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بد لإلنساااااااير د ر  ي د  ر  ةنم  عيل عر معب   الب بله البد لل  ر ال

الععب " ق يب  " عيلملى  ع ال زيع ال عتنم بذاك الععبه الساااا  ااااي  

 بيالمتنيءالفالح بغيس شاااةيل د ق   الب ملى عداي ارشاااسي الالسااان ر 

 شاااال  عيادب الععب  الالبسي عر سااا ي ح الديا ح اريل التم ت اااعسي 

الغ ي العن اااب حه  ال العي  اااح عنسي دتى ت بي ت ل ب بعل ارغصاااير 

عيعل التبد  بيإلنتيج الهذا دق للعزايع  ر  ةنم ال تذالق نتيج تعبل الاهت

 ال تنتجالمعلل الهذه ل سااااا  نين حه  ال تعلك هذا دق لل ع تساااا  الد ر 

الشةيل ميب  ال مدل  مالاب التخ   آعيب الفالح التب ى بن ييتسي  صبي 

هني  ععب  االنتظييد بعدب ةدالى اال  عب مل سي ميب اال    ي المندعي  ة

الفالح ملى غيس شاااةيل ةنبسي ل ساااتعتر بن اااييتسي اال   الب بيقتالمسي 

س شةيل  خي ةنبسي الب ال الديلت ر عص ي تلك الشةيل الادد بعد الغي

هنيك ديةح لن اااااييتسي رر البد ب  صاااااب  ةيهز  عالد  نعال ع  لتسي فال

 . تعتر بيلن ييل ال ةنم عنسي ال عي

هم عساااااااتالةبيا الد يل الهم ل ساااااااا  نين ح  ال معب ف ل شاااااااي  ه ذا

 ةنم نتيج فيلعساايدح قل لح الالالقا قصاا ي العر دق عر  ععب ال ستب  ر 

معلل الاهتعيعله  ذلك هم الد يل مندعي نزيع فم قلبني شاااخصاااي مز ز 

عر دق الزايع ةنم  عياا ذلااك مل نااي النستب باال البااد عر  ر   الر 

صااايفيا التم ال تيالق لني نتةيالزهي الشاااخإ ال ذا  ير هنيك بعل الت

النديالب ت ال عسي  عي ن لب  غصااااير الشااااةيل الغ ي عن ااااب حه الد ر ال 

ر ذاك الشاخإ فزيامح شاخإ  خي ةنبل دق عشايالع نيى ةدالى ع

بشي اال استبدالل بشخإ  خيه الفم  ال الديلت ر ذاا النت ةح ف ب عح ال

شااياليه  ال د  ارشاا يء العع يءله الهذه ل سااا  نين ح  ال  ااي  عر ال

قلح الفيء فيلد يل قصاااا يله العر دق  ب  نسااااير  ر   الر عسااااياليا عر 

تتي الا  فال تسعلالا  نفسااااا ب الال فيل ب  دتيج  لى بع اااااله اهتعيعلنتيج 

 .عر الغيس الع ؤالس عر م يئل بيالنتظييالزعر    ب د  ب 

  ةعب شمء فم الد يل  ر تدصد  عيل تعبك الاهتعيعكه

عاي تشاااااااتااد ظلعااح الل ااب ال غ اا  ال عي مر النةالب تباادال    ي بي ق منااد

  .الظسالي

الى  ي شااااااامء ف ل دف  الدنير  الة مندعي الشاااااااعس ال تع  نم دفئسي 

  .اللال ير دفئل عؤقا

 

 ياسر اسماعيل

هكذا 

هي 
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 أول الكالم

 

 الةياد ح الععل يا  ةياء ملى اإلقبيب ذلك غي  

 ملى للدفيظ  ينا  ذا ذلك فم الال م   التةع ل ح

  فسده ععي تيع عل عي  ع ر  لتيع ب  ال عظسي عي  

 عالعدل  غ ي البعل  ر  ذ عبيلغح  بدالر السن ر تع 

عي   الب هم ارن  ح العالع   بدا عستد  غ ي الهذا  ل ي

 فسال  دائعي  ةذبني عي  عي عؤقا ذلك الل ر نظيني  ةذ 

 االست الل ح تلك التعيعب  ي  ح مر النيتج الت   ي ذلك

 الالع  ي التصيف اللبيقح الع ب اليةيدح الالعسؤالل ح

 ي سسي الملى الةدا  ر لل ل  اآلسيل الصفيا عر

 الس د ح تلك اآلر الالعة   اآلخي ر ب هع ح اإل عير

 النالم ح عالبسسب عيي ح دس  اآلخي ر بت   ب  العتع لح

 فشب سيد لذلك الالال... الس يياتسب الخل ال ح هالاتفسب

    ي نفالسني بتةع ب نستب ل تني االةتعيم ح العالقيا

 اراللال ح دس  اهتعيعيتني الن ر دسيبيتني نع د ل تني

  فياده ب ر العالقيا التعالد عةتععني نن ذ يبعي العن   ح

 ال د ب دفئسي  لى
 سوسن رقماني



 

  

 

 صحة الصحة العامة
 فوائد تناول الغذاء الصحي في حياتنا اليومية 

 
زم تي عر  هب  خصيئم التغذ ح فم سالي ح 

لغااااذاء الصاااااااادم ملى ةع ر   دتالي ا

العت لبيا الغذائ ح التم  دتيج لسي ةساااااااب 

س ح اإلنسير  الع يه فسال  عتبي الي  زل ارسي

للصااااااادااح الة اادل الالةساااااااااد الخاايلم عر 

عيال لااذلااك البااد عر االهتعاايب باايل  ب ار

لغااذائ ااح لة ععااح التم نتنااياللسااي بشااااااا ااب ا

 العمه الللدد ق    ي مر االنظعح الغذائ ح 

لةشاااخيإ العي اااى الالسااال ع ره  ةيا 

عةلح زهيل الساااااالسااااار  اااااعر نشاااااي سي 

العتيبعتسي الدائعح ل يء خيإ عر اخصاااايئ ح 

لد ت غذ ح ا اليل يالار د ي  زم تي التم الت

نسي تخيةا عر ةيععح البعق  شييا  لى ا

ه المعلا فم عشفى خيإه ٢٠١٣فم ميب 

تدي س فم ةيععح "الدالاش"ه  بيل  ب بد ا 

البعاادهااي قعااا باايفتتاايح عي ز خاايإ فم 

"عيعي تي" العي ز فم" دعشاااااااق". الب نا 

اناال عر الداايالا التم تاا تم تتنالع ب ر " 

 يي النداايفااح الالباادانااح العي اااااااى السااااااا

 ح " عيال ال ل ال الال الل ستيالبالالشدالب 

ت د ب العالج  ب ملى ددا دس  ديلح  ال تب

العي ل. النالها  لى ار عال االع التغذ ح 

 فت ي  اللةسااااااافهال عال اااااااالع  ب ي 

بيلععلالعيا الغذائ ح االسيس ح فبعل النيس 

 دبالر السيمح بيلسعر الالندف خالب فتيل 

قصااا يل ال تبعالر دع يا مر  ي ق الناه 

غ ي عااديالس الغ ي مالة ااحه الهااذا الهم 

ن إ الف تيع ر الساااااااالء التغذ ح   ؤدي الى

الندر بداليني نعيلةسب مر  ي ق  الالدد ده

ت ااد ب التالم ااح للعي ل عر د ااق النظاايب 

الغذائم العتالازي العت ااعر  يفح العنيصااي 

الغذائ ح ب ع ح عديالساااااااح ال  يف ح للفيده 

سي  لذي عر خالل غذائ ح بال    خذا ديةتل ال

الال ن صاااايره فيلز يدل تسااااب  دهالر ز يدل 

ح الالن صير  سب  ن إ ف تيع نياه عتيا ع

ننص  بير الدع ح ل سا عؤقتح  شسي لذلك 

اال شاااااااسي ر بااب عاادي الد اايل. ال  اادا ار 

الدع ح هم اساالال  د يل عتالازر  ي تنيالب 

لح  عددل ب ع يا قل  خعس الةبيا  عيب عت

ه ذا ت الر صاااد ح الذلك عر تنيالب الفالا ل 

 ب  العم  ت ااعر " بيالت ر الالخ اايي بشاا

 ااب  التناايالبسااااااا ي اايا" ال يباله ااديااه 

ت فم  عديالساااحاالصااانيف الغذائ ح ب ع يا 

هذا العي له فيذا الةدا عشي ب ال عيال 

بيل ل  الال اااااغ  الالشااااادالب  صاااااب  لد ل 

 .تعيعب خيإ

البيلنساااااابح للدع ح الغذائ ح ف د اال اااااادا  ر اف ااااااب 

 الساااايمحالالةبيا العتعددل هم الةبح الف الي ار ت الر 

صاااابيدي ال تب تنيالب" الخبز االسااااعي عر اي شاااامء  ٩

 ٣ح ال تفيد ساااانيك ع ب نتنيالبساااايميا  ٣اخيه ال بعد 

دبيا تعي البسااااااا الا نخيلح الخ يي الةبح خف فح عر 

 ٣التنال ر بيلخ اااااايي بيل عيبه بيإل اااااايفح  لى انل  ب 

سيميا مبييل مر ص يبه الالغداء   الر الةبح  ب ع ح 

عر يز البيغب ل ر االهب تنيالب صاااادر الساااال ح قبب 

تنيالب الغداء التخف ف عر الز ا الالعل  ب ع ح ععتدلحه 

  مص ي  ب عمه اي شمء خذ  السيميا ن  ٣ ب بعد 

خف فه ب نعي العشااااااايء   الر يغ ف خبز اساااااااعي عر 

صاادر ساال حه الهذه الدع ح العنيساابح ةدا.  عي دذيا 

د. زم تي عر الصااااااا اايب ال ال ااب الالتناايالب ال   ي عر 

االيز ز يدله البيلنساااابح للعي ااااى الع عد ر اصاااادي  

الدي ااااح الخف فااااح ععر  عااااينالر عر اعيال اخيى 

تنيالب اللدالب الب  اااااايء  ع نسب*شاااااادالب الساااااا ي * ف 

 يلدةيج الالتالني الالساااااااعك فسم تعندسب  يقل الفالائد 

   يل بيال ااايفح للسااال يا الالفالا ل فسم تعنر االععيء 

عر ال سااااااب لذلك انصاااااا  بتنيالب االل يف الالسااااااالائب 

 شااااااااليباااح العااادس عسعاااح للةساااااااب العف ااادل الغن اااح 

بيلف تيع نياه العر د ق الدساااااب النبيتم العسديج ندذي 

ل ب ع يا  ب يل   فم ف   علع ح  عيب تخداععر اسااااااا

صاااااااغ يله الاني اف اااااااب الدساااااااب الد الانم البلدي فم 

االسااااتخداب فسال غ ي  اااايي ابداه ب نعي الدسااااب النبيتم 

ظح  ديف عساديج الغ ي  ب عم الصااااااادم  دالي عالاد 

ع اايل للةساابه الاسااتخداب الز ا اخف عر السااعنح فم 

 الشاااادالب الال الل سااااتيالب ع ب ز ا مبيد رةبال عيب 

 ساادتل اخف عر الشااعس فسال االف ااب لل عيب التعتبي ا

 مند تعي ل للديايله  الز الابيقم 

الل اااار  الدااااد اشااااخيإ تف ااااب اسااااتخداب 

السااااااعر النباااااايتم العسااااااديج الالد ااااااالانم 

لبلاااااااديه البلااااااادي االف اااااااب الد اااااااالانم ا

الاغلااااااا  ال عااااااايب الةااااااايهز الع شاااااااالف 

ي الع شاااااالف لااااال ا اااااياي فااااايلغ ي الغ ااااا

لااام الاااذي  ساااتخدب الز اااا الع شاااالف الع 

 إلنااالا  اااي عااار عااايل الهاااذا ع اااي ةااادا 

 لعاااااي تعااااايل الز اااااا للدااااايايل  لعاااااي 

زادا ا سااااادتل ال الل ساااااتيالب الالشااااادالب 

بيلةسااااابه لاااااذلك ننصااااا  بعااااادب اساااااتخداب 

اال ااالا الةاايهزل فاام السااالقه ا  ااي عاار 

 ر الماااادب اسااااتخداب الز ااااا الع لاااامه عاااايت

فتساااب  اعااايال  الع شاااالفحععاااح اعاااي اال 

خ  ااااايل " ااااايل الل يا" العالةاااااالدل ا  اااااي 

 الالب لااااحفاااام العاااام العغساااااللح للب اااادالنس 

لاااااذلك  ةااااا  ن عساااااي بيلخااااابه فااااايل الل يا 

عنتشاااايل باااايلعدالاه لااااذا  ةاااا  الدااااذيه 

الار  بغاااااااذائنيال داااااااتب مل ناااااااي االهتعااااااايب 

لةااااا  نتناااايالب الغاااااذاء ب ي  ااااال ععتدلاااااح الن

 اااادا اناااال  الم  يلعشاااا الخف فااااحللي ي ااااح 

ي فااااام الععاااااي زاد اسااااات البني لعاااااي ت ااااادعن 

 الصاااااد حال ةااااا   ر نتةنااااا  العشاااااي ب 

بسااااب   ٣٠التاااام تظسااااي بععااااي  الاليا  ااااح

البدانااح الاالهعاايب للةساابه الماادا ماار ذلااك 

ع اااب شاااي  الزنةب اااب  الشااايئعحاالخ ااايء 

الالل عاااااالر للتند اااااف الهاااااذا خ ااااا ه فااااا ر 

ساااااالالك ماااااايدااه الار اتناااااايالب  حالتغذ اااااا

بيلعئاااااااح هاااااااذا  ١٠٠ال عااااااايب الصااااااادم 

ف اااابه الادااااذي ا  ااااي عاااار اسااااتخداب اال

د دباااااال  التند اااااف فساااااذا خ اااااي ال الةااااا

ال   ااي عاار هااذه االدال ااح تالقفااا عاار قبااب 

ه الال  ةاااااااا  اسااااااااتخداب الصاااااااادحالزايل 

 اااايل العشااااداا لتند ااااف الةسااااب فساااام ع

الال فيئاااادل باااايلتند فه الال تسااااسب  للصاااادح

الشااااادالب الداخل اااااح. الفااااام ختااااايب  ب زالاااااح

 الي ي اااااحداااااد  سي قيلاااااا د. زم تاااااي  ر 

ل خ ااااايل ةاااااداه ال ةااااا  ح للععااااادال يسااااا 

عاااااار عااااااادي  عخااااااتإ عااااااار  العتيبعااااااح

الصاااابيد ح الالعساااايئ حه الماااادب  الي ي ااااح

االنةااااااياي الياء الي ي اااااا يا الخي ئااااااح 

 التااام تاااؤذي الةسااابه ففااام الدي اااح بي اااح

للشاااااااااايا  ره الالةسااااااااااب الالع ااااااااااالاه 

الالدي اااااح ال   ااااايل عف ااااادل ب نعاااااي ال ساااااب 

ب ع ااااح ععتدلااااح تف ااااد  فيلي ي ااااحع اااايه 

 .الصدح الة دل الةسب التديفظ ملى

 نجاة عماد رحيم
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 أنت وطفلك

 
 صحة
 كيف تبنين عالقة قوية مع أطفالك؟ 

 
 ال تلومي أطفالك على ما تشعرين أنت به

بسلال سب تسببا لك بيإلدبي  فيملعم  يميك مالقحذا  ير لعش

ف نا عدب ح رنك ال تععل ر عر  يغبح  فلكه  ر هذه ل ساااااااا

نك    فايلاك  في ق الاداد لاذلاك تد  م  ر   فايلاك  شاااااااايي ال

 .عشيميكه عر دالر  ر ت اللم ذلك

 ال تختلقي األعذار لما فعلته عندما كنت مستاءة

نل  لعي  نا     فيف ح عت بلم د   ح    ينا ر   فيلكه ي شااااااا

مالقتااك ععسب  ف اااااااااب الهم ال ي  ااح لتعل عسب ال ااديل ملى 

 .الاااااتاااااالاصاااااااااااب الاااااةااااا اااااد عاااااعاااااك العااااار اآلخاااااي ااااار

 ال تتالاصلم ععسب بعشيمي غ ي صد ح

 

 
 ال تجعليهم مسؤولين عن رعايتك

يه. بك العني ح بعساااؤالل ح لكف   يهب ت  لم ال  تتالقعم ال    ااا 

  ؤدي  ر  ع ر بسبه تعتن ر  نااك لعةيد بااك  ستعالا  ر عنسب

 فم فةالل خلق  لى بل ملب ملى ل ساااااااالا بشااااااامء  يهلسب    يب

 عصاايبح  ال ع ال ه دز نح  نا  ذا.   فيلك الب ر ب نك التالاصااب

لذي الشااااااااد ده بيإلدباي  لك تفعلم ال تب  ره  ةعلاك ا عيب ذ   

 ملى ةدا   سااااااا ؤ ي الديلحه بسذه ال نا لك يؤ تسب  ر فيلكه  

  ةعلسب يبعي الهذا ار عفه الدل ح الس عتبيالنك بسبه مالقتك

 ا فيلك تعل ب هال مل ك العي. بديةيا عنك  ملى  نسب  عت دالر

 .الصد دح بيل ي  ح العشيمي عر التعيعب   ف ح

 

 ال تشاركيهم مشاعرك بغرض تغيير سلوكهم 

.  فلك عر التفيهب  ساالال  لت ال ح   ي  ح عشاايميك اسااتخدعم

 املعم بكه  ي فالا  ر مل سب  اااد ح نفساااك عر لتةعلم الل س

 نتيئج  لى س ؤدي ارسلال  الهذا هاالتةيه بسذا  ف يالر ال  نسب

 .عست بال   س ئح

 عبارات تقوي المشاعر

عي نك  يل  تخ   ر الال  فلكه عر عشاااااااايميك تتةيهل ر ال  

 ال  نك ال يلعي بكه ال عتنالر  نفساااااسب  نساااااالر تةعلسب ل ي  ح

 عشاااايي ح عر ب س فال العشاااايميه مر ساااالبم بشاااا ب تتدد  ر

: دعيغك خباد ارف يي هذه بتيد د الاهتعم ععسبه عشااااااايميك

  ر لم  دتيج  فلم" "بم للتف  ي ةسده قصاااااييى  بذب  فلم"

"  ييئح ديلح ل ساااااااا مالقتني" "رةلل العالةالدل هيدئح  ب ى

  فلم  شاااااعي  ر ب س ال" " لم  ف ييه   صااااايب  ديالب  فلم"

 " تنتيبل التم العالا ف س ميلج دعا عي بيل  قه
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 أظافر

 
 جمال
 فأظافر خريفية مناسبة ألجواء الخريألوان طالء  

المناكير سوووووووواء كنت من محبات ألوان المناكير المحايدة أو الدافئةع ف نت على موعد مع مجموعة رائعة من أحدت موديالت  

مختلف مالبسوووكع وهي في معظمها ت وووفي على إطالالتك الخريفية لمسوووة  سوووب أجواء الخريف وتتنامم معب لوان مناكير تنا

ولحصووووور الخياراتع جمعنا لك في هذا المقالع عددا  من أجدد موديالت مناكير الخريف إلطاللة  عصووووورية تزيدك أناقة وجماال .

