايكل
تفل بالغرض ،وب كان تنفي ها بنفسيييييي ل ال نزل اسييييييحبل شيييييينر
بالكا ل ال الخل بوسلوة يل الحصان ،وثبتيه بربةة شنر ر ينة ،ن
ثر لفل ال يل ل شيييييييكل كنكة تنتهل بخصييييييي ت شييييييينر وا فة تثبتينها
بال بابيس ير ال رئية ،بن ها ثبتل كا ل شنر باستخ ار السبراي

تسريحة الضفائر الكالسيكية
ئ ا كنت ن صاحبات الشنر الةويل ،وتر بين ل ئة لة يو ية
ريحة و لية وأنيوة ل الو ت نفسيييه ،ب كان تجربة تسيييريحة
الضيييييييفائر الك سييييييييكية ،هل خيار ثالل ل  ،ئ ت نح ظهرا
ةفوليا رحا وج ابا ا سيييي ل شيييينر ال سيييي ين تسيييياويين،
و و ل بجنل كل سر ل ح ا ل شكل ضفيرا ةويلة نس لة
ل الكت  ،واتركل الغرا نصيييييفية نسييييي لة ل جانبل الوجه
ولتنزيز ج ال التسيييريحة ،اسيييتخ ل أح اكسيييسيييوارات النا ة
وابنيوة لتثبيت كل ضفيرا ل ح ا
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العناية بالبشرة

أهم أسباب البشرة الجافة وكيفية حمايتها في الشتاء
الجلد الجاف هو أحد أكثر الحاالت شيوعاً .في الواقع ،يعاني معظمنا في وقت أو
آخر من بشرة جافة في مكان ما من أجسامنا ،على شكل بقع قشرية ،وجلد
متشقق ،وفي الحاالت األكثر شدة ،بقع حمراء مثيرة للحكة (حالة تسمى األكزيما).
لحسن الحظ ،هناك العديد من أسباب جفاف الجلد يمكن السيطرة عليها ،ببذل
بعض الجهد اإلضافي يمكننا تخفيف األعراض ومنعها من العودة ومساعدة بشرتنا
على أن تبدو أنعم وأكثر نعومة وجماالً .أهم أسباب للبشرة الجافة  -وماذا تفعلين
حيال ذلك:
الطقسسسل الشسسست :رلج كككد رلجككك ف شككك اع ضشككك ا ككك
نكككدأ اكككن فا أىكككع و رلةل ضكككو
كككت شككك.ة رلشكككع
ككككت رل كككك ة ل نككككدأ ا كككك ك رل.كككك ر رل كككك ةجت ضكككك ةدر
ج كككك اعض ككككة رلأكككك رلأ جكككك د ككككت ضشككككةعأ ضىككككة و
ضكككةذ هكككذر اجلكككا ضشكككةعأ عشكككلة ض لجفككك ف رلضكككاق
اجل .كك عضككد أعقشككةتل ككت رل رقككع عفقككد ضشككةعأ ككة
أكككك  ٪ 25أكككك قكككدةع .كككى رال عفككك ي ض لةل ضكككو كككت
رلشككككع ل اأ ككككك ل لقككككس رلل عككككف ة عككككو الذر نككككا
عىكككككعأعلاك ض لةا ضككككك ا رلشكككككع او) ك اكككككشذي ضشكككككةعأ
اجل .كككككككككككككككككك عضككككككككككككككككككد ج ككككككككككككككككككو أعشككككككككككككككككككققو.
الحسسسس :ر أككككت ضشككككةعأ أككككك ككككتا رةعككككدر رلأتضككككس
رل رقاككككو رلقفكككك را ري شكككك و ل أ اع.كككك أككككك رلل رأككككا
نكككككت
رلج اكككككول عم كككككدي أكككككك ضكككككع ل شكككككك أةلككككك
ا عككك ي ككككى أ نكككك ا أ ككككا رلغ اىككككةاك رلعككككت عىكككك د
كككى رال عفككك ي ض لةل ضكككو كككت ضشكككةعأ الاكككت رهعأككك
ل اكككككككداك رلقكككككككدأاك رلأكككككككة قاك رلكككككككة ضعاك.
ككككككك
التدفئسسسة الداة يسسسة :اقضكككت رل اكككة أنككك قعككك لككك ا كككت
رلككككدر ا ككككت رلشككككع اىككككع دأ ك رلعد اككككو رلدر اككككول ال
اجفككككف رل.كككك ر رلككككدر ت رلجكككك ف رلج ككككد ىكككك ضككككا
اجفككككف اضكككك ري شككككاو رلأ لاككككو أأكككك اككككشدي اللككككى
جفكك ف رلشككف ش عشككقق .جفكك ف رينككف ةن اككف رينككف)
جف ف رل ق.
الحسسسس  :رضككككضلت رلىكككك ك ككككى قككككا ال ككككدرد أككككةا
عكككو كككت رل اكككال
رىكككع دأت ج.ككك عةلاككك رلجككك
ىكككا ا هكككذر أ كككا رلةل ضكككو كككت رل.ككك ر رلعكككت عأععككك.
رل ةرةت رلدر او رلج ول

جفاف البشرة  :ال تشنرين بالنةش ل
الشتاة ك ا هو الحال ل أشهر الصي و
ل  ،تفو ين ال اة ن خ ل بشرت كل يور
حت ن ا يكون الجو بار ا وحت ئ ا كنت ال
تشنرين بالتنرق ه ا صحيح بشكل خات ئ ا
كنت توضل الكثير ن الو ت ل حرارا اخلية
جا ة تتكون أجسا نا ن  70ل ال ائة ن
ال اة ،ا يحا ظ ل خ يانا تلئة وصحية
ئ ا كنت ال تشربين ا يكفل ،ن جس
(وبشرت ) يصاة بالجفا .
ل الكثير ن
الحل :توك ي ن حصول
السوائل ل الشتاة ،حت لو لر تشنري
بالنةش تجنبل ال شروبات ال حتوية ل
الكا يين ،والتل ستجنل تفو ين ال زي ن
ال اة ب ال ن ل  ،التز ل بشرة ال اة
والحساة والوهوا والشاي ن ون الكا يين
وشاي اب شاة.
لعق شفتيك :رل لق رلأع ةة ل شف ش قد ا ك
جادر ضش ا أشقا ل نه ت رلن .او اجفف
شفعاأ أع عض ة رل ل ل ض إلض و اللى ذلأ
إك رىع در أة رلشف ش اة رلتأع ل اا
ريأد اأ ك ك اعةأ شفعاأ ج و أعشققو.
ضدت
الح :رض ت ك أةه شف ش أةل
ة عةلاض أك أةل رلشف ش
ل شف ش ه
رلشألتل ضلاه ع ا أة رلشف ش ل را رلا
قضا رلن ل أ او أك رل ةرةت رلدر او رلج ول

االستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة:
يب و الح ار أو ال ش السييييييياخن لفترا
ةويلة رائنا بن الخروج ل البر  ،لكن
ال اة الساخن ي كن أن يجر بشرت ن
زيييوتييهييييا الييوا ييل الييحييييل :حيييياولييل أن
تستح ل ب اة ا ئ وليس ساخنا ،و للل
ن ترا االستح ار االستح ار ل ا 10
ائق ،وة تكفل لتنظي الجسر.
عسسسسسسسسسسسسسسسد اسسسسسسسسسسسسسسسسستةدا سسسسسسسسسسسسسسسسس
الجسسسسسسس :قككككككد ا كككككك ك أككككككك رلأأ ككككككك
ع لككككككككت ىكككككككك ا رلجىكككككككك نككككككككدأ
ع كككككك ك ضشككككككةعأ أغلكككككك ت ضككككككك لأتضس
رلشكككككككككككككع او ل كككككككككككككك ال اأ نكككككككككككككأ
ع لكككككككككت عةلاككككككككك رلضشكككككككككةت كككككككككت
رلشككككككككع أكككككككك هكككككككك رل كككككككك ا ككككككككت
رلعككككككككككككافل اأ ككككككككككككك ك ععىككككككككككككض
رلضشكككككككككةت رلج كككككككككو كككككككككت رلشكككككككككل ة
ض ل كككككككو رلعقشكككككككة كككككككد رلةر كككككككو
الذر لكككككككككككككك عىككككككككككككككع دأت رل شككككككككككككككك
رلأن ى .
الحسسسس :ضككككلت أةلضكككك ناكككك ل جىكككك
ككككككككك ةر ضلكككككككككد رالىكككككككككع أ ل كككككككككضس
رلةل ضككككككككول ضككككككككلاه أككككككككةت ككككككككةو
قضكككككا رلكككككذه اللكككككى
قضكككككا رل كككككة
رلفككككككككةر ل رض ككككككككت ككككككككك أ نكككككككك ا
أ كككككككا رلغ اىككككككككةاك رلكككككككذي ا ككككككككعفي
ض لةل ضككككككو ككككككت ضشككككككةعأ ا كككككك ة
الجفا
القاسسسسسسسسسسسسس :ا عكككككككككككك ي
الصسسسسسسسسسسسسا
رللداككككككككد أككككككككك نكككككككك رن رلعكككككككك ض ك
عككككككو عكككككك ض ك أ اككككككا رللككككككةق
ككككككككى أنيفكككككككك ا ع اككككككككا الزيسسسسسسسس ت
الط يعيسسسسسسة أككككككك ضشككككككةعأ ععة .كككككك
ة ى ىاو.
ج و
الحسسسسسسسس :قكككككككك أت ض عاكككككككك ة ىكككككككك ا
كككككككككك لت أككككككككككك
ل جىكككككككككك أةلكككككككككك
رلللكككككككك ة رلككككككككذي اعككككككككةأ ضشككككككككةعأ
ن أو لاس أجةدت
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إطالالت المشاهير

