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 ياسر اسماعيل

عق حاالت الطالق في الوطق الن بي وفي سممممو     ما نسمممممن  مق م  ا 

خاصممممم  مدا  قدا لاد تقاونت النسمممممب  ما  تو ن  الخ ا  و د   وق في 

 تول ق لو تم ..و مان  في بنض الحاالتممح اق  ث   السممممبر م   مان  

 ومو د ث  ممنالق  الحال   ب  و وع الحادث  ل اق المقتم  بخ   وسمممممال  

بند ا تفاع حاالت الطالق  :المحاميات في هذا الصدد ىحدإما كتبته ل   

تا ت شااااااف"بالمئ  مق حاالت النواج  سمممممال  مق محام     43   اب إلى 

أنا  محام   ل س مطلوباً  ...للنوقات السممممممماع ات الى الطالق ..."عافت

 واالاتما المطلور مني بذ  المقهود  مااسمممم  مني تفصمممم    انوق على 

لو صممب تي : للنوقات ق لي  لم  ل .بالاضمم   حتى م وق  د مد ت واقبي

لو  على نوق  مث  صب   على محام   فمم ق مال تذاب ق إلى المح م 

   نوق  لبسممت حلواً في ب تها  لباسممها عند ذاابها إلى المح م  وااتمت 

النوق    ااتمامها بالاضمممما ا مٔو د نوقها لق بنفسممممها وبتفاصمممم   ح اتها 

لو عاملتي نوقُ  بنفس الط  ا  التي تنامل ق بها سممم  ت      نظ  لغ  اا

القلسمم  والااضممي لما  صمم حوا ف   وحضمم ت   مما عن  تحافظ ق على 

نافاي ادوئ  ن  ت نافا قنن   ... لد ق  ا  م  م ظ  و ه    إلن  ...ت

صممف ال ل سممت مق  ابتسممام وتبتسممم ق  منه  تت لم ق منه  بمنتهى الذوق 

 لب  حتى تنقن ق مصمملحت  لو  اق اذا  د فنل  عندما ممضممب  نوق  

لو صب تي  -* .ش   اق س متن  عق إمضاب  وس حاو  إ ضال  بأي 

على مشممممممم الت الب ت  صمممممممب   على عنال الط  ق للمح م  وانتظا   

لموعد القلس  وبنفس الح م  أ  د المشا    انت سُتح   تحم  الننال في 

ب ت  أسمممممه  مق تحمل  في المحا    ومقاملت  لنوق  في الب ت ل سمممممت 

  .المح م نفا اً  مقاملت  نفا اً الٔي شخص في 

لحظ  دخو  الااضممممي للقلسمممم   تلتنمي الصمممممت أنت و    تذكري جيدا  

المشمممدد م  أق  باألم الموقود ق في الااع   تغلا ق قوال  مصمممر عن  

نوق  لما  طلر من  ت   القوا  وتلب   طلبات الب ت واالطفا  وطلبات  

بواقبات  األسمممم     ااتما تتنصممممب ق وتن د ق عل   لمق د أن  طلر من  

  .والصاحباتقل  ال ألق  التلفوق والتطب اات الذي منت موقودة أل

 المحاكم،المقصااود من الكالم صاابرنا على نفساانا انحساان من صاابرنا في 

 بيوتنا انمانة في رقابنا

ن تكون أهل يعقل 

حاالت الطالق أضعاف 

مضاعفة عن حاالت 

 .... !!!الزواج
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 أول الكالم
االنتااد واذا على مدى النصممو  تن ضممت ال ث   مق الاامات الهام  إلى 

ل    ق سبباً في إسااط مق  اق قد  اً بإثبات الن س فالناد ف ص  إلثبات 

الذات القد  ة باالحت ا  وذل  بالحق  واإل ناع واألفنا  المشممممممم ف  مما 

السممممممخ    واالسممممممتهنال التي  لقض إل ها البنض في حد ثه  فهي تسممممممبر 

تسممممتط   مق تان  ا خ   الند د مق الخالفات ألنها تولد الحاد منت مبداً لق

بضن  على حق إذا  انت مدوات  من  السمممخ    واالسمممتهنال الب  سمممتبدو 

فا داً لإل ناع وخالي ال د ق مق الحق  والمنطق إذ ال سمممب   ل  في الدفاع 

عق نفس  إال إس ات ا خ  بسخ  ت  من  واو س س ت حتماً ألن  س فاد 

شنو  مختلف او الحاد  مبت  و شنو ه بقدوى الحد ث من  وس تمل   

النفسي وم  ذل  ل  تانن   وستخس  احت ام  ل  فضنت تسببت ل  بالض  

 فنل  الند د مق ا بال واألشممخاص  بصممح  مو ف  ب  نف ت  من  واذا ما

صمممممممغ   مهما  اق عم ه عل   مق م  مبنائه  وم ا به  تحت منتاد مق ال

 تاب   اف  مسممال ر التنام  من  مق ال ب   ول ق اذا خطض فادف فاإلنسمماق 

  تنل  مدى الح اة و صحح مخطاله دائما بناد مق صغ   مو  ب   فلماذا ال

وق  إل نا ن وق الادوة في حسممق الحد ث واالسممتماع ولماذا ننتب  الناد الم

إذا  اق خال ا مق التنم ق والتودد والمقامل   ل  مدر اق  ل  األدر اي 

في األلفاظ الناب   والسمممممممخ    واإلاان  ال بال ال  الصممممممم  ح الخالي مق 

مق ُنحت   مق  ب  الصممممغ   وال ب   عل نا مق نحسممممق  النفاق ل ي  حق لنا

   د حتى هللا عن وق  ذ   ذل  في  تاب  النن ن ح ق  ا االسمممممتماع وال

السممممخ    مطر   م()ال يسااااخر قوم من قوم عسااااى أن يكونوا خيرا منه

مه ق نا  ب   لما فادنا الحق  وفي  لم  الحق ال ف ق ب ق  ب   وصممغ   

 سوسن رقماني ال ب   بموا ف  وقدا ت  فاط



 س
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 ؟من دهون الفخذين كيف تتخلص
 

الروساااي أندريه أكد اختصااااصاااي الت ذية 

مق للتغذ   م   السمممممممل م   بوبروفساااااااكي،

 م ق مق تحو  فخذي الم مة إلى "مصممم دة 

 ."داوق

إلى مق  واسممممممر  بوبروفسااااااكيومشمممممما  

الممداوق المحل مم  في منطامم  الفخممذ تحممدث 

لدى النسممممال عند ن ادة الونق  مضمممم فا مق 

ن ادة الونق عند ال قا  عادة ما تد  على 

 ."ت و ق "بطق الب  ة

"الفخذ عند النسممال   تبط بما  سمممى  و ا  

)األماكن التي تتراكم فيها بمصممائد الداوق 

على ع س الممذ    الاادهون وت اال باااقيااة(.

الذي  ت وق لد   ما  سممممممى "بطق الب  ة"  

لداوق داخ  تقو ف البطق   ح ث توقد ا

عند النسال توقد الداوق في الفخذ ق بش   

 ."م ث  سطح   نسب ا

 

 أسباب تعيق التخلص من دهون البطن رغم ممارسة الرياضة  4

ووفاا ل   فإق  واسر الداوق في مفخاذ النسال  و ذل  على مندة ال قا   

   فشممم  بسمممبر توانق الطا   م   الصمممح ح في القسممم . بمننى  ختتشممم   

 .الشخص في استهال  السن ات الح ا    التي  ستهل ها

 .""إنها تتحول إلى سعيرات حرارية غير مستخدمةو ا  بوب وفس ي  

تال   ونق القسمممم  بشمممم   منهقي   ومشمممما  خب   التغذ   إلى من  مق خال 

 .خذ ق م ن  م ًضا التخلص مق داوق الف

وموضمممممح بوب وفسممممم ي  "نحتاج إلى ت و ق توانق سممممملبي للطا    ولهذا  

 وباختصا  تناو   م ات م   مق الطنا  وتح   م ث 

 

https://arabic.sputniknews.com/20220530/4-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1062889768.html
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 يصيب بهذا المرض 60الـ الجلوس طويال بعد سن 

 

حمممممذ ت د اسممممم  قد مممممدة ممممممق مق  ممممم  

 60سممماع   اضمممم ها ممممق امممم  فممموق المممم  

القلمممموس تن ممممد مممممق خطمممم  عاممممماً فممممي 

 14إصمممابته  بالسممم ت  الدمام ممم  بنسمممب  

 .فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي المائمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

وبحسممممممممر صممممممممح ف   د لممممممممي م مممممممم   

الب  طان ممممممممم   فامممممممممد وضممممممممم  ف  مممممممممق 

الد اسمممم   التمممماب  لقامنمممم  سمممماق د  قممممو 

ب ال فو ن ممممممما  مقهمممممممنة تتبممممممم  ح  ممممممم  

مممممممممق ال قمممممممما  والنسممممممممال  7607لمممممممم 

األمممممم     ق   بلمممممم متوسمممممط معمممممما ا  

 .عامممممممممممممممماً  لممممممممممممممممدة مسمممممممممممممممبوع 63

 

  اسممتخدا  النتممائد بنممد ذلمم  لحسممار وتمم

متوسممممط الو ممممت الممممذي  اضممممون   وم مممماً 

فممي القلمموس علممى   سممي مو االسمممتلاال 

علمممى األ   ممم   ومتوسمممط الو مممت المممذي 

 ما سمموق ف مم  نشمماطاً بممدن اً خف فمماً  مثمم  

المشممممي فممممي م قممممال المنممممن  مو الا مممما  

بضعممممممما  مننل مممممم  بسمممممم ط   مو نشمممممماط 

 .منتمممممممممممممممد   المشمممممممممممممممي السممممممممممممممم   

 

سممممممممنوات  حلمممممممم   7 وبنممممممممد ممممممممم و 

البممممممممممممماحثوق السمممممممممممممقالت الطب ممممممممممممم  

 286للمشمممممما   ق  ل  تشممممممفوا إصمممممماب  

شخصمممماً بقلطمممم . ووقممممد البمممماحثوق مق 

األشممممخاص األ ثمممم  خممممموالً  والممممذ ق ال 

سممممماع  مو م ثممممم   13 تح  ممممموق لممممممدة 

 وم مممماً   ممممانوا م ثمممم  ع ضمممم  لإلصمممماب  

فمممممممي  44بالسممممممم ت  الدمام ممممممم  بنسمممممممب  

المائمممم  ماا نمممم  بضولئمممم  الممممذ ق ممضمممموا 

 .سممممماع  فمممممي القلممممموس 11  ممممممق م ممممم
 

 

ولفتتتتتتحثول تتتتتتتاسة، ثلتتتتتتتهثولجلو تتتتتت  ثول تتتتتتتهث  تتتتتتت   اث   تتتتتتت ث

)جا تتتتتتتاث  تتتتتتت،ول ثلوستتتتتتتفيث لتتتتتتت ثل ث تتتتتتت ث تتتتتتتا  ث  تتتتتتتال  ث

يقضتتتتتتت  اثوومتتتتتتتااجثي،  تتتتتتتا ثلتتتتتتتهثول  تتتتتتت، ث  يتتتتتتتجث تتتتتتتفث

لتتتتتتتتهثث14خطتتتتتتتت ث اتتتتتتتتاس  يثسالستتتتتتتت   ثولج ا  تتتتتتتت ثس ستتتتتتتت  ث

ولمائتتتتتتتتت نثو  تتتتتتتتت ثول قتتتتتتتتت   ثل تتتتتتتتتجثل يتتتتتتتتت ثولجلو تتتتتتتتت ثل ث

لقتتتتتتألث تتتتتتفثوو  تتتتتتط ثولم  جلتتتتتت ث ق تتتتتت ثدق قتتتتتت ثث25 مال تتتتتت ث

 اتتتتتاص ثو اتتتتتاس ثسالستتتتت   ثولج ا  تتتتت ثس ستتتتت  ث  يتتتتتجث  تتتتت ث

لتتتتتتتهثولمائتتتتتتت  ثلتتتتتتتهثستتتتتتت فثل ثولق تتتتتتتا ثس   تتتتتتتط ثخف فتتتتتتت ثث40

 لتتتتتتتتتتتتتتتهثولمائتتتتتتتتتتتتتتت ث26 ق تتتتتتتتتتتتتتت ثولماتتتتتتتتتتتتتتتاص ثس ستتتتتتتتتتتتتتت  ث
 

وقتتتتتاكثولتتتتتج  ،لث تتتتت  ففثفتتتتت،   ثولتتتتت  ثقتتتتتادثل يتتتتت ثولجلو تتتتت  ث

  ثولمقتتتتتجولثوو ةتتتتت ث تتتتتفثول متتتتتاليفثولم  جلتتتتت ثول تتتتتهثي تتتتت ثل ث