 عصرية أنيقة.
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 نصائح للعناية بالبشرة ومحاربة الشيخوخة

الشااااا خالخح هم معل ح  ب ع ح الال شااااامء  ع ر  ر 

ذلااكه  ع نااك  ر تتخااذي  العر .الععل ااح القف هااذه 

بعل الخ الاا لت خ ي  ال ت ة ب العالعيا العب يل 

لعالعيا ه  ع ر ت ل ب ا   ااااااااي   .الةلدلشااااااا خالخح 

ل للشاااااا خالخح ع ب الخ ال  الدق  ح الالتةيم د العب ي

 لساااذا .ال ال  ن اااياالتم تباااد  مااايدل  فم الظسالي فم 

تدتااية ر  لى العنااي ااح العناايسااااااابااح باايلةلااد الااللتزاب 

بيالت ر العنااي ااح باايلبشااااااايله  ذا  ااينااا تيغب ر فم 

قعني بال اااااار قيئعح  ل د .شاااااايبحالدفيظ ملى بشاااااايل 

 ر يل الالتم  ع ر العني ح بيلبشااااااا ببعل نصااااااايئ 

 .مالعيا الش خالخح تسيمدك فم ت خ ي

 

 

 

 التطهير المنتظم

 ةاااااااااااااا  ت ااااااااااااااع ر اسااااااااااااااتخداب 

العنظفااااااايا فااااااام يالتااااااا ر العني اااااااح 

ببشاااااااايتك سااااااااالاء  نااااااااا تتبعاااااااا ر 

عستد اااااااااياا العني اااااااااح بيلبشااااااااايل 

 .الع يدل للش خالخح  ب ال

بعااااااد ق اااااايء  ااااااالب فاااااام الخااااااييجه 

تتااااااااااايا ب الب ت ي اااااااااااي الالشاااااااااااالائ  

الالةااااال ععاااااي  ةعاااااب ارخااااايى ملاااااى 

ي بغساااااااب الالةااااااال بعنظاااااااف تنظ فسااااااا

 ااااف  عاااايا  عسعااااي  للغي ااااح. تد  اااام ل 

عااااااااار الع النااااااااايا قباااااااااب الشاااااااااياء 

الاختااااااااييي عنظفااااااااي  ل  فااااااااي  لنااااااااالع 

 .البشيل الدسيسح

 

 ال تتخطي واقي الشمس

ال  سااااااات  ر خبااااااااياء التةع ااااااااب الت   ااااااااد 

بشاااااا ب  اااااايفم ملااااااى اسااااااتخداب الاق اااااايا 

 اإلشاااااعيع .ال الع اااااحالشاااااعس فااااام د يتاااااك 

 ااااااااااايي للشاااااااااااعس عساااااااااااؤالب مااااااااااار ال

ذه يا الشااااااا خالخح الظااااااايهيل. فسااااااامالعااااااا

ارشاااااااعح ت ساااااااي ال اااااااالالة ر العالةاااااااالد 

فااااام البشااااايل ععاااااي  اااااؤدي  لاااااى ظساااااالي 

التةيم ااااااااااد ال ااااااااااذلك ظسااااااااااالي الب اااااااااار 

فاااااا ر اساااااتخداب ال ي عاااااايا  لاااااذا .الدا ناااااح

الالاق اااااااااااح عااااااااااار  شاااااااااااعح الشاااااااااااعس  ال 

العستد ااااااااااياا  ال العااااااااااالاد السالع ااااااااااح 

بينتظاااااااايب ساااااااا ععب بشاااااااا ب  ف ااااااااب  ذا 

غب ر فاااااااام تاااااااا خ ي معل ااااااااح  نااااااااا تااااااااي

 . خالخحالش

 

 إيالء اهتمام خاص للعيون

العاااااا ر هاااااام الةاااااازء ار  ااااااي دسيساااااا ح عاااااار 

الةساااااااااب الالاااااااااذي تباااااااااد  مل ااااااااال مالعااااااااايا 

الشااااا خالخح فااااام  قاااااي  القاااااا عع ااااار. الةلاااااد 

العداااااااااا   باااااااااايلع ن ر هااااااااااال اريق ال ت لاااااااااا  

اهتعيعااااااااي  خيصااااااااي . الدفاااااااايظ ملااااااااى ي البااااااااح 

صاااااااايب عخصصااااااااح ن  ااااااااح ب ي عاااااااايا ال عالع

ي   اااااااااال ال  فااااااااام دعي تساااااااااي. سااااااااا   ر  شاااااااااال  

اسااااااتخدعم العنتةاااااايا الل ل ااااااح للع ااااااالر رنسااااااي 

ساااااااااتعن  الع نااااااااا ر القتاااااااااي   يف اااااااااي  الساااااااااتعيدل 

ن ااااااييتسي التةد ااااااد شاااااابيبسي. بصاااااايف النظااااااي 

مااااااار النصااااااايئ  العاااااااذ اليل  ماااااااالهه  ع ناااااااك 

الت ل ااااااب عاااااار العالعاااااايا العب اااااايل للشاااااا خالخح 

ذائم عتااااااالازر ماااااار  ي ااااااق اتباااااايع نظاااااايب غاااااا

ر سااااااااام بعاااااااااد الب ع عاااااااااالا ف تااااااااايع التناااااااااي

 استشييل  ب  . 

 



 

  

 

 لقاءات حوار
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معك في  LAGOS فخامة الصنع والجودة جعلها الخيار األول لألناقة

 ...كل مكان

عاااااار عنااااااي ال  داااااا  ارنيقااااااح الالعال ااااااح  

 ف ااااب ال ةااااالد  العااااتالكال سااااعى دائعااااي 

 نااااااالاع العالبااااااس الل اااااار نظاااااايا  ل  اااااايل 

العيي اااااااايا العنتشاااااااايل لسااااااااي التنالمسااااااااي 

القالتساااااي الةعااااايب  ز يئساااااي قعناااااي بتسااااال   

ال اااالء ملاااى عيي اااح عااار  هاااب العيي ااايا 

الععيالفااح بفخيعااح  لبسااتسيه فاا ر  نااا عاار 

عدبااااام العال اااااح الارز ااااايء ف ناااااك فااااام 

لةلبسااااح  LAGOS  الع ااااير الصااااد  

ساااااااااي اليةيل اااااااااح الالتااااااااام سااااااااانتددق من

عةلاااااح زهااااايل بيلتفصااااا ب د اااااق  ةااااايا 

ل ااااااايء خااااااايإ عااااااار التااااااايةي  السالسااااااار

الالصاااااانيمم لةلبسااااااح اليةيل ااااااح الساااااا د 

به د اااق  ١٩٨٥يبي اااح عناااذ مااايب  سااايعي

ء  ر العيي اااح تدعاااب بااا ر فااام بدا اااح الل اااي

الهاام عيي ااح  \LAGOS\\ اسااب الغااالس

عسااااااةلح ميلع ااااااي اللسااااااي فاااااايالع خااااااييج 

سااااااااالي ي الالعنااااااااتج الساااااااااليي عنتشااااااااي 

 .العيلب الع لال  فم  ب دالب

ال  اااااد  ر فااااام البدا اااااح تاااااب  نتااااايج ال  اااااب 

اليةااااايلم الال عااااا إ اليةااااايلم الالساااااتيل 

 ال ااااايرب  ٢٠١١الارناااااالياك دتاااااى مااااايب 

 الفاااام دعشااااقعععلنااااي فاااام عن  ااااح ي ااااف 

زعاااح بساااالي يه البساااب  ارداااداق ح اربدا ااا

التااااام ةااااايا  صااااابدني نععاااااب باليشااااايا 

صااااااغ يل  ااااااعر دعشااااااقه الاآلر بااااااد ا 

لااى البلااد تتعاايفى عاار ةد ااد النداار نععااب م

ت سااااا س ععيعاااااب ةد ااااادل  ااااايلتم  يناااااا 

بي ااااف دعشااااقه ال  اااايف الساااا د ساااايعي 

 الةاااااد لاااااد ني فيالماااااح عب عااااايا الل ااااايح 

عنتةيتنااااي فلااااد ني صاااايالا للب اااار بدعشااااق 

د ح ةينااااا  عسااااايح فااااام عن  اااااح الصااااايل

الدعااااايا الال اااااينم فااااام عن  اااااح العيةاااااح 

 ةين  ةيعر السنة داي

 

المر دي ااااح الب ر الالنشااااااااااي   ال ااااااا   ر الدي ااااح 

الذلك بساااب  الدصااايي االقتصااايدي ملى   اااع فح التةيي ح

سالي ح التذبذ  سعي الصيف ال شف يبي ح  ر عر العسب 

لخييج الندر عر دمب العنتج تصاااد ي العنتةيا الساااالي ح ل

ارزعح ملى سالي ح تب تصد ي  الالتصد ي. البذياللالال نم 

العنتج الساااليي  لى الخييج ملى سااب ب الع يب: تب تصااد ي 

ت  ي بلدني بصاااااااعالبح ت ع ر ال ال عي  ي لى الخل ج ال اليالبي 

العالاد ارالل ح نت ةح الدصااايي االقتصااايدي العفيالل ملى 

ةيي ح الصاااااانيم ح ت  يني سااااااالي يه الع لني ع ب  ي عيي ح ت

بيلعالاد ارالل ح ال  اايف  نل عر ةسح العنيفسااح بيلسااالق فال 

ا رر ت ع ر العالاد ارالل ح  ع نني ال الب منسي عنيفساااااااح  بد

السالق  شيي  لى  ر العالسب  ل س بيرعي السسب المر دي ح

الصاااا فم لب   ر  بيقم العالاسااااب الساااايب حه بسااااب  الدخب 

لد ني مدل ميالل  الايتفيع سااااااعي الصاااااايفه الاآلر ندر

 تشاااة ع حالتنز الا ملى  يعب العالساااب الصااا فم ب ساااعيي 

العنيفسااح النالع  الب ذاا ةالدل ميل حه البيلنساابح للعشاايي ر 

ح االقتصااااايد ح ال يدعح ف د ناله  نل بعةيد  ر تتدسااااار الديل

سح لعشيي ر  ال لغى الدصيي لد ني ت الي قيدب التالسر الديا

ي ح الل يء قيدعح  اااااااعر عةيب ارلبساااااااح اليةيل حه الفم نس

تددق السا د سايعي يبي ح مر التدد يا الالصاعالبيا التم 

التسااااس الا  تالاةل آل ح ت ع ر العالاد ارالل ح ال يل  ببعل

 د  ر البلد عر الد العحه الذلك بتشة ر التصد يه فعر العؤ

بديةح للدي ح التةيي ح الالتصاااااد ي ح الندر بعةيد  نتةني 

مم التيةي   يل  الصنعني هال بع يبح فيئدل للبلده ال ني  صني

 .ب لغيء فم ال يائ  التسس ب  ةياءاا التصد ي

 بيان قواص
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 والعمل على تطوير اإلعالم السورياإلعالم الجديد ومدى ت ثيره في المجتمع 

ع ش فم    ئلااااح  تدالالا هااااي ععاااايصااااااااي  ل عر ا عةت ل ا

اإلمالبه ال دا هاااذه التدالالا فم السااااااانالاا   عةااايب

تيج التالز ر  ارخ يل  لى تغ ياا  ب يل فم  ساااااااايل    ن

دد  حه  التل م الععلالعياه ف د ظسيا ت ن يا ال سااااااايل  

الدد  ني ال الب  تبلالي بشخص ح عع زل است يع عر خاللسي 

عم فم التعل ب العيلم ه الةعر ب ر اإلمالب الالععب ار يد 

عر عالال د  "الد تالي مدي ساااال ير" الديس مدل عةيالا

ه ديصب ملى الد تالياه فم االقتصيد ١٩٨٢دعشق ميب 

 الدق ق: اقتصيد الدالل ح التخصإالالعالقيا االقتصيد ح 

الععيفح عر ةيععح دل ه العيةست ي الدياسيا العل ي فم 

علالب العيل ح  دايل الت ينحه ال ةيزل فم االقتصاااااايد قسااااااب ال

الالعصيف حه الدبلالب فم الت ه ب الالتخصإ فم اإلمالبه 

شاااااااغب مدل الظيئف فم الةسيا العيعحه د ق بد  بيلععب 

 عاديس الم اااااااال فم الفي ق الال نم لعشااااااايالع دعج 

للشاااااااؤالر  التيب ح العد يال ب فم الزايل الت ناللالة ي بيلتع

العاايل ااح الاإلداي ااح فم العةلس الال نم لإلمالبه الداايل ااي  

تدي ي الععاااد الع ااادب العاااذ ر فم الس ئاااح العااايعاااح  يئ س

لإلذامح الالتلفز الره العدي اااااي فم الععسد الدبلالعيسااااام 

لالزايل الخيية حه الم ااااااال فم الس ئح التدي ساااااا ح ب ل ح 

ن اااي  اااحه العاااديس االدايل الاالقتصاااااااااايد فم ةااايععاااح ا

ببينيعةم ملالب اإلدايل العيةسااااااات ي  دايل ارمعيب فم 

نتس   لى االتديد الداللم الةيععح االفتيا  ح السالي ح. ع

ه الم اااال فم لةنح ال  يفح الاالمالب للعي ز ح للصااادف  ر

فم ن يبح العسر العيل ح الالعديساااب ح الخيصاااح. اتبر العد د 

م الععسد الب فاإلم عنسي:  سااااايل  عر الدالياا التدي ب ح 

ه الداليل  ماااداد ٢٠١٧الال نم للعلالب االعن اااح فم مااايب 

ل   عدي  ال نم ععتعد للدصااالب ملى   TOT العديب ر

عر الزايل التنع ح اإلداي حه الداليل  دايل دال عح الب ينيا 

فم عي ز التع ز السااااااااليي السنديه بيلتعيالر عر الزايل 

ذامم االتصااايالا الالت ينحه الالعد د عر دالياا اإلل يء اإل

عح  الالتلفز النم فم ععساد اإلمداد اإلمالعم الالس ئاح العاي

 زهيل عةلاااح  ةيا   ي  الللداااد اااق لإلذاماااح الالتلفز الره

    ي الالتععق للدد ق سال ير الد تالي عر خيإ ل يء الساالسار

 الالالقا فم ت   يه العدى ت اليه ال ساااايل   اإلمالب بعال ااااالع

  صاااابدا االمالب الساااايئب  ر الل يء بدا ح فم ب ر د ق الياهر

 فم يئ س ح  دالاي التلع   ب يله  هع ح ذاا الدد ق العصي فم

 الال الب ه"الالتالمالي الالتعل عم اإلخبااييي" التالاصاااااااااب معل ااح

 بيتا  نسي  عي الععيفحه  بالا  تفت  عشاااااايمح اإلمالب الساااااايئب

 الت ناللالةم الت الي بفعب الددالد التةيالزا اراللىه الالسااااااا لح

 ساااااااالى لسي ال ددالد الاددل قي ح  عيب ال الب  نني ال  د. الدد ق

 فم الاستخداعسي النشيهي الععلالعيا ال نتيج الععلالعيت حه الددالد

 عر   اادا  نسي  عي الععلالعحه الماللعح اإلمالع ح العاللعح ظب

 الععيفح عةتععيا  نتج الذي الت ناللالة ح الت دب تةل يا  هب ب ر

 تعلق ساااالاء الد يله عةيالا شاااتى فم ععيف ح عسااايهعيا القدب

 االهتعيب ال صااااااب  االةتعيم ح اب االنسااااااين ح االعح الببعل االعي

 ال  ااااااي ي ملى امالع ي ءال ااااااال التساااااال   عل  ع ل  بيلتنع ح

 مل ناااي عر الالاةااا   نااال ال ال ااااااا  الدااايداااي. اال  ي التنعال اااح

  شااااالا  ال عيعني  يقيتنيه ب ب الععب ال الب سااااالي  ر   مالع  ر

 بة  عر تخ  سي ملى الععب ةع عي عني  ت ل  التدد يا  ب يل

 الععلالعيا ال تداالب ن ي بف ي  تعتر بعسااااااؤالل يتل الامم عةتعر

 بيلععب  ندعج الالاةبيا د الق لل عةتعر الالععييفه الاالف يي

 ديا ح ملى النيعم العيلب  ر  لى ال شيي. عستداعح تنع ح  ةب عر

 اراللىه باايلااديةااح التنعالي البعااد الالتدااد اايا باايلصاااااااعالباايا

 عر التعيالر ال ياليل االنسير تالم ح فم يئ سم دالي اللإلمالب

 ال  ي ي  ب  بياز ملى الععب  ب االاللىه بيلعيتبح االنسير  خ ل

  ر ردد  ع ر الال عةتعره بالاقر االيت يء ب ع ينل التم التنعال ح

 ق اااااااي ي فم عداليي دالي  شااااااا ب بيا ف د اإلمالب فم  ةيدب

 خالب عر العنشااالد الت دب فم اساايساا ي داليا   اادى بب التنع حه

  شااا ب فسال لذلك العساااتداعحه التنع ح الصااالح ذاا جالبياع  قياي

 التنعالي بيإلمالب داللم اهتعيب لالدظ تنعال ح ال  ق ايتبي 

 الاااااااااااد تالي قااااااااااايب الساااااااااااالييه لإلماااااااااااالب البيلنسااااااااااابح 