إطالالت استحقت لقب األكثر تميزا في عام 2021
ش ّكل العام الماضي فرصة لعودة االحتفاالت والمهرجانات العالميّة المباشرة ،بعد غيابها في الفترة السابقة نتيجة الوضع الصحّي الذي
فرضته جائحة كورونا .وقد رصدنا العديد من اإلطالالت الالفتة على البساط األحمر ،واخترنا منها  10تستحق لقب "األكثر تميّزاً
في عام ."2021

اختارت ليدي غاغا ئة لة را يّة باللون
البنفسيييييييجل ح لييييت تو ي ار ،Gucci
للظهور ل النرض ابول لفيلر House
 of Gucciل لن ن خ ل شيييييييهر نو بر
ال اضل

ظهرت و يية كييا بري ي ج كي مت ميممدلتون بييوج ييل
ئة التهيييا هييي ا النيييار خ ل النرض ابول لفيلر
جاي س بون ابخير ال ي ح ل نوان No Time
 to Dieوهل ا ت ت ثو با باللون ا ل هبل تزيّن
بتص ير "الكاة" ن الخل وح ل تو ي ال ص ة
البريةان ّية جينل بيكهار

لف تت النج ة كاتي بيري ابن ظار بثوة
باللون الليلكل ن تو ي Schiaparelli
ت يّز بتنورته الكبيرا وك ّين ضييييييخ ين،
و ل ل حفل Variety’s Power of
 Womanال ي ي أ ير ل لوس أنجلوس
خ ل شهر سبت بر ال اضل

شاركت النج ة أنجيلينا جولي ل هرجان رو ا
السييييين ائل خ ل شييييهر أكتوبر ال اضييييل ،به
الترويه لفيل هييا ابخير  Eternalsو ي تييولّوييت
لل ناسبة بثوة باللون الفضل ال ن نل ح ل تو ي
ار Versace

كانت نج ة تلفزيون الوا كيم كردشممممميان صييييياحبة
أكثر ا ة الت ال ثيرا للج ل ه ا النار و تناونت
ار  Balenciagaالتل صييي ّ ت لها ر اة أسيييو
ةاها ن الرأس ئل أسيييييفل الو ين رورا بالوجه
لل ي الليية ل أه ّي ية أن يكون الحضيييييييور أ وى ن
تفاصيل ا ة لة

ا ت ت النج ة سممممممملمى حايك ثوبا هبيا
يييييييكي ية والةيياب
ّ
ج بين الخةوة الك سي
النصيييييييري ،و لي لي ى شيييييييياركتهييا ل
النرض ابول لفيلر House of Gucci
ل لنييي ن وكيييان ن الةبينل أن تح يييل
ئة لتها تو ي ار  Gucciبه ه ال ناسبة

ب ت النج ة شممممارون سممممتون شيييير ة ل البسيييياة
ابح ر ل هرجان كان السييين ائل ،ال ي أ ُ ير ل شييهر
يوليو ال اضييل و اختارت لل ناسييبة ثوبا أ يريا ن
التول ابزرق تزيّن بييابزهييار ال لوّ نيية وح ييل تو ي
ار  Gabbana&Dolceا يةاليّة

ا ة لة التل ا ت تها النج ة اب يركيّة جينيفر
الورنس ل الخا س ن الشييهر ال اضييل حيم
ظهرت ل الفترا ابخيرا ن ح لهيييا بكيييا يييل
ئشيييييييرا ها ل حفل للترويه لفيل ها ابخير ل
نصّة  Netflixو تولّوت بثوة باللون ال هبل
تزيّن بييالشيييييييرارييية الةويلية وح ييل تو ي ار
 ،Diorو ق ا كر و "النربية"

تولوت بيونسيه ب ح ى أج ل ئة التها ل ه ا النار
خ ل حفل توزي جوائز الجرا ل للنار  ،2021خ ل
شهر ارس ال اضل وهل ارت ت ثوبا ن نيا باللون
الفضل ح ل تو ي ال ص ر ريكار و تيسكل ل ار
 Burberryو ك ّلت ئة لتها ب كسسوار للرأس يشبه
الن ا ة
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اكسسوارات

تصاميم راقية لسالسل مزينة بأحجار األونيكس
السوداء
من األحجار الكريمة التي يهفضوووولها الكثير من همصووووممي
تتميز أحجار األونيكس السوووووداء بفخامتها وجاذبيتها ،مما يجعلها
الوووومووووجوووووهوووورات فووووي رصووووووووووف موووووديووووالتووووهووووم لووووظووووهووووورهووووا بووووتصوووووووووواموووويووووم فوووواخوووورة تووووخووووطووووف األنووووظووووار.

ومن أجمل المجوهرات ال همرصووعة بأحجار األونيكس ،السووالسوول الناعمة التي هتزينها هذه األحجار السوووداء لتبدو بتصووميم
ي ،فدعونا نستعرض مع ًا تصاميم راقية لسالسل مزينة بأحجار األونيكس السوداء.
أكثر فخامة ورق ّ

أساور على شكل فيونكة 2022
ال ت ابسييياور ل شيييكل يونكة
رواجا كبيرا خ ل اآلونة ابخيرا
خاصة النساة ،حيم ينت ونها
ل ال ناسييييييبات ال ختلفة وحف ت
الز ا والسيييييهرات الك سييييييكية
و أب ع ُص و ال جوهرات ل
ختل ال ور النال ية بتصيييييييا ير
خ يية وجي ابيية تنيياسيييييييية ختل
ا ةييي الت اليييييييو يييييييية واب واق
الرا ل
و ل السييييةور التالية رصيييي نا ل
أج ل و ي ت أسيياور ل شييكل
يو نكيييية ن ور ا ل جو هرات
النال ية لتنتول التصيي ير ال ناسيية
ة لة أنيوة
ل حسيييييييية و
و صرية.
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أحذية

أحذية كعب ب "كعب" غريب ولطيف!
نستعرض لك سيدتي أجمل وأغرب "وألطف" أحذية كعب قد تشاهدينها في عالم الموضة
هل لديك الجرأة على انتعالها؟!
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وأزياء
أزياء وأناقة
أناقة

بس الصيييي جانبا والتركيز ل أسييياسييييات وسييير شيييتاة  2022و نه
انخفضيييت رجات الحرارا ،وحان و ت وضييي
بالتوكي أج ل صيييحات ال بس الجل ية الفخ ة وابنيوة التل ُتك ل ئة لت ون ناة ،ن الجاكيت ئل السييروال ،الفسييتان،
الو يت ،التنورا ،والبليزر...
البليزر الجلد
أ ا البليزر الجل  ،ه ه ال وضيييييية تنو
ئل التسييينينيات ،حيم السيييترا الجل ية
التل تشبه البليزر ،وهل ن الوة التل
يجيية ل كييل سييييييييي ا ا تنييااهييا لهي ا
ال وسييييييير وال يييان أبييي ا ن ا ت ييا
ئة لة وحّ ا " ونوكرور" ن الجل ،
تلييي الفكرا التل ي كنييي ا تبييياسيييييييهيييا
وئضيييييييا تها ئل خزانة بسييييييي ه ا
النار.
األوفر سايز
أصبحت ال بس ابو ر سايز جزةا
ن خزانة ب سنا ،تل التل ت ضفل
ل ا ة لييية زيييي ا ن الراحييية
وابنا ة ل الو ت نفسيييييييه ،وي كن
ا ت سيييييييترا جل ية أو ر سيييييييايز
ة لة ن و جية ل خري وشييييتاة
2022

السترة الجلدية
لةال ا كانت سييترات الجل ن
أج يييل صييييييييحيييات جواكييييت
الشيييييييتييياة ،هييي ه ال وضييييييييية
ك سيكية و وجو ا ل خزانة
كل سيييييي ا و ل ه ا ال وسييييير
ظهرت سييترات جل ية واسيينة
وأو ر سييييييايز ل نصييييييات
يييييييييييروض ابزيييييييييييياة،
و ّ تها الن ات بحلّة ج ي ا.

