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كيف تعتني بوالديك امل�سنني 
يف العزل ال�سحي

قال مركز �ل�سيطرة على �لأمر��س و�لوقاية منها �إن فريو�س كورونا 
ي�سيب كبار �ل�سن، و�لذين يعانون م�ساكل �سحية مزمنة، �أكرث من 

غريهم. 
�ل�سحي،  �ل��ع��زل  �أث��ن��اء  بامل�سنني  للعناية  �لن�سائح  بع�س  يلي  فيما 

بح�سب ما ورد يف �سحيفة تاميز �أوف �إنديا �أونالين: 
�لتحذير�ت على حممل  لأخذ  �حلاجة  رغم  �ملبالغة:  عن  �لبعد   -  1
�جلد، جتنب �ملبالغة و�لتهويل يف �لتحدث �أمام و�لديك عن فريو�س 
�مل�سنني. وح��اول ن�سحهما وم�ساعدتهما  �ملدمرة على  و�آث��اره  كورونا 

على �تباع �لإجر�ء�ت �لوقائية �لالزمة. 
و�لديك  جت��ع��ل  �أن  �مل��ه��م  م��ن  ف��ق��ط:  بالعمر  يتعلق  ل  �لأم����ر   -  2
يفهمان �أن �لحتياطات ل تتعلق بالعمر فقط. �أخربهما باأن هنالك 
�لكثري من �لعو�مل �لأ�سا�سية �لأخرى �ملوؤثرة. ��سرح لهما �أن �مل�سنني 
�أخ��رى ت�ساهم يف تفاقم حالتهم  عادة ما يعانون من م�ساكل �سحية 

�ل�سحية �إذ� �أ�سيبو� بالفريو�س.
�ل��وق��ت من  ه���ذ�  يف  �لأخ�����رى:  �ل��ع��دوى  �أن����و�ع  م��ن  ح��ذره��م��ا   -  3
�لربد،  مثل  �لأخ��رى  �لفريو�سية  باللتهابات  �لكثريون  ي�ساب  �لعام 
و�لإنفلونز�، لذ� فاإن �لإ�سابة بهذه �للتهابات قد ت�ساهم ب�سكل كبري 
يف تدهور حالة �مل�ساب بفريو�س كورونا، لذ� حاول م�ساعدتهما على 

�لوقاية من هذه �لأمر��س.  
و�لديك  ح�سول  �سمان  �إىل  بالإ�سافة  �حتياجاتهما:  تلبية   -  4
ملمار�سة  يلزمهما  ما  بتوفري  ُين�سح  �لالزمة،  و�لأدوي���ة  �لطعام  على 

هو�يتهما، مثل �لكتب، �أو توفري �ل�سوف للحياكة وغريها.

كيف تنظف مالب�سك من الفريو�سات؟
�ليومية  �ل��ع��اد�ت  �أب�سط  ف���اإن  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  م��ع 
�أ�سبحت تثري قلق �لكثريين، ومنها غ�سيل �ملالب�س، لذ� فاإن خرب�ء 
�تباعها يف هذ�  يف جمال �ل�سحة قدمو� بع�س �لن�سائح �لتي ي�سهل 

�ل�سدد.
)�أي عند  �لقطر�ت   بالأ�سا�س من خالل  �مل�ستجد  �لفريو�س  وينتقل 
�ل�سروري  من  يجعل  �ل��ذي  �ل�سبب  هو  وه��ذ�  �لعط�س(،  �أو  �ل�سعال 

تقليل تعر�سك لأ�سخا�س �آخرين من خالل �لتباعد �لجتماعي.
وت�سري بع�س �لأبحاث �إىل �أنه رغم �أن �لفريو�س قد يكون قادر� على 
و�لفولذ  �لبال�ستيك  �أ�سطح مثل  �أي��ام على   3 �إىل  ت�سل  ملدة  �لعي�س 
)مما يعني �أنه قد يبقى على �ل�سّحاب �أو �لأزر�ر �ملوجودة يف �ملالب�س(، 
ن�سبيا،  منخف�س  �مل��و�د  ه��ذه  مل�س  من  بالعدوى  �لإ�سابة  خطر  ف��اإن 
مقارنة بالطريقة �لأكرث �سيوعا لنتقاله من خالل �لقطر�ت، وفقا 

ملركز �ل�سيطرة على �لأمر��س و�لوقاية منها بالوليات �ملتحدة.
لكن يبقى من �ل�سروري �حلر�س على تنظيف �ليدين باملاء و�ل�سابون 
با�ستمر�ر، ملدة 20 ثانية على �لأقل يف �ملرة �لو�حدة، لتجنب �لإ�سابة 

ب�كورونا.
ول يجب �لكتفاء بنظافة �ليدين فقط، بل ل بد من خلع �ملالب�س 

وتنظيفها فور �لعودة �إىل �ملنزل، يف حال ��سطر �ل�سخ�س للخروج.
�لفر��س،  و�أغطية  و�ملنا�سف  �ملالب�س  بغ�سيل  �ل�سحة  خرب�ء  وين�سح 
ول  خفيفة  �ملالب�س  بع�س  �أقم�سة  كانت  ح��ال  ويف  �ساخنة،  مياه  يف 
تتحمل درجة �حلر�رة �ملرتفعة، فاإنهم ين�سحون بتجنب �رتد�ئها يف 
تاميز   نيويورك  ذكرت �سحيفة  كورونا، ح�سبما  �نت�سار فريو�س  ظل 

�لأمريكية.
ومن �ل�سروري �أي�سا �رتد�ء قفاز�ت عند غ�سيل �ملالب�س، و�لتخل�س 

منها، ثم غ�سل �ليدين باملاء و�ل�سابون فور �لنتهاء.
بجامعة  �لعمل  م��ك��ان  يف  و�ل�سالمة  �ل�سحة  ب��ر�م��ج  م��دي��رة  وت��ق��ول 
كورنيل �لأمريكية نيلي بر�ون، �إن تكر�ر غ�سيل �ملالب�س يعتمد على 
د�عي  ف��ال  �مل��ن��زيل  كنا يف �حلجر  ف���اإذ�  بها،  �رتديناها  �لتي  �لأم��اك��ن 
�ملنزل فمن  �ل�سخ�س يخرج من  ز�ل  ما  ح��ال  �أم��ا يف  للغ�سيل كثري�، 

�ل�سروري �حلر�س على غ�سلها �أكرث من مرة.
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هكذا يدمر فريو�س كورونا الرئتني 
�أن  منذ �لأي��ام �لأوىل لنت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد، حذر �لأطباء من 
�أ�سو�أ م�ساعفات هذ� �ملر�س �لذي �سرعان ما حتول �إىل وباء عاملي، يكمن يف 

�أثره �ملدمر على �لرئتني.
ويف �خلطوط �لعري�سة، يعرف �لكثريون �أن فريو�س كورونا ي�سبب يف �أ�سو�أ 
�لرئوي، لكن ما يحدث حتديد� د�خل �جلهاز  �للتهاب  ي�سبه  حالته، ما 

�لتنف�سي يبقى جمهول، فما �ل�سيناريو �لأ�سو�أ للمر�س؟
موقع جامعة جورج و��سنطن �لأمريكية ن�سر مقطع فيديو، يظهر �حلقيقة 
�ل�سادمة، �إذ تو�سح تقنية �لو�قع �لفرت��سي �لتغيري�ت �ملدمرة �لتي تطر�أ 

على �لرئتني بفعل �لفريو�س.
�لفرت��سي  �لو�قع  تقنية  و��سنطن،  ج��ورج  جامعة  يف  �لأط��ب��اء  و��ستخدم 
19  يف رئتي �سخ�س  �ل��ذي فعله كوفيد  360 درج��ة، لإظهار ما  بز�وية 

مري�س، و�لأ�سر�ر �لتي يحتمل �أن ي�سببها على �ملدى �لطويل.
وكان رجل يف �أو�خ��ر �خلم�سينيات من عمره، قد نقل �إىل �مل�ست�سفى حيث 
عزل هناك بعد �كت�ساف �إ�سابته بفريو�س كورونا، فيما مل تكن تظهر عليه 
حينها �أعر��س �أكرث من تلك �مل�ساحبة لنزلت �لربد، مثل �حلمى و�ل�سعال 

و�سيق �لتنف�س.
ورغم ذلك، بد�أت حالته يف �لتدهور ب�سرعة بعد �أيام، و��سطر �لأطباء يف 

�مل�ست�سفى �لأ�سلي �إىل و�سعه على جهاز �لتنف�س �ل�سطناعي.
لكن عندما مل يكن ذلك كافيا ل�ستقر�ر حالته، مت نقله �إىل جامعة جورج 

و��سنطن لتلقي �لعالج �لعاجل.
�أ�سبح فيه حتت رعاية �لدكتور كيث  ومع ذلك، فاإنه بحلول �لوقت �لذي 
يف  ت�سبب  قد  �ملر�س  ك��ان  �مل�ست�سفى،  يف  �ل�سدر  جر�حة  رئي�س  م��ورمت��ان، 

تدمري  رئتيه.