 ملااااااى القاااااايدي عاااااا ال عتفيمااااااب اإلمااااااالب هااااااب: ساااااال ير

  ل اااااااايه الساااااااااليي اإلمااااااااالب ماااااااار ال تداااااااادق التفيمااااااااب

 هاااااذا هاااااب الخااااايإه  ال الد اااااالعم ال  ااااايع فااااام ساااااالاء

 العع  ااااااااايا عااااااااار التفيماااااااااب ملاااااااااى قااااااااايدي االماااااااااالب

 عبيشاااااي بشااااا ب عااااايلبلا فااااام تدااااادق الالعتغ اااااياا التااااام

 اإلمااااااااالب ال خاااااااذني تداااااااد ني فااااااا ذا العن  ااااااام  الساااااااي ر

  ر نالدااااااظ فسااااااالف الع اااااايب سااااااب ب ملااااااى االقتصاااااايدي

 فاااااام االمااااااالب ق اااااايع لت ااااااال ي  باااااايى ديةاااااال هناااااايك

 هاااااااال ذلاااااااك فااااااام اليئ سااااااام الساااااااب  ال عاااااااالد ساااااااالي يه

 ملاااااااى ال اااااااديل فااااااام  د يناااااااي ل الاةسااااااا الاااااااذي ال اااااااعف

 فاااااام تداااااادق التاااااام العتغ ااااااياا عاااااار بساااااايمح التعاااااي م

 بسعاااااااااااالب  تعلاااااااااااق ف عاااااااااااي ال االقتصااااااااااايديه يعال  ااااااااااا

 الداااااااادق الن اااااااب التعاااااااي م ملااااااااى الال اااااااديل العاااااااالا ر

 عااااار الااااايغب فعلاااااى ميل اااااحه العصاااااداق ح  ب ااااايل بسااااايمح

 ملاااااااى دائعاااااااي ال اااااااالء  ل ااااااام  ر دااااااايالب االماااااااالب  ر

 االقتصاااااااااااااااااااااايد ح الالعتغ ااااااااااااااااااااااياا العع  ااااااااااااااااااااااياه

 ال الت اااااال ي الاااااى  دتااااايج  نااااال نةاااااد ف نناااااي الاالةتعيم اااااحه

 الار قااااااديل الا  ااااااي مل ااااااحيف    ااااااي   ااااااالر الار التدساااااا ر

 ملاااااااى  بعاااااااي بااااااايلعالا ره    اااااااي صااااااالح ملاااااااى   اااااااالر

 الساااااااليي لإلمااااااالب ال   اااااايل العداااااايالالا عاااااار الاااااايغب

  بااااااايز اإلماااااااالب دالي  ر  لاااااااى نفسااااااال النااااااااله لت اااااااال ي

 اظسااااايي خاااااالب عااااار االقتصااااايد ح ارزعااااايا ا نااااايء    اااااي

عااااااااي  رناااااااال العااااااااالا ر ملااااااااى التاااااااادام يتسي االساااااااابي ه

 مل ااااال عاااااحزار هاااااذه تااااا   ي سااااا  الر   اااااف هاااااال  سعاااااله

 العشاااااااايي عل معلاااااااال عاااااااادخالب نيد ااااااااح عاااااااار اقتصاااااااايد ي

 دالي ذال اإلمااااااااااااالب   ااااااااااااالر ار بشااااااااااااي  العساااااااااااات بل ح

  مااااااااااااااالب الااااااااااااااى  تدااااااااااااااالب  ر الدالر عال ااااااااااااااالممه

  ال السااااااااااالب ح العنيصاااااااااااي   اااااااااااخب  ااااااااااا ر تساااااااااااال  مه

 ار عال ااااااااااااادي العصاااااااااااااداق حه  ف خساااااااااااااي اال ةيب اااااااااااااح

 عبيشاااااايل مالقاااااال لاااااال   ااااااالر  ر  ةاااااا  ال ااااااالب االمااااااالب

ال  التنع ااااااح رر سااااااالي ي مفاااااا الخيصاااااال التنع ااااااح ب  ااااااي ي

 ارال اااااايع فاااااام اإلمااااااالب عساااااايمدل دالر تااااااتب  ر  ع اااااار

 التباااااااااااادالتسي بت الياتساااااااااااايه الالد يت ااااااااااااح االقتصاااااااااااايد ح

 عاااااار الاسااااااعح شاااااايائ  تشاااااا ب ال صاااااابدا العتسااااااييمحه

 اال عساااااااتعع ر اال قاااااااياء  اااااااينالا ار السااااااااليي العةتعااااااار

 التتعدااااااااااالي العي اااااااااا حه الفتاااااااااايل خااااااااااالب عشاااااااااايهد ر

 االقتصاااااايد ح االال اااااايع ماااااار االسااااااتعالب فاااااام  اليغبااااااح

 االساااااااااالاق الديلاااااااااح التبااااااااادالتسي العع شااااااااا ح الاالداااااااااالاب

 االمااااااااالب ماااااااار هنااااااااي اتداااااااادق الانااااااااي ماااااااايبه بشاااااااا ب

 هاااااااااذه اهتعااااااااايب ملاااااااااى سااااااااا  ي الاااااااااذي االقتصااااااااايدي

 ملاااااى االقتصااااايد  تي ااااال الاااااذي لآل اااااي  نظااااايا الشااااايائ 

 عزدالةااااااح العسعااااااح دالي  باااااايز الهنااااااي العااااااالا ره د اااااايل

 االزعاااااااايا ادايل فاااااااام تدد اااااااادا االقتصاااااااايدي لإلمااااااااالب

 اخبااااايي عتيبعاااااح  ي اااااق مااااار التاااااتب االخبيي اااااحه لاااااىاالال

 عالاةستساااااااي بنتااااااايئج الالتعي اااااااف االقتصااااااايد ح االزعااااااايا

 ت ااااااالي العاااااادى التدة عسااااااي لسااااااي التصاااااادي العداااااايالالا

 الععلالعاااايا ن ااااب  ي ااااق ماااار ال ااااتب ذلااااكه فاااام النةاااايح

 العصاااااااااااداق ح السااااااااااايمح ب عيناااااااااااح الةعساااااااااااالي الاااااااااااى

 اعاااااي الالاقاااااره ايل ملاااااى فعاااااال دااااادق بعاااااي الادي تااااال

 الععيفاااااح اداااااداق فااااام االماااااالب اباساااااتخد فساااااال ال اااااينم

 الفااااااااايد   يفاااااااااح ملاااااااااى اال ةااااااااايبم الالتشااااااااا  ب ة ااااااااادا

 الالعؤسسيا الالعةتعر

 الامااااااالب اقتصاااااايدي امااااااالب الااااااى الديةااااااح هنااااااي ال ت اااااا 

 االداااااااداق بععيلةاااااااح اسيساااااااي ععنااااااام عتخصاااااااإ سااااااااليي

  نااااااال  ااااااادالا. ةالانبساااااااي بعختلاااااااف االقتصااااااايد ح الالظاااااااالاهي

 االماااااااااالب دااااااااايب ار نااااااااايى عاااااااااي سااااااااابق ملاااااااااى بنااااااااايء

  د ااااااق لااااااب إلناااااال ال   ااااااي  دتاااااايج الساااااااليي االقتصاااااايدي

 العسناااااااامه الصاااااااادفم ععااااااااي  ي عاااااااار الع لالبااااااااح الداااااااادالد

 الت اااااااال ي عةااااااايب فااااااام الععااااااابه عااااااار ال   اااااااي ال دتااااااايج

 عاااااااار ارهاااااااب. االمالع اااااااح  اااااااالادي الالت ه اااااااب الالتااااااادي  

 قااااااايديل امالع اااااااح  داياا الاااااااى الديةاااااااح هاااااااال  لااااااال ذلاااااااك

  تساااااااات عي  اااااااام ب فاااااااايءله العؤسساااااااايا هااااااااذه ادايل ملااااااااى

 الالعالةاااااااالدل الالخبااااااايل ال فااااااايءل ذاا االمالع اااااااح ال اااااااالادي

 ظاااااااااب فاااااااام خيصاااااااااح االمالع ااااااااحه العؤسسااااااااايا  ااااااااعر

 االعاااااااي  خلاااااااال الال الالالظ ف اااااااح التيق اااااااح ععاااااااي  ي غ اااااااي 

 اللااااااااااإلدايل ه التع اااااااااا ر فاااااااااام الالاساااااااااا ح الةااااااااااالد عاااااااااار

 عااااااااار االساااااااااتفيدل فااااااااام غيلباااااااااي  ب اااااااااي دالي االمالع اااااااااح

 االداياا   اااااااار الهااااااااذا العالةااااااااالدل الع ااااااااحماال ال اااااااالادي

  عاااااي الفااااايإه ت ااااايفؤ عةااااايب فااااام  ب ااااايل تداااااد يا اعااااايب

 عاااااااار ال   ااااااااي  هعلااااااااا الساااااااايب ح االمالع ااااااااح االداياا  ر

 اشااااااا يل يا الااااااى ادى الهاااااااذا اإلمالعاااااامه الععاااااااب يععااااااي  

 عاااااار العي اااااا ح الفتاااااايل خااااااالب شااااااسدنيهي د   ااااااح الاسااااااعل

. ميل ااااااح بعسن ااااااح االدااااااداق عاااااار التعااااااي م  ااااااعف خااااااالب

 الاااااااى  دتااااااايج السااااااااليي االماااااااالب ار سااااااال ير. د  رالبااااااا

 الاااااااى ال دتااااااايج تدد اااااااداه االدايي ال  ااااااايع فااااااام ت اااااااال ي

 االمالعاااااااا ر دمااااااااب ال دااااااااد ق مصاااااااايي امااااااااالب قااااااااينالر

 عاااااار  تعاااااايعلالا ار بع ااااااداليهب  صااااااب  دتااااااى بيلععلالعاااااايا

  الععلالعااااااااااح  دللااااااااااالا الار ا باااااااااايه بساااااااااايمح االدااااااااااداق

 ل اااااام الصااااااد دح بيل ي  ااااااح  الةعسااااااالي الااااااى ال الصاااااالالهي

 د   اااااال الااااااى الندتاااااايج التنعاااااااليه بااااااداليه البماااااااال   ااااااالب

 االداياا ال االمالعااااااااامه ال  ااااااااايع فااااااااام  ب اااااااااي ت اااااااااال ي

 ق ااااااايع فااااااام  ب ااااااايل سااااااالب ح تيا عااااااايا الاااااااى ادا التااااااام

 اتداااااااااايد  عااااااااااييس ار الااااااااااى  دتاااااااااايج فسااااااااااال االمااااااااااالب

  ااااااع ف دالي عاااااار  ع لاااااال لعااااااي اال بااااااي  داليه الصاااااادف  ر

 التدساااااااااا ر الد ااااااااااالقسب الصاااااااااادف  ر دمااااااااااب فاااااااااام ةاااااااااادا

 االهااااااااب التداااااااادي ال ب ااااااااى بهالعااااااااي بيلشاااااااا ب اال اااااااايمسر

 خاااااااالب عااااااار ساااااااالاء االمالع اااااااح االداياا تتعيعاااااااب   اااااااف

 الهاااااااذه ال اااااااالاديه عااااااار االمالع اااااااح العؤسسااااااايا عااااااادياء

 هاااااال نفسااااال   ااااايح الاااااذي الالساااااؤاب االهااااابه الن  اااااح هااااام

 فاااااام ميل ااااااح  ب فاااااايءل العالةااااااالدل البشااااااي ح ال ااااااالادي هااااااب

 عالةااااااااالدل ال  ااااااااح دل ااااااااح هااااااااب االمالع ااااااااحه العؤسساااااااايا

 هاااااااااذا ال ب اااااااااى العؤسسااااااااايا  هاااااااااذه ادايل البااااااااا ر ب نساااااااااي

ال ااااااااالادي  هاااااااذه عااااااار نساااااااتف د   اااااااف االهااااااابه التسااااااايؤب

 فااااااام العسن اااااااح   يفاااااااح نيسااااااا    اااااااف  االع اااااااب  بيلشااااااا ب

 هاااااااااذه عااااااااار نساااااااااتف د   اااااااااف االمالع اااااااااح  العؤسسااااااااايا

 هاااااااذه خاااااااالب سااااااااليي اماااااااالب ت اااااااال ي فااااااام ال فااااااايءاا

 الاخت ااااااايي االماااااااالب ملاااااااى الالتي  اااااااز ال يدعاااااااح ه الفتااااااايل

 فااااام االهاااااب التدااااادي عاااااي  الاةااااال هاااااال االدايل فااااام اال فااااا 

 الاااااى الل ااااايء ختااااايب فااااام سااااال ير اللفاااااا. السااااااليي االمااااالب

 رال ااااااااايع الصااااااااادف ح التشاااااااااي عيا ت اااااااااال ي  اااااااااياليل

 العاااااايعل ره ال ااااااينالر دل اااااال عاااااار الاخااااااياةسب الصاااااادف  ره

 تداااااا الصااااادفم الععاااااب   اااااالر ار عظلاااااح تداااااا الةعلساااااب

 لعااااايب ٥٠ يقاااااب العااااايعل ر قاااااينالر اللااااا س االماااااالبه قاااااينالر

 .العالدد الععب قينالر ٢٠٠٤
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لقاء مع الدكتور لؤي اللداوي من أهم أطباء واستشاريين الدم في سورية 