التنورة الجلد
تحصييييييل التنورا الجل ابنيوة التل
ي كن تنسيوها بلوزا صيرا أو
سيييييييترا جليي ييية ل رونق يّز
خ ل الخري والشيييييييتيييياة ،أ ييييا
الفسييييييتان الجل ي شييييييلة أكثر
أنا ة ن ارت ائه ل ال ناسيييييييبات
الليلييييية ،و انخفيييياض رجييييات
الحرارا ،نه خيار ال ثالل،
ح اة بكنة بّ ة ،ئنها ا ة لة
الليلية ال ثالية.
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رشاقة وتغذية

أطعمة تؤدي إلى السمنة خالل فصل الشتاء ال تقتربي منها
يلجيييو البيييية النييياس خييي ل صيييل الشيييتاة ئلييي تنييياول الكثيييير ييين ابةن ييية ،وخصوصيييا تلييي الغنيييية بالسيييكريات والييي هون ال تويييا هر بونهيييا ت ييي هر
بالةا يية خ ي ل الةوييس البييار حيييم تكييون حييرارا الجسيير أ ليي يين حييرارا الجييو ،وتزييي سيير ة لييية حييرق السيينرات الحرارييية ييل الجسيير،
يشييينر ا نسيييان بيييالجوع بيييين تيييرا وأخيييرى ،وكل يييا شييينر بيييالجوع سيييارع ل يييلة ن تيييه بابةن ييية ال ختلفييية اب ييير الييي ي يتسيييبة بزييييا ا اليييوزن
لييييييييييييييييي ى كثييييييييييييييييييرين والسيييييييييييييييييي ا ابشيييييييييييييييييخات الييييييييييييييييي ين ال يوو يييييييييييييييييون بيييييييييييييييييوي أنشيييييييييييييييييةة رياضيييييييييييييييييية أو حركيييييييييييييييييية.
ويوصييل خبيييراة التغ ييية ئلييي جانيية الوييييار بابنشيييةة الرياضييية ،بضيييرورا االبتنييا ييين بنييض أنيييواع ابةن ييية لتج ّنيية السييي نة ،ييا هيييل هييي ه
ابةن ييية ا جابييية يييل السيييةور اآلتيييية و يييق اختصاصيييية الصيييحة النا ييية بييياوال وبيييريتش ،وبحسييية و ييي "ئييييت ييييس ".ابتنييي ي ييين هييي ه
ابةن ة:

المعكر نسسة أع عكككككككككا
رلشكككككككع اأاا رلن س اللى
رشككككككككع.كككك رل أ اككككد أك
ريللأكككو رلأةا كككو أ كككا
رلأل ة نو رلجضك ذ أع
رن ف ا رلنشككككك ل رلضدنت
إكَّ ذلأ ىاشدي عأ اللى
ر عى ضضلو ةل ا

الفطسسسسائر المحال :
عق ا ر ععككك عككاو
رلعككككككك ككو رلل ك أككو
د ضككككةاككككعكككك  :الك
عنكككك ا رل اة أك
هككككذش رل ك ك ك اكككك ا
ىاشدي اللى رلىأنو
ضأة ة رل قا
الحسسسسسساص المصسسسسسن م م الكريمة
العضة رل ىككك لل أ شكككع ا ةرال
أع ذلكككأ ق د ضةاعا اأ ك
ك ا اد قا س أ ال رل عة لداأِ
ا ر ككعككاكككك ة رين ك رن
الذر رعكككككككك كككك ِ
رلأعكككككككن و أك رل ةاأو رلأ فول
عنعككككك ض عا ة رل ىككككك رل فاف
رلككككذي العأككككد ى رل ضكككككككة را
لعج ّن ا دت رل ك

ال سسسسسسسسك يسسست الكعسسسك
عككع ك ك ك أككلككي ك ن ك رن
رلضىككككككك اا أك رلدقاق
رلكككأككك كككةة رلىككككككككك كككة
ككتهككأكككك اككشدي اللككى
ا دت نىككككضو رلىكككك ة ت
رلد أأ اشدي ض لع لت
اللكككككككى اككككككك دت كككككككت
األنسولينذ ه هةأ ك
ا ك رلده ك

زيادة الوزن في الشتاء ال تقتصر فقط على تناول األطعمة الغنية بالسكريات
والدهون ،وقلة األنشطة الرياضية فقط ،بل هناك عوامل أخرى تتسبب في زيادة
الوزن ،وفق موقع" ، "webtebومنها:
تغير مسممتوى الهرمونات ينانل الن ي ن ابشييخات ن تغييرات هر ونية التو ر
ل السن ،ثل :انخفاض ستوى ا ستروجين ن النساة ،والتستوستيرون ن الرجال
اب ر ال ي يا ي ئل زيا ا الوزن ،ئل جانة التغيير ال ي يح صل ل سر ة الن ليات
ابيضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
ك ا أن هنا تغيرات هر ونية خاصييييييية بفصيييييييل الشيييييييتاة ،ث هر ون ال ي تونين
ال سييييياول ن تنظير السيييييا ة البيولوجية والتحكر بالشيييييهية يرتف ب ن ل  %80خ ل
ه ييا ل زيييا ا الوزن ل ه ي ا الفصييييييييل.
صييييييييل الشيييييييتيياة ،ييا يشيييييييكييل ييا
التوتر وقلة النوم التوتر والنور ال توة ا ن ه ان ل زيا ا الوزن ل الشيييتاةحيييييم يا ي النور ال توة والتوتر ئل ارتفيييياع سيييييييتوى هر ونل الكورتيزول
واب رينالين ،ك ا يسببان زيا ا ل تناول ابةن ة.
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صحة

رشاقة وتغذية

وائ البو ونس للكل

عمملممى مممممدار حمميمممماتممنمممما
بممممهكملهمممما تقوم كليتنمممما
بهعمال كثيرة وعمليات
فلترة وازالممممة لألمالح
وتنقية للدم والسمممممممموم
وكافة الشممممممموائب التي
تدخل إلى أجسامنا ومع
مممرور الممزمممن تممتممجمممممع
فيها األمالح والرواسب
الضممممممممارة فهي تحتمماج
لعملية تنظيف مسمممتمرة
ولكن كيف لنمما أن نقوم
بهذا؟

فللبقدونس حقائق علمية مدهشة فقد اثبتت االبحاث انه يقوم بعملية امتصاص جيد للحديد ومحاربة
فقر الدم ومصدر مهم للفيتامين سي فيمكن استخدام البقدونس لعالج وغسل الكليتين بطريقة سهلة
للغاية.
 -1فقط أحضر حزمة بقدونس وأغسلها جيداً.
-2ق ّطعها وضعها في قدر وصب عليها ماء شرب نظيف.
-3أغلها لمدة عشر دقائق ،ثم أتركها حتى تبرد.
 -4صفها وضعها في إناء نظيف وأتركها في الثالجة
 -5اشرب مقدار كوب واحد بنصف ساعة قبل الفطور وستشعر كل يوم براحة تامة لم تشعر بها
من قبل.
فالبقدونس معروف بفعاليته القوية في تنظيف الكليتين بل يعتبر أفضممممممل شمممممميء في الطبيعة لتنظيف
الكليتين
فالكلى تتلوث بسممممبب الماء غير النظيف والدخان ورواسممممب الجو ...وتثبت الطبيعة يوما بعد يوم ان
لها عالج لكل أمراض االنسان.

صحة
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الصحة العامة

فوائد النوم المبكر
الصحة الجيدة تبدأ من النوم المبكر؛ فهو مهم جدا للعقل
والصحة العامة ..تعرفوا على أهم فوائد النوم المبكر.

الن الم كر مه جدا لصسحة اننسسا ف فه يسساعد ع ى
ال قاية م األمراض ،تق ية الجهاز المناع  ،تجديد
ةاليا الجس س  ،ال قاية م األمراض النفسسسية المةت فة،
منهسسا االكتئسساو الق ق الت تر ،العسسديسسد م الف ائسسد
المهمة األةرى الت نرصدها لك فيما ي
 -1يسمممممممما عد النوم المبكر على الو قا ية من األمراض ،وتقو ية
الجهاز المناعي.

 -9النوم المبكر يسممماعد على التخلص من السمممموم التي تتراكم
في الدم.

 -2حماية خاليا الجسم أثناء فترة النوم وتجديدها.

 -10يسمممماعد النوم يوميا مبكرا على حماية الجهاز الهضمممممي،
وحدوث عملية األيض بشكل سليم.

-3الوقاية من التعرض إلى األمراض النفسمممممية المختلفة ،ومنها
االكتئمماب والقلق والتوتر؛ ألنممه خالل فترة النوم يفرز الجسمممممممم
هرمونممات ومنهمما هرمون الميالتونين ،والممذي يسمممممممماعممد على
الشعور بالسعادة والتفاؤل.
 -4يسممممماعد النوم مبكرا على الوقاية من حدوث النوبات القلبية
والجل طات والسمممممممك تات ا لد ماغ ية ،والح ما ية من التعرض إلى
أمراض الشرايين.
-5يساعد على رشاقة الجسم والتخلص من الوزن الزائد.