ال تتتتت اثوومتتتتتااجثي،  تتتتتا ث  تتتتتجثس تتتتت،  يث تتتتتفثولستتتتت  فثفتتتتت،ثيم

 تتتتتا  ثيتتتتتحد ث تتتتتج ثولح  تتتتت ثث وس تتتتت ث.ي،  تتتتتا ثدق قتتتتت ثث25 حتتتتت،ث

 لتتتتت ث تتتتت و يثولمتتتتت،ودثولجف  تتتتت ثلتتتتتهثول تتتتت وي ف ثوول تتتتتهثستتتتتجولفاث

  يتتتتتتتجث تتتتتتتفثخطتتتتتتت ثو اتتتتتتتاس ثستتتتتتت   و ثولق تتتتتتت ثوووو  تتتتتتت ث

ولج ،يتتتتتت  ثلتتتتتتهثستتتتتت فثيستتتتتتا جثول  تتتتتتاصثول تتتتتتج هثلتتتتتتهث ق  تتتتتت ث

 ا  تتتتتت ث تتتتتتفثص يتتتتتت ثخفتتتتتت ث اتتتتتتاص ثو اتتتتتتاس ثسالستتتتتت   ثولج

 ول ،ل س  وكثو غألثولج ثو ق   ثول    اتثولجف   
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 ال تتجاهلهاالدم الرتفاع نسبة السكر في "صامتة" عالمات  

 

ألنها ال  لسااااكريا  د   وق مق الصممممنر ا تشمممماف مع اض م ض

تقنل  بالضممم و ة تشمممن  بتوع   وف ما  لي نسمممتن ض األع اض 

في الد  التي  قر مال  السااااااكر الثالث  "الصممممممامت " ال تفاع نسممممممب 

 .expressتتقاالها  وفًاا لمو   

او حال  شمممممممائن  قًدا  ل ق ال ث   مق الناس ال  الساااااااكري م ض

 ن فوق حتى منه  من ضمممموق لخط  اإلصمممماب  بهذه الحال   بسممممبر 

 النالمات "الصامت " الند دة التي تم  دوق مق  الحظها محد.

كري دال نوع  الساااااااا ل مق  2مق ا ا  ث  شمممممممم وعممممً نوع األ  ل او ا

الذي  ت  تشممممخ صمممم   واو ناتد عق  فاف القسمممم   السااااكري م ض

إلنتاج ما   في مق ا موق األنسممممول ق  مو مق القسمممم  ال  تفاع  م  

في الد  إلى طا    ابل   السكر األنسول ق  الذي  ند ض و ً ا لتحو  

 لالستخدا .

في الد   السكر بدوق  م    اف   مق اله موق   م ق مق تستم   م  

مق خط  اإلصممممممماب  بضم اض الالر مو تلف في اال تفاع  مما  ن د 

 األعصار.

 

  إق Wayne UNC Health Care الممممت د اسمممم  حد ثمممم  وفًامممما لمممم  

إحممممممممممممدى النالمممممممممممممات "الصممممممممممممامت " األ ثمممممممممممم  شمممممممممممم وعاً ال تفمممممممممممماع 

فمممممي المممممد  امممممي وقمممممود وخمممممن م ممممم  مبممممم    وامممممو   ممممموق  الساااااكر نسمممممب 

فممممي الممممد  مممممما  ممممهدي إلممممى إتممممالف النها ممممات  السااااكر نمممماتد عممممق ن ممممادة

  إحسممممماس بمممممالوخن فمممممي النصمممممب    ممممممما  مممممد  مممممهدي إلمممممى اسمممممت ااظ  مممممم

  دم  .

ول ممممممممممممق  ممممممممممممد ت مممممممممممموق م ًضمممممممممممما من ًضمممممممممممما لخطمممممممممممم  اإلصمممممممممممماب  

إذا بممممممدمت فممممممي الح مممممم  م ثمممممم  مممممممق المنتمممممماد  مو إذا  السااااااكري بممممممم ض

و  مممممدمات تسمممممتغ ق و ًتممممما مطمممممو  للشمممممفال  نمممممت تنممممماني ممممممق نتمممممولات م

 مق المنتاد.

لمممممم  ال ث مممممم  مممممممق النالمممممممات  السااااااكري ومضمممممافت الد اسمممممم  مق "ممممممم ض

 نمممممانوق ممممممق المب ممممم ة  ل مممممق بنمممممض األعممممم اض خف ممممم "  ناصمممممح  ممممممق 

بنمممممممض امممممممذه األعممممممم اض الد  اممممممم   محاولممممممم  اتبممممممماع نظممممممما  ممممممممذائي 

ممممممممممممنخفض ال  بوا مممممممممممد ات ممممممممممممق البممممممممممم وت ق والخضممممممممممم وات ذات 

 األو اق الخض ال.

ونصمممممحت الد اسممممم  م ًضممممما بتقنمممممر المشممممم وبات السممممم     وشممممم ر مممممما 

لتمممم  مممممق المممممال لبضممممن  م مممما  لمن فمممم  ممممما إذا  انممممت اممممذه  2ال  امممم  عممممق 

 األع اض تتحسق.

 م مممممق مق ت ممممموق األعممممم اض الخف ممممم  نت قممممم  تنممممماو  ال ث مممممم  وتابنمممممت  "

ممممممق ال  بوا مممممد ات  والتمممممي  مممممد   ممممموق ممممممق الصمممممنر علمممممى قسمممممم  

 ".التنام  منها

 

ونوامممممت إلمممممى مق امممممذه األعممممم اض ال تننمممممي بالضممممم و ة منممممم  

مصممممممار بممممممم ض السمممممم  ي  ول ممممممق لمقمممممم د ظهممممممو  مي مممممممق 

امممممممممذه النالممممممممممات التحذ   ممممممممم  المممممممممثالث الصمممممممممامت  لمممممممممم ض 

السممممم  ي  فهمممممذا ال  ننمممممي بالضممممم و ة مق لمممممد   ا تفاًعممممما فمممممي 

فممممممي الممممممد   فممممممالوخن  م ممممممق مق   مممممموق سممممممبب   السااااااكر نسممممممب 

 ضنف الدو ة الدمو  .

و م ممممممق مق ت مممممموق ح مممممم  القلممممممد عالممممممم  علممممممى األ ن ممممممما مو 

 ًتممممممما الحساسممممممم    فمممممممي حممممممم ق مق القممممممم وف التمممممممي تسمممممممتغ ق و

 مطو  للشفال  د ت وق ناقم  عق سول التغذ  .

 

دوق  السااااااااكري و قممممممممد  اإلشمممممممما ة إلممممممممى منمممممممم  إذا ُتمممممممم   ممممممممم ض

عممممممالج  فإنممممممم   ن مممممممد ممممممممق خطمممممم  اإلصممممممماب  بمممممممضم اض الالمممممممر مو 

السممممممممم تات الدمام ممممممممم   و مممممممممذل  بنمممممممممض السممممممممم طانات ومشممممممممما   

 ال لى.

فممممممي  الساااااكر ل مممممق  م نممممم  تال ممممم  خطممممم  إصمممممابت  با تفممممماع نسمممممب 

الممممممد  عممممممق ط  ممممممق إقمممممم ال بنممممممض التغ  مممممم ات فممممممي نمممممممط الح مممممماة  

فمممممممق المهمممممم  تنمممممماو  نظمممممما  مممممممذائي صممممممحي ومتمممممموانق ومما سمممممم  

 التما  ق ال  اض   بانتظا .
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 2022فساتين الزفاف في  صيحاتأحدث 
 

االتقااممممممممات  ممممممممما تمثمممممممم  بدلمممممممم  النفمممممممماف محممممممممد 

ال ائقممممم  باممممموة امممممذا الموسممممم   وامممممي تناسمممممر فمممممي 

 .الماا  األو  الن وس ذات الشخص   النمل  

فسمممممات ق النفممممماف وبالنسمممممب  ل،لمممممواق  فمممممإق موضممممم  

تشمممممممهد امممممممذا الموسممممممم   واقممممممما  ب ممممممم ا لمممممممد قات 

ال   مممممممي والشمممممممبان ا والباسممممممت    ممممممالو دي  إلممممممى 

 قانر اللوق األب ض ال الس  ي

 

 

 

 المممممت   ممممم  ق ف ننممممم   ممممممق  ابطممممم  

منظممممممي حفمممممالت النفممممماف األلمممممماق  

 2022فساااااااااتين الزفاااااااااف فااااااااي إق 

 .تسلط الضول على األ ما 

وموضممممممممممحت ف ننمممممممممم  مق األ ممممممممممما  

الاابلممممم  للخلممممم  تشمممممهد  واقممممما  ب ممممم ا 

اممممممذا الموسمممممم   مشمممممم  ة إلممممممى منهمممممما 

تممممممممممنح الفسمممممممممتاق طابنممممممممما متغ ممممممممم ا 

 .ومتقددا

 فسااااااااااااتين الزفاااااااااااافوتابنمممممممممممت مق 

سممممماق عال ممممم   والتمممممي  تتمممممضلق بفتحممممم 

تضمممممممممفي علمممممممممى الفسمممممممممتاق طابنممممممممما 

 .ق  ئا  بوف بضنوث  الن وس
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 األزياء البسيطة والمريحة لها فتنتها وإغراؤها...!
 

إذا  سممممممممت تسمممممممن ن رات الاممممممم ق النشممممممم  ق منممممممما    

ال ائنمممممم  واألن امممممم   –البسمممممماط  التاممممممم   فالمحو ممممممات 

 انمممت بالتض  مممد قممموا ة تممماج ذلممم  النامممد.  –والبسممم ط  

فحمممم ق صممممو  بات  مممم  د ما شممممول   النا ضمممم  مممممامي 

مم ت  ا ممن  فممي فسممتاق  صمموفي  صمم  إلممى  احل همما  عب 

دتممم  القاذب ممم  وال حابممم .  و فتهممما الهادئممم  عمممق عصممم ا حد 

ولمممممم  تنممممممد المحو ممممممات تلمممممم  المنسمممممموقات الصمممممموف   

بالتصمممام   المبه قممم  التمممي ا تسمممبت شمممنب ً  واسمممن  فمممي 

ثمان ن مممات الاممم ق الماضمممي  بممم  صممما ت ط  امممً  قد مممدة 

إلبمممممممم ان الخطمممممممموط المصمممممممماول  والامممممممموا  ال شمممممممم ق 

 ت الهادئ والمطابِاا

 .AW21 إنمممم  مممممناج  م صممممود  فممممي مقموعممممات

تسمممتن د األسمممال ر  Chloé فالمحو مممات القممماانة ممممق

األ ثمممممم  منثو مممممم   بفسممممممات ق طو لمممممم  م تملمممممم  محو مممممم  

بصممممموف مصمممممف  شممممماحر م تنمممممن. و انمممممت التصمممممام   

الد  امممم  مثال ممممً  للنمممم ض الخمممماص بالمممممد  ة اإلبداع مممم  

مممممماب   ال ا  سمممممت  ح مممممث تم مممممنت مثممممموار صممممموف 

نا متوان مممم  الم   نمممم و الواصممممل  إلممممى  بلمممم  السمممماق بُغمممم  

  اختمما   مم   قممونن مالبممس م مم  Fendi  حبمم . ولممدى

متطابامممم  مصممممنوع  مممممق الممممموا   األقنممممد  فضضممممافت 

 مصممممممان  المفتوحمممممم  الفاتنمممممم  إلممممممى التنممممممان   ال ف نمممممم  

المحو مممم  م ممممنة ُتممممناد علمممممى سمممممتها النمل مممم .   تمممممر 

قمممونن فمممي المالحظمممات الخاصممم  بن ضممم   "ثمممم  فائمممدة 

للمقموعممم . فهمممهالل نسمممال  ممممذاالت  و و مممات معممم فهق 

 ومعم  منهق ومصغي إلى احت اقاتهق

ا تفنت نسمممب  المحو ات بحسمممر ل اق و غ نن   ئ سممم  

سائ   لدى   MatchesFashion مشت  ات المالبس الن

د الفسات ق  150بنحو  بالمئ  ماا نً  بالنا  الماضي  وُتن 

تحفن مشمممه  الشمممتال مق فئات المالبس األسممم ع نمواً. و

دائماً  بالطب   تفضممم الً ل،نماط األ ث  بثاً للدفل  ل ق  

ال ت د  و غ نن الشمممممممنب   القد دة للمحو ات إلى ال اح  

وحداا. تاو   " م نا فسمممات ق محو ً  تتخذ شممم الً قد داً 

وعصمممم    ُتث   قاذب ً  خف  ". وتشمممم   ثبخطوط منثو  

ال ننات الاص  ة المفتوح  م ضاً إلى ا ت اف في ا تدال 

المحو   والتنان   المطابا ؛ وتتمت  تل  المصمممنوع  مق 

  الموا   بشنب   خاص

 