 والعالم
 سااالي ح فم الدب الاسااتشاايي  ر   بيء  هب عر اللداالي لؤي د تالي

 للد يل الالعسعح ارساااااايساااااا ح العسر عر ال   عسنح تعتبي لبالالعي

 العةيب هذا فم بيزالا الذ ر السااالي  ر ار بيء عر العد د ال الةد

لذ ر  ال اااااااعر الار بيء ال   عسنح مظعح لني  ال ااااااادالر الا

 ال  ف  ب هب السااااااالساااااار زهيل عةلح الت ا ال بم للعلف عتيبعتني

  ععااب الااذي اللااداالي لؤي الااد تالي الاادب  عيال  خصااااااااايئم

ستشييي  ميد القد ببي  ين يه ه يفاليد عشفى فم الدب ب عيال ا

 لؤي الد تالي. دعشاااق فم الخيصاااح م يدتل الافتت  للال ر عؤخيا

 دصب  ب به٢٠٠٠ بعيب دعشق ةيععح فم ال    ل ح عر تخيج

 ملى الدصااب ال يبيره فم الد تالياه لدياسااح دياساا ح عندح ملى

 فم معاب  عاي به٢٠٠٦ مايب الادب  عيال فم الاد تاليال ديةاح

  لى ٢٠٠٩ ميب انت ب  ب العر ةيععم ال سااتيذ  بيدق ساانغيفاليل

 عشااااافى فم الساااااي ي ح الدب  عيال فم الزعيلح ال  عب بي  ين ي

 معااااب  ب العر به٢٠١٠ ماااايب ل فيبالب فم الةاااايععم انتيي

 العل ح عشااافى عنسي عشااايفم مدل فم الدب رعيال  يساااتشاااييي

د.  ال  د. ه يفاليد عشااااااافى فم ال خ يا ب يعنغسيب فم ال زاب ق

لداالي ديل ب  ر ال بب الت عح الزالاج ق  ةع ر  نصااااااا  ال  ةدا عس

 دب  عيال ددالق لعنر التديل ب بسذه ال  يب الزالاج ملى الع بل ر

لدب ف ي  عيل ار فيب لدى اليا  ح  التالسااااااا ع يه ال العنةلم ا

  شاااااااعيا لر العنةلم الااادب ف ي  دعالر اربالار  اااير  ذا فع ال

  دااد  صااااااااي   ر عع ر  تزالةااير مناادعااي  ل ر  ال باايلعيله

 تعنةب عر  عينم  لسي د يتل    ااااااام د نسي ال بيلعيل ار فيب

  ف دهي ععي العنةب  شااااااا ب الدعياء الدب  ي ح ت خذ د ق الدب

 الدب الصالب تالقف بيلتيلم ال الدب  الم ح فم االنس يب ح ال العيالنح

 يبار  العر شد د  لب  لى  ؤدي بداليه الهذا الةسبه  ةسزل لبعل

 مي ااااح العي ل  ةعب ععي ال ديب تعالا ال ادتشاااايء  سااااب 

 مند  ب ي بشااا ب الةل يا نسااابح ز يدل  لى بيإل ااايفح لإلنتينياه

 فسال التالسااا ع ي لعيل بيلنسااابح  نل ال ال ااا . العي اااى هؤالء

 فم العشااااااا لاح ت عر د اق الاليا  اح الادب  عيال عر آخي نالع

  تالس ع ي فيال تن سب  لى الهم للخ ي ه الع النح السالسب  مداد

 الب تي الفي ساااالساااب دساااي  ملى العي ااا ح العشااا لح ت الر د ق

  ب تيه سالسب دسي  ملى العي  ح العش لح ت الر د ق تالس ع ي

  شاااااااعيا للتالسااااااا ع ي فلااااااار دااااااايعالر ارب  ال ار   اااااااير ال ذا

 ال فاااااااب  ااااااا تم  ر فعع ااااااار تزالةاااااااي ار الل ااااااار بااااااايلعيل

 دب ن ااااااااب  لااااااااى ال دتاااااااايج ال باااااااايى بيلتالساااااااا ع ي عصااااااااي 

 الةسااااابه فااااام الدد اااااد نسااااابح لز ااااايدل  اااااؤدي ععاااااي ي ااااايعت

  عاااااي ر عااااار مااااادل فااااام  تيسااااا  الزائاااااد الدد اااااد الباااااداليه

 قلب ااااااااحه رعاااااااايال  ااااااااؤدي ععااااااااي ال لاااااااا  ع ااااااااب الةسااااااااب

 ال ع اااااااار. الساااااااا يي الااااااااداء مناااااااال ال نااااااااتج الالبن ي اااااااايس

 يدااااااالر تدل ااااااب  ي ااااااق ماااااار ب تااااااي التالساااااا ع ي تشااااااخ إ

 فسااااام الفاااااي للتالسااااا ع ي بيلنسااااابح  عاااااي ال سيبااااايئمه الخ اااااي 

 ديلاااااح اللاااااد ني. التشاااااخ إ لت   اااااد ة ن ااااال لفداااااالإ تدتااااايج

 نت ةااااح الةناااا ر منااااد الاااادب اندااااالب الهاااام منسااااي ناااات لب  ين ااااح

  ر نعلااااااب ف عااااااي الاااااازالة ره دب زعااااااي باااااا ر التالافااااااق ماااااادب

 ساااااا   ملااااااى عالةااااااالد باااااايالت ر هااااااال الي اااااازالس ميعااااااب

 الهااااااااال البشااااااايه عااااااار ٪٨٥ مناااااااد الدعاااااااياء ال ي ااااااايا

 تالاةااااد داااايب فاااام   ةيب ااااح الاااادب زعاااايل عااااي  ينااااا  ذا  داااادد

 ال عتبااااااي. غ يباااااال داااااايب فاااااام ساااااالب ح  ال الي اااااازالس ميعااااااب

  هاااااااب عااااااار الااااااازالة ر مناااااااد الي ااااااازالس ميعاااااااب تدل اااااااب

 سااااااالب ح ارب  يناااااااا عاااااااي فااااااا ذا الااااااازالاجه قباااااااب الفداااااااالإ

   اااااااااالر  ر ادتعااااااااايب فسنااااااااايك   ةااااااااايبمه الار  العيعاااااااااب

 الالدل المناااااااد الالااااااادهه ع اااااااب الي ااااااازالس   ةااااااايبم الةنااااااا ر

 الالدتااااال بدلااااا الةنااااا ر دب عااااار ةااااازء  تساااااي  ارالب الاللاااااد

 الدعاااااب الفااااام العيعااااابه هاااااذا  اااااد   اااااداد بتالل اااااد فت اااااالب

 الاااااااذي الةااااااازء) العشااااااا عح ار اااااااداد هاااااااذه تعباااااااي التااااااايلم

 الةناااااا ر دب الندااااااالب التااااااؤدي( الالةناااااا ر ارب باااااا ر  صااااااب

  ي ااااااق ماااااار هااااااذا تةناااااا  ال ع اااااار الاااااايدبه فاااااام العالتاااااال

 لعنااااار( D Anti) D ع ااااايد  بااااايل الديعاااااب ارب  م ااااايء

 . ار داد هذه ت ال ر

الدب ف د  شااايي الد تالي اللداالي  لى  ر  الج  عيالالعر د ق م

مالج عي ااى العنةلم هال بيرساايس مالج النالبيا ارلع ح التم 

عر فص لح العاليف نياه بيإل يفح  قال حغيلبي عي تت ل  عس نيا 

قيئ اح  خذإلةياء فدالإ ال بيلنساااااااباح  ال  عي  لداليله   ديا ا الل اي

ت يي ععي لعي ااااى التالساااا ع ي فيلعالج ارساااايساااام هال ن ب دب ع

 م يء العي ل  ال ت ل  ؤدي لز يدل نسااااابح الدد د فم الةساااااب 

 . دال ح خيلبل للدد د لخفل نسبح الدد د فم الةسب

 عي بيلنسبح للعالةيا الةد دل ف د  صب  بيإلع ير  خذ ن م العظيب 

 العاللدل الةذم حالة نيا فم الخال ي  التعد بةلم عر عي ل العن

 .ت الب بتالل د دب  ب عم ب اميدتسي للعي ل ل العرللدب 

نصااا دح  لى  ب  نساااير ب ةياء  د. اللدااليالةل  الفم ختيب الل يء

ي لععيفح نساابل ال ي يا الب ل الال ي يا  CBC فدإ الدب ساانال  

لدب  ع ر الدعي الالصاااف ديا رر ايتفيع نسااابح هذه الخال ي فم ا

ي   ال  العع رلددالق ةل يا قد ت الر قيتلل  ال ؤدي  الر مي ااا  

 .ل شف العب ياللح فم ديب اتفيد سي بسس
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 خدمات مميزة على مدار الساعة وكادر من أهم وأكف  األطباء في سورية

 عتبي  اااا  الع الر الارنف الالدنةيل  دااااد  هب  

االختصااايصااايا الدسااايساااح لعي ت اااعنل عر دقح مند 

سي عر  عيال  ةياء  ي مع عي  تبع ب ةيادم ال ب 

سالاء الفيئ ح الخ اليل  ال العتالس ح الالخف فح الللدد ق 

عةلح زهيل السااااالساااار  ااااعر نشااااي سي    ي  ةيا 

 هب ال  فاا  العتاايبعتسااي للعلف ال بم ل اايء خاايإ عر 

  بيء الع الر الةيادتسي العد ي اإلدايي لعشاافى الع ر 

يد الاالذر التخصصم الالةيادح التةع ل ح الد تالي مع

ال يدي الذي ب ر  ر العشاااااافى تخصااااااصاااااام بيعت يز 

ال سااااااات باااب دااايالا الع ر الاالذره الاالنف الدنةيل 

الالتةع ل حه الال  ست بب ديالا  خيىه الذ ي  الةيادح

ت ساااااااسااااااااا فم   ٢٠٠١ال ٢٠٠٠ميب  ر العشااااااافى 

بيختصاايصاايتسي العالةالدل ال  ير لسي اسااب ساايبق قد عيه 

ل ال التب تغ  يه الل ر  اااااااعر ارذر ال ارنف الالدنةي

الةيادح التةع ل حه ال ب هذه الديالا الاالختصيصيا 

عسعااي  ااينااا الداايلااح ال ب عتساايه عب نااي  ر   نععااب بسااي

ساايمل  ٤٨تساات بب ف   العني ح الةياد ح لعدل  العشاافى

ل حه  عي العي ل الذي  دتيج  لى مني ح لفتيل بعد العع

 ال لح ال  ع نني اسااااااات بيلل رنل فم هذه الديلح  تالة  

اختصيصم  ستلب ال سبه الال  ع ر قبالب الةالد  ب   

عي ل خييج مر اختصااااايصاااااني للعني ح ال تب تدال لل 

 . لى عشفى آخي

لح  د. ال يديال ال ااااااا    نال   نايء ق ايعناي بععل اح لداي

ادتةني لي ي آخي ن ل  عر  ب   آخي عي ااااااا ح ال 

الالع س   الدخالب  لى الععل يا لن خذ استشييتل الي  ل

ة دل للعي ل صااد  ه الذلك بسدف الالصااالب لديةح 

الالخدعح ال ب ح هم ارسيس لنديفظ ملى اسب العشفى 

 اااااااعر هااذا االختصاااااااايإه فعر العع ر  ر ن الر 

ل ذاتسااي لنع م نت ةااح ناايةدااح عتشااااااااايي  ر باايلخبي

فع ال عي ل بديةح لةيادح تةع ل ح نداللل  الععتيزله

ال شيي .ل ب   التةع ب ال  ب ديلح لسي  ب بسي العختإ

 اااااااى العشااااااافى هب عر بيلعئح عر عي ٣٠الةالد   لى

عديفظيا  خيىه الالصااالتني ديلح خييج دعشاااق العر 

فدصسي  لبني استشييل عر  نت ةحعتيددل ردد ار بيء 

 ب   آخي لنصاااااااب لديلح العي له الدتى  اااااااعر 

تشاايي ني بيلي يه عنالهي  ر العشاافى   عي ااى  الدظال

ال تسااااااات بب ا بيء تدي   ةدد بيلع س  ب اال بيء 

 ني  سعيف ملى  نل لدال  يف .دس  اختصيصسب ف  

سااايمل ال اااعر ال يدي  ب   اختصااايصااام  ٢٤عداي 

سبح  لى  اذن ح  ال م ن ح عؤهب لل  يب بععل ياه دتى بيلن

بساااااااب   التخد ي فسال عع ز الععظب العشاااااااي ب تددق

التخد ي الندر ملى الع س لد ني  ف ااب   بيء التخد ي 

العع ز ره ب ي عشاااااافى تخد ي  فب صااااااغ ي نيديا عي 

لعشااااااافى تتدعاااب  ااايعاااب النت ةاااح   الر عالةالده الا

 .الالعسؤالل ح   العالر بتدال لل  ل ني

 

 ر بدا ح العشفى  ينا عالف ح ةدا الان ل ا الا تسبا  ال شيي  لى

لعع ز دتى الصاااالا للخييج العشاااافى سااااععح دساااانح ب يديهي ا

ال صااابدني نسااات بب عي اااى عر خييج ساااالي يه التتع ز عشااافى 

ال غلبسب  الع ر الارذر التخصصم بخبيل   بيئسي الاختصيصسب

 ينالا  سيتذل فم عشفى العالاسيله اللد سب  ال  الخبياا  ال لح 

لعي ل التدي س قد به البيل بر السدف ارهب لد ني هم خدعح ا

ر خدعح اساااااعك الاساااااب العشااااافىه ت ال البيلع يبببشااااا ب ععتيز 

الالعي ل ذاتل مندعي  ةد نت ةح بيلعشااااافى ن الر   سااااابني اساااااب 

العالةالد ر  عر العشفى  ر ةع ر ار بيء  ال  د.العشفى اليفعح

اختصااااايصااااايا عت يعلح عر بع اااااسيه لذلك  ب الديالا عع ر 

سيه ملى ساااااااب ب الع يب   تم العي ل  يغ  بةيادل  ععيلةت

بتدال لل  لى الد تالي  يسااااي ل  الب بسيه ن الب  البداليني    يارنف 

نخدب العي ل بشااا ب  ف ااابه الل س عر ال اااياليي  ر   الر 

ب لد ل م يدتل الخيصاااااااح ل ب  ب   ععل تل الخيصاااااااح ف ب عنس

عيالر عر  ني ال نت  بم   في ق بعلالعي اااااااايهه الهذا  عنم  ن

 .ةعيمم

 

البيلنساااابح ري عي ل  تب اساااات بيلل لد ني  ذا ادتيج تخد ي نع  ل 

 يعلحه الال ع نني التعيالر  الالفدالصياياه اللد ني تخ    شب  ح فال

لح عر عشفى آخي  ال فم ديلح استشييل ف   البعدهي  تب البا بيلدي

لك دساااااااا  اإلع ين يا  مدل  ال ال الذ ني العسااااااااي بيسااااااات يمت  ذ 

ف د لفا  ر العشااافى خيإ الال  العر د ق الصاااعالبيا.العالةالدل

 لفحه الالدصاااااايي الت البسااااااب  ميبه ع ر  ر نتعيعب عر عشاااااافى 

 الاست ياداالقتصيدي ملى سالي يه النعينم عر ن إ فم الععداا 

ح الخ ااااالمر .ارةسزل ال ي ةساااايز  تب تالف يه ال  د ق اليب 

العساات بل ح للعشاافى  شااف  نل  يغ  ب قيعح قسااب خيإ بيرشااعح 

الديل ي  العالةالدلهالل ر ال تتالفي العسااااااايدح الهذه هم االع ين ح 

ال يدي  نل بيلنسااااابح قيب د. ب الل يءالفم ختي.التالسااااا ر غ ي عةدي

للعدسااااايا العساااااتخدعح فم الع ر فسم غ ي ع ااااايل  يلعح  الةد 

عنى التدساار فم ارال اايع بشاا ب اهتعيب الاسااتخداب المني حه  عي ت

 .ميب دتى نست  ر ت د ب خدعح  يف ح

 



 

  

 

 13 اليف ستايل أفكار ومهارات

 طرق منزلية إلزالة البقع العنيدة عن المالبس الصوف

تتساا  العالبس العصاانالمح عر خيعح الصااالفه 

 عاااي تتب بر بااايلب ر العزمةاااحا فعاااي هم ال يق 

الفبيل لتنظ ف العالبس  العنزل ااح الساااااااسلااح الالعي

 العصنالمح عر الصالف 

 خطوات إلزالة البقع على المالبس الصوف 3

عر السيبب عسااااااا  الب عح النيتةح مر سااااااايئب  -١

ه بيستخداب عنشفح اليق بحعنس  ح  ال    للتالب عيصب

فال ح عصااااااانالمح عر ال عيشه نظ فحه  بب تيبلبب 

فال ح  ين ح بعدلالب عؤلبف عر  عب يا عتسااايال ح 

عر سيئب الغس ب الالخبب ارب ل الالعيء الفيتيه 

 عر التيب ا ملى الب عحه دتبى تزالب.

تين ر ق عح العالبس الصاااااااالفه فم داللم  -٢

ف الغسااااااا اااب عدتالم ملى العااايء ال نظب باااييد العي

التدي ااك.  تبب التخلبإ عر العاايء  الل  فه عر

فم الدالله لش ف ال  عح بعد ذلكه بالسي ح 

 العيء الععزالج بيلخبه  بب بيلعيءه  ب التةف ف.

ت  اام عيدلح التةف ف بلفب ق عح العالبس  -٣

يب النظ فااحه بيفق للتخلبإ عر  بعنشااااااافااح الدعااب

ملى س   صل  العيء الزائده  بب تيتيك ال  عح 

ل للس ح فم ع ااير  تعيب ا مر  شاااااااعااب الاءه بع ااد 

 الشعس العبيشيل.

 

 لكلّ بقعة منّظف مناسب

باا اار  دااعااي الشااااااااافاااايه  ال الااعاا اا اااايج  ال عاالااعاار  -

بيساتخداب فال ح عصانالمح عر ال عيشه العبلبلح  اردذ ح:

 عز ب الب ره تيعس  الب عح.ب

 ت لب   القهوة والشوواي والحليب والشوووكوالتة:بقع  -

هذا النالع عر الب ره اساااااااتخداب فال ح عصااااااانالمح عر 

ال عيش الخيل ح عر النسااااااايلحه عبللح بعنظف الغسااااااا ب 

فيلتي     فيتيه عر العسااااااا  بيفقه  عيء ال بيل العخفف 

ا. ل ره  ذا الزعا الب عح ق  عح بيلعيءه الالتةف ف  خ ي 

 الةيهز.العالبسه  يستخدب عز ب الب ر 

لنزع ب عااااح الاااادب مر ق عااااح العالبس  بقع الوووودم: -

ه بيسااتخداب عنشاافح  ال  الصااالفه عر السيبب عساا  الب عح  الب

ح خيل ح عر النساايلحه  بب تيي ب  عنشاافح  ين ح بيلخبب  عيصااب

ارب ل غ ي العيخفبفه عر العسااااااا  بيفق عر الدالاف 

انشافح بيلعيء البييد لالداخبه  بب تبلبب ع  لى د  ه لعسا  عةدب

قبب الغساااا ب بيتبيع تعل عيا العني ح العدالنح ملى ب يقح 

 العالبس.