 -11من فوائد النوم المبكر لألطفال أنه يسممممممماعد على نموهم
بشكل طبيعي؛ ألنه أثناء النوم يقوم الجسم بإفراز هرمون النمو
لألطفال.
 -12التقليل من الشمممعور باإلجهاد أثناء اليوم؛ ما يسممماعد على
أداء األعمال اليومية بكفاءة وإتقان.
-13يسممممممماعد النوم المبكر على تحفيز عمل الدماد .ويزيد من
القدرة على التفكير والتركيز؛ لذا فهو مهم جدا للطالب.

 -6يسمممممماعد النوم المبكر واالسممممممتيقاظ المبكر على تنظيم معدل
السكر بالدم ،ولهذا فهو مهم جدا لمرضى السكري.

 -14يسممممممماعد النوم المبكر على تقوية الذاكرة ،والحماية من
اإلصابة بمرض الزهايمر.

 -7الحفاظ على صمممممحة العينين والوقاية من األمراض التي من
الممكن أن تصيبها.

 -15النوم المبكر مهم لصحة البشرة والحفاظ عليها من العديد
من المشكالت ،وعلى رأسها التجاعيد والخطوط الدقيقة.

 -8النوم المبكر يحمي من التعرض إلى ضمممممممغط الدم المرتفع،
ويحافظ على مستوى الضغط في معدالته الطبيعية.

 -16الحماية من التعرض إلى الكلف والهاالت السمممممموداء التي
تظهر حول العينين نتيجة السهر لفترات طويلة.
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تربية

الصحة النفسية

أسوا أساليب تربية األطفال
أسوأ أسالية تربية ابةفال لكل أر وأة ةريوة ختلفة ل التنا ل أةفالهر .يوتل الكثير نها ئ ا ن تجاربهر الخاصة كوةفال أو
ا يس نونه أو يتنل ونه ن اآلخرين .ل حين أن اببوا واب و ة ليست سهلة ك ا تب و ،هل بالتوكي واح ا ن أ ضل ابشياة التل
ي كن أن تح م ل الحياا .بن ولل ه ا ،ن الن ة بين الوال ين والةفل تحتاج ئل ر اية .ي كن للتةر ل أي شييلة أن ي ر
ة وية
ن ةفل  .ل ا ،ئ ا كنت تري حوا أن يوور أةفال بن ل جي  ،وينجحون ،و ل نفس الو ت يةورون
الرابةة و يبن
ن  ،لي بنض أسالية تربية ابةفال التل يجة تجنبها و ا يجة لي نله ب ال ن ل .
 .1تربية سلبية وغير متفاعلة
هذا يعني عندما يميل اآلباء إلى
غض الطرف عن احتيووواجوووات
أط فالهم ورغ باتهم .هؤالء اآل باء
ال يسووتمعون إلى مناشوودة أطفالهم
للمسووووووووواعووودة ،وال يطلبون أو
يتوقعون أي شوووووويء من أطفالهم.
إنهم غير مبالين وسلبين ويكادون
ال يهتمون بمسووووووتقبووول أطفوووالهم.
يمكن أن يتسووووووبب هذا النو من

أسوووولوب األبوة واألمومة في
خسائر فادحة في عقل الطفل
ومستقبله.
 .2التربية الحوامة "هليكوبتر"

 .3التربية الحذرة

على عكس التربية السوولبية ،فإن التربية
المسيطرة كأنك حوامة "هليكوبتر" هي
تماما .يمكن للوالدين الذين
عكس ذلك
ً
يونوتوموون إلوى هوووذا الونوموط األبووي أن
يشاركوا بشكل مفرط في حياة أطفالهم،
والتأكد من قيامهم بكل شيء على أكمل
وجه ،دون ترك م ساحة للخطأ أو الندم.
يهعرف مثوول هؤالء بوواسووووووم "الحمووايووة
المفرطووة" .في حين أن األطفووال الووذين
تربوا على أسوولوب األبوة واألمومة هذا
محبوبون للغاية ،فقد يشووووووعرون ببعض
اإلرها بسووووووبب مقدار االهتمام الذي
أيضوووووا يعتمدون كليًا
يتلقونه .قد يجعلهم ً
على والديهم.

عووولوووى غووورار توووربووويوووة الوووحوووواموووة
"الهليكوبتر" ،فإن االهل في التربية
الحذرة تعيق تقدم الطفل .بصوووووورف
النظر عن التووأكوود من أن أطفووالهم ال
يرتكبون أي أخطاء ،فإن اآلباء الذين
ينتمون إلى هذا األسووووولوب األبوي ال
يسووومحون ألطفالهم بخوض معاركهم
الخاصووة .هذا يمكن أن يعيق الطريقة
التي يتعامل بها األطفال مع المواقف
المليئة بالمشووووووواكل في المسووووووتقبل،
خاصووووووة عندما يكونون بالغين .ومع
ذلووك ،يمكن أن يكونوا أكثر حرمووانً وا
من الرعووايووة وعوودم المبوواالة وقوود ال
يتحملون المسؤولية عن أفعالهم.

ماذا نتبنى بدالً من ذلك؟

بصووووووفتووك أحوود الوالوودين ،يجووب عليووك إعطوواء
األولويوووة لنمو طفلوووك بوووأي ثمن .في حين أن
االسووووووتما إلى احتياجاتهم واالهتمام بمطالبهم
أيضوووووا على التمييز
أمر مهم ،فإن مسووووواعدتهم ً
بين الصواب والخطأ أمر بالغ األهمية .واألهم
من ذلك ،مسووواعدتهم على أن يصوووبحوا بالغين
مسوووؤولين ،ودعهم يتخذون قراراتهم بأنفسوووهم
في الحيوواة وتووأكوود من أنهم يعرفون الفر بين
"الحاجة" و "العوز".
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شركة النجاح

اليف ستايل

16

أفكار ومهارات

طرق للتخ ّلص من رائحة األحذية الكريهة
ن ارت ائها بكثر

ن

الرائحة الكريهة ل ابح ية ناتجة
رّ ا يتحوّق التخلّت ن الرائحة ال ز جة ن ةريق اتباع
ن الحلول البسيةة ،التل تب أ بغ ر زوجل الح اة بال اة،
و سله ا بصورا ي ويّة ،تجفيفه ا ل كان ينر أشنّة
الش س الوويّة ،اب ر ال ي ي ن ن وّ البكتيريا ال تسبّبة بالرائحة
ير ال ر وة يها لكن ،ل حال كان الح اة ير ابل للغسل
ل ال اة ،ال ب ّ ن اتباع ئح ى الةرق اآلتية.
صمممودا الخبز :يرش ك ّر ضيييئيل ن سيييحوق صيييو ا الخبز
اخييل كييل ر ا ن الحي اة ،ئيي ا ييه جييانبيا ةوال ترا
الليل ينفض ال سييحوق ل اليور التالل ،اب ر ال ي يسييا
ل ا تصات الرائحة الكريهة.

أكياس الشاي :يحتوي الشاي ل

ا ا التانين،

التل أثبتت ناليّتها ل الوضييييييياة ل الروائح
الكريهييية ،و تيييل البكتيريييا التل تتواجيي اخييل
ابح ية ل ه ا ا ةار ،يوضيييييي كيسييييييان ن
الشييييياي ل ئبريق حتو ل ال اة ال غلل بن
انوضيييييييياة خ س ائق ،يخرج الكيسييييييييان ن
ا بريق بن أن يبر كيسييا الشيياي يوض ي ك ّل
نه ا ل ر ا الح اة ،و ل لنحو سييييييا ة،
سح واخل زوجل الح اة بن ل  ،وتجفيفه.

ال خل ّ األبيض :ي زج ال خل اببيض
بال اة للحصييييول ل حلول ،ه ا
ابخير ّنيييال ل نزع أي رائحييية
كريهيية ،و ل ي ن ي وضييييييينييه ل
زجاجة ات ّ
بخاخ ،رش ال زيه
ل الحيييي اة وتركييييه حت يج
ت ا ا.

قشمممممر الليمون الحامض :ي ع
شيييييييير اليليييي ييون اليحييييا يض
الةييازج اخييل كييل ر ا ن
الحيييي اة ةوال الليييييل ،اب ر
ال ي يسييييييا ل الحصييييييول
ل أ ضل النتائه.
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اليف ستايل

إتيكيت ومعامالت

ّ
الموظفين الجدد
قواعد في إتيكيت التعامل مع
تنظم مجموعة من القواعد العالقات بين زمالء العمل والموظفين الجدد في نفس بيئة العمل ،فالبد من
معرفة بعض القواعد للتعامل مع الموظف الجديد.