تتحدث سممممف تالنا ب فنا  المصمممممم  التي تتخذ مق    ف 

ما اً  عق مقانات بسممماط  تسمممن ن ات الا ق النشممم  ق 

. وفي اذا 2006منذ مسممسممت عالمتها التقا    في عا  

ها ال ئ سممممممي  ال الموسمممممم    اق ت اُثه ا األو  اني ملهم 

سممممممم ممما مولغمما التي ح مممت    ف في الا ق النمماشممممممم  

  الممممم ممالدي. و ممثمم مم   مممق مممحممو مممماتممهمممما مسممممممممتمموحممى

  واي مطممال تال ممدي لل مس. تاو  ب فنا  hustka مق

" نممد  اممذا التصمممممممم   المن ق لغطممال ال مس المسممممممممى 

باال الفا خاصمممماً ألن    من إلى مام   نسممممائنا. بالنسممممب  

  مه   قداً مق مشممممما   اإل ث الثاافي األو  اني م  إلي  

  ."النال 

 

 

م امسمممتوق   ئ سمممم   سمممم  تامممو  ا ممممذ  

والتمممي تنمممنو  المالبمممس النسمممائ   لمممدى

الت   مممن المتنا مممد علمممى المحو مممات إلمممى 

 بمممممم ق  الهقمممممم ق تنممممممامي نمممممممط النممممممم 

 امممممممممممممذه إق   والمنمممممممممممممن  الم تمممممممممممممر

ممممم " االحت اقممممات" مممممد  "تضمممم ف. تتغ    ُتن 

 مممق  تحولنمما فممي  ئ سمم اً  عممامالً  ال احمم 

 قد ممد ح مماة نمممط إلممى المنممن  مممق النممم 

 تبممممم ن مق عم لتنممممما وتحممممماو . واقممممم ق

 ل ممممق بسمممم ط  مالبممممس با تممممدال  وامهمممما

  ."ملمساً  ومنن  من  
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 عارضة األزياءشا  ت 

النالم   مق مص  فلسط ني 

القمهو   جيجي حديد

مقموع  صو  مم نة لها 

عب  حسابها الخاص على 

مو   التواص  اإلقتماعي  

خطفت ف ها منظا  

 .المتابن ق

 

 

 

وظهمم ت ق قممي حد ممد و ممد 

ت ممممممممممق  إ تمممممممممدت شمممممممممو

الق نمممن  مممم   ممم ور تمممور 

بمممممممممممممممماللون ق األبمممممممممممممممم ض 

واألسمممممود  بناشممممم  النمممممم   

وفو هممممما بال مممممن  بممممماللون ق 

 .األحمممممممممممممممم  واألسمممممممممممممممود

ونسممممممممات ق قممممممممي حد ممممممممد 

مقموعمممممممممممممممممممم  مممممممممممممممممممممق 

األ سسمممممممممممموا ات التممممممممممممي 

مضمممممافت لإلطاللممممم  منا ممممم   

وحمممممددت الخصممممم  بحمممممنا  

 .بالناشمممممممممممممممممم  نفسممممممممممممممممممها

 

ممممما مق النممماح ممم  القممممال ممم   

فت  ت ق قي حد د شمممممن اا 

 تفها  وطبات منسممممممد  على 

 .ما  اج  وي  ل ق بمالمحها

و انت  د مفادت وسائ  إعال  

ن ق  عالم   مق النق  النالمي

وق قي حد د   د عادا  مال 

لبنضمممممممهما  اال اق الثنائي ل  

ا األم   و د  نلاا بند على اذ

عب   عممدد  ب   مق القمهو  

عق سمممممممنادت  بذل   في ح ق 

نهمممما  اعتب  البنض ا خ  ا

 .اشاع 

 

https://www.elfann.com/news/tag/%D8%B2%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://www.elfann.com/news/tag/%D8%B2%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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 2022صيحات جمالية أنثوية لصيف 

 مق ومم نة عصممممممم    بمقموع  التضلق الصممممممم ف اذا بإم انها إطالالتها  في والتقدد التغ    عق تبحث ام مة ل   

 وم  اا الحواقر و سمممممات الشممممفاه محم  وملواق الن وق و سمممممات البشمممم ة بم  اج المتنلا  القمال   الصمممم حات

. بالح اة نابضممممممم  إطاللتها و قن  الح و   الم مة في  بث ضممممممم و ي مم  والتال د   ال تاب  عق فاالبتناد... ال ث  

 .قذاباً  منثو اً  مظه اً  الم مة تمنح  2022 لص ف قمال   ص حات مقموع  الماا   اذا في ن صد ذل   مق انطال اً 

 النمش الزائف

ومصمممممممبح االتقاه محاول  إخفال النم  ولت منذ نمق  

منا سممممماً  ح ث مق النم  النائف او محد م ب  اتقااات 

تضث  اً  القما  ال ائق  لهذا الصممممممم ف  فهو  منح الوق  

 متوسمممط الى  ام       مسممماس طب ن اً قذاباً. اسمممتخدمي

التغط    واستخدمي ال ح  مو الحنال مو  ل  الحواقر مو 

 . ل  النم  ل س  النم  المن ف على األنف والخد ق

 

 

 الحواجب الكثيفة والممتلئة

الحواقر الممتلئ  وال ث ف  بشمم   طب ني اي موضمم   ائق  

  واي مق 2022 ن صممممممم حممات م  مماج قممداً  وتنممد مق مب

المم نات الق  ئمم  التي بممإم مماق الم مة مق تننن بهمما قممما  

و وة إطالالتها. وللحصو  على الحواقر ال ث ف  والممتلئ   

اسمممممتخدمي داق الحواقر مو ق  الحواقر الملوق  وطبا   

 .باستخدا  ف شاة الحواقر

 

 

 مكياج العيون القوي

وبممإم مماق محبممات التم ن والق مة  التممضلق بم  مماج  وي وحمماد 

 ضممممممممق لهق إطاللمم  الفتمم  وف  ممدة مق نوعهمما  مق خال  

ما ظال  الن وق  مات اسمممممممتخدا  إ الالمن  والب ا   مو  سممممممم

األ ال ن  البا نة مو م  اج الن وق المنخ ف مق خال  إضاف  

لداخل   مو حبات اللهله على  محقا  ال ا ق الى نوا ا الن ق ا

 .طو  خط القفق النلوي

https://www.sayidaty.net/node/1430886/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AC/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9-bb-cc-creams-vs-tinted-moisturizers
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 أسباب رئيسية للحفا  على ترطيب بشرتك في الصيف

 
 شمممممته  الصممممم ف ب ونممممم   اسممممم اً علمممممى 

القلمممد. نظممم اً ألق حممم ا ة الصممم ف  م مممق 

مق تقفمممممف بشممممم ت   فممممممق الضممممم و ي 

الحفمممماظ عل همممما  طبمممم . لحما مممم  بشمممم ت  

ممممق القفممماف  سممم ن د قسمممم  ممممق إنتممماج 

الممممنا   واممممو سممممائ  ن تممممي مممممق الغممممدد 

الدان مممم . بنبمممما ة مبسممممط   ن ممممد الصمممم ف 

فاممداق المممال مممق القسمم   مممما  ممهدي مممق 

إلمممممممممى القفممممممممماف.  م مممممممممق مق تحمممممممممدث 

االلتهابمممممممات الب ت   ممممممم  خمممممممال  فصممممممم  

الصممم ف بسمممبر النممم ق وانسمممداد المسممما  

وال طوبممممممم  النال ممممممم . وبالتمممممممالي  ممممممممق 

الضممممممم و ي الحفممممممماظ علمممممممى  طوبممممممم  

 .بش ت  وقسم  في الص ف

 فصمممممم  خممممممال  المتنا ممممممدة ال طوبمممممم  تتسممممممبر مق  م ممممممق

. بسمممهول  بشممم ت  فمممي الن مممت إنتممماج تسممم    فمممي الصممم ف

 وبااتممم  قافممم  تبمممدو بشممم تنا  قنممم  مق  م مممق الغسممم  ل مممق

 الم طممممر   مممموق عنممممدما اممممذا. األح مممماق مممممق  ث مممم  فممممي

 البشمم ة ت ط ممر   ف مم  حممو  النصممائح بنممض إل مم . مف ممداً 

 ومتضلاممم  صمممح   بشممم ت  بامممال ممممق والتض مممد الصممم ف فمممي

 ممممق تنممماني  نمممت إذا  المتواقممم  الشممممس مشمممن  فمممي حتمممى

 مو لوشمممق فاختممما ي  بلممم   مو الت ط مممر بنمممد دان ممم  بشممم ة

 مسمممو  اختممما ي. الم ثمممف ال ممم    ممممق بمممدالً  خف مممف قممم 

 المفامممودة  ال طوبممم  اسمممتنادة علمممى  سممماعد  المممذي القسممم 

 إلممممممى باإلضمممممماف  والتالفمممممم  القافمممممم  البشمممممم ة وإصممممممالف

 مضمممم ا  و ن ممممس النم  مممم   البامممم  تال مممم  فممممي المسمممماعدة

  وم ممماً  القسممم  ت ط مممر فوائمممد ستسممماعد . الشممممس مشمممن 

 .م ضاً  الطو   المدى على

 ما هي فوائد ترطيب بشرتك في الصيف؟

الخب ال بالحفاظ على  طوب  بشممممممم تنا. لاد نصمممممممحنا 

ول ق إذا  نت مهتم  بمن ف  فوائد الت ط ر. ف ما  لي 

 :فممممموائمممممد تممممم طممممم مممممر بشممممممممممم تممممم  بمممممانمممممتمممممظممممما 

 ياا االااق الاارطااوبااااة الااماافااقااودة ويااحااااارب الااجاافاااااف
س   تقفف بش تنا  شن  الشمس الاا مق المن وف مق م

عق ط  ق التخلص مق ن وتهمممما الطب ن مممم .  حمي 

شمممن  الضممما ة.  م نة تطب ق الم طر بشممم ت  مق األ

إضممممماف     م ق مق  نم  الم طر م ضممممماً  وا ي مق 

 .الشمس إذا  اق  حتوي على عام  حما   مق الشمس

 

 ياااخااافاااف الاااخاااطاااوط الاااادقاااياااقااااة والاااتاااجاااااعااايااااد
باإلضمماف  إلى التسممبر في ظهو  عالمات الشمم خوخ  

المب  ة مث  التقاع د والخطوط الد  ا    م ق ألشمممن  

تلحق الض   بالقلد. تشم  فوائد الشمس الحا    مق 

ت ط ر الوق  الحفاظ على التقاع د والخطوط الد  ا  

مق دوق مق تتفا  . ابحثي عق م طر خا ا مق المواد 

 .ال  م ممائ مم  ولمم  تممضث   لط ف وطب ني على البشممممممم ة

 يساااااااااااعااااد في الحفااااا  على بشاااااااارتنااااا رطبااااة
تماماً مث  مقسمممامنا  حتى بشممم تنا بحاق  إلى مق تباى 

 ند الحفاظ على  طوب  بشمممم تنا مق ما  فوائد   طب .