ر  البقع الدهنية: - بلبلح بعدلالب ع الب تيساااااااتخدب فال ح عي

عر  ع ت ر عتسااااااااايال ت ر عر الخااابب ارب ل العنظبف 

الغسااا به إلزالح الب عح الدهن بح بيفقه عر الديإ ملى 

 لفيك بب الععب ملى ادتالاء الب عح.مدب العبيلغح فم ا

 



 

  

 

 14 اليف ستايل ديكور المنزل

 نصائح للعناية بالنباتات المنزلية
 التجدد روح إ فاء أردت ما إذا تمادهعاع يمكنك رائعا   خيارا   يعد المنزل في النباتات اقتناء أن شك ال

 النفسية الراحة على رؤيتها تبعت كما الهواءع تنقي العطرية والزهور فالنباتات منزلكع على والتغيير

 ازدهارهاع أوج في دوما   لتظل خاصة رعاية المنزلية النباتات وتتطلب بالسعادةع وُتشعرك واالسترخاء

 ..اآلتية نصائحال اتباع خالل من ذلك قتحقي ويمكنك

 

 كيفية ري النباتات المنزلية بحكمة

 العنزل حه النبيتيا يي فم اإلفيا  مدب العسب عر

 النبيا لنالع الف ي   بد عح التيبح س ي ح ملى الالععب

 شااا نل عر الزائد فيليي ي بحه التيبح تصاااب  دتى

 ال يلعي نعالهه ال ميقح النبيا بةذالي ال يي  لديق

  لى بعد تدتيج ال  نسي  عنم هذا ي بح التيبح  ر

بيه المل ك الييه تك  الانم  ر    ااااااااي   االنت تي بي  ن

 غعيهااي  تب ال دتى تصاااااااي فه تداايابف عزالدل

 العالا بيلعفر الةذالي  صيبح  لى  ؤدي ععي بيلع يه

 ف   التيبح سااا ي ح عر    اااي   الت  د المل ك النبياه

 فم ذلك  تسااااااب  ال دتى الالزهاليه ارالياق دالر

 .بيلعفر ال صيبتسي ارالياق فسيد

 

أهمية عدم اإلفراط في تعريض النباتات المنزلية 

 للشمس

النبيتيا العنزل ح تعي ااااسي ل ااااالء الشااااعس لتؤدي تت ل  

معل ح التع  ب ال ااالئمه لذا عر العسب التي  ز ملى عسااتالى 

يتياه فيلنبيتيا التم ال اإل ااااايءل العدى تسااااال  سي ملى النب

تدصاااب ملى قدي  يفم عر ال اااالء تصاااي  بيلشااادال  الال 

تنعال بشاا ب صاادمه ال ذا تب اإلفيا  فم تعي  ااسي للشااعس 

يفسي ععي ساا ؤدي  لى تدع يهيه ال نصاا  فساا عزز ذلك عر ةف

الخبياء مدب تعي ل النبيتيا رشاااااعح الشاااااعس العبيشااااايل 

خيصااااااح فم فصااااااب الصاااااا فه تفيد ي  لةفيف التيبح العالا 

النبياه  عي فم الشاااااااتيء ف ع نك ال ااااااار النبيتيا فم  قي  

ع ير  صاالل  ااالء الشااعسه ال نصاا  خبياء العني ح بيلنبيا 

تم ال تدتيج  لى التعيل بيلبدء فم زيامح نبيتيا الظب ال

للشااعس بشاا ب  ب يه قبب االتةيه  لى زيامح  نالاع النبيتيا 

العنزل ح ارخيىه التم قد تدتيج  لى يمي ح بشااااااا ب   بيه 

دتى  تسااااااانى لاااك تعلب   ف اااح االمتنااايء بااايلنبااايتااايا الفسب 

 ادت يةيتسي عر ال الء

 



 

  

 

 15 أزياء إطالالت المشاهير

 موديالت تنانير منقطة للمحجبات

 النسيي   الالا تنيس  تصيع ب مدل فعنسي غ يهيه مر عختلفح ص ديا لسي العن  ح التناليل

 عدالنيا ب  الالا بيالستعينح الذلك  يقه بعدل تنس  سي ال ع نك سالاءه دد ملى الالل ب

 عدتشب عظسي ملى للدصالب العدةبيا الفت يا عر لل   ي  لسيب عصدي  ينا التم العال ح

 .ارالقيا عختلف فم لك   عنيس  قال ن 



 

  

 

 16 مو ة أحذية

 2022اللون البرتقالي .... ألحذية خريف 

 البيت اايلم باايللالر  دااذ ااح عالد الا تتناايغب

 بشاااا ب العالبس عختلف عر ٢٠٢٢ لخي ف

 لدى ب الل بيز اللالر هذا ال ر خيصااااااح. ميب

  ةالاء    باقب  رنال العايلع اح العايي ايا ععظب

 الى ال  ااااااافم البسةااح ملى تبعااق خي ف ااح

 ال. ارنظيي  خ ف عشااااااايقي    يبعي   العظسي

دي  العالساااااااب لسذا اردذ ح هذه بينتعيب تتيدب

 ال عال  ةي ئح بن الش تع بزا ال نسي خيصح

 .لسي ع  ب ال فن ح



 

  

 

 17 لقاءات خاص

الصيدالنية  سعادتها:ن قهرت المرض وتغلبت على الصعاب وسعادة اآلخرين م

 سمر الصومعي مثال القائد اإلداري والمواطن النموذجي

 يونس خلف.
لب تغيدي فيع عؤسااااسااااح التةييل الخيية ح الذي تشااااغب ف ل 

سنالاا الدي  ملى سالي ح   القيداعسعح عد ي الفيع   لح 

العؤساااااساااااح التم عر  اللى  دعلح الد يل العساااااتعيل فم هذه

ت ع ر اردال ح الالعساااااااتلزعيا ال ب ح دتى مندعي  عسيعسي 

ق عا دامش شااايا  ر الد يل المندعي لب ت ر ال يق سااايل ح 

 .سيفيا  لى دعشق الن لا اردال ح مبي  يئيل ال الشر

 ينا الاددل عر  الاديني اإلداي ح الال ن ح الذ ر  دي الا  ر 

  انتصااايي بدد ذاتل ي اإل ةيبم الالتغل  ملى الصاااعيالصاااب

ف ينا عستعيل عر العيعل ر فم العؤسسح يغب س  يل قسد 

 ل ق بسي ع يب العالا ر النعالذةم الال يئد  العؤسااااسااااحهملى 

الهم الصاااا دالن ح التم ساااايالا ب ر آالعسي  الع يلمهاإلدايي 

عيالي  مدل  الآالبعر ةيميا ال   سي ملى عسااااااااي قديت مدب 

 ال ملنا ير لدا بيإل عير الالاةسا عيل السيالنيس التس

 .شفيءهي عنل

لب تن ساااااااي للعيل الذي  خفتل مر عدب سي لتب ى صااااااايعدل  

فا ميب  سي العةتععسي مندعي ا تشااااااا عيب  هل  ٢٠١٧القال ح  

 صاااااايبتسي بعيل السااااااي ير فم اليئح ال عنى الل ر ب يادل 

تن  ر ف سي  اللبةيبح العالج الشيقح التصع ب قييا خالل ت

يغب صعالبح العالج مر الععب اإلدايي الالخ يي الاستعيا 

 .ج دتى التعي ب للشفيءفم العال

 عيل قسي ملى ت تصااااي لب سااااةلتسي التم النةيح قصااااإ

 مر  خفتل الذي للعيل  العي   تن ساااااااي لب فسم الساااااااي ير

سي عدل لتب ى عدب  نا قال ح ال صااااااااي  العي للعدب ر ت الب ال ي

 ب ر  ينا العشاااا لح ل ر  ب يا    ير بيلشاااافيء   عينم)  يهب  

 عر ال ب هلم ال  عيال ح الةيميا سااااااي ي ملى  ني ال تف  يي

 بع دل ال غيئبح  ني ال للعسااايمدل الع ت  ال العنزب فم  زالينم

 ارسااااابي   دد  ينا الساااااي ير بعيل  صااااايبتسي ه( منسب

 ععينيل  ر لسي تب ر د ق الخ يي معلسي تالسااااااار فم العسعح

   نيء داللسي عر العي  ااااا ر ارشاااااخيإ اليؤ تسي عي اااااسي

 صاااااااد اح خادعايا لت اد ب مز عتساي عر زادا العالج تل  ساي

 العالج لتالف ي ةسالدهي ف اايمفا السااي ير عي ااى تساايمد

 ارهيلم مر العيدي الع ء التخف ف عةينم بش ب للعصيب ر

 ذلك التالةا العالج لتل م دعشاااااااق  لى الالصاااااااالب الععينيل

 عد نح فم السااااالي ح ال ب ح الةعع ح ست ساااا  فم بعساااايهعتسي

 الصد ح الخدعيا الت دب الص يدلح   بيء ت ب الالتم الدس ح

 دالي تالسااا ر  لى الساااع سي عةينم بشااا ب للعياةع ر العختلفح

 ال صااالي عي ااى لععيلةح عيا ز الفتتيح النشااي سي الةعع ح

قدي ار فيب تالدد ال عيال ال لالي في لك. ار ياف ال لذ  ال

 است فنيهي مندعي الصالععم سعي  حالص دالن عر الدق  لل

 عر اآلخي ر سااااعيدل ت الب  ر (السوووووسوووون زهرة) فم ال الب

 . سعيدتم

 .لغيره السعادة يهيئ من هو فعال   فالسعيد

 



 

  

 

 18 لقاءات خاص

جعلها ُتبدع بصناعتها...الحرفية أسمهان تترجم شغفها  لإلكسسواراتحبها 

 بقطع رائعة

تختلف ارمعاايب ال اادال ااح عر عسنااح رخيى الال  

 شااتي  ملى عر  ععب بسي  ر   الر خب ي الل ر 

عر عيالي الالقا   تساااا  الخبيل التز د عسييتل 

صدي دخب لذا  ع ر  ر ت الر ارمعيب ال دال ح ع

سي بشااااااا ب ة د  لذ ر  ت نالن عد د عر ارفياد ا لل

عةلح  ال بدمالر بصااانعسي. الللدد ق    ي  ةيا

 عر نشي سي العتيبعتسي الدائعح  زهيل السالسر

الديف ح  سااااااعسير عدساااااار عر ل يء خيإ عر 

عديفظح الالذق ح التم تععب بصااانيمح التصاااع ب 

اال سااسااالاياا الهم خي ةح ععسد فنالر. د ق 

دااد  سااي  ر شاااااااغفسااي الدبسااي ب نااا فم باادا ااح 

لال ساااااااساااااااالاياا ةعلسي تبد  بل ال ينا تععب 

لصااااااايل  عععبه القيلا: معب بسذه الديفح عنذ 

الل ر عر  الق سااانالااه ال بساااب   ١٩٩٤ميب 

القتصيد ح التم تع شسي سالي ح ال البه الظيالف ا

 صااابدا  معب لالددي العر العنزب  عشااايالع 

 .صغ ي

 

 

ا ال  ااادا  ر لساااي مااادل عشااااااااايي ااايا بااايلعسيةااايناااي

الالععييله الشاايي ا لعدل ميع ر بععيل الزهاليه 

الدائعي لسي عشاااااايي ح بععيل "صاااااانر فم سااااااالي ح" 

بةع ر دالياتله ال ير لسي عشاااايي ح    ااااي عر الع ت  

داعسااا  نال عالب" بيإل ااايفح لعسيةير ال لعح اإلقل عم "

بيمي ح الزايل السااااا يدح. ال شاااااييا  لى  نسي تصااااانر 

دساااا   اإل سااااسااااالاياا  دال ي  بتصاااايع ب الق ر نيمعح

 ل  الزبالنح ال  يفا قيئلح: بعد اشتيا م بيلعسيةير 

 صاااااابدا ال لبيا تزداد التدالب عر عشاااااايالع ب تم 

لدى اغل   الصاااااااغ ي  لى عشااااااايالع ة د الععيالف 

البيلنساابح للعالاد العسااتخدعح فم اال سااسااالاي  الزبيئر.

 شااااااافا عدسااااااار  نسي عالاد نيمعح الغ ي ع لفح ع ب: 

ره "الساااااااناايسااااااااب الاردةاايي" الالقااا  مةااي  الةع 

بيإل اااايفح لصاااانر الخيز ع ب الخلخيبه الالساااانيسااااب 

الارسااااااياليه ال  دا  ر ال لبيا الاإلقبيب ة د عر قبب 

 الفت يا ب يفح ارمعييه بيإل ااااايفح  لى التالاصااااام عر

 .العنزب

 

 

 اإلبداع ينبع من ذاتها والشغف أي ا طرابيشي الحرفية التي بنت ذاتها بدعم والدتها

عيف ارمعيب ال دال ح ب نسي فر ال بداع تنةذ   ل سي الفت يا بشاا ب ت 

الفياغ التيعتبي خيإه التع ب لسر فيصااح إل بيا ذاتسر العة القا 

هذه ارمعيب الفن ح عر ارمعيب التم  لزعسي الدقح الاالبت يي رنسي 

تيعبي مر العالاه   عي  نسي فيصاااح ة دل لتدسااا ر الدخب الللدد ق 

 عر نشي سي العتيبعتسي الدائعح  هيل السالسرعةلح ز    يه  ةيا

ل يء خيإ عر الديف ح نالي  ياب شاام التم تععب بصاانر التصااع ب 

 .ميب ١٦الال يالش ل عنذ  اال سسالاي

ال  دا  نسي تعلعا العسنح الات نتسي لالددهيه ال ينا تيى  ي  ح 

معب الديف  ره ال دبا الف يله القيلا:  نل بدمب عر الالدتم بد ا 

 صاااااعب عالد الا عع زل تنيب  مةي  الزبيئره الععبه ال صااااابدا 

البعدهي  صاابدا اتل ى  لبيا معب خيصااح عر الزبالر ال يى عيذا 

 .ذالق الزبالر الاللالر  ل  ع ب: 

 ر الععب ت الي  العي بعد  البه  يشااااافح  ر هذا  ال  دا  ياب شااااام

الععب  عندسي يادح ارمصااي  الالصاابي التفي ط ال يقح الالشاادنيا 

د د للهدتى  صااااب  ةزء عنسي ال  ر عي الساااالب حه بسااااب  دبسي الشاااا

 .تذه    الر ععسيه الت  ف  ف يي ال  ش يء ةد دل فم  ب عيل

 شاااااااييا  لى عشااااااايي تسي عر الع ت  اإلقل عم دد  سي الفم ختيب 

"ب  د ني" الععيل الزهاليه   ااااااايفح  لى ععييل الشااااااا ياتالر 

الالةعع ح الشاااي سااا ح عر العي ز ال  يفمه الععيل "الخ ي لل ب" 

 نسااي دايل ااي ت الب بتاادي ا  ال ف فاايا فم ةعع ااح الالئايبه  اللفتااا  لى

المبيا مر دبسي الشااااااغفسي للععب ععسب لعي   اااااا فالنل عر  ف يي 

 .الع زاا ةد دل للععب

 
 عماد رحيمنجاة 



 

  

 

 19 إعالن شركة الطاقة الخضراء



 

  

 

 20 لقاءات خاص

 ...أهمية األمذية الصحية في حياتنا اليومية وكيفية اختيارها

 دظى تخصااااإ التغذ ح الملب الغذاء ب هع ح  ب يل ملى العسااااتالى العيلعم 

فح  نيء   ي غذائم ال يت ز هذا العلب بيرساااااااايس ملى ب نظيا  لز يدل الالمم ال

 .ى ةسد صدم الععيفى عر ارعيالالتغذ ح السل عح للدصالب مل

غذائ ح ل ب عر ارفياد د ق   الب  غذ ح بت د ب العشااااااااليل ال  خصاااااااايئم الت

ارصاااااااديءه  ال العصاااااااايب ر ب عيال عزعنح ال ذلك بعي  تالافق عر  ب عح 

عةلح   ةيا العيل ال الديلح الععي حه الالصد ح للشخإه الللدد ق    ي

 خصاايئ ح  ل يء خيإ عر  ااعر نشااي سي العتيبعتسي الدائعح زهيل السااالساار

خي ةح ةيععح ال لعالر الخيصح قسب التغذ ح فم ميب  دب   التغذ ح  ندا بسيب

ه الديصااااالح ملى عيةسااااات ي بتغذ ح اإلنساااااير الالدع يا عر الةيععح ٢٠١٠

يساااااح سااااايب ح ب ساااااب التغذ ح بةيععح ٢٠١٤اريدن ح بععير  دب ه  عي معلا عي

ساانالااه ال شاايفا  ٦ خصاايئ ح تغذ ح لعدل  ٢٠١١لب ٢٠١٠البعق بدعإ 

 ٢٠٢١الدتى ميب  ٢٠١٦لعسااا يي عنذ ميب ملى دع يا عشااافى تشاااي ر ا

ال لى  ٢٠٢١بيإل اايفح  لى  خصاايئ ح تغذ ح فم عشاافى هشاايب ساانير فم ميب 

 .القتني الديلم

خل ااك " التععااب ملى ت ااد ب ف يل التغااذ ااح لعااد ااد عر البياعج باايل نالاا ع ااب