 -1على الموظف الترحيب بالزميل الجديد وتعريفه بهسممممماسممممميات مكان العمل وتوزيع المعلومات حول سمممممير
العمل.
-2بعض األخطاء التي قد يرتكبها الموظفون الجدد ،ال بد من اجتيازها ،ألن األخير ال يزال في مرحلة التعلم،
بعد فترة ،سيكون لدى الموظف معظم المعلومات حول مكان العمل.
-3األدب ضممروري للتفاعل بين الزمالء ،بما في ذلك التعيينات الجديدة ،في هذا الحالة ،يجب تجنب الحديث
عن التفاصيل الشخصية التي يمكن أن تسبب العديد من المشاكل في مكان العمل.
-4من المهم عدم إظهار العصمممبية للموظف الجديد خاصمممة إذا كان يعاني من مشممماكل في أداء مهام وظيفته
ويكرر السؤال عن كيفية حلها؟
-5يجب أن يكون الموظفون في حالة تعاون مستمر وأال يظهروا الملل عند تقديم المعلومات المتعلقة بالعمل
إلى زمالئهم الجدد.
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اليف ستايل

ديكور

موضة السبعينيات مستعادة في ديكورات المنزل المعاصر
يسيييتلهر هن سيييو التصمممميم المممداخلي ييين ةيييراز الريتيييرو الييي ي ييير أوجيييه يييل سيييبنينيّات الويييرن ال اضيييل ،يييل شيييارينهر
السييكنيّة ،بغييية ر يي الممديكور اليي اخلل ييل  2022بل سييات تبيييّن يين ّنييية الييية ،وبييبنض ال ييوا وابلييوان وابشييكال فييل
جولييية بسييييةة لييي نيييارض ال فروشيييات ،ي حيييظ أن ابليييوان الوو ّيييية ييي ا ت ئلييي الواجهيييات ،ك يييا بنيييض الوةييي التيييل تبييي و
ال تييية كيف يييا ّ
وظفيييت يييل ال سييياحة ال اخل ّيييية يييل هييي ا ا ةيييار ،نتحييي ّ م ييين الةيييرق التيييل ي كييين أن تةبييي الييي يكور الييي اخلل
بل سات ن ز ن السبنينيات ،ل اآلتل.
كرسي ّ
هزاز مشغول من الروطان في بعض أجزائه
يحمل طابع السبعين ّيات إلى المساحة العصرية

أريكة مخملية باللون األخضر القوي ،تنقل مع
اإلكسسوارات مالح من طراز الريترو إلى المنزل العصري

ملون ينقل الطابع الريترو إلى المطبخ المعاصر
براد ّ

جدار مزدان بمنسوجة مجدولة يدو ًّيا ،من فنّ المكرميه (المقرمة)
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ليلى علوي األجمل وإلهام شاهين األسوأ منافسة بين اطالالت في مهرجان القاهرة وطافش
دفعت  15ألف دوالر لتشترك و  50ألف للفستان
ل
شهد افتتاح الدورة الـ  43لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ،منافسة بين النجوم والنجمات على اإلطالالت عبر
ظهورهم على السجادة الحمراء ،وتنوعت اإلطالالت ما بين األنيقة والجريئة وغير التقليدية ،فمن األجمل واألسوأ؟

حظيت الفنانة هنا شيحة ل ئ جاة
الحضور ،ب ة لتها التل وصفها البنض
بكونها روس ال هرجان ،حيت أةلت
بفستان كات نفوش ن اللون اببيض
وأك ار نفصلة ،وا ت ت كياجا نا ا،
تسريحة الشنر ال ر وع ب ل

وأةلت ي سرا ،بف ستان أ سو ب صيحة
ابو شيييييييوليي ر ،زين بتةريزات
ال نة باللون الفضيييل ،ونسيييوت نه”
ك ش“بيييياللون ابسيييييييو ال ةرز،
وا ت ت تسييييييريحة الشيييييينر ال هبل
كياج بولوان حاي ا
ال نس ل،

وتنثرت الفنانة ال صرية فيفي عبدا خ ل سيرها
ل السجا ا الح راة ،وكا ت أن تسوة بسبة
ستانها الةويل ،ولكنها استةا ت ت ار ال و
ال حرج ،وارت ت ستانا أسو اللون ةوي  ،ينلوه
رو ن نةوة الص ر ،واستنانت بتسريحة
الشنر ال نس ل ل الكتفين وا ت ت كياجا
بسيةا وها ئا

أ ا الفنانة ال صرية ليلي علوي ،و ارت ت
ئة لة نا ة ،حيم ظهرت بفسيييتان أسيييو
ةرز نووش ،ونسيييوته حويبة سيييو اة،
وئكسيييسيييوارات يزا ،وا ت ت تسيييريحة
الشنر ال ر وع

وظهرت درة بفسيييييتان
ةويل باللون ابسييييييو
ال  ،بصيييحة الكة،
وابك ار ال نفصييييييي لة،
زو باكسييييتنشيييين ن
الخل  ،ونسييييوت نه”
ك تش“باللون ابسو ،
تسيييييريحة شييييينرها
ال نسييييييي ل ل جانبل
كيتيفيييهييييا ،وا يتي يييي ت
كياجا ويا

وظهرت نسرين طافش بفستان ن
الو اش ال خ لل باللون ابزرق ،بوصة
ابو شول ر ،وا ت ت تسريحة الشنر
ال وج ال نس ل ل الكت  ،بين ا
اختارت كياجا بولوان حاي ا

واختارت الفنانة إلهام شمممممماهين ،كنا تها ئة لة
ير تولي ية ئ اسيييييييتنانت بفسيييييييتان ن اللون
البرتوالل الصييييارخ كة وبكت واح ا بتصيييي ير
ن نةوية الخضييييييير ،واختيارت حويبية
ختل
وح اة بولوان تتناسيية ئة لتها ،ك ا ا ت ت
تسريحة يل الحصان

وظيييهيييرت اليييفييينييييانيييية
ال صيييييييرية منى زكي،
بفسيييييييتييان كيات بيياللون
ابخضيييييييييير ،ييييزييييين
بييتييةييريييزات بييييالييلييون
الفضييل ،وا ت ت نه
ئكسيييسيييوارات ر ونية
ييي يييكيييييييياج نييييا ييير،
واختيييارت تسيييييييريحييية
الشنر ال نس ل

فن

20

واختارت الفنانة نيللي كريم سييييييتانا ن اللون ابح ر
ال نووش بصييييييحة الكة ،وا ت ت تسيييييريحة الشييييينر
ال ر وع ،ونجحت أن تخة ابنظار

وظهرت داليا البحيري ل السيييييييجا ا
الح راة ،ب ة لة بسيييييةة ،حيم ارت ت
سييتانا باللون ابسييو  ،وتن ت انس ي ال
شنرها ئل الخل

نجوم ومشاهير

ية اللبنانية ريا أبي راشمممممد بفسيييييتان ن
وأةلت ا
اللون الجنزاري ،زو باسيييكتنشييين ن اش السيييتان
والريش ،وبفتحة بةول السييييييياق ،ك ا ا ت ت كياجا
نا ا يركز ل لون أح ر الشفاه الواتر

وظهرت هنممد عمماكف بفسيييييييتييان ن
اللون اببيض ات ابك ييار الةويليية
كياج بالغ يه

واختارت لقاء الخميسممي سييتانا باللون ابسييو ،
بوصييييييييية يزا لحكتيييا  ،وبحزار هبل ل
نةوة الخصيييير ،ونسييييوت نه” ك ش“باللونين
ال هبل وابسيييييييو  ،وا ت ت كياجا ها ئا
تسريحة الشنر النا ر ال نس ل

ن النج ات الظهور ب ة الت نا ة ،وآخرى جريئة نهن دينا الشربيني ،وجميلة عوض،
واختارت
وناهد السباعي ،وريهام عبد الغفور ،وعبير صبري ،وأسماء جالل ،و يرهن
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أدهم النابلسي يعتزل الغناء بشكل نهائي!!!