 .م طر البش ة
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 "2022انطالق فعاليات "مهرجانات القلعة والوادي 

 المممون ال  مقلمممس  ئممم س ع نممموس حسممم ق.   ب عا ممم  

 فنال ممممات تطلامممماق حمممممص ومحافظمممم  السمممم اح  ونا ة

 بحضمممممممو " 2022 والممممممموادي الالنممممممم  مه قانمممممممات"

 م ت نممممي  ضممممواق  امممممي  . محمممممد السمممم اح  ون مممم 

 بسمممما  .  حمممممص المه قمممماق  محممممافظ  اعممممي ممثمممم 

 الن بمممممممي البنممممممث حممممممنر فمممممم ع با سمممممم    مممممممم ق

 ممم ف اتحمماد  ئمم س حمممص محافظمم  فممي االشممت ا ي

 ومعضمممال المممد ق  قممما  ممممق وعمممدد السمممو    السممم اح 

 فممممي وذلمممم  المممموادي منطامممم  وماممممالي الشممممنر مقلممممس

 بمممموادي الاالط مممم  سمممماح  فممممي المنتاب مممم  سمممم دة  ن سمممم 

 صمممممت د  امممم  بممممالو ف المه قمممماق افتممممتح︎ .النضمممما ى

 الن بمممي النشممم د ثممم  ممممق األبممم ا  شمممهدائنا م واف علمممى

 حمممو  ت و قمممي فممم ل  عممم ض إلمممى باإلضممماف  السمممو ي

 مشممما . واألث  ممم  السممم اح   باألمممما ق ومنااممما سمممو   

 والممممموادي الالنممممم  مه قممممماق مق إلمممممى المممممون   السممممم د

 القم ممم  الممموادي امممذا ممممق عممما   ممم  فمممي  مممما  نطلمممق

 وشممموااد  صصممماً  و لنتممم  وم ضممم   ممم اه تح مممى المممذي

 سممو    اإلنسممان    الحضمما ة مهممد سممو    تمما    مممق

 انمممموا  ثممم  ممممناة شمممنبها علمممى تممم م  التمممي األ ض

 السمممو ي الشمممنر وبامممي األ ض  امممذه وبا مممت قم نممماً 

 الح ممماة ثاافممم  و نشممم  واالنتصممما ات  المالحممم   سمممط 

 .اإلنسان   معدال وق  في واإل ادة والمحب 

الفتممما إلمممى انممم   اممما  امممذا المه قممماق فمممي فتممم ة تشمممهد  مممدوماً سممم اح اً اسمممتثنائ اً 

ح مممث تضممماعفت م  ممما  السمممواف عمممق األعممموا  الماضممم    خاصممم  بنمممد إعمممادة 

االسممممتثما  افتتمممماف المنمممماب  الب  مممم  والقو مممم   وتطممممو اً الفتمممماً فممممي  طمممماع 

السمممم احي   ممممما تممممنامق ممممم  تطب ممممق الب نممممامد الح ممممومي لتشممممق   السمممم اح  

الداخل ممم  والشمممنب   فمممي بلمممدنا الحافممم  باألوابمممد التا  خ ممم  والموا ممم  الطب ن ممم  

السمماح ة  ح ممث نسممنى قم نمماً لتاممد   الممدع  لهممذا الاطمماع  وفممي اممذا اإلطمما  

اط السمممم احي  نتبممم  مه قمممماق الالنمممم  والمممموادي ف صمممم  مهممممم  لتنن ممممن النشمممم

والثامممافي والفنمممي  إضممماف  لتقد مممد اللامممال بممماألخوة المغتممم ب ق المممذ ق حملممموا 

فمممي  لممموبه  حمممر الممموطق و ائمممد الممموطق  حملممموا النلممم  األملمممى إلمممى بلمممداق 

االمتممم ار  و سمممموا الصمممو ة الحا ا ممم  لإلنسممماق السمممو ي النممماقح والمبمممدع 

 .في    م اق  ح  ف  

ال ممممات المه قمممماق تتضمممممق م ممممد محممممافظ حمممممص خممممال   لمتمممم  علممممى اق فن

انشممممط    اضمممم   وفن مممم  وثااف مممم  متنوعمممم  بممممدلا مممممق ال ممممو  وعلممممى مممممدا  

. بتا  خهمممما.. لتغطممممي بانمممم  واسممممن  مممممق اممممذه األ ض الن  امممم  األسممممبوع.

وال ائنممممممم  بطب نتهممممممما وسممممممم انها المحبممممممم ق المضممممممم اف ق المنتمممممممم ق لهممممممما 

والمحممممافظ ق عل همممما الفتمممما إلممممى مق اممممذا المه قمممماق الممممذي مضممممحى م اونمممم  

و    تضممممفي  وف التنمممماوق بتضمممماف  القهممممود وتشمممماب  األ ممممدي سممممنو ا سمممم

إلنقممماف امممذا النمممم  وخ وقممم  بالشممم   األمثممم  المممذي  بنمممث األمممم  والسممم و  

فممي نفمموس قم مم  السممو   ق عا سمما صممو ة واضممح  عممق حضمما ة وع ا مم  

الشمممممنر السمممممو ي المحمممممر أل ضممممم  والناشمممممق النتمائممممم  والمستبسممممم  فمممممي 

  ..وتف    تخ  ب  الدفاع عنهما ضد     د تسنى ل
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حفل مسابقة تنسيق الزهور في فندق الشيراتون بدمشق بحضور 

 معاون وزير السياحة

ضمممممممق فنال ممممممات منمممممم ض الناممممممو  الممممممدولي 

 السممممممم اح  ونا ةا اممممممممت  42بدو تممممممم  ا  
حفمممم  مسممممابا   دمشممممق محافظمممم بالتنمممماوق ممممم  

اممممممممو  فممممممممي فنممممممممدق الشمممممممم  اتوق تنسمممممممم ق الن

بدمشممممممق بحضممممممو   مممممم  مممممممق منمممممماوق ون مممممم  

عضممممممو  السمممممم اح  المهنممممممدس نضمممممما  ماشممممممفد 

الم تممممممر التنف ممممممذي لاطمممممماع السمممممم اح  والثاافمممممم  

وا ثممممممما  األسمممممممتاذ ف صممممممم  سممممممم و    ممممممممد   

مد   مممممممم  الحممممممممدائق فممممممممي محافظمممممممم  دمشممممممممق 

المهنممممممدس سمممممموم  ف فممممممو  والمهنممممممدس نا مممممم  

 .م ض وملي مد   س اح  دمشق

و مممممممد فمممممممان بمممممممالم  ن االو   ضقمممممممم  تنسممممممم ق 

و الم  مممممممن األو    السممممممم  ي محممممممممد د   مممممممي 

 ضقممممممم  تنسمممممم ق حمممممم  حسمممممما  شمممممم ابي الم  ن 

األو   ضقمممممممممم  تنسممممممممم ق ا   بانممممممممما المهنمممممممممدس 

األو   ضقممممممممممم  عمممممممممماطف مممممممممممدني  الم  ممممممممممن 

 طممممماع خممممماص مسممممماح  مفتوحممممم  مشمممممت  ناممممم ة 

الشممممممما  الم  ن األو   ضقمممممممم   طممممممماع خممممممماص 

مغلمممممق مشمممممت  السممممممنبل  الذاب ممممم  مناصمممممفً  ممممممم  

مشمممممممت  عمممممممال  البامبو.والفمممممممائن بمممممممالم  ن األو  

مقممممممم   طمممممماع خمممممماص منممممممتد محلممممممي مشممممممت  

 ص بلا س مناصفً  م  مشت  ن ن  والن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNsmDMyjJ6nQ0EyuVlhCA_Kx7EYjJAyPZz7orBXZBBqJSjOMu3Kd72_SXqL7HIwlnwmKQvjloNzZI4SDj2I-nwDZ8XgnhMsyjB1sDHvU51niI9KtlI9sjBTT6v3RpQhTkCVxSh5ARRHv0mJmWOB3i8PnH0DGnG4INjLFsrO7CoPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNsmDMyjJ6nQ0EyuVlhCA_Kx7EYjJAyPZz7orBXZBBqJSjOMu3Kd72_SXqL7HIwlnwmKQvjloNzZI4SDj2I-nwDZ8XgnhMsyjB1sDHvU51niI9KtlI9sjBTT6v3RpQhTkCVxSh5ARRHv0mJmWOB3i8PnH0DGnG4INjLFsrO7CoPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364862942423328&set=pcb.364863865756569&__cft__%5b0%5d=AZWNsmDMyjJ6nQ0EyuVlhCA_Kx7EYjJAyPZz7orBXZBBqJSjOMu3Kd72_SXqL7HIwlnwmKQvjloNzZI4SDj2I-nwDZ8XgnhMsyjB1sDHvU51niI9KtlI9sjBTT6v3RpQhTkCVxSh5ARRHv0mJmWOB3i8PnH0DGnG4INjLFsrO7CoPw&__tn__=*bH-R
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 (واألدبفي رحاب التاريخ والفن )
  ..كاتب وكتاب .... بقلم سعدهللا بركات  

 تاب  الصاد  عق دا   في واإلبداع ملون  بنبق الف   ال الس  حل  لغساق  

 ال الس  ضخذنا الباحث واألد ر مسمماق  -2021ب  وت ودمشممق  -الماتبس 

ب ق منا   من ف ا شممممممم ا   ومف دة فن   تا  خ    نف  مدب   وس  في  حل 

 والبحث  واستحضا  والتذوق اإلبداعوعلى و   تمانج ملوانها   فوف عبق 

وعلى نحو مباشممم    ب فق . ت اه  مسممم  بض د نا والمهتم ق.م سممم  للناشمممئ  

 شممممممم م  مبدعا مق  13و ن فنا على  الف حال   حارثان   في  بنا ل قو 

 واسمممط   الوطني  وشمممن ه   شممم  مبومسمممتحضممم ا شممماع  الشمممهبال عم  

في  حممممار التمممما    )) :األولى لا التنمممما الننواق الوالمممم  منممممذ   للناممممد..

نمسمم  بط ف السمملسممل    حتى   وما مق    ((دمشمما  ت اق   -واألدر والفق

نا نغوص منم   إلى ح ثمما م اد واقتهمد   ل  اد  للا ال األعنال وقبم  تقمد

من ف   مت امل    مق مابالت ومسمممممممال قاذب    إلى اسممممممت ما  الشممممممه     

بمنلومات واف    عق مسمال المن  في عطائها الف  ي   متوسنا مح انا عب  

بنض عا ف ه  مق مصمممد ال وطلب   مو نمالل  ل    م  م ال   و ف  خاصممم  

ق شممماع  الشممما  المقدد    شمممف ق بحث  األو  ع    ما فن  في ختا   ومهن 

بنممدممما تو ف ال الس مل مما مممما  خمماصممممممم مم  الوطن مم  والتممضممم     قب ي   .

شممن ال التنموا نهد ابق سممال  في  4 واحد مق  قب ي شممن   والثو ة  في

  ائنت  مطل   مث  إل  ذار  على ما الشممموااد  وائ نودنا ببنض  طباات  

  الجالءفرحة 

 ال الهُم همٌّ وال التسهيد تسهيدُ          عيُد؟أْم  حْلٌم على جنباِت الّشام ِ

 : إلى أن يقول

 وفي المآذن ِ تسبيٌح وتحميدُ                على النواقيس ِ أن اٌم مسبِّحٌة 

 

ممممممق مهلفمممممات  اتبنممممما  11وال تمممممار المممممذي  حتممممم  الممممم    

 لشخصممم ات   الت   ممممي نمممد ج فممي اإلطممما   عشممم  االثنممي 

وإق  نممممت مفضمممم  مق   مممموق عنوانمممم  من مممموس التسلسمممم  

فممممي  حممممار األدر والفممممق والتمممما       ل ممممضتي و نمممم  مي 

األعممممممممممممم    سلسممممممممممممما  ثممممممممممممم  مق األدر   الموضممممممممممممموع

وامممو اسمممتبانا والاممم ال   فمممي    م حمممر إبمممداعا    لمهلفممم 

قوانمممممر  تمه ممممده لل تممممار   بممممالتن  ف بممممم  بضنمممم   تنمممماو 

ممممق  سممماما  شخصممم ات ….. محمممددة ممممق سممم   ومسممما ات

فصمممو  عمممق ثلممم  ممممق مدبائنممما  3…معمممال  الفنممموق وا دار 

الممممذ ق مثمممم وا الح مممماة األدب مممم  بنتاقممممات شممممن    ونث  مممم  

ح ممماة بوقههممما ال  خممم  ق  ممنمممواوفصمممو  عمممق … وناد ممم  

ف  مممممممق ثالمممممممث م    وعمممممممق…. اإلبمممممممداعي والتممممممموث اي

للحممموادث واألحمممداث ووضممم  لبنمممات ومنهق مممات د اسمممتها 

علمممى مق ال اتمممر ال مممالس ال  مممنع  منممم  وفمممى حمممق … . 