هل يعلق فريو�س كورونا على املالب�س؟
رغ���م �ل���ت���ز�م �ل��ك��ث��ريي��ن ب��احل��ج��ر �ملنزيل 
ف���ريو����س كورونا  م���ن  �أن��ف�����س��ه��م  حل��م��اي��ة 
�لحتياجات  �أو  �ل��ظ��روف  ف���اإن  �مل�ستجد، 
من  �خل���روج  على  جتربهم  ق��د  �لأ�سا�سية 
�ملنزل و�لحتكاك بالآخرين ب�سكل مبا�سر 
�أو غري مبا�سر. ويركز �لأطباء يف ن�سائحهم 
لتجنب �نتقال �لعدوى، على غ�سل �لأيدي 
و�حلفاظ  منديل  يف  �لعط�س  �أو  و�ل�سعال 
ع��ل��ى م�����س��اف��ة ك��اف��ي��ة م���ع �لآخ����ري����ن، لكن 
�لبع�س:  قلق  يثري  �آخ���ر  ���س��وؤ�ل  ي��ربز  هنا 
�خلرب�ء  باملالب�س؟  �ل��ف��ريو���س  يعلق   ه��ل 
ب�سكل كبري  للقلق  د�ع��ي  �أن��ه ل  �أو���س��ح��و� 
للعدوى،  م�سدر�  و�عتبارها  �ملالب�س  من 
�لب�سيطة  �خل���ط���و�ت  ب��ع�����س  ه��ن��اك  ل��ك��ن 
جيد�،  لتنظيفها  �تباعها  م��ن  ب��د  ل  �لتي 
�أهمية غ�سل �ليدين بانتظام  �إىل  منوهني 
للوقاية  ثانية   20 مل��دة  و�ل�����س��اب��ون  ب��امل��اء 
�مل�ستجد  �لفريو�س  وينتقل  ك��ورون��ا.   م��ن 
�أو  �ل�سعال  عند  )�أي  �لقطر�ت  خ��الل  من 
يجعل  �ل���ذي  �ل�سبب  ه��و  وه���ذ�  �لعط�س(، 
لأ�سخا�س  تعر�سك  تقليل  �ل�سروري  من 

�آخرين من خالل �لتباعد �لجتماعي.
�أن  �أن���ه رغ���م  �إىل  �لأب���ح���اث  وت�����س��ري بع�س 
�ل��ف��ريو���س ق���د ي��ك��ون ق�����ادر� ع��ل��ى �لعي�س 
�أ���س��ط��ح مثل  �أي����ام ع��ل��ى  مل���دة ت�����س��ل �إىل 3 

�لبال�ستيك و�لفولذ.
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كيف نتعرف على الفاكهة الطازجة واحللوة؟
كثرية  فو�ئد  له  �سحي  �لطازجة  �لفاكهة  تناول 
وممتع يف �لوقت نف�سه ، وتزد�د �ملتعة عندما تكون 
�لتي  �لطريقة  لكن  ما  حلو.  م��ذ�ق  ذ�ت  �لفاكهة 
ميكننا من خاللها �لتعرف على �لفاكهة �لطازجة 

و�حللوة؟
ملعرفة  �مل�����س��رتون  يعتمدها  ع��دي��دة  ط���رق  ه��ن��اك 
�ل��ف��اك��ه��ة �ل��ط��ازج��ة ذ�ت �مل����ذ�ق �حل��ل��و. ومب���ا �أن 
وعالجية  وفو�ئدها  غذ�ئية  قيمة  ذ�ت  �ل��ف��و�ك��ه 
كثرية، فاإن �ملرء يحر�س على �ختيار �جليد منها. 
روندفونك"  ل�"هي�سي�سر  �لإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  يف 
�لأملاين يذكر بائع  فاكهة كيفية �لتاأكد من �لفاكهة 

�لطازجة من خالل �ل�سكل �خلارجي . 
�أو حب �مللوك كما ي�سمى يف �ملغرب، يجب  �لكرز: 
�أن يكون �ساقه �سديد �خل�سرة، فكلما كان �ل�ساق 
هذه  �لعنبية:  �ل��ك��رز  نا�سجا .   ك��ان  كلما  �أخ�����س��ر 
كانت  و�إذ�  نيئة،  توؤكل  �لزرقاء  �لثمار  ذ�ت  �لنبتة 
ذباب  حولها  يحوم  يكن  ومل  ومتما�سكة  نا�سجة 

�لفاكهة فهذ� يعني  �أنها جيدة . 
�ل�سو�د  �إىل  زرقاء قريبة  ثمارها  �لآ�سية:  �لعنبية 
ن�سوجها،  على  ي��دل  جفافها  �أي�سا.  نيئة  وت��وؤك��ل 

�لأي���دي  ع��ل��ى  �أث���ر  لونها  ت��رك��ت حباتها  ح���ال  ويف 
يجب  �لأح��م��ر:  �لبطيخ  قدمية .   �أنها  يعني  فهذ� 
�ل�سكل  �إىل  �لنتباه  �لنا�سج  �لبطيخ  �ختيار  عند 
وخاليا من  منتظما  يكون  �أن  فيه  ُيفرت�س  �ل��ذي 
�إىل  و�ل�ستماع  �لثمرة  نقر  يجب  �خل��دو���س،  كما 
�سوتها و�إذ� كان �ل�سوت عميقا مكتوما فهذ� يعني 
�أن هذه �لبطيخة غري نا�سجة وغري  حلوة .  �لبطيخ 
�أثقل  �لبطيخة  ك��ان��ت  كلما  و�ل�����س��ك��ري:  �لأ���س��ف��ر 

كلما كانت جيدة ونا�سجة، ومن �لأف�سل حمل 
بطيخة يف كل يد  و�ملقارنة بينهما .  �لعنب: 

له قيمة عالجية عالية لحتو�ئه على 
�ملاء و�لأمالح بكميات منا�سبة ومهم 
خ�سو�سا بالن�سبة لالأ�سخا�س �لذين 

يف  �سعف  �أو  ��سطر�بات  يعانون  من 
�ختيار  ي��ج��ب  �لأح�����و�ل  جميع  ويف  �ل��ك��ل��ى. 

و�لتاأكد  �ل��ط��ري��ة  ول��ي�����س  �لقا�سية  �ل��ع��ن��ب  ح��ب��ات 
ل��ون��ه��ا  جيد  �أن  م��ن 

من  وخ����ال����ي����ة 
�ل������ت������غ������ري�ت 

�للونية . 

�لعنكبوت،  �سبكة  تيمة  �إىل  �ملعي�سة  غرفة  بتحويل    * قم 
�أدو�ت ب�سيطة لعمل ذلك، ويكون على  وميكنك ��ستخد�م 
�لطفل خالل  �ساعات �لدر��سة �لتحرك د�خل �ل�سبكة  دون 

�أن يلم�سها �أو يقع يف �سر�كها . 
�سخ�سيات  لعمل  و�لأزر�ر  �جل����و�رب  بع�س    * ��ستخدم 
ميكن  م�سٍل.  عر�س  عمل  يف  �أطفالك  و���س��ارك  كرتونية، 
�أن تت�سمن  بع�س �أجز�ء �لعر�س تعّلم بع�س �لأ�سياء من 

در�س �للغة، �أو �حل�ساب �أو �لعلوم . 
  * قم بعمل ن�ساط م�سرتك، مثل زر�عة بع�س �لبذور على 
ليتابع �لأطفال  �لبذرة يومياً  قطعة من �لقطن، ورعاية 
منوها كما  يحدث يف �ملدر�سة، و�سيجعلهم ذلك �أقل ملاًل 

من �أجو�ء �لدر��سة د�خل �لبيت . 
�لدر��سي،  �لو�جب  بع�س  بعمل  �لأط��ف��ال  يقوم  �أن    * بعد 
بالر�سم  معهم  و�أن��ت  يقومو�  ب��اأن  ترفيه،  فقرة  �منحهم 
قدم،  ك��ل  على  ر�سماً  منكم  ك��ل  ب��اأن  ير�سم  �لأق����د�م.  على 
و���س��ت��ن��ده�����س م���ن �ل�����س��ح��ك �ل�����ذي ���س��ي��ت��ّول��د م���ن هذه 

�لر�سومات بعد ذلك . 
  * بعد �أن يقوم �لأطفال بح�سة من �لو�جبات �لدر��سية قم 
باإخفاء ر�سالة تكون قد كتبتها يف مكان ما بالبيت، ويكون 
�أن حتتوي  ع��ل��ى  و�ح��ر���س  ع��ن��ه��ا،  �ل��ب��ح��ث  ع��ل��ى  �لأطفال 
�لر�سالة عبارة هزلية تر�سم �لب�سمة على وجه من يعرث 
عليها  *   . يف يوم �آخر، ميكنك تنظيم عملية بحث عن �لكنز 
و�لذي يتكون من عدة �أ�سياء تختارها بطريقة هزلية، �أو 
عليك  فقط  �لليجو.  من  �ألعاب  �أو  عن  دمى  عبارة  تكون 
�أثناء  بالت�سويق  �لأط��ف��ال  ي�ستمتع  بحيث  جيد�ً  �إخفائها 

�لبحث . 
  * يف يوم تاٍل قم بتنظيم عملية قتال بالو�سائد، و��سرتك 

معهم بحيث تكون �للعبة هزلية و�ساحكة . 