أعلن المطرب األردني أدهم نابلسي اعتزاله الفن بشكل نهائي ،وأشار في فيديو نشرا بصفحته الخاصة على يوتيوب ،اإلثنين  20ديسمبر/كانون
األول  ،2021إلى أنه كان ينوي أن يتخذ هذا الخطوة ألن الطريق الذي كان يسلكه ال يرضي هللا.
أكد نابلسمممي ،نجم برنامج المواهب الشمممهير "ذا إكس فاكتور" ،أنه يطمل إلى رضممما هللا من خالل الفن ،موجها ً شمممكرا لكل شمممخص وقف معه من
الجمهور ودعمه ،مشيراً إلى أنه لن يتوقف عن العمل على تحقيق أحالمه المستقبلية ،التي ستكون ُمرضية هلل.
أضاف أدهم نابلسي" :الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة يمكن أنا وكثير من الناس غافلون عنه ،هو أن وجودنا في الحياة ل ُنرضي رب العالمين،
ونكون مثل ما ربنا أمر".
كما تابع الفنان األردني قائالً "بالنسممبة لي ،الهدف اللي كنت ماشممي فيه والحلم اللي كنت ناوي أحققه ما يرضممي رب العالمين ،وأغلب المقربين
مني عارفين أني هيجي يوم وأعتزل ،فالحمد هلل بفضل هللا اعتزلت الغناء نهائيا ً".
اكتشف جمهور الفنان األردني أدهم نابلسي حذف أشهر أغانيه من صفحته الخاصة في موقع (يوتيوب) ،من دون كشف األسباب.
يبدو أن نابلسمممي يعاني مشمممكلة كبيرة لم يكشمممف عن تفاصممميلها إلى اون ،ولم يوضمممل سمممبب حذف  4من أغانيه الشمممهيرة من قناته الخاصمممة في
(يوتيوب) بشكل مفاجئ ،وهي "نسخة منك ،ومشتاق ،وشدني غمرني ،وكيف بحبك هيك"
ُيذكر أن أدهم نابلسي قد شارك في برنامج المواهب الشهير "ذا إكس فاكتور" ،ضمن فريق الفنان اللبناني وائل كفوري ،وقد تمكن من الوصول
إلى المراحل النهائية ،إال أنه لم يحصل على اللقب
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نانسي عجرم تختتم حفالت (ميدل بيست) بالشورت بالرياض

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ،آخر سهرات مهرجان (ميدل بيست) وهو المهرجان الموسيقي األضخم في الشرق األوسط ،الذي بدأ في 16
من شهر ديسمبر الماضي بالعاصمة السعودية ،الرياض.
وارتدت نانسي ثياب كاجوال بستايل المع ،كما أشعلت المسرح بحضورها وأغنياتها ،حيث اعتمدت جاكيتًا بقصة فضفاضة ،جمعت بين األلوان
سقت تحتها توبًا باللون الذهبي ،وشورت جلد أسود ،وفق فوشيا
الذهبي والفضي واألسود ،ون ّ
وأكملت الفنانة إطاللتها بمجوهرات تألفت من العقود واألساور ،باإلضافة إلى حزام جلد أسود وحذاء باللون ذاته بكعب عال ،و اعتمدت تسريحة
ومكياجا ً
ثقيال مع أحمر شفاه نيود.
الشعر المموج،
ً
وانتشر هاشتاغ (نانسي مدل بيست) ليتصدر قائمة الترند ،تزامنًا مع إحياء الفنانة حفلتها ،كما كثّف محبوها من منشوراتهم التي شاركوا من
خاللها مقاطع فيديو وصو ًرا من الحفلة ،معبرين عن سعادتهم بها.

وشاركت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص في تويتر بعض الصور ،وعلقت عليها" :قصتي مع الجمهور بالسعودية حياة وفرح ونجاح" ،لتنهال عليها
العبارات الترحيبية ،والتأكيد على نجاحها في هذا الحفل.
وفي سياق آخر ،كانت نانسي عجرم قد طرحت مؤخ ًرا ،كليب أغنيتها السنجل الجديدة (مية وخمسين) ،وتعاونت مع المخرجة ليلى كنعان ،وتم تصويره في
لبنان.
واألغنية من كلمات وألحان نبيل خورى ،وتوزيع باسم رزق ،وظهرت نانسي عجرم في فيديو من كواليس الكليب ،حافية القدمين ،وذلك خالل تدريبها على
أداء حركات الرقص في األغنية.
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تفسير أحالم

إليكم تفسير حلم الهروب

أحممممالم المطمممماردة مممممن األحممممالم الشممممائعة ،وتنبممممع مممممن مشمممماعر القلممممق فممممي الحيمممماة ،والهممممروب هممممو رد الفعممممل الغريممممزي
للتعمممرض للخطمممر ،وفمممي همممذا األحمممالم يمممرى الحمممالم نفسمممه مطمممارداً ممممن مهممماجم ،حيممموان ،وحمممش بمالممممل غيمممر واضمممحة،
يريد ان يؤذيه او يقتله ،نتيجة لذلك يبدأ الحالم بالركض ،واالختباء ،او تضليل المهاجم.
تصمممرف الحمممالم فمممي همممذا الحالمممة يعكمممس كيفيمممة تصمممرفه واسمممتجابته للضمممغوط ،وكيمممف يتعاممممل ممممع الخممموف والتممموتر أو
األوضممماع المختلفمممة فمممي حياتمممه ،فبمممدالً ممممن مواجهمممة الموقمممف ،فمممإن الحلمممم يشمممير إلمممى أن الحمممالم يميمممل إلمممى الهمممروب
وتجنممب القضممايا والمشمماكل التممي تواجهممه ،اسممهل نفسممك مممن يطمماردك؟ حتممى تممتمكن مممن فهممم مصممدر مخاوفممك وقلقممك،
قمممد يمثمممل المهممماجم أحمممد جوانمممب نفسمممك ،مشممماعر الغضمممب ،الغيمممرة ،الخممموف ،وربمممما الحمممب ،المممذي يظهمممر لمممك علمممى شمممكل
كمممائن يهمممددك ،وقمممد ترممممز الشخصمممية الغامضمممة المممى الصمممفات المرفوضمممة فمممي شخصممميتك ،تقممموم بإسمممقاط همممذا المشممماعر
على مطاردك ،عندما تحلم بمطاردة واجه مطاردك واسهله لماذا يطاردك ،واسهل نفسك لماذا تهرب؟

إذا كنممت أنممت الشممخص الممذي يالحممق أو يطممارد ،فممالحلم يسمملط الضمموء علممى دافعممك وطموحممك لمالحقممة ممما تريممد .أو ربممما
احساسممما ً بهنمممك متمممهخر ويجمممب أن تلحمممق بممماوخرين ،الحمممظ المسمممافة بينمممك وبمممين مالحقمممك ،فهمممذا يظهمممر ممممدى قربمممك ممممن
القضمممية ،فمممإذا كمممان مطممماردك يفممموز عليمممك فهمممذا يعنمممي ان مشمممكلتك بعيمممدة عمممن الحمممل ،وسمممتبقى معلقمممة حتمممى تواجههممما
وتفهمهممما ،امممما إذا اسمممتطعت ان تزيمممد المسمممافة بينمممك وبمممين مطممماردك فهمممذا يعنمممي قمممدرتك علمممى النمممهي بنفسمممك عمممن المشمممكلة
بنجمماح ،وان المشممكلة فممي طريقهمما الممى الحممل .كممما يمكممن تحليممل المطمماردة فممي الحلممم بهنهمما الخمموف مممن المهاجمممة ،وهممذا
األحممالم أكثممر شمميوعا ً بممين النسمماء مممن الرجممال ،واللممواتي يشممعرن أحيانمما ً أنهممن بسممبب ضممعف قمموتهن الجسممدية معرضممات
للمهاجمممة ،وغالبمما ممما تممراود النسمماء مثممل هممذا األحممالم علممى أثممر سممماع قصممص االغتصمماب واالعتممداء علممى امممرأة التممي
قمممد تبمممالل وسمممائل اإلعمممالم فمممي تضمممخيم الخممموف والعنمممف فمممي مثمممل همممذا الحممموادث .وقمممال ابمممن سممميرين ممممن رأى أنمممه يهمممرب
من أحد أو من حيوان معطب فإنه يدل على أمان من الخوف وحصول الظفر.
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"بابور الكاز" ...إرث قديم يهبى الرحيل
لر يكن ه ير بابور الكاز ي ا حكرا ل بيوت ون
يرها بل كان كوّ نا أسيييياسيييييا واجة الحضييييور ل
البيت "السيييوري" ،ور ر التةورات التكنولوجية التل
أحلّت أ ران الغاز والكهرباة حل "البابور" ،ال يزال
البنض ي تهن تصيييييليح "البوابير" و نهر "البوابيري"
"خال أح شيييييييري جو ر أبو ولي " ن ينة " ير
ةية" ،ال ي أخ ل اتوه الحفاظ ل ه ا ا رم
ال ي خلّفه له وال ه ،ك ّرس ج َّل له اخل ورشييييييية
لتصييليح "بوابير" الكاز ر ر تراج الن ل بال هنة ن
جهة و زو الناس ن اسييييييتخ ار شيييييينلته ن جهة
أخرى.

من ُذ نعوم ِة أظفارا
ين ل "أبو ولي جو ر" ن ننو ة أظفاره ل تصيييييليح
البوابير ئل جييانيية وال ي ه بييل و يياتييه وهو ال ي ي كييان
شييهو ا له ل ه ه الحر ة التل كان يفترض أن تنتهل
لوال الظرو ال نيشيييييييية الصييييييينبة التل أ ا تها ال
الواجهة ن ج ي .