 ال تممممممار المد وسمممممم ق فلمممممم س اممممممذا مممممممنهد   المبممممممدع ق

فاسمممممممتحاوا  م مممممممنته  ومضمممممممات وإضمممممممالات  وحسمممممممب  

 لفتمممممم   الممممممموقنة  بمممممم  اممممممذه اللمحمممممم  ….  الت مممممم    

. وم بتنممما. ن ونمممي فمممي مممم بته  …إلمممى المممذ ق ) اإلامممدال

ماممممدي ممممما خطمممم  …إلممممى التممممي تبلسمممممنا ق وحنمممما منمممما 

    اعي مق مقله 

لنم  مو   ا ت ق و د عنى مف اد مسممممممم ت  ال   م  الذ ق تونعه  الاد   ب ق 

ل   نواج  فتختصممممممم   باتقاا ق تقتان المح ط  الحم م  ل ق وشمممممممائد النائ

ف انوا    ب ق مق  اذا  سممممماندون  في قهده  تا بها  وااا ب   ال المسمممممافات 

صمممممممفح  مق  344وعب    في  تاب  اذا بند.!!!وإق  انوا على  وعال   لب  

الاط  النادي  ال  نود بنا ال الس إلى الشممممممما  و قاالتها فاط  وإنما  ن دنا 

الم ة شمماع اا ننا   باني   الذي خصمم  بغ   نتاج ومهلف   متو فا اذه   إلى

عند شن   ننا   ب  الهوام  وبنداا   ننا  في  سائل  الشن      وفلسط ق 

في شن ه      ما  ن دنا إلى  ما  فوني الش ابي الذي خص  ب تاب    شاع ا 

ولشممممممد ما ممبطني ال اتر   … 201٩  و اق لي و ف   هذه من    ومت قما

غ   و د وسممممممها عندما مف د مسممممماح  ألسمممممتاذتي في التا    د. ل لى الصمممممبا

وطالما اسمممممتحضممممم تها   واي تاص عل نا       ف ال   بمنهق   الد اسمممممات

وو ائ  النمق على نحو قذار   و نا نخالها  ائدة حا ا     واي تتاد    ح ا ا

تا    تحل ال  القند ألحداث ومق  ات   مو اختناال   و بطا   في منا   ال

ول   نس اذا ا   … و ب  ال   باام  فا ع    مق ثااف   لنتائد   شمممممممامخ 

مسمماق   شمم   الصممحف  ق ومد به   عبد الغني النط ي    ما ح واتي دمشممق 

عمممماد  مبممو شممممممممنممممر    ممبمممم  مق  ممخممتممتمم  بممو ممفمممم  ممم  الممفممق الممتشمممممممم مم مملممي 

  محمد ح ر / مبو صممبحي الت ناوي   سمم  و ة الح ا ا     النفوي  واإلبداع

 .… م  صو  ل وع  بنض لوحات 

 دار الكالسغسااااااااان  -الكاااتااب  (الفن)في رحاااب التاااريخ واألدب -الكتاااب 

 مراجعة: سعدهللا بركات   2021دمشق وبيروت  -المقتبس 
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 بقلم سعد هللا بركات كاتب وكتاب... عاشها د. مروة" كما ..األيام."

 
يدخلون إلى قلبك من لح ة رأي أو موقف، فيتركون  بعض الناس

أثرا في النفس، ال تمحوه السانون، وإن من دون تواصال يعزز تلك 

 .اللح ة

 ح اتي واحد مق اهالل الذ ق صادفته  في  م وة الد تو  إسماع   

وح د في اقتماع عم  في التلفن وق  لاال قمنناح ق   و  ف منسممى 

م  2007 بدى  م ا منننا ل واو إفسمممممممماف  لبلوم  ا  نت مقهد وم

لمواد  الوطن   في ب نامد ناشمممل على الشممماشممم   الف ص المن د مق 

عب  إشممممممم ا  الم ا ن  المختلفمم   وفنممال مماتهمما المحممافظممات وا  عق 

وذل  لغ ض مهني  ننن صو ة سو     مد  اا  و نت التلفن ون  

وتخف فا مق الم  ن    لفائدة ماد   للنمالل الذ ق  شممممممماشمممممممتها عب  

 …  قوبوق منحال ال  ف وم اد ق النم  والح اة

وم  ذا  المو ف في  اسماع    إالما   مت ماال  للنم   الد تو  

األ ا ..  ما )) مذ  ات  مو  ما سمااا صدو  إلىالنت   ادني حتى خاط ي 

 .2021دمشق  -عق دا  بستاق اشا   ((عشتها

 

 

وقدتني  والح اة اللمسممات األخ  ة لصممفحات  حلتي في النم    نت  مضمم ولما 

وما  اق  لالتصمما   فضباد    م والتحصمم  على  صممفحات  م ام  مسمما ع لا الة 

 نوه من  مسممممتم  في عطائ  على خالف ما  ل طمئنني  م ة  قر مق   وق ألو  

في    و    اات   اللحظ .  ما بمودةومن   ذ  ني  الختا   ول س المسمممممم ف انت 

السمم  ة   تبها  )) بوصمملتي ماولت  الدالل   عاشممها   انتم ام  التي  مق صممفح  

 واألد ر  وبصممممممممات واو األ اد مي واإلعالمي  ((والتق ب صممممممماحر الخب ة 

ا ا  د. م وة ن ه  خاصمم  في اذا النوع  لسمم  ة  نطيما  مقا  واضممح  في    

خذنا ال اتر في  حل  صمممممممفحات مق الاط  النادي   ض 304على مدى   األدبي.

  في   ماتن   عب  م ا  وسمممممممنوات قهد مو مناناة   وتقاون تحد ات مونقاحات

  مسممممتن دا مما    ائ    و بضسمممملوب  الشمممم ق   م اح  تحصممممل  النلمي والوظ في

منذ   ت اد تحسمممبها ط      واو  صمممف بد     مم ن  وناسممما   السممملس   ذ   ات

شا    مو مدا س وقامنات         من با  وفتى  احتضنت  طفال على مشا ف ال

و د  سممر   والن فاق   مسممماتذت     إذ  ذ   بالخ    م  بها   د اسممم  مو تد  سممما

م  صمممدا     حتى الذ ق   صمممدا   عد د ق   وسممم ني مني تتلمذت على بنضمممه 

ما  د  على  ب  خلق  ما  طموح     قامله    مو مق و ف م اختلف منه  ول   

 ل عن في اذا النماقوتف      وعلى وفا

إلممى   إ قممان بالمممي    وفممي   ومممق بممار الوفممال تمم اه  هممدي  تممار ح اتمم  

نممو  األ مما  التممي عاشممها   وإلممى عماممم  مسممتاذه طمم  حسمم ق التممي منمما ت 

بالن فممماق   وفممماهه امممذا   انطلمممق ممممق ت ب ممم  مسممم      فنمممننه… م امممم    

  وعال تممم  الحم م مممم  بضف ادامممما   فتممممنود بإحسمممماس الوالممممدة   حمممم ق م اممممق 

بالسممممممممف   مو بنممممممممدائها للنممممممممودة   عال مممممممم    سممممممممها   مممممممممق دعائهمممممممما

بنسمممم اق خممممالف إ ثممممي تنممممانال عممممق حامممموق   ومصممممالح  موالد   خوتمممم وإ

م ضمممممما مصممممممد اله مو الممممممذ ق مخممممممذوا ب ممممممده     طالممممممت  عال مممممم   عممممممم  

بالوفممال  ممما لدمشممق  ولممئق عممانى مممق ن مم اق وطنممق  فممما ف مم    فشمممله 

   سمممممي   ومالممممي   و فمممي م اممممم  الد اسمممم   قانبممماق… بحامممد مو انتامممما  

لمممى الحلامممات الصممموف     وتخ قممم  وتممم دده ع  عبممم  د وس فمممي المسمممقد

وانممممما  سمممممق  لممممم  تنممممموع صمممممدا ات         خط بممممما وإمامممممما إلمممممى حممممم ق

تممممد  س منهمممماق ق   عممممد   دعمممما قانممممما إلممممى  الالفممممت   حمممم ق  و م مممم  

 مممما  فمممي  األ ممما .  لممممادة الت ب ممم  الد ن ممم   ومسممم حي  و تممماب ق  إسمممالمي

وح مممماة  فممممي علمممم  وعممممم   واقتهمممماد  ممممدفمسمممم  ة  اسممممماع   عاشممممها 

تقمممممماونه تحممممممد ات وبلوممممممم   و ال ف همممممما   انمممممماواإلصمممممم ا   نانمممممماةالم

 ب  و  اط ممم   موممممق ع ا  ممم  إدا  ممم   منغصمممات مملبهممما افمممق  نقاحمممات 

 ادتممم  إلمممى نامممالت نوع ممم  فمممي ح اتممم  النلم ممم   مغمممام ات مصمممادفات بممم  

. اإلما ات ممم .وخاصممم  تد  سممم  فمممي قامنممم  النممم ق  والمناشممم   والنمل ممم  

  مما  م ام  

ث  في التممضل ف الاصمممممممصمممممممي  ومبمماد ات في اال تسمممممممممار المن في اوا مم  

فهي من   بما  الصمممممممحف    و تابات  اإلعالم  إسمممممممهامات    ب  والناد  والبحث

في المتق  ب   بداللتها موضحهاو د  وصفحات  ف ض عما مف د لها مق فصو  

 ال تار بذ   مفصممممممم  في نها    -100ا  و د تقاونت  - مهلفات مق  خص 

م  صمممممممفح  مختصممممممم ة لنناو ق  ت ااا ول ق انا  المهلف ق على قا ي عادة 

لذات  سممممممم  ت   خذت  مق م ا   منب ة  ا ت  عما م ها سمممممممنوات  ح ا طا  هللا ب م

منا ف    ن فنا بشممممب   واالصممممد ال  والاامات األ ا  فصمممم  . وفي وسممممنوات.

 والصحف   والفن   األدب  م  الشخص ات  المتندد ولاالات    الواسن   وصدا ات 

وإق اختلف في ال مي م   وبصممدا تها التي  فخ  بمن فتها  والن ب   السممو    

بدم مق مدون س  من  اختلفوا  لبنض  اوا م  ت قاف    ائ  ول ت  النطا  ود. ن

عبد  عصمممممت  علي  اض   ب   اسمممم  ووضمممماف عبد  خو ي  ونن   وااني

ولي في ود بنضه   -محمد األحمد و قو ج   ص  النوض عبد الفتاف  ال     

    عطوي  ف ق و ذب اق مسند اللبنان   القامن تنتهي بضساتذت  في  وال -نص ر 

الان د   مسممام  منو  ع اشمم   وسممم ح  م ور  والسممف     ومق مصمم     وسممف

 70 وسمممممممف المدفني   و الاائم  تطو  على مدى نحو   اإلما اتي الشممممممماع 

صمفح    ومحسمر من  لو تخفف مق بنض تفاصم   وقنئ ات   في اذا الفص  

 وماسبا  

 

 طلبت  مخذ ب د  وبالتض  د   ما…  للا ال وت س  ا لت  ا   مفض   مننال اق 

وحبذا  الصحف   مق خال  مهام   واعدة مخذ ب د مواار  ب ت  به  في  و حر

 وفي  األ ا    عاا .لو لو تخلى عق تواضن  ومشا  الى ذل  واسمال بنض مق 

ونلمس تاصده  ثااف   مو س اح   بمها  دو مق  نتن ف على ما نا  والدو  

ن اه  تو ف عند مو  حدث  األ ا   و امات  وم  م ا منا ف  بمنال   منها  منى

بص اح  عق ندم  مق  مختتما  ح ات  مو محنق  مو مف ف في  مه   الفت  مو

ف ف ها الصوف   وم ام  التي ع  للحر منف دتق ب  انتخاب   نااب   . وفي عنف 

عب اا مشاع  ومف ا  عق  مطول    سوق نث    وقدان   طالننا باص دة   افنا 

 نالر إلى  ولنوم  في الح اة     وحده الحر   ال و دس ت  سمو مناني الحر 

انتص  الحر   انتص  ….الضد   .. ط   بنا إلى سمال ال ند  ها   

مما   …  ت بخ   ا ها المنشوق وال نقاة بغ   الحر   ف   عا  وان…   الوطق

    موا ف  مو عب  و  ال ف ضتي متمما   لما حوت   األ ا     مق    النها  خط 

بوصل  ألوالده   ومق خالله  للناشئ    مشددا على الود والحوا    م اداا ال اتر

للناس  والبند عق الحاد   تقس دا لمسل   في    األ ا      ما عاشها   واالحت ا 

 … مث  ة   مق ود و فاف واقتهاد    ةبس

 بستان دار:  الناشر مروة اسماعيل.د:  الكاتب عشتها كما..الكتاب: األيام

 بركات هللا سعد: مراجعة 2021 دمشق هشام،
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 رول بالزعتر األخضر
 المقادير

 :العجينةمقادير  -

 ا وار 3 د  ق 

  ب  ملنا  صغ  ة ملح 

 حسر الحاق  المال 

  ب   ور الن توق ن ت 

 :الحشوةمقادير  -

  ا وار  مو ق ومغسو  3 األخض  النعت  

  حب   مف و  ناع  1 البص  

 ملنا   ب  ة سماق 

 حسر ال مب  ملح 

   ب  ملنا  صغ  ة  مطحوق مسود فلف  

 مالعق  ب  ة 4 الن توق ن ت 

 نصف حب  الل موق عص   

 طريقة التحضير 

  ومي بخلط الد  ق والملح في وعال متوسط الحق .

صممممبي المممممال تممممد  ق اً ممممم  الممممدع  المسممممتم  حتممممى تحصمممملي 

 على عق ن  ناعم  ومتماس  .

ادانمممممي وعمممممال  خممممم  بالن مممممت ومممممم  ي النق نممممم  داخلممممم  ثممممم  

 مط ها باطن   ما  مبلل .