للأطفالاملنزيلالتعليمطرقاأف�ضل
م��ع �إغ���الق �مل��د�ر���س يف �لكثري م��ن ب��ل��د�ن �ل��ع��امل، يو�جه 
�لتعليمية  �أط��ف��ال��ه��م  �ح��ت��ي��اج��ات  �ح��ت��م��ال رع��اي��ة  �لآب�����اء 
باإعد�د  �لبلد�ن  من  �لكثري  يف  وتقوم  �ملد�ر�س  باأنف�سهم. 
ح���زم �ل���و�ج���ب���ات �مل��ن��زل��ي��ة، �أو �إن�����س��اء ط���رق ل��ل��ع��م��ل عرب 
�مل�سوؤولية  �لإنرتنت لتالميذها، ولكن �جلزء  �لأكرب من 
�ملوؤ�س�سات  �فتتاح  �إع���ادة  ح��ني  �إىل  �لآب���اء  عاتق  على  يقع 

�لتعليمية يف وقت لحق  . 
تعليم  ملو��سلة  �ل�سبل  �أف�سل  تعليميون  خ��رب�ء  �أورد  وقد 
�أوردت  ما  بح�سب  �لتايل  �لنحو  على  �ملنزل  من  �لأطفال 

�سحيفة ديلي  ميل �لربيطانية : 

التلميذمن�ضن19-15عامًا
قال �أليك�س د�ير، مدير موؤ�س�سة تيوتر هاور �لربيطانية، 
�إن تعليم هذه �لفئة �لعمرية من �لتالميذ يف �ملنزل �أمر 
�أكرث �سهولة،  لأنهم �أكرث وعياً و�أكرث قدرة على �لعتماد 
على �لذ�ت، لذ� يتمثل دور �لآباء يف �لإ�سر�ف على عملية 

�لدر��سة وم�ساعدة  �أبنائهم يف تنظيم وقتهم  . 
على  يعتمدو�  �أن  ميكن  �لتالميذ  ب��اأن  �أليك�س،  و�أ���س��اف 
�لأجوبة  على  للح�سول  �لإنرتنت،  يف  �ملتوفرة  �ملعلومات 
�ل�����س��ح��ي��ح��ة  وط�����رق ح���ل �لأ���س��ئ��ل��ة ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح عند 

خ�سوعهم لالختبار  . 
كما ن�سح �أليك�س �لآباء باتباع دور�ت تدريبية متوفرة على 
لأبنائهم  �لتعليمية  �لعملية  �إد�رة  من  للتمكن  �لإنرتنت 

على �أكمل  وجه  . 

التلميذبني�ضن7و15عامًا
ين�سح �أليك�س �لآباء بالرتكيز على ثالث مو�د �أ�سا�سية �أثناء 
تعليم �أبنائهم من �ملنزل، وهي �للغة و�لريا�سيات و�لعلوم، 
لأنها  �ملو�سوعات �لأكرث �أهمية بالن�سبة للتالميذ يف هذه 
يكونون  ما  ع��ادة  و�لأم��ه��ات  �لآب���اء  �أن  �إىل  �إ�سافة  �ل�سن. 
مو�جهة  دون  �مل���و�د  ه��ذه  تدري�س  �أطفالهم  على  ق��ادري��ن 
�لآب��اء و�لأم��ه��ات مبنح  �أليك�س  �أي �سعوبات  .  كما يو�سي 
�أطفالهم �لأ�سغر �سناً �لعديد من فرت�ت �لر�حة كل 40 
دقيقة، و�لحتفاظ بجدول  زمني حمدد لتنظيم �لعملية 

�لتعليمية وعدم �إهد�ر �لوقت وت�ستيت �أطفالهم  . 

درو�سعربالإنرتنتجلميعالأعمار
�لتي  �لإنرتنت  عرب  �لتدري�س  من�سات  من  �لكثري  هناك 
ميكن �أن ت�ساعد �لآباء على �لتعامل مع �لأطفال، وبح�سب 
�أليك�س، فاإن  �لكثري من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف �لعديد من 
�لبلد�ن تخ�س�س من�سات للمعلمني لتحميل درو�سهم على 
و�لأمهات،  لالآباء  ميكن  لذ�  بطريقة  ب�سيطة.  �لإنرتنت 
��ستخد�م هذه  �ملنزل،  يعملون من  �لذين  �أولئك  وخا�سة 
�ملن�سات لتعليم �أطفالهم و�لإ�سر�ف  عليهم دون �لن�سغال 

عن عملهم  . 

وجبات �سريعة 
ميكن اإعدادها 

لالأطفال 
بعدب�سبب تف�سي فريو�س كورونا، 
��سطرت �لكثري من �لن�ساء للعمل 
�أ���س��اف �ملزيد من  �مل��ن��زل، ما  من 
جانب  �إىل  كاهلهن  على  �لأع��ب��اء 

�لأعمال �ملنزلية �لتقليدية. 
 ويعترب �إعد�د �لطعام لالأطفال، 
من �أكرث �لأمور �لتي تاأخذ حيز�ً 
كبري�ً من وقت �لأم، لذلك �أوردت 
�لربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة 
�ل�سريعة  �لوجبات  جمموعة من 
بامليكرويف  �إع��د�ده��ا  ميكن  �لتي 
�لنحو  ع���ل���ى  ق��ل��ي��ل��ة،  دق����ائ����ق  يف 

�لتايل: 
�لعجة   -  1

و�أ�سيفي  ب��ي�����س��ت��ني  �ك�������س���ري   -
مفرومة  فليفلة  ث��م��رة  �إل��ي��ه��م��ا 
و�سريحتي حلم بقري مقطعتني، 

وربع كوب من �ل�سبانخ �ملقطعة.
�مل���ل���ح و�ل��ف��ل��ف��ل قبل  �أ���س��ي��ف��ي   -
ت���ق���ل���ي���ب �خل���ل���ي���ط و����س���ع���ي���ه يف 

�مليكروويف.
دقائق  ث����الث  ب��ع��د  �أخ��رج��ي��ه��ا   -

و�ستكون جاهزة لالأكل. 
باجلنب  �ملعكرونة   -  2

ك�������وب من  ن�������س���ف  �أ�����س����ي����ف����ي   -
�ملاء  م��ن  ك��وب  ون�سف  �ملعكرونة 

يف وعاء. 
�ملزيج  و���س��ع��ي  �مل���ل���ح  �أ���س��ي��ف��ي   -
�أربع  �إىل  ث��الث  مل��دة  بامليكرويف 

دقائق. 
�أخرجي �ملزيج من �مليكروويف   -
م���ن �حلليب  �ل��ق��ل��ي��ل  و�أ���س��ي��ف��ي 
وحفنة من �جلنب �ملب�سور ور�سي 

�لفلفل عليه.
ث����ان����ي����ة يف  �ل�������وع�������اء  - �����س����ع����ي 

�مليكروويف ملدة ثالثني ثانية. 
�لدجاج فطرية   -  3

كبرية  م��الع��ق   4-3 �أ���س��ي��ف��ي   -
�مل��ط��ب��وخ وملعقتني  �ل��دج��اج  م��ن 
كبريتني من �خل�سرو�ت و 1.5 
و�مللح  �لن�ساء  م��ن  كبرية  ملعقة 
و�ل���ف���ل���ف���ل وم��ل��ع��ق��ة ك���ب���رية من 
ك��ب��رية من  3 م��الع��ق  �حلليب و 

مرقة �لدجاج وحركيها. 
وم�سحوق  �ل���دق���ي���ق  �م���زج���ي   -
�مللح  وب���ع�������س  ب��������اودر،  �ل��ب��ي��ك��ن��غ 
ون�سف ملعقة كبرية من �لزبدة، 
و 3.5 مالعق كبرية من �حلليب 
وب��ع�����س �لأع�����س��اب يف ط��ب��ق قبل 

و�سعها فوق �ملزيج �ملخلوط.
�مليكروويف  يف  �ل��وع��اء  �سعيه   -

لأكرث من دقيقتني. 

كيف جتعل الدرا�سة يف البيت م�سلية خالل فرتة العزل؟

اأعاد كله العامل يف وا�ضع نطاق على املدار�س اإغلق
متامًام�ضتبعدًاكانحتديًالتواجهالبيتاإىل الأ�ضر
للآباء التعليم م�ضوؤولية تعوداأن وهو ،ضنوات� منذ
من الأبناء فيه ي�ضكو الذي الوقت يف ،البيت داخل
الطفولةخرباءوين�ضحك .العزل فرتة خلل امللل

جتعل اأن حت�����اول ب�����األ
ت�ضبه البيت من الدرا�ضة
جمّرد تكون ب��اأن ،املدر�ضة
وعملالطاولة علىجلو�س
كيفاإليك.درا�ضيةواجبات
م�ضلية ال��ع��زل ف��رتة جتعل

:للطفل
بعمل الأط��ف��ال يقوم اأن بعد

باأن ،ترفيه فقرة امنحهم ،الدرا�ضي الواجب بع�س
الأقدامعلىبالر�ضممعهمواأنتيقوموا

تخل�سي من 
ال�سيلــوليت 

بكــرمي 
طبيــعي
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زكي ن�سيبة : �سنوا�سل دعمنا لكل من �ساهم يف اإثراء امل�سهد الفني والثقايف  

طحنون بن خليفة ي�سارك يف تعقيم املرافق احليوية باأبوظبي ملكافحة كورونا

برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار يحدد مالمح م�ستقبل اأبحاث اال�ستمطار يف العامل

•• اأبوظبي – الفجر

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ عبد�هلل  �سمو  برعاية   
�لدبلوما�سية  بد�أ مكتب   ، �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية 
مبادرة  تنفيذ  يف   ، ل��ل��وز�رة  �لتابع  و�لثقافية  �لعامة 

لدعم �حلركة �لفنية و�لت�سكيلية يف �لدولة .
�للوحات  م��ن  جمموعة  ب�سر�ء  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وتتمثل   
�لت�سكيلية �لفنية �لتي حتمل توقيع فنانني �إمار�تيني 
حُم���رتف���ني وو�ع���دي���ن وذل����ك ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون ون�سف 

�ملليون درهم . 
، �مل�سرف  �أن���ور ن�سيبة، وزي���ر دول���ة  وذك���ر م��ع��ايل زك��ي 
على هذه �ملبادرة  " �أن �ملرحلة �ملقبلة �ستت�سمن �بتياع 
يف  �ملقيمني  �ملحليني  �لفنانني  �سنع  من  فنية  لوحاٍت 
�إي�سال  "نود  بالقول:  موؤكد�ً  �لدولة منذ مدة طويلة 
دعمنا لكل من �ساهم يف �إثر�ء �مل�سهد �لفني و�لثقايف يف 

دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة". 
�لتي  �حلثيثة  دعم �جلهود  على  ن�سيبة �جلميع  وح��ّث 
تبذلها �لقيادة �لر�سيدة لتعزيز �لقطاع �لثقايف يف دولة 
�لثقافية  �لآف���اق  وتر�سيخ  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
و�لفنية �لغنية يف �لبالد، لفتاً �إىل �أنه ويف ظل �إغالق 
هي  ه��ذه  ف��اإن  و�ملتاحف،  �لفنية  �ملعار�س  من  �لعديد 

وقال:  �لفنانني،  ب��دع��م  �جلميع  لقيام  �ملثلى  �ل��ف��رتة 
�إلغاء �لعديد من �لفعاليات �لفنية �لتي كان من  "مع 
�ملقرر عقدها خالل هذ� �ملو�سم، �أردنا �أن نر�سل لفنانينا 

ر�سالًة تعرب ت�سامننا معهم."
 و�أو�سح معاليه باأن هذه �لأعمال �لفنية �ستلعب دور�ً 
يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافية  �لدبلوما�سية  تعزيز  يف  هاماً 

عر�سها  �سيتّم  فنية  �أع��م��ال  �قتناء  مّت  حيث  �خل���ارج، 
يف ع�����س��ٍر م��ن �ل�����س��ف��ار�ت و�ل��ب��ع��ث��ات �لإم���ار�ت���ي���ة حول 
�لعاملية، كما  �ل�سحية  �لأزم��ة  �نق�ساع هذه  �لعامل بعد 
يتّم  حتى  �ملزيد  �قتناء  �لإمار�تية  �حلكومة  �ستو��سل 
�سفار�تها يف  �ملحلية يف غالبية  �لفنية  �لأعمال  عر�س 

خمتلف �أنحاء �لعامل. 

و �أ�سار �لوزير ن�سيبة �إىل �أن بد�ية عر�س هذه �لأعمال 
�لذي  �أفينيو"،  "�ل�سركال  �لإبد�عية �ستكون يف  �لفنية 
ُي��ع��ّد و�ح�����د�ً م��ن �أب����رز �مل��ن��اط��ق �لإب��د�ع��ي��ة �حلا�سنة 
للفعاليات �لثقافية يف دبي، وذلك �سمن معر�س رقمي 

خالل �ل�سهر �لقادم.  
�لأزمة  �أوجدتها  �لتي  لالآثار  "تخفيفاً  وم�سى يقول: 
�إط��الق هذ� �مل�سروع يف  �لأخ��رية، �رتاأينا �لإع��الن عن 
ُي�سّكل  و�ل��ذي  للجميع،  بالن�سبة  �لفرتة �حلرجة  هذه 
�لالمتناهي  ودع��م��ن��ا  �لعميق  تقديرنا  متثل  ر���س��ال��ًة 
جزء�ً  ك��ون��ه��م  ع��ل��ى  م��ن��ا  وت��اأك��ي��د�ً  �مل��ح��ل��ي��ني،  لفّنانينا 

�أ�سا�سياً من هويتنا �لوطنية".
��ستعر��س  فكرة  على  �لعمل  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
حول  �لإمار�تية  �ل�سفار�ت  يف  �ملحلية  �لفنية  �لأعمال 

�لعامل قد بد�أ منذ عام 2018. 
بتكوين  قمنا  لقد   " بالقول:  حديثه  ن�سيبة  و�ختتم 
جلنة من �ملوؤرخني و�خل��رب�ء �لفنيني و�أمناء �ملتاحف 
�لتي  �لفنية  �لأع��م��ال  طبيعة  ح��ول  �أر�ءه����م  ليقدمو� 
بال�سكل  �ملتنوعة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفنية  �لتقاليد  متثل 
�لأمثل، كما قمنا با�ست�سارة دبلوما�سيينا حول طبيعة 
�مل�سهد �لفني يف كل دولٍة، لنتمكن من �ختيار �للوحات 

�لفنية �لتي تنا�سب �سفار�تنا يف كل منها".

•• اأبوظبي - الفجر

�ل�سيخ طحنون بن خليفة بن حممد بن خالد  �سارك 
و�جب  جلمعية  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  نهيان،  �آل 
و�مل����ر�ف����ق �حليوية  �ل�������س���و�رع  ت��ع��ق��ي��م  �ل��ت��ط��وع��ي��ة، يف 
ملكافحة  �لوطني"  �لتعقيم  "برنامج  �سمن  باأبوظبي، 

تد�عيات �نت�سار فريو�س كورونا. 
يف  �ملتطوعني  م��ن  ع���دد�ً  �لتعقيم،  عملية  يف  ور�ف��ق��ه 
�لتطوعي،  ف��زع��ة  وف��ري��ق  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  و�ج���ب  جمعية 
مع  و�لتعاون  بال�سر�كة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  بتنفيذ 

مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات "تدوير".
و�أع��رب طحنون بن خليفة عن �عتز�زه بهذه �مل�ساركة 

دللة  �لر�سمية  �جلهود  م�ساندة  �أن  م��وؤك��د�ً  �لوطنية، 
على حيوية �ملجتمع وموؤ�سر على تقّدم �لأمم للحفاظ 
على �سحة �أفر�د �ملجتمع. و�أثنى على �إقبال �ملتطوعني، 
�لتكامل  تعزيز  �ل��وع��ي يف  م��دى  �أن��ه يعك�س  �إىل  لف��ت��اً 
�مل�ساركة يف  �لب�سرية  �لكو�در  بجهود  �ملوؤ�س�سي، م�سيد�ً 
ينّم  �لوطني  �لتعقيم  برنامج  �أن  م��وؤك��د�ً  �ملهمة،  ه��ذه 

�لعامة،  �ل�سالمة  على  �حل��ف��اظ  يف  �سديدة  روؤي���ة  ع��ن 
ودرء �لوطن من �أي خماطر. وجرت عملية �لتعقيم يف 
�أجو�ء �سحية خالية من �لنا�س �لذين �لتزمو� بيوتهم 
باإيجابية، وفق �لتعليمات �حلكومية، عد� �مل�سّرح لهم 
بالعمل، يف حني توّلت دوريات �ل�سرطة عملية �لتنظيم 

�مليد�ين و�ملروري.

•• اأبوظبي- الفجر

و�لباحثني  �خل�����رب�ء  م���ن  ن��خ��ب��ة  �ج��ت��م��ع   
�لغالف �جلوي  �أبحاث  و�لعلماء يف جمال 
�لإمار�تية  �لعا�سمة  يف  �ل�ستمطار  وعلوم 
ملناق�سة  �مل��ا���س��ي  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  �أب��وظ��ب��ي يف 
�أك�����رث �ل��ق�����س��اي��ا �إحل����اح����اً يف جم����ال �أم���ن 
�ل�سوء  وت�سليط  �ملائية  و�ل�ستد�مة  �ملياه 
�مل�����س��ت��ج��د�ت يف جم����ال بحوث  �آخ�����ر  ع��ل��ى 

�ل�ستمطار. 
�لن�سخة  �ل��ل��ق��اء حت���ت م��ظ��ل��ة  وج����اء ه����ذ� 
لال�ستمطار  �ل���دويل  �مللتقى  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة 
لالأر�ساد  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه  �ل����ذي 
�سنوياً من خالل برنامج �لإمار�ت لبحوث 
ع��ل��وم �ل���س��ت��م��ط��ار، ح��ي��ث ت�����س��م��ن جدول 
�أعمال �مللتقى عقد �جتماع مفتوح للتعرف 
ع���ل���ى �لجت�����اه�����ات �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة لأب���ح���اث 
نتائج  عن  مناق�ساته  و�أ�سفرت  �ل�ستمطار، 
ت��خ��دم �ملجالت  ق��ي��م��ة  م��ه��م��ة وت��و���س��ي��ات 
�لبحثية �مل�ستقبلية مل�ساريع �أبحاث �لدور�ت 

�ملقبلة من �لربنامج.
�لربنامج  �إجن��از�ت  ��ستعر��س  جانب  و�إىل 
على  �ل�ستمطار  بحوث  م�ستجد�ت  و�آخ��ر 
�ل�����س��ع��ي��د �ل���ع���امل���ي، ن��اق�����س �مل�������س���ارك���ون يف 
�ملتعلقة  �مل��و����س��ي��ع  م��ن  �سل�سلة  �لج��ت��م��اع 
و�مل�ستقبلية  �حلالية  �لبحثية  بالأولويات 
يف جم���ال �ل���س��ت��م��ط��ار، ف�����س��اًل ع���ن �سبل 
بني  �مل�����س��رتك  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�سيق  ت��ع��زي��ز 
مو�كبة  ل�سمان  و�لباحثني  �لعلماء  كافة 
�لأمن  ق�سايا  م��ع  �لبحثية  �هتماماتهم 

�ملائي �لعاملي.
وتعليًقا على �لجتماع، قال �سعادة �لدكتور 
ع��ب��د�هلل �مل��ن��دو���س، م��دي��ر �مل��رك��ز �لوطني 
لالأر�ساد رئي�س �لحتاد �لآ�سيوي لالأر�ساد 
على  �مل��ف��ت��وح  �لج��ت��م��اع  "�سكل  �جل���وي���ة: 
لال�ستمطار  �لدويل  �مللتقى  �أعمال  هام�س 
�لتقدم  لتقييم  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  فر�سة 
�إطار  �أبحاث علوم �ل�ستمطار يف  �ملحرز يف 
ي��ق��وده��ا �لربنامج  �ل��ت��ي  ت�����س��ري��ع �جل��ه��ود 