فتيل يع اااير الب نا  خالب بلة  ي  نيء ال اليالني عر  "بيلب ا عر بيال ساااب

التغذ ح  ف يل الال لق ١٠ الساااااااايمحر يهيب الز ر  ب  الب  نسي  ينا ت دب ع

الذلك  ااعر ف يل  سااعيي السااالقه المعلا  عندالبح  ب ح فم شااي ح ساا تم 

ساانت ره الديل ي   تصااي معلسي ف    ااعر عشاافى هشاايب  لعدل الدالائ حفييعي 

 .العالةالدلسنير فم الع يدل الاإلشياف ملى الديالا العي  ح 

ال شييا دب    نل عر العؤسف  ر  سعم  ب ارشخيإ  نفسسب  خصيئم 

تغذ ح  ال  ععلالا تدا هذا العسعىه فيلتغذ ح ل سا بدمح الال عال ح ظيهيل 

الندر نتعيعب ععل العر ال ياليي التيال ج بيلبلده هم ملب ب ب دالب العيلبه 

هذا العلب هال  لل بيلشاا ب الصااد  ه العي تب تنياللل ف   الاالمتعيد مل ل  ااعر

 ن يإ  ال ز يدل الالزر للشااااااخإ بب  تنيالب دعي تل عر ارعيال بشاااااا ب 

 .داليي

ال ال اادا  نل بداليني ن الب الالقيئم الل س مالةم ف   دساا  الديلحه فع ال 

ر ال اااااااياليي  ر ن الب ب ن يإ الزنله رر مندعي  زاليني شاااااااخإ ل س ع

صد حه  العي ل  ن إ الزنل ب ب ال يق فعر العسب  ن يإ الالزر ب ي  ل

الال  نتج منسي ديالا ن صاير ز يدل الزر غ ي عسات يل فيلدياسايا تؤ د  نل 

عر العع ر  ر تسااااب   عيال فم العساااات بب    ي ب   ي عر ت ب ا الالزره 

  الر ف ل بدانح  ال ز يدل الالزر الل ر ندر عر التنال ل  ننم ال  م م تدف ز 

بديلتل العي  حه بد ني نعلب  ر ععدب  ن يإ الالزر  يتب  بععي العي ل ال 

لز يدل الالزر ال  ب تز د   الف عي  خإ ز يدل الالزر فعر العسب ععيفح السب 

ال ي  ح ز يدل الالزر بد ق نز ده دالر  ر نتسب  ب ذ ح ال ل  ال با شدعم 

ي ااا حه لذلك  ة   ر نختيي  يق صاااد حه عر العلب  ال نتساااب  بعشاااي ب ع

ح ف   بعي  خإ التغذ ح  نني ملى ارغل  ن الر بديةح لز يدل ال تلح الع ااال 

الالالزر. ال  دا  نل بيلنساااااابح للتغذ ح العالة ح فسال ميلب بدد ذاتل العسب ةدا 

سالاء بعد الععل يا الةياد ح لدى عي ى اراليابه  ال الخت يي نع  التغذ ح 

التم تشااااعب  الق  "التغذ ح الس ااااع ح"  ه الدائعي نسااااعر بعصاااا ل العنيساااا

 نفم ععدي تفع ب ععدي" الهم    نبال الفبديالا الت الر  عي مر  ي ق " 

عسعح ةدا رخصاايئم التغذ حه اللسي خل يا عع نح تختلف دساا   ب عي ل 

 .لله الهني  بعي   الر دالي التغذ ح العالة ح النستخدعسي

 ر العي ااااى الذ ر  عينالر عر" ينسااااي الذ يا    ااااي االخصاااايئ ح د ب  

سااااالء  السااااي ير"  ة  تغذ تل بيلغذاء الساااال ب الصاااادم ال  ف ح التعيعب عر

عر ف دار الشاااااااس حه ال ة   ر نتددق مر   التغذ ح لد سبه عنسب عر  عينم

الساااااااعياا الدياي ح العالةالدل بيلتغذ حه الل ر  ة   ر نعلب عر   ر ت تم 

يه  نشااااال يا ) يبالهي دا( ه دساااابه السااااعياا الدياي حه  ي مندعي ن خذه

  ف  ساااعيل ملى الع س عي  سب هال ١٨٠٠  لذلك ال  سب بيلي ة ب  بيالت ره

ساااعيل دياي ح ه العر  دد  سااابي   بيا الالزر بيلدع يا  ١٨٠٠تتالزع اب 

 . ر ت الر الدع ح غ ي عديالسح بش ب ة ده الن الر ملى ديا ح   ر نةدهي

 

 

ا  يف الصاافح بيل ب   فسال ال   ت  ملى  ال  ع رالنبسا دب    ر  خصاايئم التغذ ح 

الصااااافل تغذ ح تعنر انتشااااايي االالياب اال تشااااافم عر عيل ال ل ه بب قد تسااااايمد فم 

صاااااا دتم لةع ر نالتددق منسيه   د تدساااااا ر الديلح الهذه عر االعالي العسعح التم 

 عي ب نا د.  ندا ملى الةالد  ع يا عر  الخي ئح.العي ااااااى ابتعدالا مر الععلالعيا 

نالمح القل لل ال ع ح ل س بفتياا عت  عحه  يلعي  الةد دياسااااايا ملع ح  لى ال عيب الع

هاذه اللدظاح لب تنفم اهع اح تعادد الالةبايا عر التا   اد  ر الصااااااا ايب ال ال اب  ديك 

دصاا يا عيايله ال سااب  عشااي ب ه ااع حه الايتفيع الشاادالب ال ال  حه الندمال بتنيالب 

مدب شياء العنتةيا اليخ صح ا عتعددل ب ع يا قل لحه عر  ياليل االنتبيه  لى الةبي

ال عر مندهي سنةد الفيق ب ر ع ير الع ير  خي فسذه غ ي صد ح القد ت الر عغشالشح 

العنتس ح الصااالد حه المدب شااياء عنتةيا عةساللح العصااديه بيإل اايفح لالبتعيد مر 

فم بعل الديالا تساااااااب   إلنلح تةي   االمشاااااااي  العندفل اال العل نح اال العساااااااعن

 ٢٠ الةد ةساااب غ ي ةساااب  ي ان يإ الزر  اه الا دا انل الالالزره الهذا  ااايي ةد

  لال هذا خ  ي ةدا اللل ا يي سلب ح ملى صدح الةسب الهم غ ي عدبذله لذلك اتعنى 

  ر ال تنةيالا الياء هذه الشعيياا التم تيالج للتغذ ح

سي مر شاااااااي  العيء ار بعل  ندا عر خالب دد    ا دا اختصاااااااايصااااااا ح التغذ ح

بت بب  عب العيء لذلك ال عينر عر ا يفل شيائ  الل عالر  االشخيإ  عينالر الصعالبح

  ااااااافم  ععي عنعشااااااااي اال تعد د اللبر ب ع ح عر العيء الر تنيالب  الالنعنر ال سي بعي

لذلك    العص ي ب ع يا  ب يل  زالدني بيلس ي الال  عالل بش ب  يعب مر غ ي  العيء

ايتفيع دعل العيء قدي العسااات يع عر دالر عبيلغحه فع ال عي اااى ننصااا  بشاااي  

ل تي عر العيءه التدد د السالائب ل س سسبه الل ر ننص  ا  ي  ٣البالب ننصدسب ب خد 

العيد ره اعي عي ااى قصااالي ال ل ح اال قصااالي الع االح  لةشااخيإبل تي ر النصااف 

ه   ال ب   العشااااااايفال لب ح  ة  االنتبيه ل ع ح الساااااااالائب العتنياللح بعي بتالافق ياي 

 ير ال عيب فم الععدله  ة  تنيالب السااااااالائب قبب الت الر السااااااالائب ععنالمح الت خذ ع

البعد تنيالب ال عيب بنصف سيمحه التنيالب الخ يي دائعيه الل ر ال  عد الةبح اسيس ح 

التنظ فل ب ع ح ة دل.    ااعر ال البه الانصااد ب بت شاا ي عي اع ر ت شاا يه عر الخ اايي

لعي الن زه ع ب " ا  ب يل خ اليلالةيهزل لسي  الالةبيا تنيالبد. دب    لى  ر  النالها

العخلبه الخ اايي العالةالدل فم السااندال ش" الارهب عر ذلك ار دي نفسااسي التم ت الب 

بتد ااا ي هذه الالةبياه التساااب  العدالىه ال ذلك الديةل الديايله الندمال ب لتنيالب 

الصااااالد حه القدي ال عيب العد ااااي عنزل ي لسااااالعح الةسااااب الالنظيفح الالتع  ب العدل 

ى صااااادتني. الختعا دد  سي د دب   ب اااااياليل العسااااات يع  ة  مل ني  ر نديفظ مل

االبتعيد مر تنيالب اي شمء  زمج الةسب ع ب نشال يا  يلب ي ي العسلالقحه  عي  ة  

تناايالب اللدعااح الدعياء الالب ل الالاادةاايج التم تدالي  ع اايا  اايف ااح عر البيالت ره 

نيال ١٠٠الال الةد بد ب  ب العسااااااااب فسال عةعالمح عر السااااااا ي يا التعد بيلعئحه الت

 الع حه الاف ااب انالاع العسااب ت يس ةالدتل بيلع اايداا التم تدال ل ع ب ع اايداا ةي

تدا معي السنحه  لة فيببيلعئح "مسب العلالك"  عي  عنر عنعي بيتي تنيالب العسب  ٨٥

ع يل ال ة  ابعيد ار فيب منسيه ال ب غذاء عصنر مر نع  الغذاء   ال ذلك النالدلز

ندر اعي عالةح عر االعيال  لةسااااف إلنلالغيبمه الالتعسااااك بنع  الغذاء الشاااايقم 

 .الالعتنيه ح

 نجاة عماد رحيم 



 

  

 

 21 مطبخ وصفات شهية
 السوريةفتوش على الطريقة  

 المعروفةع الشامية المقبالت وصفات أشهر من الفتوش طبق يعتبر...  السورية الطريقة على فتوش

 دائما   سفرتك على وقدميه طريقتنا على جربيه وصحيع لذيذ جانبي كطبق الغداء سفرة على ويقدم

 المقادير

 :الصلصح -

 علع ح  ب يل ٢ اليعير:دبس 

 علع ح  ب يل نيشف:نعنيع 

 (علع ح  ب يل )د ب  اليعير:

 عالمق  ب يل ٣ الز تالر:ز ا 

 علع ح صغ يل التفيح:خب 

 دس  اليغبح عل :

 (دبيا )ع  عح ٣  عي ب: -

 (ي س )عفيالب خس: -

 (دبيا )ع  ر ٣ خ يي: -

 (دبح )عفيالب ١ البصب: -

 (دبيا )ع  ر شيائ  ٣ الفةب: -

 (يبر  ال  )عفيالب ب دالنس: -

 يبر  ال  ارخ ي:الزمتي  -

 (يبر  ال  )عفيالعح الب لح: -

 (يغ ف )ع  ر العدعإ العيبم:الخبز  -

 

 طريقة التح ير

اخل اااام الخااااس الال عااااي به الالبصاااابه الالخ ااااييه فاااام الماااايءه 

الالفةااابه الالب لاااحه الالب ااادالنسه الالزمتاااي القلبااام الخ اااياالاا 

 .ععي  

 .ي م ة دا     فم ع النيا الصالإ فالق الخ يي الد

اساااا بم الفتااااالش ب  باااايق الت ااااد ب ال ااااعم الخبااااز العدعااااإ 

 .الاليعير ملى الالةل القدع ل

 

 



 

  

 

 22 مطبخ نصائح غذائية

 عمة؟درجة الحرارة اآلمنة لطهو األطهي  ما
 نص  خبياء التغذ ح بعدب االمتعيد ملى ش ب ال عيب اليائدتل ال ععل ف  ه للت  د عر تعيب ال ساله العر 

 النل آعني  للتنيالبه  ذ  ة  الت  د عر تعيب ال ساله الالصالب ال عيب لديةح الديايل الداخل ح اآلعنحه 

ال عيبه التعيب ن ج اللدالب  ر سالعحبيستخداب ع  يس ديايل  سال ال عيبه  النسي ال ي  ح الالد دل للت  د ع

 .الالدالاةر ال  بيق الب له الغ يهي عر ار ععح

: ال عيب الةبيا لععظب اآلعنح ال سال ديةيا  ل ك

 البقر لحم - :المخلوطووة واللحوم المفروم اللحم

 /فسينسي ا ديةح ١٦٠: العجل ولحم وال ووووووو ن

 ١٦٠: الال فتااح الساايعبيغي -. عئال ااح ديةااح ٧١

 الووديووك -. عئال ااح ديةااح ٧١ /فسينسااي ااا ديةااح

 ٧٤ /فسينسااي ااا ديةااح ١٦٥ :والفراخ الرومي

 وال وووووووووو ن الطوووازج البقر لحم. عئال اااح ديةاااح

 ديةااااح ١٤٥: ق ر  ال شاااااااايائ  -: والعجوووول

 .عئال ح ديةح ٦٣ /فسينسي ا

: ال يعب اليالعم الالد ك ال يعلح الدةيةح - :الدجاج

 -. عئال اااح ةاااحدي ٧٤ /فسينساااي اااا ديةاااح ١٦٥

 /فسينسي ا ديةح ١٦٥: الاليسااتال الدةيج صاادالي

 الارقاااداب الااادةااايج  فخااايذ -. عئال اااح ديةاااح ٧٤

 ديةااح ٧٤ /فسينسااي ااا ديةااح ١٦٥: الارةندااح

 /فسينسااي ااا ديةااح ١٦٥ :واإلوز البط -. عئال ااح

 بداخب  ينا سالاء الدشالااه -. عئال ح ديةح ٧٤

 ٧٤ /فسينسي ا ديةح ١٦٥: خييةسي  ال ال  الي

 ١٦٠ :البيض أطباق -: الب ل. ٤. عئال ح ديةح

: الب ل -. عئال ااح ديةااح ٧١ /فسينسااي ااا ديةااح

 اللحوم. ٥. الالب اااايل الصااااااافاااايي  تةعااااد دتى

: الشاااااااياليعي  ال اليالعم الد ك بالاقم - :المقطعة

. ٦. عئال ااح ديةااح ٧٤ /فسينسااي ااا ديةااح ١٦٥

 ديةاااح ١٤٥: الساااااااعاااك - :البحريوووة المووو كوالت

 اللدب  صب  دتى  ال عئال حه ديةح ٦٣ /فسينسي ا

 الةعبيي -. الشالك عر بسساللح ال نفصب عسع ي ه

 لؤلؤ ي   اللدب لالر  صااااااب  دتى: البدي السااااااي ير

 دتى: الالةندالفلم البدي البل  العديي -. العسااع ي  

 الشااااااا ااااب العيالدم العداااايي -. العداااايي  نفت 

(Scallops :)العساااع ي    ب ل اللدب  صاااب  دتى 

 .الصلبي  



 

  

 

 23 تحقيقات خاص

 
 التحرش يقتل طفولة أبناءنا

عر الظالاهي الشاايئعح  التديش الةنساام  صااب 

هذا النالع عر  فم السااااااانالاا ارخ يل التزا د 

العنف الخيصااح بعد الدي  التم تعي ااا لسي 

د ماادد داايالا ال القه البالد الالدظنااي ازد ااي

التديش  الالساايقحه الالعنف ار  ي شاا المي هال

فيب د ق شااااااسد مدد  ب ي عر الةنساااااام بير 

 الةنسااام التديشالعةتعر تعيل  بنيئسب  لى 

ملى اليغب عر صااااعالبح هذا الشاااامء القبيدتل 

ناايه ااك مر ارلب الااذي  يافق ال فااب لفتياا 

 ال لاح الدا  العزلاح الالنفالي عر  شاااااااخايإ 

 .مدل

الالالدار اللةالء  لى  ب   نفسااااااام   ة  ملى

العيامااايل ال فاااب ال بعااايده مر عن  اااح القالع 

لد ر ادت ااااااااينل بع دا مر الدي د ح الملى الالا

 ساااااايل   ال ااااااي  الالعنف.  الال: لعيذا   الب 

العتديش بيالمتداء ملى يالح الةساااد بييء  

لعيذا   يا هذه الديالا فم  العني هذا  غ ي 

  ذلك لعيذا  صاااااااب  التديش عر  نيس ت يي

الشاااامء الع  ي بيل فب  ال  عي هالالعتديش بل  

صاااي  بير فيب ال فلح اآلر    ي ديالا االغت

الخعس الالعشاااااااي  عاااي ب رتتياالح  معاااييهب 

سااااااانالاا ال ر    ي ارهاااايلم  تعاااايعلالر عر 

العتديش ب ي  ح الخالف عنل المدب عالاةستل 

خالفي عر  لعل ف ااااااا دح. هني نالةل ساااااااؤاال  

 ب!  العر خالب لةهيلم  ال تخيفالر ملى  الالد

دد  م عر عيب يا  ععلر فم داي ار تيب   در 

 فاايب الااذ ر  تب التديش بسب لم باا ر    ي ار

عر قبب  قيبيئسب   الب ارهيلم ب يسااااااايلسب  لى 

العغتص  لعيذا نبتعد  الال  الاةسالرداي ار تيب 

الندعم   فاايلنااي عر  نالاةساال  مر الخالف الال

ب شااااااا ي عح  ال تف يالر  ء هذه الةي عح البشااااااا

 صااااااابدا التغ يا ب ةسااااااايد   فيلني القتلا 

ذا ارهيلم بياءتسب لعيذا الن عر هذه الديلح لعي

 ! س تالر مر الدق ال  ر ال     ب لسينسب

 

علوووووووى العكوووووووس يجوووووووب التعامووووووول موووووووع 

المتحووورش بطريقوووة وهوووي عووودم الخووووف 

 :منه وتطبيق قواعد السالم التالية

 ةااا  ال ااار دااادالد عااار ارشاااخيإ الغيبااايء -

 الارقيي . 