 لحوالي ساع .ات  ي النق ن  قانباً حتى ت تاف 

لتحضممممم   الحشممممموة   مممممومي بتحم ممممم  الن مممممت فمممممي  مممممد  علمممممى 

 ح ا ة متوسط .

مضممممم في البصممممم   و شممممم  ممممممق الملمممممح  و لبمممممي حتمممممى  تغ ممممم  

 لوق البص .

مضممممممممم في مو اق النعتممممممممم   والسمممممممممماق  ون همممممممممي بمممممممممالملح  

 والفلف   بحسر  مبت .

. 

 

عنمممممدما تمممممذب  الخضممممما   مممممومي بسممممم ر عصممممم   الل مممممموق 

 الحامض ث  ا فني الاد  عق النا .

 طنمممممي النق نممممم  إلمممممى  ممممم ات صمممممغ  ة الحقممممم  وات   هممممما 

 د  ا  إضاف  . 30ت تاف ل 

ادانمممممممي سمممممممطح صممممممملر بالال ممممممم  ممممممممق ن مممممممت الن تممممممموق 

 ومدي   ة مق النق ن  عل ها.

الحشممممممموة علممممممى الوقممممممم  ثمممممم  لفمممممممي  شممممممي الال ممممممم  مممممممق 

النق نممممم  علمممممى شممممم    و  وضمممممن ها فمممممي صممممم ن   فممممم ق 

 مداون  بالال   مق الن ت.

 مع دي ال  ة حتى انتهال ال م  .

اخبمممممني الفطمممممائ  فمممممي فممممم ق محممممممى مسمممممبااً علمممممى د قممممم  

 مئو   حتى تنضد 220ح ا ة 
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 ..الصيف يوغير مكلفة يمكن تناولها فمشروبات منعشة 

 

البحمممممث  فممممميالصممممم ف  بمممممدم ال ث ممممم   فمممممي

عممممممممممق مشمممممممممم وبات م طبمممممممممم   م ممممممممممق 

تناولهممممممممممما طممممممممممموا  ال مممممممممممو  للشمممممممممممنو  

باالنتنممممممما  والمممممممتخلص ممممممممق الشمممممممنو  

بممممممالح  الشممممممد د  خاصمممممم  خممممممال  فتمممممم ة 

اممممممذا  فمممممميالنهمممممما   ولهممممممذا نسممممممتن ض 

 تحتممممممممويالتا  ممممممم  مشممممممم وبات مثلقممممممم  

علممممممى عناصمممممم  مذائ مممممم  مهممممممم  مف ممممممدة 

 .للقس 

 عصير القصب

ممممممممق م ثممممممم  المشممممممم وبات  عصممممممم   الاصمممممممر

الصممممممممم ف   التمممممممممى تسممممممممماعد علمممممممممى ت ط مممممممممر 

علمممممممممى الند مممممممممد ممممممممممق  و حتمممممممممويالقسممممممممم   

النناصمممممم  الغذائ مممممم  التممممممى  حتاقهمممممما القسمممممم   

وتختلممممممف مسممممممنا ه مممممممق محمممممم   خمممممم   ل ممممممق 

مملمممممممممر المحمممممممممالت تب ممممممممم   مممممممممور عصممممممممم   

 صر بخمس  قن هات.الا

 لكركديه المثلجا 

ال   د ممممممم  ممممممممق مفضممممممم  المشممممممم وبات التمممممممى 

فصممممم  الصممممم ف وتسممممماعد  ي م مممممق تناولهممممما فممممم

علمممممممى ت ط مممممممر القسممممممم   و م مممممممق تحضممممممم  ه 

 المنن   ومق م خص المش وبات. يف

 

 لقهوة المثلجةا

لنشممماق الاهوة  م ق تناولها خال  الصممم ف عق ط  ق 

ا سممممن ه م   م لف  فنقاق مو  ور  هوة مثلد وم ضممممً

 ماد اً.

 ليمون بالنعناع 

 نتب  مق المش وبات التى تساعد على ت ط ر القس  

ا سممن ه ال  وتقنل   شممن  باالنتنا  طوا  ال و  وم ضممً

 قن هات. 10ال   تندى 

 عصائر الفواكه 

فص  الص ف تنتش  الفوا   لذ ذة الطن  و خ ص   في

 م ق عمممم  مشممممممم وبمممات مثلقممم  منهممما  والتيالثمق 

والمشمممممممم  وم  ه مق الفوا    عصممممممم   البط   مث 

المنن  باإلضمممماف   فيالصمممم ف    و م ق تاد مها مثلق  

إلى منها تحتوى على عناصممممممم  مذائ   مهم   حتاقها 

 القس  طوا  الو ت.

 

https://www.youm7.com/story/2021/4/8/10-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF/5272398
https://www.youm7.com/story/2019/6/25/%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/4303599
https://www.youm7.com/story/2019/6/25/%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/4303599
https://www.youm7.com/story/2019/6/25/%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/4303599
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 }د الزواجتنهي عالقتك السابقة بع كيف{

 ث تتتت  جو ثلتتتتهث ووجتتتت ثس تتتت ثلتتتت،ث  تتتتح 

ف تتتتتتتتا ثلمتتتتتتتت ا ثاتتتتتتتتغ   ثقتتتتتتتتجث ة تتتتتتتت ث

ولتتتتتت   ياتث تتتتتتحثخط   تتتتتت ثلوثس    تتتتتت ث

ولستتتتتتتاسق نثيث ق تتتتتتت ثيم تتتتتتتفثل ثيحتتتتتتتج ث

فتتتتتت وث تتتتتتحثول م تتتتتتحنثل تتتتتتفثيث    تتتتتت ث

فتتتتت وثولاطتتتتت ثولقا تتتتت ثو قتتتتت، ثساي  تتتتتاكث

و  تتتتتتتحثفتتتتتتت  ثس تتتتتتانثستتتتتتتجي ث تتتتتتتفث لتتتتتت  ث

ول  تتتتتتتتتائ ثل   ا تتتتتتتتت ث تتتتتتتتتحثلح تتتتتتتتتاتث

ث:ولض فثف  

يث تتتتتتتتتجلث بق تتتتتتتتت ثولستتتتتتتتتاسق ث تتتتتتتتتج  ث

ث بق  ثولحاله

 سافر

ض  خطًطا م  نوقت   وانطلاا في  حل   ص  ة مو 

طو ل   حسممممممر  مبت . السممممممف  سمممممموال ب اً مو قواً 

سممم قنل  تشمممن  بالتغ    و سممماعد  على نسممم اق مي 

ذ  ى سممممممممابام  وعمم  ذ   مات قمد مدة م  نوقت  

وشممممممم   تمم  الحممال مم . تممذ   بممضق النودة الى الخلف 

 سمممممممت لف  ال ث    لذا   ن على االنطالق بن داً لتقد

 .السنادة التي تستحاها

 اكتب عن مشاعرك

   بنم  مف  ة خاص   وا تر مشاع    سوال نث اً 

مو شن اً مو  سماً ول ق ال تا  باالتصا  بها مو  تاب  

اسممممها على اإلطالق. اذا مف د بشممم   خاص ألولئ  

الذ ق ال  سممممتط نوق التحدث عق مشمممماع ا . بمق د 

إح اق مو مق تنتهي مق التنف س عق مشممممممماع      ب

تمن ق اذه المف  ة  سممممتشممممن  بالتحسممممق فو اً  ألن  

 .تخلصت مق مي مشاع  م تبط  بها

 تذكر األسباب التي جعلتكما تنفصالن

ما ل    ق نواًقا  س ً ا م تًبا  ف   في األسبار التي 

مدت الى انفصمممال ما. لاد انفصممملتما بسمممبر شممميل ما  

بار  بما بنض الخالفات والمشممما  . تذ   اذه األسممم

ق داً. وسممتقد بضق عال ت ما  انت مسممتح ل   لذا   ن 

 .على ح ات  النوق   القد دة

 

 قابل أصدقاءك

ضممم  خطمممط للخممم وج مممم  مصمممد ائ . ال تبامممى وح مممداً فمممي 

المنمممممن . وممممممق األفضممممم  مق تضخمممممذ نوقتممممم  فمممممي موعمممممد 

م امممي وتممذ   نفسمم  بممضق السمم دة التممي تقلممس بامم  بمم  مو 

وااتماممممم  الممممذي تهممممد ه علممممى مماممممم  تسممممتحق  مممم  حبمممم  

 .ذ  ى سابا 

 تحسين الذات

 قممر مق   مموق تحسمم ق الممذات دائًممما علممى قممدو  األعممما . 

إذا  نممممت تفتاممممد حب بتمممم  السممممابا   فمممممق األفضمممم  تحو مممم  

انتباامممم  إلممممى الا مممما  بشمممميل ق ممممد لنفسمممم  بممممدالً مممممق تمممم   

المشمممماع  السمممملب   مو الحن نمممم  تتسمممم ر لمممم . إذا لمممم    ممممق 

للتسمموق  ودلمم  نفسمم   ابتنممد واسممتمت  األممم   ممذل   اذاممر 

 .بالفص  القد د مق ح ات 
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 !!قواعد غريبة في اإلتيكيت خاّصة بالعائالت الملكّية

 

ة  القواعد هناك مجموعة من غير المألوفة الخاصاااااااّ

والمتبعة في صاااافوف العائالت الملكّية، في  تيكيتباإل

دول عاادة في العااالم  في التي لمحااة عن القواعااد 

 ال ريبة،

بضن   "االلتنا  بالمتطلبات ال سممم     ق االت   تف  ن  ف

ر  بما في ذل   التي تح   السمممممملو  في المقتم  المهذ 

ن السمممملو  على  المحاف  ال سممممم    واالقتماع   ؛ و    

ناح   اإلت   ت المل ي  او عبا ة  األدر والل ا  ". ل

عق  واعد خاصممممممم   بالسمممممممالالت المذ و ة  في إطا  

ن   الحفماظ على القماذب م    واسمممممممتن اض الاوة والم ما

واألموا . مق قه  ثان    انا  ط ق خاص   لمخاطب  

مف اد النائالت المل      باإلضممماف  إلى مالبس خاصممم   

 .عند ماابلته 

 قواعد ملكية غريبة 

ال  خلو فق  اإلت   ممت  في الفصممممممممم  المل ي  مق 

داا اسمممممتشممممما     واعد  م  ب  او حت ى ط  ف   تند 

 :اإلت   ت والمظه  م وة ناث   دو ي في ا تي

يا: طان ل   بري نائ عدة م    سمممممممم   عند ال م   ا ث

ناع اإلناث عق  بامت طان    تاضمممممممي  المل    الب  

تطب ق طالل األظاف  الدا ق  إذ  شممممممماع مق المل   

تضممممم  طالل األظاف  فاتح اللوق  الب د مو الو دي 

 .الفاتح للغا    حصً ا

وفق المو   ال سممممممممي للنممائلمم  المممال مم   بلجيكااا:

البلق   مم    ت في مصممممممممافحمم  الملمم  مو محممد مف اد 

حا   مال    مق دوق االنحنال  بخالف ال ل  ال نائ ال

 .في منحال النال  األخ ى  بما في ذل  ب  طان ا

  تممدي الملو  في منحممال النممال  الت قمماق   هولناادا:

ا في حف الت التتو د مو مي ا تباطات خصمممممموصممممممً

ل   نائ لدول   ل ق  ختلف األم  عند ال با خاصمممممممم   

ندا و ل    المال   الهولند    إذ ل   ضممممممم  مل  اول

مل سمممند  تاًقا على  مسممم  في حف  تنصممم ب  ملً ا  

ا عق ذل  ع ض التاج والق   السمممممماوي  عوضمممممً

المل ي والصممممممولقاق على طاول  بقانب  ألم اض 

 .احتفال  

 

ال   شمممممممف مف اد النمممائلممم  الممممال ممم   دنماااارك:الااا

قد د حتى حف   ما   وق عق اسممممممم  الطف  ال لدن ا

ر األم   واألم  ة ممما ي مق  التنم ممد؛ عنممدممما  حمم 

لدنما   بابن   ضممممممم ن  عا     اتبنا اذا 2012ا

الاانوق ومعلنا مق اسمم  المولودة او مث نا ما م  ت 

 .ف انسوان في حف  النمادة

اا تايالند: مال   صمممممممح ح مق إ ل  ال نائ ن  مف اد ال

 ن  ض الم ت ر للسقق  ل ق في تا لند  متد  األم  

نات  إذ ملاي الابض  ل  مق ح وا نائ إلى ماتن ات ال

على  ق   ومق  ت محا م  ل    2015في عا  

وذل  ألن  مدلى بتنل ق سممممممماخ  حو   لر المل   

 .الذي  حظى بالتبق  

 