قطع تبديلية

حرفة متوارثة

المعلم ابو عبدو يدقق

يوول "جو ر" ل ح يثه لـ( وّ نة وةن) " :ض ل وجو ي ل ه ا ال حل رابة
الـيييييييييي  48ا ا ،ورثت ال هنة ن وال ي ال ي كان ي تهن حر ة "السيييينكري" كان
ري حينها  10سييييييينوات تنل ت أصيييييييول ال هنة بكل ئتوان أ كر أنه ل ترا
السييتينيات والسييبنينيات ،كان ز ن ز البابور ،ئ كان ين ا اب اا ابسيياسييية ل نازل
سيييييييكان الول ون وليس ريبا لو لت ل اليور ب أت أيار بوابير الكاز تنو ج ا،
وبات يحوق حضيييييييورا جت نيا ل ظل الغ ة الفاحش نظر ن يوتون ئل هنا
ناس راويش ،والسبة واضح :الفور يوكل ابخضر واليابس".

يصر" والبابور
ل حل آخر للتصليح ،تةالن بوابير هنا وهنا وأ وات ي ة ك سة
ل حل " ح و ر وز أبو ب و" تحكل صيييييييت هنة تكا ح بجل
البواة ،ل ي أصيييييحاة ه ا الكار ال ين يجه ون ل سيييييبيل ال حا ظة
بال ثل الشييييييينبل الوائل" :اللل الو ير الو
ليها ب خ ت كبير
ج ي ".
" ز ال ين كسييار أبو ح " وهو شييري " ر وز" ل ال حل الكائن ل
حارا جا ا ي ان ،ين ل ل ئصي البوابير ن رابة  10سينوات،
و جاة ن "الر ة" خ ل سييييييينوات الحرة وب أ ين ل ل حل النر
" ر وز" ،ويوول ل ح يثه لل وّ نة" :ال يزال هنا أناس يسيييييييتخ ون
البوابير ل الشييتاة ل ظل نوت ا ا ازوت الت ئة ،والبوابير تسييا
ل الت ي ئيية والةهل ،ي ي ييا كييانييت البوابير تييوتل و نهييا ة التب ي يييل
ال ز ة صييييييي حها ،اليور بتنا نحتاج ال ة التب يل التل يصييييييينة
تو يرها وأسينارها رتفنة ،و ل ا يب و حصيار " يصير" ال ي ينانل
نه الشنة "السوري" بر ته وصل ئل بابور

ر ه ا ال كان أو ر تل الحارا وأز تها التل ا تزال
ينو ر "البوابيري" ئل
تروي حكايات أصحابها وال هن ال توارثة جي بن جيل

بابور" سيروس اليبرو ي"
ويكش ال هن س "حسين ح ان" ن أهالل
ينة "يبرو " لـيييييييي( وّ نة وةن) ،أنّ ن ل
"سيروس" نتاج البوابير أُنشئ ار 1957
ل "يبرو " وكان الوحي ل " سورية" و ل
"الوةن النربل" ،و يييي بنيييياه ال غتربون
(تو يق اللل وحسيييين اب ين وحسيييين كبور)
و"سييييروس" وهو "أرجنتينل" ابصيييل جاة
ئل "يبرو " بر وة ال غتربين و ن اسييييييي ه
جييياةت ال ييياركييية التل وّ نيييت ل بوابير
الكاز.
ر النب  -ن

ونة وةن بتصر
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منوعات

أرقام

سجلت في 2021
أرقام قياسية ُ
ن ال ناخ رورا بالرياضة و الر الفن وصوال ئل الفضاة ،ئلي أبرز ابر ار الوياسية التل سجلت ل النار .2021

الشهر األكثر دفئًا :يوليو
قالت اإلدارة األمريكية الوطنية لدراسووة المحيطات والغالف الجوي ،إن شووهر يوليو  2021كان أكثر األشووهر سووخونة على اإلطال على مسووتوى العالم .وقد تسووببت
حرائق الغابات في سوويبيريا وأمريكا الشوومالية وحول البحر األبيض المتوسووط في انبعاث مسووتويات قياسووية من ثاني أكسوويد الكربون في شووهري يوليو وأغسووطس ،وفق
برنامج "كوبرنيكوس" األوروبي لرصد األرض.
أسعار غاز قياسية 187،78 :يورو للميغا /ساعة
مع إعادة فتح االقت صاد المت ضرر جراء كوفيد ،ازداد الطلب على الغاز ما أدى إلى و صول أ سعار الغاز في آ سيا وأوروبا وبريطانيا إلى م ستويات قيا سية .وبلغ سعر
الغاز في سو "تي تي إف" الهولندية ،السو المرجعية األوروبية 187،78 ،يورو للميغاوات ساعة
أكبر عملية إجالء 123 :ألف شخص من كابول /أفغانستان
نفّذت الواليات المتحدة أكبر عملية إجالء على اإلطال عقب إعادة حركة طالبان سووووويطرتها على أفغانسوووووتان في أغسوووووطس ،وهي عملية أكبر من تلك التي جرت في
سايغون بنهاية حرب فيتنام .فقد نقلت الواليات المتحدة عن طريق الجو أكثر من  123ألف شخص من كابول بمن فيهم مواطنون أمريكيون ومترجمون أفغان وغيرهم
ممن عملوا مع األمريكيين خالل وجودهم في أفغانستان .وتم إجالء حوالي  55ألف شخص من جنوب فيتنام في العام .1975

إغالق قناة السويس ستة أيام:
أغلقت سفينة الحاويات العمالقة "إيفر غيفن" قناة السويس في مارس ما أدى إلى تعطيل المالحة لمدة ستة أيام في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

 .سياح في الفضاء 20 :سائحا
أ صبح الممثل وليام شاتنر الذي ج سّ د شخ صية الكابتن كيرك في سل سلة أفالم " ستار تريك" ،أكبر شخص يذهب إلى الف ضاء في سن الت سعين .وهو كان من بين نحو
عشرين شخصًا قاموا برحلة إلى الفضاء العام  2021في صواريخ يملكها المليارديرات جيف بيزوس (بلو أوريجين) وإيلون ماسك (سبايس إكس) وريتشارد برانسون
(فيرجن غاالكتيك)
بيتكوين تحلّق 68 :ألف دوالر
بلغت عملة البيتكوين مستويات قياسية أواخر العام  2021مع وصول قيمتها إلى  68،513دوالرا في  9نوفمبر .وحصلت العملة الرقمية على دعم متزايد من صغار
وكبار المستثمرين الذين يرى بعضهم أنها وسيلة لحمايتهم من التضخم الذي بلغ ذروته في خالل  30عاما في الواليات المتحدة في أكتوبر
25متسلقا لقمة إيفرست وقناة المانش
نجح النيبالي كامي ريتا شيربا في مايو للمرة الخامسة والعشرين في بلوغ قمة جبل إيفرست ،محطما رقمه القياسي ألكبر عدد عمليات تسلق ألعلى قمة في العالم على
علو  8848مترا .من جانب آخر ،أصبحت األسترالية كلوي مكارديل والبالغة  36عاما أكثر شخص يعبر قناة المانش ( 44مرة)

سياحة
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نصائح للسفر

الطريقة المثالية لترتيب حقيبة السفر الشتوية

ل الشتاة ،يحتاج المسافر ئل ةريوة ثالية لترتية حقيبة السفر التل تحتوي ل الكثير ن ال بس الثويلة والتل يصنة
ل البنض الويار بترتيبها نظرا ل ُس وكثا ة ال بس الشتوية.
-التوك

ن السفر بالحويبة ال ناسبة

يفضيل اختيار الحويبة ال ناسيبة للسيفر ل
صيييل الشيييتاة ،والتل بالضيييروري يكون
ل يها الو را ل تح ل ال بس الشيييتوية
الثويلييية ،لييي ا ن ال هر اختييييار الخيييا يية
الووية وال ناسبة لتتح ل ال بس الشتوية
خ ل ترا الرحلة با ضيييا ة ئل أنها ن
الضيييروري أن تكون ات سييياحة كبيرا
وواسنة لتش ل كا ة ال بس الشتوية

استخ ار النناصر ابكبر حج اك خازن ا تة
يفضييل ن السييفر ل صييل الشييتاة ترتية
ال بس الشيييتوية الثويلة واسيييتن الها خازن
ا تة لوضيي الكثير ن ابشييياة الصييغيرا،
وبالتالل ه ه الةريوة تكون سييييييببا ل تو ير
ال زي ن ال سيييياحة التل يحتاجها ال سييييا ر
لتخزين با ل اب راض

تخيل ا يرت يه ال سا رتوج ا ا ها ة ي كن ئتبا ها ن ترتية ال بس
الشيييييتوية اخل حويبة السيييييفر ،وهل بارا ن را
ال سييييا ر ل تخيل ا يرت يه لن ر ا راة ل ة
ال بس التل يتر وضييييييينهييا اخييل حويبيية السيييييييفر،
با ضييييييا ة ئل ئ كانية التوك أيضييييييا ن ر وجو
نفس اللون ،واسييتخراج ابشييياة الزائ ا ن الحاجة،
با ضيييييا ة ئل التخلت ن ابشيييييياة التل ال يحتاج
ئليها ال سا ر والتل تكون ضخ ة للغاية.