عالاةسااااح العتداااايش بدعي ااااح الااااذاا ماااار  ي -

 .امتداء

التدااااادق  لاااااى الالالاااااد ر ب اااااب صااااايادح  ذا -

 دااد ارقاايي  صاادي عالقااف غ ااي  خالقاام عاار 

 . ال الغيبيء

ال ناااتب امعلاااالا ملاااى  ااايق التالم اااح: تعي اااف 

 -ال فااب ملاااى العناااي ق العدظاااليل فااام ةساااده 

تالم اااح ال فاااب باااير   اااالب بتباااد ب عالبسااال  عااايب 

مااادب تصاااال ي ال فاااب ميي اااي  لال اااير - ي  داااد 

تعلاااا ب ال فااااب  -لتساااال حعاااار  ااااعر العاااازح الا

التدااادق بصااايادح المااادب ال اااذ  الن اااالر بساااذه 

دع نااي ة ااب المااده  ة اايب عاار هااذه  ال الامااد قااد

 .الةي عح
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 24 فنون فنون وآداب

 مسرحية القناع

ارستيذ  :اآلراء حول المسرحية

بسااااااايب ساااااااع د عدي  فم فيقح 

تدد ا ال سااايي: هذه العسااايد ح 

مر الاقر العي ل فم هذا السااااااار 

المر ةزء عر هعالعسااااي التم 

 .تدصب لةع ر النسيء

بي:  ير ارسااااتيذ ساااال عير شااااي 

معااب يائر ل ر  ااير فم بعل 

 .بلبس ال نيع السلب ح

ن اااااايب مد يل عدي  الياقإ 

فم فيقاال ال ساااااااايي: تداادق فم 

الباادا ااح مر العسااااااايد ااح المر 

الاااادمب الااااذي تل اله عر الز يل 

ح ال  ااايفاااح فم ال  ااايفاااح العاااد ي ااا

الالذق ح البيإل ااااااايفح  لى  هع ح 

الععااب الااذي   يح الاقر العي ل 

 يي بعد هذا السااار ال شااايح ارف

السااااااالب ااح التم تد   بعخ لتسااي 

العنسااي التعيي  عاايب السااااااااييق 

تيبر  نل ال الاليغبح فم الت ي  ع

فم نسي ح دد  ل  نل معب عع ز 

نية  الالةل تد اح  لى الز يل  ال

ال معيب ال  يفح التم تتبنى  ف يي 

تشاايح الاقر بعل ارشااخيإه 

الالةل تد ح لةستيذ عةد صييب 

لالذق ااااح  ل  اااايفااااح فم ا عااااد ي ا

تعاااايعاااال بسااااذه لتشاااااااة عاااال الاه

 .ارمعيب

 

 ريم سلمان

ال يت   :عساااااايد ح ال نيع ت ل ف

عاااااااااااعااااااااااادالح  الاااااااااااياداااااااااااب

الااد تالي عدعااد  : خياج ماادالار

  سعيم ب بصب

ساااااااعاادق النالس فيقااح  : مااداد

 ال سيي الياقصح

ععااااب ل ب اااايب ا الج ا فااااي خااااد : 

)السااااييق( ع عيي الشاااابلم دالي 

)العينس( هذه العسيد ح سل ا 

ال الء ملى ديب الفتيه بعد سر 

 ي مل سي  ف يي التم تسااااااا  ٣٠

سلب ح الال  س لبلالغسي هذا السر 

 .اللب تتزالج بعد

تاادالي  دااداق هااذا الععااب دالب 

فتيل تساااا ر عر  خ سي لالددهعسي 

الهاام تااعاالااااك بااعاال الااعاااايب 

الالصااااااا غااح ال ر الفتاايل تيغاا  

لدالب  اليالبي لتغ ي عسيي  للسفي

سي الل م تسي  عر عةتعر  د يت

 نعتساااي بااايلعاااينسه العر قلااا  

سيد ح الددق الفم قل  هذه الع

 دخب مل سي السااييق ل ساايق عي 

لد سي عر  عالاب ال لذ عر بعدهي 

باايلفياي ل ر  ااينااا عداايالالا 

الفتيل    يل عر  ةب  غياء هذا 

الساااااااييق ل م  ت ي  عنسي ل ر 

ا بيلفشااااااب ةع ر عديالالتسي بيء

 .رر السييق  ير  ن ى اليف ا

دد  ل بشاااا يه الد ااااالي  خيتعي

 .الةع ر في ق الععب

 



 

  

 

 25 ثقافة ثقافة وفنون

 األسد للثقافة في الالذقية...أدب وشعر وفن دار

 

 ر للعالساا  ي دالي  ب ي فم  ال  د ارسااتيذ صاابالح

العي ز ال ر الفيق اليالساااا ح  قيعا مدل دفالا 

الياب االيعن ح عنسيه اليقإ الالعزفه الفيقح ال 

التم تع زا باا دائسااي اللر ننساااااااى علت ى عدعالد 

العةير الذي  ير لل  هع ح  ب يل فم التشاااااااة ر 

الفنالر ملى العالس  ي لة فيب البيإل يفح رهع ح 

التشااااا  ل ح التم سااااال ا ال اااااالء ملى  بداميا 

 .الشبي  الالشيبيا

ال  يفح ل  ير لل   ي فم ز يد دالي العسااااااايح عي 

خإ الشااااااابي  ال خيى ف ينا هنيك ميالل ت

الذي زاد عر ةعيل ح  الالشااااااامء ار فيبتخإ 

العساايح هم العيالل التم ت دعسي فيقح ال ساايي 

 .الفيق  خيى

ت اااااااب الداي  الالشاااااااعي ح عي عر النيد ح اردب ح 

عةعالماح يائعااح عر ال تاا  التاايي خ ااح الال  اايف اح 

عنسي يالا يا ميلع ح ال دب ح  ساااااااتف د عنسي ال ياء 

بيد  ر فم عةيب ار د ه الهذا الشااااااامء زاد الال

الدتالاء الااااداي ملى  نالاع  ماااادد الزالاي نظيا

 .ال ت   يفح

 

فح ل  العي ز  داي ارسااااااااد لل  ي  تيبر فم ق

نشاااااي يا الفعيل ياه عنسي ال  يفم اللد ل مدل 

اردب ح الالعالس   ح الالفن ح الالشعي حه   يفح 

 لى دالياا اللغيا الالعساااااايح الذي   ااااااب 

ييه ال  دب    اااااي نشاااااي يا لل بيي الالصاااااغ

دعالا تالم ح. دد ني ارسااتيذ  يسااي صاابالح 

يئ س داي ارسااد لل  يفح فم الالذق ح مر  هب 

النشي يا التم   دعسي العي ز الهم نشي يا 

ح العتعددله ال شاااااااييك ف سي دالب مدل عتنالم

عنسااي )يالسااااااا ااي( اللااد نااي عسيةاايناايا الفيق 

لة فيب النشي يا  دب ح الشعي ح العالس   ح 

 .الفن ح

 

صااااااابالح دد  ل مر دالياا اللغيا التم التيبر 

  ااادعساااي العي ز الهم االن ل ز اااح الالفينسااااااا اااح 

الالفييساا ح الاليالساا حه ال ر اللغح الفينساا ح خفا 

ب  ز يدل االهتعيب بيللغح الت يل االقبيب مل سي بساااا

اليالسااااااا حه التم نساااااااةا الاقر ةع ب فم  دبسي 

 .ع زهي مر بيقم اللغيا

ح عنسي    ي العي ز لد ل نشي يا الدعالا تالم 

 ااااااد عيل السااااااي ير ال خيى  ااااااد تعي م 

العخدياا التم   يا ال صااااااابدا شااااااايئعح فم 

 . العني هذا

 شاااايي ارسااااتيذ  يسااااي  لى  نسب  الفم ختيب الل يء

ف اايي الدااد  ااح الالعالاهاا  عتبن ر  ي عستع ر بااير

ف يل ةاااد ااادل تخااادب ال  ااايفاااح الهب عر  ااادمعساااي 

ستعيايهي ال ر الز يل  ال سيمدهي ملى نةيدسي الا

لسي دالي  ب ي فم ادت ااااااير ةع ر الفئيا ال  يفح 

الشيبح التدمعسب ملى االستعياي عر  ةب ت ال ي 

د  لةد  الالفر  فح الصااااااانر ة ب عع ز عي ال  ي

 .لال را ال  يفحالميشق لتياق 
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  ...نفسي نتاجي قطعة من من قصيدة كدر: كلالشاعرة مريم 
 العريقة البلدة ابنة والجمالع التصميم فن في وتت لق والشعر الفنون بين واألمل الحب بين تمزج

 أدبي حوار بإجراء السوسن زهرة مجلة كدر( تشرفت مريم) واألم واألديبة والمعلمة الشاعرة صددع

 .معها إبداعي

 نفسكع من أنت؟ عن حّدثينا مريم أستاذة -

ااد التاام صاادد بلاادل عاار الصاادياءه ةااالهيل عاار  نااي-   تااف تتالسب

 الالد ااااااييل التااااايي   تخاااااالب ملااااااى التغفاااااال دعاااااإه بيد اااااح

 التيميمااااا اللاااادا ف سااااي قلبساااايه فاااام العي  ااااحه بااااب السااااالي ح

 قسااايا  النساااي ععااايف  بره التدف ااازا  يقاااح الديسااااه في تسااابا

ي  ملعاااامب   شااااعيع بااااؤيل فشااااعخا الالف ااااييه العناااايخم التصاااادب

 مشاااااق ملاااااى نشااااا ا البااااايئس. التتي اااااك زعااااار عناااااذ للعن  اااااح

 الشااااسيدل ملااااى دصاااالا زالاةاااام البعااااد ال عيلااااحه داااادب  ال ااااياءل

ةاااااا ال ناااااي العيبااااامه ارد  ديساااااا  ااااابب  ال ينال اااااح ااااا التخيب  حيبب

سااح الععااب  بيشااي  ر  ساايله قبااب  البلاادله ت لباا   ينال ااح فاام عديب

ااامه بااادمب ةسااادا ذلاااك ه مااايئلتم عااار  حالت اااد عنب  ل ااار الشاااكب

 الشاااااعيه قااااايل فااااام ال بااااادامي الهالا اااااح معاااااال عنااااايي بلغاااااا

 اردب ح. الالدياسيا الن د حه الال تيبح

 كانوووووت وكيووووف الشووووعر كتابووووة تمارسوووووين بوووودأت   متووووى منووووذ- 

 األولى؟ بداياُتك  

  ناااا ف اااد اراللاااىه ال فاللاااح عياداااب عناااذ مفال اااح  يناااا ا اااحالبد

 الدفااااظه ملااااى  ب اااايل قااااديل ال عتلااااك العيب ااااحه اللغااااح  مشااااق

 قصااااإ فااام  ف اااييي صاااالغ  دااايالب الباااد ا ال اااياءل  دعناااا

  فل اااح عدااايالالا بااايل بر الهااام الشاااعي  شااابل عاااي  ال قصااا يله

اااي  عدياللاااح لن اااب  ال لسااابه  قاااي   ناااا بعااار اإلمةاااي  مااار تعبب

اااا اإلمداد اااح العيدلاااح مالفااا بسااابه للتشاااببل  الشاااعيه بداااالي تعلعب

اار الارصاادقيء ارقاايي  بعاال بعساايمدل ي   عناام   بااي هااب ععب ساانب

 .الع فبى العالزالر الشعي ب تيبح ال خبيه البد ا

 موووا ثوومّ  الجمهووور؟ علووى نتاجوووك ونوافووذ   إصووداراتك هووي مووا -

  شعرك؟ في تتناولينها التي المو وعات

 ماااار" دلااااب ربعنااااالار "ةنااااال شااااعي ح عةعالمااااح لاااام صااااديا-

 ال بيماااح ق اااد عةعالمتااايره الهنااايك ه٢٠١٩ بدعاااإ هااادى داي

 العد ااااد نشاااايا قصصاااا حه ل ناااام الارخاااايى شااااعي ح  دااااداهعي

 السالساااره هاااذهه زهااايل عةلااات ب مباااي الالع ااايالا عااار ال صااايئد

اااي اإلل تيالن اااحه الالااادالي بيا. العالاقااار عااار الغ يهاااي  تالاصااالم  عب

 عاااار ان القااااي م ااااد ره لندااااال ف عااااالد الةعسااااالي عاااار العبيشااااي

 العسيةيناااايا ه٢٠٠٩-٢٠٠٧ الدعاااادانم فااااياس  باااام ادتفيل ااااح

 الدفاااااي العسيةاااااير سااااانالااه العياقاااااح العتتيل اااااح لعااااادل صااااادد

الع ااايبالا  بلااادله غ اااي فااام شاااعي ح  عااايسم  مااار ف اااال ه٢٠٢١

اااي التلفز الن اااح.  ذام اااح  الد ااايل د اااق عااار فسااام عال اااالميتم  عب

  تبااااا  عاااي الالةااادان يا ال اااذلك الارب للاااال ر الالشاااس د  تباااا

 نسااات ب: ))البياءتااال ساااعيدل العي ااام لناااي  ع اااد  ف اااببغااادم  لدلااب

 الةاااياح معاااق عااار البساااعح نخ اااف الصااابيح شاااعس فااام الدلاااب

  ر دالر نع ااام  اااب النشااا د القااار ملاااى نشاااالار اإللسااايب  ااايقإ

 ((السع د العي م قصح لنع د ال ص د  ب يا نةيح

 به؟ تعتّزين لك أدبي إنجاز أو عمل أكثر ما-

ح الل ر نفساااام عر  ق عح  نتيةم عر قصاااا دل  ب -  هه بعنالار قصاااا دل  عب

 ان  يع بعد لل تيبح بسي مدا رننم ه    يا بسي  متزب  هه الصااااااابيديا  ع ي

 لل تعيب ااا الذي اإليهيبم االةت يح بسااب  خساايا د ق ه ساانالاا داب

تسااي التم ال  بعااح ال تاا  عةعالمااح  ه بلاادتنااي  عخ ال تااير ال ع تبتم  اااااااعب

 آعيلم  ر  شاااااعي لنمةع هعي خيصاااااح لظيالف نشااااايهعي ت خي شاااااعي تير

عا قد اردب ح ال دالعم  هل ر ةفبا قد نفسااااااام فم اإلبداع هالع يعر تد ب

  لى الالعدبب  لديب  ار  ي الشااعيي ميلعم  لى  ميدتنم ال صاا دل تلك  تيبح

 بيلععي دلفا عي ب ب ارعالاج  ملى تسيدى لعي))  ف سي قلا القد نفسااااااامه

ب   س البعد ل نبل ذالائبني العي شااايبا الفؤاد شاااي  تساااع نم ندال الةلى  الساااب

 (( س  نم

؟ أثروا والذين لديك   المف لون واألدباءُ  الشعراءُ  هم من -   فيك 

ه تدا   ر عي  ب  قي  ال فاللحه عنذ نسعح قييئح  ني -  خيإ البشاااااا ب  ديب

 لغالي الصااالغ ةع ب التصااال ي صاايدقح مي فح ف سي قصاا دل ال  بح الشااعيه

نمه ة د  بب بع نله شيمي  الةد فال ق لا زعر  يب  قيئلسيه الفم  ير   ي تشدب

  ت  بي الديب ب ب عح الالشااايمي لذ يهي العةيب  تسااار ال    يل  ساااعيء هنيك

 الخيإ  سااالالبل  بت ي ل نل اليالدله الةدانل عي  العس ب ب مفالي بشااا ب

 ال يتب. الت ل د ف ب  فم س   ال الب  د    ي ه الاد بي   فيمال   ل  الر اللغتل
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ة أنك بما-  بالتربية واألدب الشووووعر يؤثر كيف وشوووواعرةع ُمّدرسووووّ

  بينهما؟ التالقي نقاط وماهي والتعليمع

 الالععلب ارد اا   الهعااي ه تباايدل ااح مالقااح الارد  التيب ااح ب ر -

 ال  ب عنظالعح لتعز ز الالساااااااعم الغي ح النبب السدف الددل تةععسعي

 النالي عشاااعب  دعالر فتياهعي ه  النفالس فم الاإلنساااين ح ارخالق ح

 ه الةسب ظالب عر التخل صااسي الع الب  نييل  لى  سااع ير ال الععيفح

ي   ارد     الر الد ر  عر قي  مر التالاصاااب لل  ت   ذلك ف ر عيب ب

ف النيشاائح ارة يب  ه الاهتعيعيتسب الهعالعسب هالاةسااسب ملى الالتعيب

 ه عي اردب ح تةيبتل ال غنم ةد دل  بدام ح ف اايءاا  عيعل ت ععي  ف

 لغال ح ذخ يل  عندل ه الشااعي خيإ البشاا ب  ةنيساال ب ب ارد   ر

 الشاادب  الععلالعح   صاايب ملى  ع نل ساايئغي    ساالالبي   ال ذلك الععيف حه

 . العتعلع ر انتبيه

 واإلبداع؟ للكتابة خاصة طقوس لديك وهل الشعر؟ لك يعني ماذا-

 عر  ةعلسي التعيهم  ال صاااا دله الب ر ب نم يالد ح انصااااسيي حديل هال-

 شااااغيف التسااااتال ر ميالقم فم الدعيء عةيى تةيي دعم صااااع ب

ي لل تيبحه مندي خيصااااح   الس الال قلبم.   فةؤني دالر  لسيب هال  نعب

اا    ي العي اسااااتئذاره ساااايبق ر التم العيب  ال ني ال ي دح ملمب  بسي تعب

  ب بخي يي ةيب عي ت ر  مةب ملى ف غيدي  صاادقيءه عةلس فم

  ل سب.  مالد

 

 مو وع في وخاصة االدبّية؟ ةالساح في فو ى ثّمة ترين هل -

  التكريم؟!