وم�ستد�مة  موثوقة  مائية  م��و�رد  لإي��ج��اد 
ملو�جهة حتديات �لأمن �ملائي. ونتطلع �إىل 
�ملعمقة  �لعلمية  �لنقا�سات  نتائج  ت�سهم  �أن 
�ل��ت��ي ج���رت خ���الل ج��ل�����س��ات �لج��ت��م��اع يف 
تعزيز قدر�تنا على تطوير تقنيات جديدة 
معدلت  ل��زي��ادة  �ل�سحب  تلقيح  جم��ال  يف 
ه���ط���ول �لأم�����ط�����ار، ف�������س���اًل ع����ن �خل�����روج 
ب��ف��ه��م �أف�����س��ل ل��ل��ت��وج��ه��ات �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
�إىل  و���س��وًل  �ملتنامي،  �لعلمي  �مل��ي��د�ن  ه��ذ� 
حتديد �لفجو�ت �ملعرفية �لقائمة وتطوير 
جمالت �لبحوث �لعلمية �جلديدة، �لأمر 
�لذي �سيمكن �لربنامج من مو��سلة دوره 

�لريادي يف تعزيز �أبحاث �ل�ستمطار".
مدير  �مل��زروع��ي،  علياء  قالت  جانبها،  من 
برنامج �لإمار�ت لبحوث علوم �ل�ستمطار: 
"جاءت ��ست�سافة برنامج �لإمار�ت لبحوث 
علوم �ل�ستمطار لهذ� �لجتماع �ملفتوح من 
�ل��ذي ي�سطلع به يف  �لبارز  �ل��دور  منطلق 
ودف��ع عجلة �جلهود  �لبناء  حتفيز �حل��و�ر 
باأمن  �ملتعلقة  �لق�سايا  ملعاجلة  �مل��ب��ذول��ة 
�مل��ي��اه و�ل���س��ت��د�م��ة �مل��ائ��ي��ة، وذل���ك بالعمل 
جنباً �إىل جنب مع �ملجتمع �لعلمي �لعاملي، 
وبناء �سر�كات تكاملية بناءة مع �ملوؤ�س�سات 
�لبحثية �ملعنية، مبا ي�سهم يف تعزيز �لقاعدة 

�ملعرفية �حلالية وبناء قدر�ت جديدة من 
�لإيكولوجية  �ل��ن��ظ��م  �إد�رة  حت�سني  �أج���ل 
�لعلمي  �لبحث  توجيه  �إىل  �إ�سافة  للمياه، 
نحو �إيجاد حلول بديلة لإد�رة �ملو�رد �ملائية 
ومو�جهة �لتحديات �لأكرث �إحلاًحا يف هذ� 

�لإطار".
للمناق�سة  مفتوحاً  منرب�ً  �لجتماع  وق��دم 
وت���ب���ادل �ل�����روؤى ب��ني ج��م��ي��ع �مل�����س��ارك��ني يف 
�ملتحدثني  قائمة  ت�سمنت  حيث  �جلل�سة، 
و�خل��رب�ء من خمتلف  �لعلماء  كوكبة من 
�أن�����ح�����اء �ل����ع����امل م���ن���ه���م �ل����دك����ت����ور رول����ف 
ن���ورث  ج��ام��ع��ة  يف  �أول  حم��ا���س��ر  ب���رج���ر، 
خبري  تريبالن�س،  دي��ون  و�لدكتور  وي�ست، 
��ست�ساري يف علوم �لطق�س و�ملناخ يف �لبنك 
�لدويل و�ملدير �ل�سابق للبحوث يف �ملنظمة 
�لعاملية لالأر�ساد �جلوية، و�لدكتور دنكان 
يف  �لعلمية  �ل��رب�م��ج  ق�سم  مدير  �أك�سي�سا، 
 Droplet Measurement" ���س��رك��ة 
و�لربوفي�سور   ،"Technologies
�لريا�سيات  �أ����س���ت���اذ  ب��ول��ي�����س،  �أول��ي��ف��ي��ي��ه 
يف ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك، و�ل���دك���ت���ور رول���ف 
بحوث  م��رك��ز  يف  ر�ئ���د  ع���امل  برينتجي�س، 

علوم �لغالف �جلوي. 
م�����س��ارك��ت��ه يف �جل���ل�������س���ة، حتدث  وخ������الل 
�لدكتور رولف برجر عن �لعالقة �لوثيقة 
�لناجحة  �ل�����س��ح��ب  ت��ل��ق��ي��ح  ع��م��ل��ي��ات  ب���ني 
و�لبيانات �لآنية �لدقيقة لأحو�ل �لطق�س 
م�سري�ً �إىل �أن �لعيوب يف عملية �لتنبوؤ �لآين 
ي�سكل حتدًيا حقيقياً جلهود �ل�ستمطار يف 
�لدر��سات  �إىل  تطرق  كما  �حلا�سر،  وقتنا 
�لتي متت لتقييم كميات �لأمطار ومعرفة 
على  وقدرتها  للعو��سف  �ملحتمل  �لتوزيع 

�لتكثيف.
دي��ون تريبالن�س  �لدكتور  �أك��د  من جانبه، 
روؤي���ة ثالثية  على  �حل�����س��ول  �أه��م��ي��ة  على 
�لأبعاد لل�سحب يف �لوقت �حلقيقي، م�سرًي� 
على  تقت�سر  �حل��ال��ي��ة  �مل��الح��ظ��ات  �أن  �إىل 
�لأر�س  من  تتم  �لتي  �ملو�سعية  �لقيا�سات 
�أو بو��سطة �لطائر�ت، مو�سحاً �أن �ل�سحب 

لي�ست كلها مت�سابهة، لذ� من �ملهم معرفة 
خ�سائ�سها �حلجمية ملعرفة قابليتها على 
�ل�سرت�تيجيات  تطوير  وبالتايل  �لتلقيح 
�أك�سي�سا  دن��ك��ان  �ل��دك��ت��ور  وق���ارن  �لفاعلة. 
مناطق  يف  �جل�������وي  �ل���ه���ب���اء  خ�����س��ائ�����س 
تخ�سي�س  يجب  �أن��ه  �إىل  و�أ���س��ار  خمتلفة، 
�ملحيطة،  ل��ل��ظ��روف  �ل��ت��ل��ق��ي��ح وف��ًق��ا  م����و�د 
و��سفاً �لتغري �ملناخي باأكرب جتربة لتعديل 

�لطق�س على �لإطالق. 
�أوليفييه  �ل��ربوف��ي�����س��ور  ����س���دد  وب��������دوره، 
بولي�س على �سرورة فهم �لعالقة بني �ملناخ 
�لتد�خل  �أوج��ه  لتحديد  �لطق�س  و�أح���و�ل 

بني �لق�سيتني.
فيما حتدث �لدكتور رولف برينتجي�س عن 
�إجر�ء  يف  �لعلماء  يو�جها  �لتي  �ل�سعوبات 
�ل�ستمطار،  لعمليات  م��ت��ز�م��ن��ة  ق��ي��ا���س��ات 
ت�ستطيع  ل  �ملنف�سلة  �ملالحظات  �أن  حيث 
تلقيح  ل��ع��م��ل��ي��ات  ك���ام���ل���ة  �����س����ورة  ت���ق���دمي 
�ملزيد  جمع  �ل�����س��روري  م��ن  ل��ذ�  �ل�سحب، 
جتارب  و�إج�����ر�ء  �ملن�سقة،  �مل��الح��ظ��ات  م��ن 
�لأ�سا�سية  �لفيزياء  طبيعة  لبيان  ميد�نية 

�لتي تعتمد عليها عمليات �ل�ستمطار.

وب���ع���د �مل�������س���ارك���ات �ل���ف���ردي���ة ل���ل���خ���رب�ء يف 
�جلل�سة �ملفتوحة، مت تق�سيم �مل�ساركني �إىل 
جمموعة  ك��ل  ناق�ست  جم��م��وع��ات،  خم�س 
باأبحاث  ع��الق��ة  ل��ه��ا  ف��رع��ي��اً  منها حم����ور�ً 
و�آخر  ز�وية حمددة،  �ل�ستمطار من  علوم 
بها،  �ملتعلقة  و�لتقنية  �لعلمية  �مل�ستجد�ت 
و�لقدر�ت،  �ملعرفية  �لفجو�ت  ع��ن  ف�ساًل 
و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ع��م��ل �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي. كما 
�مل�سائل  م���ن  ج��م��ل��ة  �مل��ج��م��وع��ات  ت��ن��اول��ت 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  بتطبيقات  �ملرتبطة 
و�لأ�ساليب  و�ملنهجيات  �لذكية،  و�لأنظمة 
�لنمذجة  يف  �مل���ح���رز  و�ل���ت���ق���دم  �مل��ب��ت��ك��رة، 
�إ�سافة  �لطق�س،  باأحو�ل  و�لتنبوؤ  �لرقمية 
�ل�ستمطار،  ع��م��ل��ي��ات  ن��ت��ائ��ج  ت��ق��ي��ي��م  �إىل 
مرحلة  �إىل  �لبحث  مرحلة  من  و�لنتقال 

�لعمليات يف جمال �ل�ستمطار.
�جلماعية،  �ملناق�سات  م��ن  �لن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
�لنتائج  ب��ع��ر���س  �مل��ج��م��وع��ة  �أع�������س���اء  ق����ام 
و�لتو�سيات �لتي تو�سلو� �إليها وتلخي�سها 
يف ت���ق���اري���ر م��ك��ت��وب��ة ل���ت���ق���دمي مل���ح���ة عن 
�لإمار�ت  لربنامج  �مل�ستقبلية  �لجت��اه��ات 

لبحوث علوم �ل�ستمطار. 