 

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://www.sayidaty.net/category/main/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://www.sayidaty.net/category/main/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA
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 العطل أيام خالل المستمر التصحيح مراكز على التربية لوزير جولة

 نادته ... دسمممممممم   النممممممممم  ومام تمممممممم   مممممممماق 

حممممممافناً ل سممممممتم  عملهمممممم  حتممممممى فممممممي م مممممما  

النطممممممممممممم  ال سمممممممممممممم  ...فحملوا األمانممممممممممممم  

وصمممممممممانواا ووضمممممممممنوا نصمممممممممر مع مممممممممنه  

 ....مستاب  الطالر وبنال الوطق

اممممممم  مد سمممممممو سمممممممو    ومنلمواممممممما المممممممذ ق 

م ملممممممممممموا تصمممممممممممح ح األو اق االمتحان ممممممممممم  

لشممممممممممهادة التنلمممممممممم   األساسممممممممممي مه ممممممممممد ق 

ح صممممممممممه  علممممممممممى اسممممممممممتم ا   سممممممممممالته  

 ...النب ل  والمنطالة

 

وخممممممال  قولمممممم  ون مممممم  الت ب مممممم  الممممممد تو  دا   

المهنممممممممدس طبمممممممماع ومحممممممممافظ   ممممممممف دمشممممممممق 

منتمممممن مبمممممو النصممممم  قمممممم اق ال مممممو  فمممممي م ا مممممن 

التصممممممح ح ب  ممممممف دمشممممممق  مممممماق التض  ممممممد علممممممى 

مام مممممم  النممممممم  الممممممذي  اممممممو  بمممممم  المصممممممححوق 

وضممممممم و ة م اعممممممماة الد ممممممم  خاللممممممم   وتامممممممد  اً 

لهمممممم  سمممممماامت محافظمممممم    ممممممف دمشممممممق بتاممممممد   

وقبمممممممات الغمممممممدال والمممممممدع  المممممممالن  السمممممممتم ا  

 ...النم 

بيااااااة وكااااااان فااااااي الجولااااااة معاااااااون وزياااااار التر

الااااادكتور عباااااد الحكااااايم الحمااااااد ومااااادير تربياااااة 

 ...ريف دمشق ماهر فرج
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ولدت فيه بالدقهلية.. وجعله مزارا   ترميم منزل أم كلثوم الذي

 سياحيا  

 
السممم دة م   لثمممو  قمممنل ممممق تممم اث وتممما    مصممم  

الفنممممي الن  ممممق و  ممممم  و اممممم  مهممممم  لممممدى قم مممم  

الشممممممممنور الن ب مممممممم   لممممممممذل   مممممممم  ت إحممممممممدى 

المهسسممممات المصمممم    تاممممد   نمممموع مممممق الت مممم    

  .السمها وتا  خها

م   منممممن   و ممممر الشمممم ق م  ومممممق المامممم   تمممم 

 لثممو  فممي    مم  طممماي النامما  ة بالد هل مم   واممو 

المنممن  الممذي ولممدت وعاشممت طفولتهمما بمم   وذلمم  

 نممممموع ممممممق الحفممممماظ علمممممى التممممم اث الحضممممما ي 

 .والثاافي المص ي

 

وتممم م   منمممن  م   لثمممو  سممم ت  بالتنسممم ق بممم ق 

القهممممممات المنن مممممم  علممممممى  مسممممممها مقلممممممس 

المممون ال  باإلضممماف  لمممونا ة الثاافممم   وسممم ت  

النممم  علممى ملممف منممن  م   لثممو  مممق الغممد  

وبالتنمممممماوق ممممممم  محفمممممماد الفنانمممممم  ال احلمممممم   

وإعمممداد الد اسممم  الالنمممم  وال ه ممم  الهندسممم   

 .لت م مات المنن 

 

ق ناح مم  مخمم ى  م ممد عممدلي سممم    حف ممد الشمم   خالممد ممم

ن  بنممماه والمممداا الشممما ق األ بممم  أل   لثمممو   مق امممذا المنممم

الشممم   إبممم اا    وولمممدت ف ممم  م   لثمممو   وعاشمممت لممممدة 

عامممماً  ثممم  انتاممم  المنمممن  لقمممده الشممم   خالمممد  و مممضتي  15

 .إل   نائ وق مق    النال 

وفممي مداخلمم  ااتف مم  ممم  ب نممامد "حممد ث الامماا ة"   مما  

سمممممم   إنهممممم   ضحفممممماد لنائلممممم  م   لثمممممو  ال  سمممممتط نوق 

  ق مممممق  مممم  النممممال   تمممم م   المنممممن  السممممتابا  النائمممم

موضمممممحاً مق ت  ممممم  م   لثمممممو  انفممممم دت بهممممما شممممما اتها 

 .ونوقها فاط
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وسيلينا  كيم كارداشيان تحتف  بدهونها في البراد.. جينيفر لوبيز بخيلة

 ...كسولةغوميز 

يملك المشاهير خفايا وأسرار تتعلق بأهوائهم وبشخصيتهم وبن افتهم. وهم أحيانا  ال يفصحون عنها بشكل مباشر  

تشكل مفاجأة ويفضلون اإلحتفا  بها ألنفسهم. لكن األسرار قد تكشف من قبل العاملين الشخصيين والمساعدين وقد 

 .للمتابعين ألنها تسدل الستار عن خفايا تتعلق بنجومهم المفضلين

 ونتأنيسجينيفر 

   شف م افق شخصي سابق للممثل  األم    

نها تحر مق تلبس مالبس النو  الاصمممممم  ة في 

ضممممم وفها بهذا  اسمممممتابا المنن  وال تت دد في 

اللباس. فهي تحر مق ت وق دائماً الفت  للنظ  

 .وقذاب 

 

 جينيفر لوبيز

  منظمممممم  النممممممامل ق لممممممدى المغن مممممم اعتمممممماد

  اسممم ق  طلاممموا عل هممما م ق ن فممم  لممموب ن

 Pay low  ألنهمممما ال تممممدف  مسممممتحاات

 .النامل ق بال ام 

 

 كيم كارداشيان

منهممممممما   ممممممم    ا داشممممممم اق  شمممممممفت مسممممممماعدة

 انمممممممممت تحامممممممممق نفسمممممممممها بالمممممممممداوق التمممممممممي 

اسمممممتخ قت ممممممق قسمممممداا وتحمممممتفظ بهممممما فمممممي 

 .ثالق  مخصص  لهذه الغا  

 

 سيلينا غوميز

سممممممم ل نا  م دت مسممممممماعدة المغن   األم     

ها  سمممممممول  ومهمل  الى حد منها   نموم من

 .ت مي ث ابها الداخل   في م قال الب ت

 

https://www.elfann.com/news/tag/%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1+%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.elfann.com/news/tag/%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1+%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://www.elfann.com/news/show/1295200/%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://www.elfann.com/international-celebrities/1320913/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.elfann.com/news/tag/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7+%D8%BA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2
https://www.elfann.com/international-celebrities/1320337/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%8F%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%B0%D8%A7
https://www.elfann.com/international-celebrities/1320337/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%8F%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%B0%D8%A7
https://www.elfann.com/international-celebrities/1320337/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%8F%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%B0%D8%A7
https://www.elfann.com/international-celebrities/1320337/%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%8F%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%B0%D8%A7
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 نانسي عجرم بإطاللة ذهبية
 

الفنانة نانسااي عجرم مؤخرا أحيت

حفال  غنااااائيااااا  في قبرص تمّيز  

 .بحضور كثيف

وتألقت نانسي بفستان ذهبي بّراق 

عنااد الصااااااااادر  V جاااء بقصاااااااااة

وبحماالت كتف عريضاااااااة وازدان 

"باييت الذهبي حول ياقته، بالـاااااااااا 

كمااا حاادد خصااااااارهااا النحياال أمااا 

التنورة فكانت نصف كلوش طويلة 

ناعما   مكياجاواعتمدت نانساااااااي 

كأميرة، واختارت أن تترك  بدت  و

 ،شعرها منسدال  على كتفيها

وعلقت على الصااااور التي شاااااركتها من 

"يا لها من ساااااااعادتها:الحفل معبرة عن 

ا لكم  ا على ليلااة مبهجااة! شاااااااكر  جميعاا 

حضاااااوركم وجعل هذا الحدث ال ُينساااااى! 

 ."الاااامااااحااااطااااة الااااتااااالاااايااااة.. باااااريااااس

قد سحرت محبيها  عجرم،وكانت نانسي 

في آخر جلساااة تصاااوير بإطاللة بسااايطة 

ارتدت سااارواال  أبيض وتوب  لل اية حيث

 .بنية بياقة عالية بال كمين
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 طرق للتخلص من السموم الرقمية.. دون عزل نفسكِ 

 

وعصممممممم نا  ا   م نِ  التف    في الن   في  ومنا اذا 

دوق ااتفِ  الذ ي   طناً ال  ألننا قم ناً ن  د مق نتواص  

م  مصمممممممد ائنا وعائالتنا  مق خال  الم المات  ومتابن  

 .وسائ  التواص  االقتماعي

وم  ذل    م ق مق  هدي االستخدا  المف ط للت نولوق ا   

ط   مث   إلى إادا  و تِ  الذي  م ق تخصمممم صمممم  ألنشمممم

النو  ومما س  ال  اض  والتواص  االقتماعي الحا اي  

واممذا  حت  عل ممِ  التخلص مق السممممممممو  ال  م مم   التي 

 لكن كيف يتم ذلك؟ح اتنا   تس ط  علىمصبحت 

 
 كيف يمكنك التخلص من السموم الرقمية؟ 

 نني التخلص مق السمممو  ال  مي منِ  تضخذ ق فت ات   

 اح  منتظم  مق مي ش   مق مش ا  الواقه  ال  م    

لمممِ   فهمممذا  نني منممم   م نمممِ  تال ممم  اعتمممماداً على عم

اسمممممممتخمممدا  الت نولوق ممما وتحا ق التوانق ب نهممما وب ق 

ل  على األقهنة  تِ   وتقنر المشمممممممما  ات الطو  ح ا

د ائق     10-5ال  م    مث  مق تضخذي است اح  لمدة 

ساع  مثنال النم   مو مق تضخذي بض  ساعات     و  

 .مثنال النم 

 
  طرق للتخلص من السموم الرقمية

تض دي مق تحد د و ت الشممممماشممممم  وعد  اسمممممتخدا  الهواتف  *

لفت ات مطو   خاصمممممممً  إذا ل  ت ق انا  حاق  إل ها  ألنها 

 .ستض  ضغطاً إضاف اً على ح ات ِ 

م     م    مث   مما سمم     سمماعت ق   ومي بفن  مشمم ال  *

بنض التما  ق البسمممممم ط  مو التضم  مو تحضمممممم   مشمممممم ور 

ُمفضممممم   وسممممم حدد التوانق ب ق النم  والح اة الخاصممممم  بِ  

نهمممما مممم  ل  .طب نمممم  التخلص مق السمممممممممو  ال  م مممم  في ا

  

مملاي الهاتف بند النم   و ومي بتشممممغ ل  في صممممباف ال و  *

المسممممممال والل   لاضممممممال و ت التالي  واحتفظي ب  بن داً عق 

 .ممت  م  األصد ال والنائل 

 .حاولي عد  استخدا  األقهنة  ب  النو  لفت ة طو ل  *
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 طرق بسيطة لتقليل وقت أطفالِك أمام األجهزة اللوحية

 

عليااه مع م الباااء، ذا كااان هناااك هاادف واحااد يجتم  ا

فهو من  إدمان األطفال لألجهزة اللوحية، حيث يهدف 

الجمي  إلى جعلهم يساااااااتمتعون بطفولتهم في الهواء 

الطلق، والقيام بأعمال وأنشااطة إبداعية، تساااعدهم في 

 .تكوين شخصيتهم وأسلوب حياتهم

 كوني قدوة

حتى تتم ني مق إ ناع األطفا   ال بد مق ت وني  دوة   

لدوق األا   و تبنوق خطواته  له  نظ ماً  ا  اً ألنه  دائ

في الح اة  لذل   وني  دوة حسن  له   وتقنبي استخدا  

 .ااتفِ  المحمو  طوا  ال و 

وبند انتهال سمممماعات النم    م نِ  إمالق إشممممنا ات   

الهاتف ومن  اسمممممممتخدام  مما  مطفال   حتى  تنلموا مق 

الستخدا  الهواتف انا  مو اتاً مخصص  ل،س ة بض ملها 

 .واألقهنة اللوح  

 ثقفي نفسكِ  

الت نولوق ا س  ن  للغا    ففي  و  ول ل  نقد عش ات   

التطب اات الحد ث  ووسمممائ  التواصممم  االقتماعي  لذل  

عل ِ  مق تتن في على مفضمممممم  التطب اات والموا   التي 

 م ق ألطفالِ  اسممممتخدامها في مو ات محددة  باإلضمممماف  

 .من ف  األلنار التي  من  استخدامها لفئته  النم   إلى 

 