 ف عي الع ااااااعالنيه لغح عزدالةح  منمه فال ااااااى العتيبر  لدظ قد -

 بع سيه قلا الخيصحه الالعالاقر التالاصبه عالاقر بعل مبي  نشي

 الف سه بلغح النخ  بعل اساااتستيي  ةالز.. الالعؤساااف ال الالتعع ب

ييتصاا النيشاائح. ملى ع اايمفح الخ اليتسي العصاايه ةيهل ح  نبسي  الب

 ارة يب. نفالس ملى الخ يه ذلك القر

 اليسايلتسيه اللةير ععي  يهي فلسي اليساع حه الالعؤساسايا النالافذ  عي

 للةعسالي الد ب النسي ح الفم الت ي ب. فم  عي النشاااااااي فم تد  عسي

نيئ ره ح  ينا ال ر الال ياء الالن يد الب عب نيل    نشااااااايه  زعح عر ععي

 د.بع رالع قبب العر ال اليالنيه زعر قياءل فم ال زعح

 

ك   هو ما-  ونشوووواطاتك أخبارك   وتغطية واإلعالم الصووووحافة   من حظُّ

  المحلية؟ الصحافة من دعم هناك هل والثقافيَّة؟ األدبيَّة

 لعبح الل س اهتعيعياه  ال فيصااااي  بداممه بنتيج  تعلبق العال ااااالع

ه ل ر  الةدتل بعي التعب يه صااا ب   ذا(( عدظالظح)) نفسااام امتبي دظب

 فيصااتسي الةدا الشااعي حه فعةعالمتم يةمهبنت فيإ الاهتعيب عر

    ي بعدهي نتيةم منسي المر النشي الاإلمالبه الصديفح عنيفذ مبي

اء عةلبت ب صافديا ملى بع اسي قياءله  ير عر  الاسات ايفنم الغيب

بيح بينيعج فم التلفز الر عيت ر  البينيعج دعإه  ي الخ ي صااااااا

 بتت ف سي  شااااييك التم النشااااي يا ععظب  رب  السااااالي حه  عي شااااعس

 تدمعنم العدل ح الالصااااديفح الاإلمالب. الصااااديفح قبب عر تغ  تسي

 عةلت ب الغ يهي ع ب النشاااايه عةيالا تت دل لم عر بعي عشاااا اليله

  اردبم. الارسبالع البعق ةي دتم الالصدفه ع ب العالاقر عر

 

  كدر؟ مريم الشاعرة عند( األمل) هو ما-

 مالاصااف عر بل ادتعم الذي العلة ي الدصاا نح قلعتم هال ارعب -

ب  داخلني فم تخلق صااااياميا عر ف سي الد يله بعي  العشاااايمي عر  عي

  ب عح الد يل في اااتسي يالد ح غيبح دالاخلني فم التاللبد العت اااييبح

 بل عد العالر الندر الد يله نساااااااط هال ارعب بب. بيلتدد بيا العل ئح

 . النالس ق سعد اليادب  د بني قاللح ملى

 

 لتنا؟مج عبر توجهيها ُتحبين أخيرة كلمة

 لعةلااح زهيل االعتنااير الالافي الشااااااا ي بةز ااب  تالةاال  ر  داا ب  

اء  نتيةم نشااااي لم تت   ال النسي االهتعيب هذا ملى السااااالسااااره الغيب

فح الد يل ةالان  ب ب الهتعيعسي ال ذلك صااااااافديتسيه ملى  الال  ي

 ال  حه  عب ال لبنيعدنتله  عر  تعيفى الدب   الهال بلدني فم الارد 

 الظيالف  ب يغب ف ل عيفالمح ال  يفح حيا  تظبب  الذي الال ر  رب 

 .مل ل ال خالف الصعبحه

 أجرت الحوار: دينا ايوب



 

  

 

 28 إعالن حسيب



 

  

 

 29 سياحة وزارة السياحة

واالطالع على واقع عدد من المشاريع السياحية تفقد أعمال إعادة الت هيل 

وافتتاح مبنى مديرية السياحة والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية 

 ور بعد توقفه لعدة سنواتفي دير الز

 ااعر   يي معب اللةنح الالزاي ح  

عد د عر  ةيز ال عح  ن تيب فح بع الع ل

العشاااااااااايي ر فم عداااايفظااااح د ي 

قاايب الز يا النف  الال يالل   الزاليه

الععدن ح العسندس بساااااااايب  ععح 

الالسااااااا يدح العسندس عدعد ياعم 

عاايتاا ااناام باااايال ااالع ماالااى الاقار 

ميدل الت ه ب التف د العد د  معيب  

س يد ح بيلعديفظح  عر العشيي ر ال

بد ااااااااالي عداااايفظ د ي الزالي 

ال ي اام في ااب نةيي ال ع ر فيع 

العيبم االشااااااتيا م  دز  البعق

 .الااايفااا اااق يائااااد الاااع اااااااااابااااير

شاااعلا الةاللح تف د  معيب التةد د 

الاالسااتبداب فندق بيد ح الشاايب الفق 

الع د العبيب ب ر الشااي ح السااالي ح 

الالعست عي سيعي  صالر  للعنشآا

 /٤لتةس زه  فناادق عر ساااااااال ااح /

غيفح  /٤٨نةالب ب يقح است عيب ح /

بنغلالهه  /١٦سااال اه / /٥فندق حه /

ر التياس صاااااا فم بسااااااعح ع عع 

 يسااااااام   عيبه صااااااايلح  /٣٥٠/

عتعااددل االساااااااتخااداعااياه داادائق 

 .العالاقف للس يياا

 عااااي تب ز ااااييل عشااااااايالع عةعر الفياا 

نةالب الع ب ملى  /٤السااا يدم عر ساااال ح /

د نااح نسي الفياا التعالد عل  تاال لعةلس عاا

د ي الزالي الالاااذي تب  يدااال  عشااااااايالع 

است عييي  عر علت ى االست عيي الس يدم 

الالعسيدح  ٢ب /٩٠٠٠بعسيدح  ل ح / ٢٠٢٢

عؤلفح عر صااااااايلت ر  ٢/ ب ١٦٠٠عبن ح / ال

يئ سااا ت ره تياس صااا فم ب يقح اسااات عيب ح 

غيفح فندق حه  /٦٠ يسم   عيب ه / /٨٥٠/

سي ي فندقمه العشيالع عبنى اللةنح  /١٢٠/

لتنف ذ ح لالتديد الي ي ااااااام فم العديفظح ا

الالاااذي تب  يدااال  ٢ب /٤٠٠عسااااااااايداااح /

 عشاايالع تيال ةم  ااعر علت ى االساات عيي 

 /٣لتالظ فل  فندق سااال ح / ٢٠٢٢الساا يدم 

غيفح فندق حه  /٣٠نةالب ب يقح اسااااات عيب ح /

 الابق  /٥سي يه ال ت لف العبنى عر / /٥٢/

 ٢٥٠ت اااااب صااااايلح   عيبه تياس بساااااعح 

يإل يفح  لى ز ييل عشيالع  يسم   عيبه ب

خيإ عر  ئد لل  يع ال عي ندق  الي  د ي ال ف

ب يقح  ٢ب/٥٣٩نةالب بعسااايدح/  /٤ساااال ح /

غيفح  /٩٠سي ي فندقم ال//١٥٦است عيب ح /

 الابق الصاااااااااايلت ر  /١٠ال تاااا لف عر /

 يساام  /٥٠٠يئ ساا ت ر ب يقح اساات عيب ح / 

 .  عيب الصيلح  لعي  ي ي  ح

القااد تب اال الع ملى  معاايب تاا ه ااب 

بد ي الزالي العديسااااااح العسن ح الفندق ح 

ه الالعسااااااايدح ٢ب /٤٠٠٠بعسااااااايدح/ 

التتاااا لف عر قبال  ٢ب/٧٥٠العبن ااااح /

الاي اام ال يبق  الب ب يقح اساات عيب ح 

غيفح صااااااف ح  /٢٠ي /غيفح عنس /٣٠/

غيف  /٦قاايماايا للتاادي اا  ال/ /٤ال/

 داي ح الالتم ستستالم   ال  الععسد 

الفندقم للسااااااانت ر اراللى الال ين ح بعد 

 .اناااااتاااااسااااايء  ماااااعااااايب الاااااتااااا هااااا اااااب

تب افتتااايح عبنى عاااد ي اااح  بعاااد ذلاااك

السااااا يدح بد ي الزالي بعد  ميدل ت ه لل 

دح / ت لف عر  ٢ب /٦٠٠بعسااااااااي  ٣ال 

تيح الععسد الت  ينم للعلالب  الابقه الافت

السااااااا اايد ااح الالفناادق ااح  اااااااعر عبنى 

العد ي ح الالذي ميد للخدعح بعد تالقف 

داب ساااااانالاا الدي  اإليهيب ح ال نسيء 

 معيب التيع ب ال ميدل الت ه ب ال ت لف 

غيف صاااف ح  /٣غيف عنسي / /٧عر /

 لى ةاايناا  الغيف اإلداي ااح الالع عب 

 .الالااااااااااااااااااعاااااااااااااااااا ااااااااااااااااااباااااااااااااااااا 

د اي الةاللح ب.ن ايب عيشافج ععيالر 

دح ال ديد غيف الز يالسااااااا ي يئ س ات

 الس يدح السالي ح ب.  الب خ  ي

 



 

  

 

 30 سياحة نصائح السفر

 مع بهاع القيام يمكن التي الممتعةع النشاطات من الشتاءع في السفر يعدّ 

 .البارد الطقس في والخطوات النصائح بعض اتباع  رورة

يار باشووووووورة الجوية الرحلة اخت  ملى :الم

    ي العبيشيل الةال ح اليدلح  ر عر اليغب

 ارخ يله اخت يي العن  م عر  نل  ال ت لفحه

  صاااب مندعي بيلع يببه. الشاااتيء فصاااب فم

 االنتظيي مل ل ارالبه الع يي  لى العسااايفي

 ال اين احه الةال اح اليدلاح عالماد دلالب دتبى

ياهت ف ذا  الل ب ب  اايء ارعي  نتسم ف د  خب

  ال الع يي داخب الصااااااال  بييد ع عد ملى

 عر :الصوووووووباحّية الرحالت حجز! فندق فم

ع ر  ال  يار يدلااااح دةز عدااااياللااااح العي

حه ل الذلك الشاااااااتيءه فم الصااااااابيد ب   ذا رنب

 شاااااااي ااح فاا ر  لغ اااه  ال اليدلااح تاا خيا

 سااااااات ااااااار ارالقااايا ععظب فم ال  يار

 القا فم تن لقساا يدلح عتر ملى العساايفي

 ع يمد هنيك  ينا  ذا ال البه ذلك عر الدق

ي عتيدحه  لدى  زاب فال ذلكه تفعب لب  ذا  عب

 عر الدق القا فم للساافي فيصااح العساايفي

 شااااي ح عر  ال عختلف ع يي عر ال الب ذلك

 الطائرة لتغيير االسووووووتعداد. عختلفح   يار

 يدلح العسيفي دةز  ذا :الطلق الهواء في

 بتيك  نصااااااا  فال الع ااااييااه عتعاااادد

  ااااينااااا لال دتى ارعتعااااحه فم العع ف

يه    ي بعنيخ تتعتر الع صاااااالدل الالةسح  دفئ 

 الخييج فم العشم  لى العسيفي    ي ف د

ي ال ايئيله لتغ  ي  بعل فم خصاااااااالصاااااااا 

غادرة. الي ف ح الع يياا ا المنزل م  :باكر 

   الد  ال ال يئيل  ستخدب العسيفي  ير سالاء

س ييله اه نزبالع عغيديل مل ل ال  خالب بي ي 

 اردالاب تؤ ي  ر  ع ر  ذ الشااااتيءه  شااااسي

 ععي السااااااافيه ملى خ  ي بشااااااا ب الةال ح

 .ت خ ياا ددالق فم  تسب 

 نصائح السفر في الشتاء

 



 

  

 

 31 عالقات وهيهو 

 س

يقلل من قيمة زوجته بنصائح  كيفية التعامل مع الزوج الذي

 بسيطة

 بنصائح زوجته قيمة من يقلل الذي الزوج مع التعامل كيفية على اليوم سنطلعك 

 .كبحق المهينة لتصرفاته حدّ  و ع من لتتمكني بسيطة

 أسباب تصرفاته

تتعدد األسوووووباب التي تؤدي إلى تقليل الزوجة من 

ية قيمته زوجتهع و ا ما ترتبط بحالة نفسووووووو ب  مال

 :يلي فيمامعينةع سنكشفها لك 

 الشااي ك لت ل ب ارالب العسااب  الغ ي تعتبي :الغيرة

ي زالةتله ق عح عر  نيةدح  ينا ديب فم خصااالصاا 

 عر العاااد اااد داللساااي التةعر معلسااايه عةااايب فم

 ال  ح مدب. ال  ديالنسي  دبالنسي الذ ر ارشاااااااخيإ

ي   عر بيلنفس: الساااااب   بنفسااااال   تل قلح فم    ااااا 

 قد الاالةتعيمم العسنم زالةتل نةيح بير التف  يه

سي عد  ةعل تل ال خساااااااي منل تبت سي مالق  الع ل ح. ب

 بعيلعني عتد عح تزاب ال الذ الي ح لع ل ح: الذ الي ح

 العي ل ب ر الد الق فم العساااااااااايالال يغب العيبم

 الاملى  ف ااااب انسب اليةيب بعل ال عت د الاليةب

ي ن   اليةب   الر قد: التعلك د . العي ل عر شاااااااا 

 ت بلل المدب للتعلك الدبل عتسل ح شخص ح صيد 

 انل  عت د اذ عنله اذ ى اال  ف اااااب شاااااخإ الةالد

 .اال الق ملى الاالخبي االذ ى

 

 معه التعامل طريقة

 زوجته قيمة من يقلل الذي الزوج مع للتعامل 

 من المجموعة بهذه االلتزام ال روري من

 : التالية وهي النصائحع

 لل تساااااعدم  ال ابدا تسااااا تم  ال ال اااااياليي عر

ا ت اااااااعم ال ر ب هينتك   ت الي ال دتى لذلك ددب 

ا    ي ال صااااب  االعي  الى االعي بل ال صااااب سااااالء 

تك هين عيب ا نيس ا دك. ال عدب ننصااااااا نح يد ب  االهي

ي تةيهل ل الع س ملى بب هبيإلهينح   عم ملبل تعيع 

 ميدل‘ال تصااااااد دل  لى ال بيدي ايت بل الذي الخ  

 الزالةااح ادتياب  اااااااياليل. عةاايي سااي  لى الع اايه

 ساا عي ال الالدمب الالدنير الد   ب الت د ب لزالةسي

 المدب عنسي غ يتل هال اهينتسي الياء السب   ير اذا

 الال اعل الزالج عر الدسار التصايف. بنفسال   تل

 االصاااادقيء تف اااا ب المدب االلال يتك ساااالب  ااااعر

 الساابب افصااب عر ا  ااي هم مل ل العسن ح الالد يل

لذي الزالج عر للتعيعب لب ا  الالتم شاااااااا نك عر   

 .ععك تعيعلل   ف ح فم النظي  ع د تةعلل



 

 

 32 إعالن الغوس