فريو�س كورونا »كوفيد19-« يعك�س اأهمية قطاع 
التمري�س يف �سمان �سحة املجتمع ورفاهيته

•• دبي - الفجر

تعزيز  م�سوؤولية  يتولني  �إذ  فريق �سحي،  �أي  يف  دور حم��وري  للممر�سات 
�أنهن جزء ل  �إىل  و�لعالج. ونظر�ً  �لأمر��س  و�لوقاية من  �لأف��ر�د  �سحة 
يتجز�أ من �لفرق �ملهنية �ل�سحية �لقريبة من �ملجتمع، فاإن دورهن �أ�سا�سي 
�أي�ساً يف تطوير مناذج جديدة للعناية �ل�سحية �لجتماعية ودعم �جلهود 

�ملحلية للوقاية من �لأمر��س و�لرتويج ل�سحة �لإن�سان. 
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  جهود  يف  رئي�س  عن�سر  و�لقابالت  �ملمر�سات  �إن 
 Universal( �ل�ساملة  �ل�سحية  �لتغطية  مبد�أ  حتقيق  �إىل  �لر�مية 
Health Coverage(. وقد ظهرت �أهمية هذ� �لدور جلياً يف �لفرتة 

ف��ريو���س كورونا  �إع���الن  �لأخ����رية. فمع 
)كوفيد19-( باأنه وباء عاملي، �أ�سبح 
يوؤديه  �ل����ذي  �ل�����دور  �أه��م��ي��ة  �إدر�ك 
�لرعاية �ل�سحية  �لعاملون يف قطاع 
ب�سفتهم خط �لدفاع �لأول، �أكرب من 

�أي وقت م�سى. 
�سحيح �أن �لأطباء يحظون بالق�سط 
�ملمر�سات  لكن  �لنتباه،  من  �لأك��رب 
 50% من  �أك��رث  ي�سكلن  و�لقابالت 
�لقطاع  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  �ل����ق����وى  م����ن 
�ل�سحي يف �لعديد من �ل��دول. ومن 
بني 43.5 مليون �سخ�س يعملون يف 

�ملمر�سات  20.7 مليوناً هم من  �أن نحو  يقّدر  �لعامل،  �لقطاع حول  هذ� 
عاملي  نق�س  هناك  يكون  �أن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وتتوقع  و�لقابالت. 
بنحو ت�سعة ماليني ممر�سة وقابلة بحلول �لعام 2030، ما مل يتم �تخاذ 
 2020 �لعام  �ملنظمة  �ختارت  وقد  �لأم��ر.  ملعاجلة هذ�  �إج���ر�ء�ت جذرية 
�حليوي  بدورهن  منها  �ع��رت�ف��اً  وذل��ك  و�لقابالت،  �ملمر�سات  ع��ام  ليكون 

و�ملخاطر �ملرتبطة بنق�س كو�در �لتمري�س. 
�إن �ملمر�سات �ملجهز�ت بالإمد�د�ت �ل�سريرية و�لطبية ي�سكلن خط �لرعاية 
يف  �ل�سحية  للعناية  �ل��وح��ي��د  �مل���زود  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  ي��ك��ّن  وق��د  �لأول، 
�ملنطقة، خا�سة يف �لدول �لنامية. و�ملمر�سات هن �للو�تي يحدثن �لفرق 
يف حياة �ملر�سى �لأفر�د و�ملجتمع ب�سكل عام. ونظر�ً �إىل �أعد�دهن و�ملو�قع 
حت�سني  يف  �أ�سا�سي  عن�سر  �ملمر�سات  ف��اإن  �لعامل،  حول  فيها  يعملن  �لتي 

�لنتائج �ل�سحية �لعامة.  
جامعة  يف  �مل�ساركة  �لأ���س��ت��اذة  مالت،  روبرت�سون  ���س��وز�ن  �لدكتورة  وتقول 
�لتمري�س  بكالوريو�س  يف  �لن�سباط  برنامج  ومديرة  دب��ي  يف  ولونغونغ 
وماج�ستري بر�مج �لتمري�س يف �جلامعة: "�إنه يتم ت�سجيع م�ساركة �لقوى 

�لعاملة �ملحلية يف قطاع �لرعاية �ل�سحية ، وخا�سة �لتمري�س." 
من  �لعامة مزيد�ً  �ل�سحة  م�سوؤولو  �لإم��ار�ت، حّث  دولة  "ففي  وت�سيف: 
جمال  يف  �ملهنية  م�سريتهم  وتاأ�سي�س  �لعمل  على  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ملو�طنني 
�لتمري�س. وك�سفت �لأرقام يف عام 2019 �أن %8 فقط من �إجمايل كو�در 
�لتمري�س يف �مل�ست�سفيات �لعامة يف �لبالد هي من �ملو�طنني �لإمار�تيني. 
يف  �ملحلية  �لعمل  قوى  م�ساركة  ن�سجع  �أن  �ل�سروري  من  �أ�سبح  فقد  لذ� 

قطاع �لرعاية �ل�سحية، وخا�سة يف �خت�سا�س �لتمري�س." 
وجاء تاأ�سي�س جمل�س �لإمار�ت للتمري�س و�لقبالة يف عام 2009 ليعك�س 
�لتز�م �حلكومة بدعم قطاع �لتمري�س و�لقبالة، وذلك �إدر�كاً منها لأهمية 
�جلودة �لعالية لهذ� �لقطاع يف تعزيز �سحة ورفاه �سكان �لإمار�ت. ويكمن 
لأبحاث  �ل�سرت�تيجية  �لتوجهات  حتديد  يف  للمجل�س  �لرئي�سي  �لهدف 
لال�ستمر�ر  �لدعم  و�آل��ي��ات  �ل��الزم��ة  �لبنية  وتوفري  و�لقبالة،  �لتمري�س 
يف �لتو�سع وتطوير �لأبحاث �ملعنية بهذ� �لقطاع يف �لإم��ار�ت. �إن �حلاجة 
�إىل خدمات �لرعاية �ل�سحية ب�سفتها ع�سب �لدولة و�لعامل ككل، ت�سمن 

�حل�سول على فر�سة عمل حتظى بطلب كبري. 
و�إن دعم جمتمع �لعاملني يف جمال �لتمري�س يوؤتي بثالث ثمار – �سحة 
�أف�سل، و�قت�ساد �أقوى، وم�ساو�ة �أكرب بني �جلن�سني. ويف حني تعد �لنتيجة 
بالأهمية  حتظيان  و�مل�ساو�ة  �لقت�ساد  قوة  فاإن  وبديهية،  و��سحة  �لأوىل 
�لعظمى حول  �لغالبية  ف��اإن  �ل��رج��ال،  ن��رى ممر�سني من  وبينما  نف�سها. 

�لعامل هم من �ملمر�سات �لن�ساء. 
ويفتح �لعمل يف جمال �لتمري�س �لكثري من �لفر�س و�لأبو�ب �أمام �لن�ساء، 
�إذ مينحهن فر�سة �لتعليم و�لنخر�ط يف بر�مج �لتدريب و�حل�سول على 
رخ�سة ومز�ولة �ملهنة وحت�سيل دخل مادي منها، وهذ� كله ي�سهم يف حت�سني 
�لنمو �لقت�سادي �لإجمايل وتعزيز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف بيئة �لعمل. 
�إن وجود �أثر �قت�سادي �أكرب من زيادة عدد �لن�ساء يف مكان �لعمل هو �أمر 
باملهارة  و�جلدد  �حلاليات  �ملمر�سات  ن�سّلح  �أن  �أ�سبح �سرورياً  وقد  مثبت. 
�ل�سحية  �لرعاية  قطاع  م�سهد  تغيري  يف  دوره��ن  لتاأدية  �لالزمة  و�لثقة 

ولإي�سال �سوتهن �إىل �ملوؤ�س�سات و�سّناع �ل�سيا�سات على �مل�ستوى �ملحلي. 

�ش�ؤون حملية

مناف�سات قوية �سهدتها اأم�سية ن�سف النهائي ملناف�سات بريق �ساعر املليون
•• اأبوظبي - وام :

�لأم�سية  �أم�������س  م�����س��اء  �ن��ط��ل��ق��ت 
�خل��ام�����س��ة ع�����س��رة، �أم�����س��ي��ة ن�سف 
�سمن  �ل��ب��ريق  ملناف�سات  �لنهائي 
برنامج "�ساعر �ملليون" يف مو�سمه 
�لتا�سع، و�لذي تنظمه جلنة �إد�رة 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
و�ل���رت�ث���ي���ة ب���اأب���وظ���ب���ي، يف �إط����ار 
�لهادفة  �لثقافية  ��سرت�تيجيتها 
�لهتمام  وتعزيز  �ل��رت�ث  ل�سون 

بالأدب و�ل�سعر �لعربي.