-ل

ال بس

ي كيييييين الويييييييار بةريويييييية ليييييي ال بييييييس
ووضيييييييينها يييييييييل الحويبييييييييية باشيييييييييرا،
حيييييم تنيييي هيييي ه الةريويييية يييين أ ضييييل
الةيييييييرق لتخيييييييزين ال بيييييييس الشيييييييتوية
الثويلييييييية ييييييين أجيييييييل تيييييييو ير ال سييييييياحة
الخاصة بال بس

حزر النناصر التل ي كن ارت ائهارتين ل اب ل
ينصييح ب كانية ح ل بنض النناصيير التل
ي كن ارت ائها رتين ل اب ل ،وبالتالل
ه ا يكون سييييييياه ا ل تو ير ال سييييييياحة
الكييا ييية لح ييل بنض الننيياصييييييير ابخرى
الضيييييرورية التل يحتاج ئليها ال سيييييا ر
ل ترا السفر

استن ال ابكياس ال و را لل ساحةي كن تو ير سييييييييا حة أكبر ل اب ت نة ن
خ ل اسيييييييتن يييال أكيييياس التغلي ال و را
لل سيييياحة ،ك ا أنها ال تسيييي ح ب خول الهواة
اخلها وبالتالل ه ا يكون سييياه ا ل تو ير
ال ساحة الكا ية اخل الحويبة ،با ضا ة ئل
أنه ئ ا ح م ل ي كن سيييييييحة الهواة ن
خ ل استن ال ال نكسة الكهربائية
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وجهات السفر

 3وجهات سياحية آسيوية ا ئة ل الشتاة
يبحم بنض السائحين ن وجهات سياحية ا ئة للسفر ئليها خ ل شهور النار البار ا
ل ه ا ا ةار نو ر ل حة ن  3أ اكن سييياحية آسيييوية وصييو ا ل ناخها اللةي  ،ل
الشتاة.
سريالنكا حيث متعة العوم في الشتاء

ضلة في شهري العام
الفلبين وجهة سياح ّية مف ّ
األولين
الميالدي ّ

تو ّ ر سري نكا روحة واسنة ن النشاةات ل الهواة
الةلق ،خ ل الفترا ال تييي ّ ا ن ينييياير ئل يييارس،
حيم تتراو الحرارا بين  21و 31رجة ئويّة ،ك ا
ينخفض ك ّر ال تسيييييييييا ةييات ل نظر أنحيياة الب ،
بييييياسييييييييييييتيييييثييييينييييياة السيييييييييييياحيييييل الشيييييييييييير يييييل.
راهنا ،ي كن ضييييييياة النة ت ل الشييييييياةئ ح ّت
ارس ،ل يا أن اب اصيييييييير ال ي ار ية نا را خ ل
الشتاة.

تشتهر الفلبين بشواةئها ات الر ال البيض ،والتل
تصيييييية أشييييييجار جوز الهن ال ائلة ل جانبها،
وب ياهها ال ا ئة التل تسييي ح للسيييائحين بالنور ح ّت
خ ل الشيييييييتاة ،ك ا بال نتجنات الفخ ة ،وبالجزر
التل تربو ن سيييبن ئة نها ،وبال تن ّزهات البحريّة
ال ح ية التل تغري بالغوت يها لت يّزها بالشناة
ال رجانية وابس ا االستوائيّة الن ة...

كيراال تستقطب هواة الطبيعة إليها
ولّيييييييي وسيييييييير اب ةييييييييار ييييييييل نتصيييييييي
نيييييييو بر بيييييييـوالية كييييييييراال بجنيييييييوة الهنييييييي ،
وأصيييييبحت الزييييييارا ر وبييييية راهنيييييا حييييييم
تتيييييييراو الحيييييييرارا بيييييييين  27و 29رجييييييية
ئويييييييية ،وليييييييو أن ال ةييييييير و يييييييا يبوييييييي
لبضيييييي سييييييا ات تبو يييييية البييييييا بفواصييييييل
ا ئة...
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مطبخ
مطبخ
السحلب...مشروب الشتاء المفضل

وصفات شهية
نصائح لمطبخك

نقدم لكِ طريقة عمل السحلب أعدي وصفة حلى شهي ولذيذ
على وقدّ ميه لضيوفك وعائلتك بجميع األوقات.

المقادير
حليب بودرة كوبسكر نصف كوبالمصري كوب (مطحون)
األرزّ
الماء  9اكوابالزنجبيل نصف كوب (مبشور)ماء الورد  4مالعق كبيرة-لوز كوب

طريقة التحضير
-1انقعي اللوز بالماء المغلي ثم انزعي القشرة واجرشيه.
-2في قدر منفصل ،ضعي  4أكواب من الماء على نار متوسطة.
-3أضيفي للماء الزنجبيل لمدة  20دقيقة ثم صفيه -4--وأضيفي
السكر والحليب واألرز.
-5استمري في تحريك الخليط على نار هادئة حتى يصل إلى
درجة الغليان.
-6مع بدء الغليان أضيفي اللوز المجروش وماء الورد.
استمري بالتقليب حتى يزيد سمك السحلب ثم قدميه ساخنا ً.

كرات البطاطس المقلية بالجبن والدجاج
المقادير
البةاةس 5 :حبات ( سلوق)الزب ا :لنوة كبيرا (ب رجةحرارا الغر ة)
ص ر ال جاج 1 :ص ر ( سحةو فرور  /شوي أو ولل)
جبن وزاري  :نص كوة( بشور)
 لح :لنوة صغيرا -لفل أسو  :نص لنوة صغيرا

المقادير
البيض 2 :حبة ( خفوقبرشة ن ال لح والفلفل
ابسو )
ق كبيرا
حلية3 :(سائل)
ةحين :كوةخبز التوست :كوة ( فتت /أو بوس اة)
-الزيت :زير(للولل)

طريقة التحضير
اهرسل البةاةس وضنيها ل و اة للخلة.أضيفل لنوة كبيرا ن الزب ا ل البةاةس ال هروسة ،وأضيفل ال جاج ال سحة ،وجبن ال وزاري .نكهل ال كونات
بال لح ،والفلفل ابسو  ،واخلةل جي ا حت يتشكل ل ي خلية بووار يشبه النجين.كوري الخلية لكرات توسةة الحجر ،وضنيها ل ةبق جانبل.اخفول البيض
بالوليل ن ال لح ،والفلفل ابسو  ،والحلية السائل .سل كرات البةاةس بالةحين ،ثر بالبيض ال خفوق ،ثر بخبز التوست ال فتت.كرري الخةوا السابوة حت
نفا ك ية كرات البةاةس.سخنل زيت زير ل و ا ير الصوة ل النار ،وا لل كرات البةاةس حت تتح ر ن ج ي الجهات .يها ساخنة ل السفرا
بجانة الكاتشاة.

مطبخ
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نصائح لمطبخك

طرق تنظيف الفرن من الدهون المحترقة

يتنرض الفرن ئل الن ي
ال تراك ة ل رن الغاز

ن ابوساخ التل تةاله خ ل رحلة ئ ا وتو ير وجبات الةنار اليو ية ةرق تنظي

ا تحل نا ا ال ةبخ ،وئ ا تو ر ل يا تحيهر وئتركيهر ك ل لحين االنتهاة.

ن النوا

ل ال ةبخ

أزيلل ج ي كونات الفرن ن ال اخل ،ن ابر والشب ،بحيم تكون ه ه الوة بحاجة اسة للتنظي نتيجة ال هون النالوة
بها.
 و ل بتجهيز اة ا ئ وضنيه ل و اة ،وأحضري الفرشااالخاصة بغسيل السجا  ،وأخرجل الصينية الكبيرا الخاصة بالفرن
ل
و و ل ب ضا ة كل ن ال اة ال ا ئ و سحوق التنظي
الصينية ب ستخ ار
الصينية ،واتركيهر بضنة ائق ثر ئب أي ب
ال اة ال ا ئ والصابون حت تتخلصل ن كا ة ال هون ال تواج ا
ليها ن الخارج.
-ي سح الفرن جي ا بفوةة بللة بال اة ويجف

ت ا ا بل ا ستخ ار.

ال هون

ب كان االستنانة ب سفنجة الجلل الخشنة أو السل ل ليةالتنظي والتخلت ن ال هون با ضا ة ئل استخ ار نوع ن
ل التخلت ن ال هون ،و و ل بتنظي الجزة
الصابون يسا
الشبكل اخل الفرن.
كرري الخةوا السابوة لكل أجزاة الفرن حت تتخلصل ن كا ةالزيوت والبو ال تراك ة به ن ال اخل.
استنينل بالخل اببيض ل لية التخلت ن ال هون النالوةوالو ي ة وال ستنصية وة و ل ب ضا ة كوة ن الخل ئل لتر ن
ال اة وئ سحل به ال ناةق ال تسخة ،أو و ل بخلة البيكنه صو ا
جينة ت اسكة ،ووز يها
الوليل ن ال اة للحصول ل
بواسةة ا سفنجة ل كا ل الفرن ن ال اخل.
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إعالن

حسيب
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