 

 تطبيقات مخصصة لوقت الشاشة 

انمما  مقموعمم  مق التطب اممات المختلفمم   التي  م ق مق تحممدد 

تلاائ اً الو ت الذي  اضممم   األطفا  على مقهنته   على سمممب   

 .MM Guardian  وKids Place  و Kidslox :المثا 

التطب اات المقان   إصممدا  ق  واحداً لهاتف الوالد ق تضمم  اذه 

و خ  للطفممم   م  النل  بمممضق امممذه التطب امممات توف   إعمممدادات 

ل  م    اات  وإخفال ت متنوع   مث   طلر إذق لتنن   التطب 

المنمماسمممممممبمم  مق متق  "موممم  بالي"  و ممذلمم  إدا ة عمل ممات 

 .الش ال داخ  التطب ق

 

 تشجي  األطفال على األنشطة 

حافظي  دائماً  على مسملور تشمق ني لدف  األطفا  لمما سم    

األنشممممط  البدن   والذان   بن داً عق الهواتف واألقهنة اللوح   

والتلفن وق   ما  م نِ  مق تحضمممم ي له  منتقات بسمممم ط  في 

المنن   لتشممق نه  على مما سمم  بنض الهوا ات  مث   ال سمم  

 .والا الة

الطف  في األنشمممط  خا ج باإلضممماف  إلى ضممم و ة إشممم ا    

المنن   مث   مما سمممم  مي   اضمممم   مو   ور الد اقات  مو 

حتى اللنمر في فنمال المنن   ح مث تسمممممممماعمدا  على تح    

 .قسمه   لتقنر اإلصاب  بالسمن  واألم اض
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 الزواج من رجل لديه هذه الصفاتاحذري 

 
ال بد أنك كأي فتاة تحلم باالرتباط برجل تجد معه الساااااعادة 

تاد ه و اد اا  و بادلها الحر والتفاا  واالحت ا    األبدية،

وطالما اعتب ت فت ة الخطوب  م حل  تق  ب   ال تشممممممماف 

الط ف ق  و م  تنممممد  بنض الخصمممممممممائص مق  بممم   ال

ال ث   ق إظها  منفسممه  بمثال   مطلا  خال  اذه الفت ة  فإق 

بنض اإلشممممما ات  د تمنح  تحذ  اً مق صمممممفات سممممم ئ  في 

ال ق  ال  م ق التقاون عنها؛  ونها سمممتذار ب  إلى  فص 

 .مممممق الممممتممممنمممماسمممممممممم   بممممدالً مممممق السممممممممممنممممادة والممممحممممر

إل   بنض النالمات والصفات  التي تد  على من  متو ط  

 :ومن أهمهابنال    د   وق مص  اا الفش   

 تااااعاااااماااالااااه سااااااااااياااا  ماااا  أفااااراد أساااااااااارتااااه
ال  غ ن   ال  ش     المنسو  من  خال  فت ة 

الخطوبمم   ماممابمم  منمماملمم  قممافمم  وفظمم  م  مف اد 

وطب نت   لذا مسممممممم ت   فهذا األم  او في طبن  

إ ا  اال تباط ب ق   سيل منامل  مبو   وإخوت   

وعلى وقمم  الخصممممممموص مخواتمم  اإلنمماث  مهممما 

مظه  ع س ذلمم  في تنمماملمم  منمم   ألق وقهمم  

الحا اي او الذي  ظه  مثنال تنامل  م  ا خ  ق  

 .واو ما ستقد ن  من  با   الح اة

 بخيل

 فالقم   اإلطالق  على شممممم حاً  الصمممممف  اذه تحتاج ال

 ألنمم  بخ مم   ب قمم  اال تبمماط مسمممممممماو  على متفاوق

 الضمممم   وسمممم لحق حا اي  قح   إلى ح ات  سمممم حو 

  ب  البخ   مق اا بي لذا مسمممممممتابالً  بضوالد  واألذى

 .األواق فوات

 تفاصيلك ت يير يريد

 مان  وال للط ف ق  الح اة سممن  التغ    مق في شمم  ال 

 لت وق لتوافاات والوصممو  التنانالت  بنض تاد   مق

ل  الح اة ن  قم  ند ومم  ل   ب  مق  نني ال اذا ل ق ذ

  تباى ال بح ث ح ات  تفاصممممممم   قم   بتغ    تاومي

 ال لنال ت ما حدوداً  ضممني. مبداً  شممخصمم ت  مق شمميل

 بشممخصمم ت   تغ   اا  م ق ال وممو اً  تقاوناا   م ق

 تتنانلي ال ل ق وسممممط لحلو  الوصممممو  دائماً  وحاولي

 ومق محمماد مماً  التنممان   مماق حمما  في وابتنممدي دائممماً 

 .فاط قانب 

 مسؤول غير

 بسمممممهول  الح اة م   تنام  مغام   بشمممممخص اال تباط تحب ق  د

 المغام ة ب ق وم ني ق داً  احذ ي ل ق تنتاد ق   ما و سممممممم 

 بالح اة  مسمممتهت  شمممخص م  والتو ط وإ ا . المسمممهول   وعد 

 ومض   ب ت مق المسممهول ات ب   عاتا  على سمم لاي األم  فهذا

 شممممخص بإ قاد نطالب  وال مسممممتابالً  األطفا  وت ب   ومشمممم ر

  وف  حم   ق  وإنما مابل   سمممممممنوات لنشممممممم   خطط عبا ي

   ام  بش   عن   حملها و بما إ ااا  و ااسم  المسهول  

 بمشاعرك يهتم ال

 ب  مهتماً  ا خ  الط ف   وق ال عندما الط  ق إ ما  احذ ي

 وتتبمما ق واالاتممما  التاممد   اممذا  ختلف و ممد ال مماف مم   بممالممد قمم 

 مي  ن   ال بشمممم   اال تباط ل ق و خ   شممممخص ب ق المشمممماع 

 ت ااني ال.. ومخ  اً .. احذ    م فوض مم  لمشمممممممماع   مننى

 ألن  قداً  ناد اً  سممممممموى  حدث ال األم  فهذا ط     تغ   على

 وح ات  مسمممممممتابل  ت اني وال بالتغ     مطلا   ناع  إلى  حتاج

 التغ    مم  على
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لى في ناسا تكشف عن أعمق وأدق صورة للكون للمرة األو

 التاريخ

 
 ه   قد دة  ائدة مهخً ا   قال فق  مذا  ل " حاب  قد دة" في عل  الفل   فاد  دمت و ال  ناسا للبش    

ق مس و ر الفضائي مق وقه  نظ  ل   سبق للنال   ه تها مق  ب  مق خال  معمق  تلس ور لل وق مق

 .ومدق صو  ت  التااطها على اإلطالق لل وق للم ة األولى في التا   

 

 أفضل بشكل فيه البشرية ومكان عالمنا فهم

 التااط ت  nasa.gov ناساااا لوكالة ال سممممي المو   حسمممر

 بالنال  األدق الفضممممائي التلسمممم ور خال  مق الصممممو  اذه

ن   ه   معمق وفق و ر  ق مس  الحم ال تحت باألشممممممم

 ال امل  اإلم انات على نظ ة مو   لاي النال  قنلت والتي

 و ال  م  شممم ا   واو لناسممما  التاب  الفضمممائي للتلسممم ور

. CSA ال ند   الفضمممممممال وو ال  ESA األو وب   الفضمممممممال

ساعد   ف"  الصو  وتوضح  عق ال شف في Webb س 

 األسمممئل  ط حها؛ ا ق حتى نن ف ال التي ل،سمممئل  إقابات

 بشمم   ف   البشمم    وم اق عالمنا فه  على سممتسمماعدنا التي

"  مق م د والذي ن لسممموق  ب   ناسممما مد   حسمممر  "مفضممم 

ا ُ ند و ر لف  ق المذا  النقاف  الو ال  ب  تاو  لما انن اسمممً

 نضخذ   "مو نها في  ناسمممممما مد    او ". مفضمممممم  بشمممممم  

 مط ق ال. البشممممممم    لصمممممممالح حا ا  إلى ونحولها األحال 

 بدم لاد - عنها ن شمممممممف التي اال تشمممممممافات ل ه   االنتظا 

 !للتو الف  ق

 الفلك علم في جديدة حقبة

 وب انات تفاص    شفت  د الفضائ    "ناسا" وكالة و انت

 الط في التحل ممم  وب مممانمممات األلواق  ممماملممم  وصمممممممو  مدق

 مناطق م ة ألو  تظه  والتي  "و ر ق مس" للتلسمممممم ور

 ال سمممي المو   وحسممر. النقو  لوالدة  ب  مق م ئ   م  

 الطب ن   المناظ  الصممو  مظه ت فاد  nasa.gov للو ال 

با  مق ئ  والود اق الق ئ  بالنقو  المل  ث  والتي المت،ل  تم

 إق" تسممممى وشممماب     ب  نقو  تشممم   منطا  حاف  بالوا  

 المنحد ات ظه ت و د  ا  نا  سد   في  "3324 سي قي

  بلم ح ث مام ة  ممس   في صخ    بقبا  شب ه  ال ون  

 اذه وتفتح ضممممممموئ    سمممممممنوات 7 نحو با تفاع الام  معلى

 بتفاص   ناد ة  نظ ة على للحصو  للنلمال البار الصو 

 في المتفاعل  المق ات تسممممممبر   ف   حو  مسممممممبو    م  

 الغان ت و ق  ت  و  ف البنض بنضمممممها في النقو  تشممممم  

 .المق ات اذه في

https://www.sayidaty.net/node/1440331/%D8%A8%D9%84%D8%B3/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
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 تدل على أن صداقتِك سامة عالمات  
 

اذه  ثالي  ل ق في بنض األح اق  د ت وق  حد م ال  وقد م

الصمممد ا  التي تقنلِ  تشمممن  ق بالسمممول تقاه نفسمممِ  سمممام   

 .وتحتاق ق إلى التخلص مق اذه النال   فو اً 

االعت اف بضق صدا    د م  مصبحت و د   وق مق الصنر 

سام   وعادة اذا ال  حدث ب ق عش   وضحااا  ب نما   وق 

مق خال  عمل مم  بط ئمم   تسمممممممحبممِ  إلى الشممممممممم  والت دد 

 .واال تباط  ومح اناً اال تئار م ضاً 

سوف نن فِ  إلى عالمات واضح   تب ق مق عال   الصدا   

تابني الا الة  اذه سام   وتحتاق ق إلى التخلص منها فو اً 

 .لتتن في م ث 

 

 االعتذار عدم

لقم     ل ق مخطممممال    ت بوق ا

 وال باسممتم ا  تخطل التي الصممد ا 

 عل  اي االعتذا  عنال نفسمممها ت لف

باه مق بد ال  ب    محم   إل ها  االنت

 ألنهمما منهمما  التفمماعمم  مق والح ص

 على بمشممممممماع  ِ  تهت  ال النها   في

 مق على م  دة عالم  فهذه اإلطالق 

 .سام  الصدا  

 المجهود بذل

 في وضوحاً  النالمات م ث  مق

 السمممممممام   الصمممممممدا   عال ات

 الط ف منمممتِ  ت ون ق عنمممدمممما

 مق م ث   مقهوداً   بممذ  الممذي

 شممميل مي على الحصمممو  دوق

 الحممالمم  اممذه وفي الماممابمم   في

 إلنهممال حمماق  ممد الو ممت   وق

 .الصدا  

 طبيعتكِ  على تكوني أن يمكنك ال

  م نمم ِ  منمم  فممي صممد ق مفضمم  امممتال  منا مما إحممدى تتمثمم  

 فممممي تبممممدئ ق عنممممدما ل ممممق دائممممماً  طب نتمممم ِ  علممممى ت مممموني مق

 فهممممذه مختلممممف  شممممخص بضنمممم ِ  التظمممماا  إلممممى االضممممط ا 

 .الفو  على تنتهي مق بد وال حا ا    صدا   ل ست

 ال يمكنِك الوثوق بها

ال نحتاج مق نخب ِ  بضق الثا  اي األا  في النال    واألم    

نفس   نطبق على الصدا ات  وإذا وقدِت من  ل   ند بإم انِ  

المفضل  دوق الالق مق منها  مق تف مي مق  لبِ  م  صد ات ِ 

 .ستخب  النال  بضس ه  فاد حاق الو ت إلنهال تل  النال  
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