ُب���ّث���ت �لأم�����س��ي��ة م���ن م�سرح  وق���د 
���س��اط��ئ �ل����ر�ح����ة ب��اأب��وظ��ب��ي عرب 
حيث  و�لإم������ار�ت،  بينونة  ق��ن��ات��ي 
�لربنامج  م���ق���دم���ا  �����س���ت���ه���اله���ا 
�لنقبي  �أ����س���م���ه���ان  �لإع����الم����ي����ان 
�سعرية  باأبيات  �لعامري  وح�سني 
�لتو��سل  م��ن�����س��ور�ت  رو�ئ����ع  م��ن 
ت���ف���اع���اًل م���ع حملة  �لج��ت��م��اع��ي 
�لتعقيم �لوطني، وتقدير�ً للوقفة 
�لو�عية �لتي متثلت بالتز�م �أفر�د 
�ملجتمع �لإمار�تي �ملو�طن و�ملقيم 
�لر�سيدة  �حل��ك��وم��ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 

تركي �ملريخي وبدر �سفوق.
م�ساركة  �لأم���������س����ي����ة  و�����س����ه����دت 
�ملجيد  ع��ب��د  ل��ل�����س��ع��ر�ء  م��ت��م��ي��زة 
�سعود �لغيد�ين، مطرب بن دحيم 
�ملطريي  �لبندر  �لعتيبي وحممد 
وحم��م��د �حل���م���ادي �ل��ع��ت��ي��ب��ي من 
بالعود  وم�����ب�����ارك  �ل�������س���ع���ودي���ة، 
�إ�سافًة  �لإم�����ار�ت،  م��ن  �ل��ع��ام��ري 
بت�سويت  �مل���ت���اأه���ل  �ل�����س��اع��ر  �إىل 
�لأم�سية  ب��د�ي��ة  م��ع  �مل�����س��اه��دي��ن 

�أحمد بن عايد �لبلوي.
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 

�لأ�سلمي  وق���دم  �ل��ث��ام��ن،  �مل��و���س��م 
ر�سالة م�سجلة مل�ساهدي �لربنامج 
�ل�ستثنائية  ل���ل���ظ���روف  ن����ظ����ر�ً 
كورونا  وب��اء  �نت�سار  فر�سها  �لتي 
�مل�������س���ت���ج���د، خ����ا�����س����اً �ل���ربن���ام���ج 
�ل�سعر�ء  تقدير  تعك�س  بق�سيدة 
يف  و�لأ����س���خ���م  �لأول  ل��ل��ربن��ام��ج 
جم���ال �ل�����س��ع��ر �ل��ن��ب��ط��ي، وحتكي 
مغازلة  يف  �ل���������س����ع����ر�ء  �أجم���������اد 
ق�سائدهم وحب �أوطانهم و�سموخ 

جتاربهم �ل�سعرية.
عر�س  وق��ب��ل  لالأم�سية،  وخ��ت��ام��اً 

بخ�سو�س  �لإم����������ار�ت  دول������ة  يف 
برنامج �لتعقيم �لوطني لتحقيق 
فريو�س  م��و�ج��ه��ة  يف  �لن��ت�����س��ار 

كورونا �مل�ستجد،
�لربنامج  م��ق��دم��ي  ت��وج��ي��ه  ت���اله 
�لتحية �إىل �أع�ساء جلنة �لتحكيم 
و�لباحث  �لأ����س���ت���اذ  م���ن  �مل���وؤل���ف���ة 
و�لرو�ئي �سلطان �لعميمي، مدير 
�أبوظبي،  يف  �ل�����س��ع��ر  �أك���ادمي���ي���ة 
و�لدكتور غ�سان �حل�سن، و�ل�ساعر 
�للجنة  وع�����س��وي  �ل�سعيد،  حمد 
�لأ�ساتذة  للربنامج  �ل�ست�سارية 

و�لرت�ثية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل���رب�م���ج 
ب��اأب��وظ��ب��ي، خ��الل ب��رن��ام��ج �ساعر 
�ملليون، عن �إطالق �ملو�سم �لثاين 
�مل��ن��ك��و���س، �لربنامج  ب��رن��ام��ج  م��ن 
�لفني �لأول من نوعه و�ملتخ�س�س 
بلحن �ملنكو�س من موروث �ل�سعر 
�ل��ن��ب��ط��ي �لأ�����س����ي����ل، وف���ت���ح باب 

�لرت�سيح �أمام �ملت�سابقني.
م�سرية  �ل����ربن����ام����ج  �����س���ت���ع���ر����س 
�لأ�سلمي  ج��ز�ع  ب��ن  جن��م  �ل�ساعر 
�ل�سعودية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  م��ن 
ح���ام���ل ب�����ريق ����س���اع���ر �مل���ل���ي���ون يف 

تقرير �سريع ��ستعر��سي ملجريات 
�ملتميزة  و�مل���������س����ارك����ات  �حل���ل���ق���ة 
�ل�سفوة  �سفوة  �ل�ستة  لل�سعر�ء 
من �ل�سعر�ء �ل�48 �سمن م�سابقة 
�ساعر �ملليون يف مو�سمها �لتا�سع، 
�لتحكيم  ق���ر�ر جلنة  �إع���الن  ك��ان 
ب��رتت��ي��ب م��و�ق��ع �ل�����س��ع��ر�ء �سمن 
باملئة  �ل�ستني  بن�سبة  �لنهائيات 
ت�سويت  م�����ع  ����س���ُت���ج���َم���ع  �ل����ت����ي 
�مل�������س���اه���دي���ن ب��ن�����س��ب��ة �لأرب����ع����ني 
�نتهاء حلقة  ب��دء مع  �ل��ذي  باملئة 
�لأم�س وي�ستمر لغاية ربع �ل�ساعة 

�أم�سية  �ن���ط���الق  ق��ب��ي��ل  �لأخ�����رية 
�ملليون  �ساعر  ب��ريق  حامل  تتويج 
31 مار�س  ي��وم �ل��ث��الث��اء �ل��ق��ادم 

�جلاري.
وجاء قر�ر جلنة �لتحكيم بنتيجة 
59-60 ملحمد �حلمادي �لعتيبي، 
ونتيجة 58-60 لكل من حممد 
�لبندر �ملطريي ومطرب بن دحيم 
لكل   60-57 ونتيجة  �لعتيبي، 
�لغيد�ين  �سعود  �ملجيد  عبد  م��ن 
و�أحمد  �لعامري  بالعود  ومبارك 

بن عايد �لبلوي.



فوائدخلالتفاحالداخلية
�حلو�مل  م��ن  �ل��ك��ث��ري�ت  منها  تعاين  م�سكلة  على  �لق�ساء 
تناوله  يتم  ل  ولكن  �حلمل،  بد�ية  يف  �ل�سباح  غثيان  وه��ي 

على معدة فارغة بل يف و�سط �لطعام وخمففاً باملاء.
 يحتوي خل �لتفاح على ن�سبة كبرية من �لعنا�سر �لغذ�ئية 
�لكال�سيوم  على  يحتوي  فهو  للج�سم؛  و�ل��ه��ام��ة  �ملختلفة 

و�لبوتا�سيوم و�ملاغني�سيوم و�لفو�سفور.
يعترب خل �لتفاح من �خليار�ت �لنافعة للحامل عندما تعاين 
من حمو�سة �ملعدة ويتم عالجها بخلط ملعقة �سغرية من 
�لفاتر و�سربه مرة و�ح��دة يف  �مل��اء  �لتفاح مع كاأ�س من  خل 

�ليوم، ويف�سل بعد وجبة �لغد�ء.
ويعترب خل �لتفاح من �أف�سل �لعالجات �لطبية غري �ل�سارة 
�مل�سالك  �ل��ت��ه��اب  ع��الج  يف  جانبية  �أع��ر����س  �أي  لها  ولي�س 
�لبولية و�لذي يكرث عند �حلو�مل، حيث يعمل على معادلة 
�لتفاح  تعاطي حملول خل  ويتم  �لبويل  �جلهاز  �لو�سط يف 

مبعدل مرتني يومياً، ملعقة �سغرية على كوب ماء فاتر.
ي�ساعد خل �لتفاح يف �حلفاظ على وزن �حلامل؛ لأنه يعمل 

على �إذ�بة �ل�سحوم و�لدهون �لز�ئدة.
ويعمل خل �لتفاح على مكافحة �لأرق �لذي ي�سيب �حلامل 
ماء  كوب  كوباً من حملوله، ملعقة �سغرية على  �سربت  لو 

فاتر مع ملعقة ع�سل، قبل �لنوم.
 

فوائدخلالتفاحاخلارجية
ب�سبب  �حل��و�م��ل  ت�سيب  �ل��ت��ي  �ل����دو�يل  �ل��ت��ف��اح  خ��ل  يعالج 
�سعف �لدورة �لدموية بالتايل: يتم م�سح وتدليك �لدو�يل 

بخل �لتفاح عدة مر�ت يومياً.
�ملنطقة  وذل���ك مب�سح  �ل�سم�س  ح���روق  �ل��ت��ف��اح  خ��ل  وي��ع��ال��ج 

�مل�سابة به.

ويقلل من �آثار لدغ �حل�سر�ت على ج�سم �حلامل.
�لتغري�ت  ب�سبب  �جل��ل��دي��ة  �مل�ساكل  ع��الج  على  يعمل  كما   
�لهرمونية، فهو �آمن للم�سح به يف عالج �لكلف و�لت�سبغات 

وحب �ل�سباب.
يعمل خل �لتفاح على عالج تورم �لقدمني بو�سعهما يف ماء 

يتم �إذ�بة خل �لتفاح فيه فيقل �لتورم و�لأمل.

لإزال�����ةط��ب��ي��ع��يك����رميع��م��لط��ري��ق��ة
ال�ضيلوليت

�أنِت بحاجة �إىل:
- ملعقة من �لطحني.

- ملعقة من زيت �للوز.
- ملعقة من ع�سري �لليمون.

- معلقتان من خّل �لتفاح.
- ملعقة من ماء �لورد.

�مزجي �ملكّونات جّيد�ً حّتى حت�سلي 
على مزيج متما�سك من ثّم �أ�سيفي 
ملعقة من ماء �لورد. دّلكي �ملنطقة 
باملزيج  ج�����س��م��ِك  م���ن  �مل�����س��ت��ه��دف��ة 
�لنتائج  ولح���ظ���ي  ي���وم���ّي���اً  م���ّرت���ني 

�ملرجّوة يوماً بعد يوم.

ال��ك��رميم���ك���ّون���اتف���وائ���د
لإزال����������ةال���ط���ب���ي���ع���ي

ال�ضيلوليت
علىال��ل��وززي��تف��وائ��د

الب�ضرة
ي���وّف���ر كمية  �ل���ل���وز  زي����ت   -
كبرية من فيتامني ه�، وهو 

�لب�سرة  جمال  على  �حلفاظ  يف  ي�ساعد  لالأك�سدة،  م�ساد 
حتى مع �لتقّدم يف �لعمر.

عن  �لعينني،  �نتفاخ  من  �لتخل�س  يف  �للوز  زي��ت  يفيد   -
طريق تطبيق �لقليل منه على �ملنطقة �ملحيطة بالعينني 

قبل �لنوم.
زيت  للج�سم، فهو  �للوز كمرطب مثايل  زيت  ي�ستخدم   -
من  �لتخّل�س  يف  �أي�����س��اً  ي�ساعد  مم��ا  �لمت�سا�س  �سريع 

�ل�سيلوليت.
�لقوة  �حللو،  �للوز  زي��ت  يف  �ملتوفرة  �لربوتينات  متنح   -

و�للمعان لالأظافر عند تطبيقه عليها.
�إذ يوّفر  �ل��ر�أ���س،   - يحافظ زي��ت �للوز على �سحة ف��روة 

�لرتطيب ويقلل �حلكة و�لق�سرة.
و�سع  ط��ري��ق  ع��ن  و�جل��اف��ة،  �ملت�سققة  �ل�سفاه  ترطيب   -

�لقليل من زيت �للوز على �ل�سفاه.
و�لأو�ساخ  �لزيوت  من  �لوجه  م�سام  �للوز  زي��ت  ينّظف   -  
�لتي ترت�كم بد�خلها، مما يح�ّسن مظهر �لب�سرة، وخا�سًة 

�لب�سرة �لدهنية.
�جل��اف��ة، حيث مينحها  �لب�سرة  �حللو  �للوز  زي��ت  يفيد   -
�لرتطيب �ملنا�سب بف�سل �لدهون �ل�سحية �ملتوّفرة فيه، 

�إ�سافًة �إىل فيتامني ه� �لذي يحمي �لب�سرة من �لتهيج.

فوائدماءالوردعلىالب�ضرة
خ�سائ�س  ي��ح��م��ل  �ل�����ورد  م���اء 

�لب�سرة  ل���ون  ت��ب��ّي�����س 
لونها،  وتوّحد 
�إن  ل���������ذ� 
ِت  د ر �أ

�لتخّل�س 
�لبقع  م���ن 

�ل����������د�ك����������ن����������ة 
و�ل�����ت�����������س�����ّب�����غ�����ات، ل 

هذ�  تطبيق  يف  ت���رتّددي 
�ملكّون.

تن�سيط  ع��ل��ى  ي�ساعد  �ل����ورد  م���اء   -
�إىل  �ل��دخ��ول يف عمق  ب�سرتك من خ��الل 
�لب�سرة وتزويدها برتطيب خفيف. كّلما �سعرِت 
هذ�  تطّبقي  �أن  يكفي  ب��اجل��ف��اف،  ب���د�أت  ب�سرتِك  �أّن 

�ملكّون �لطبيعّي على وجهِك.
- م���اء �ل�����ورد ي���وؤخ���ر ظ��ه��ور ع���الم���ات �ل�����س��ي��خ��وخ��ة مثل 
�لتجاعيد، �لبقع �لد�كنة وغريها. �إ�سافًة �إىل �أّنه ي�ساعد 

يف �لتخّل�س من �ل�سيلوليت.

فوائدخلالتفاحعلىالب�ضرة
�جللد  من  �لتخّل�س  يف  وي�ساعد  بخّفة  �لب�سرة  يق�ّسر   -

�مليت.

�إىل  �أك��رث  لمعة  ويجعلها  �لب�سرة  يف  �لكولجني  يعّزز   -
ج��ان��ب �ل��ت��خ��ّل�����س م��ن �ل��ت��ج��اع��ي��د و���س��و�ئ��ب �أخ����رى مثل 

�ل�سيلوليت.
- يزّود �جللد مب�ساد�ت �لأك�سدة �لتي ت�ساعد على جتدد 

ومنو �خلاليا.
- مينح �لب�سرة �لليونة ملحاربة �لتجاعيد.

- يعالج �لت�سبغات �لد�كنة على �لب�سرة.
نتيجة  �لوجه  على  تظهر  �لتي  �لتعب  عالمات  يحارب   -

�لتوتر و�لقلق.

فوائدالطحنيعلىالب�ضرة
على  تظهر  �ل��ت��ي  �حل��ب��وب  �لطحني  يعالج   -

�لوجه، حتديد�ً حب �ل�سباب.
�لب�سرة  ل���ون  تفتيح  ع��ل��ى  �ل��ط��ح��ني  يعمل   -

�لد�كنة خالل فرتة زمنية ق�سرية.
- �لطحني يرطب �لوجه ويوؤخر من ظهور 

و�لتي  �لعمر،  يف  �لتقدم  ع��الم��ات 
ت�سمل �خلطوط �لرفيعة، �لبقع 

و�لتجاعيد  �ل���د�ك���ن���ة 
�لعينني.  حول 

�إ�سافًة �إىل �أّنه ي�ساعد يف �لتخّل�س من �ل�سيلوليت.

فوائدالليمونعلىالب�ضرة
- يحتوي �لليمون على �لفيتامني �سي �مل�سوؤول عن تن�سيط 
عملية جتدد �خلاليا، و�لعنا�سر �مل�سادة لالأك�سدة �ملفيدة 

لإ�سر�قة �لوجه.
يتمّتع  �لب�سرة -  ت��ن��ظ��ي��ف  ع��ل��ى  ب���ق���درة  �ل��ل��ي��م��ون 

وت���ق�������س���ريه���ا، مّم�����ا ي�������س���اه���م يف 
�لبقع  و�إز�ل��ة  �لوجه  تفتيح 
و�ل���ت�������س���ّب���غ���ات. �إ����س���اف���ًة 
من  �ل����ت����خ����ّل���������س  �إىل 

�ل�سيلوليت.
�ل���ل���ي���م���ون  ي����ع����ال����ج   -
ويقلل  �ل�����س��ب��اب  ح����ّب 
�لندبات  ظ��ه��ور  م��ن 
لحتو�ئه  و�ل��ب��ق��ع 
ع�������ل�������ى ح����م���������س 
�لأ������س�����ك�����ورب�����ي�����ك 
و�ل����ف����ي����ت����ام����ي����ن����ات 
و�خل���������������س�������ائ���������������س 
للجر�ثيم  �مل�����س��ادة 
�ل������ت������ي حت�������ارب 

�لبكترييا.

موادطبيعيةذاتفوائدكثرية

تخل�ســـي من ال�سيلــــوليت بكــــــرمي طبيــــعي

تعرفوا على فوائد خل التفاح للحامل

معّينةمناطقيفتظهرالتيالدهونتكّتلعنعبارةال�ضيلوليت
العديد.واملوؤّخرةالفخذين،الأردافعندخ�ضو�ضًااجل�ضميف
اخللطات لتكون ،منه التخّل�س يف ت�ضاعدِك احللول من

كرميلِكضنقّدم�،املقالهذايف.منهاواحدةالطبيعّية
ع�ضري ،اللوز زيت ،الطحني على يرتكز طبيعي
الدهون من يخّل�ضِك ،التفاح وخ��ّل احلام�س
.واملوؤخرةالفخذينمنطقةيفاملتكّد�ضة

باأنعنهاالأطباءقالهمايكفيبفائدتهاالتعريفعنغنيةفاكهةوالتفاح،التفاحفاكهةتخمريعنينتجالفتاحخل
نكت�ضفالذيالتفاحخلواإنتاج،الطرقبكلمنهال�ضتفادةلذلكويتم،الطبيبعنتغنيكاليوميفواحدةتفاحة

فوائدهللحاملكمايلي:

�شحة وتغذية
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التحكميفاجل�ضم
فلنعرفها  �سماء.  و�ح��دة  هي جمموعة غدد �سماء ل غدة 
�ل�سنوبرية  و)�ل��غ��دة  �ل��ر�أ���س(  �لنخامية يف  )�ل��غ��دة  �أك���رث: 
�لرقبة(  مقدمة  يف  �لدرقية  و)�ل��غ��دة  �ل��دم��اغ(  جتويف  يف 
�لبنكريا�س( و)غدد  �لكلية( و)غدة  �لكظرية فوق  و)�لغدة 
تاأثريها  يتفاوت  �أخ��رى  غدد  وهناك  �لتنا�سلية(.  �لأع�ساء 
�لدرقية تفرز هرموناً  �لغدة  يف �جل�سم بني كبري و�سغري. 
ي�ساعد على �لنمو و�لتحكم يف عملية �أي�س �خلاليا، و�لغدة 

و�أمالح  �لدموية  �ل��دورة  على  �ل�سيطرة  يف  ت�سهم  �لكظرية 
�لدم،  يف  �ل�سكر  تنظيم  على  تعمل  �لبنكريا�س  وغ��دة  �ل��دم، 
وت�ساعد  �جل�سم  عمل  �سبط  يف  ت�سهم  �ل�سنوبرية  و�لغدة 
�لغدد  عمل  تنظيم  يف  ت�سهم  �لنخامية  و�لغدة  �لنوم،  على 
�لأخرى. وهناك هرمونات لها �سلة مبا�سرة بت�سرف �لب�سر 

وت�سنيفهم ذكور�ً �أو �إناثاً.

هرموناتموؤثرة

يف هذ� �لإطار بالذ�ت ُتدرج بع�س �لت�سرفات �لتي يقوم بها 
�جلن�س  م��ن  وتقّربهم  معني  جن�ٍس  م��ن  �لأ�سخا�س  بع�س 
لدى  �خل�سيتني  يف  �مل��وج��ودة  �ل��غ��دة  مثاًل  فلناأخذ  �لآخ���ر. 
يف  يتحكم  �ل��ذي  »�لتي�ستي�ستريون«  هرمون  وتنتج  �لذكور، 
و�ل�سارب  �خل�سن  �ل�سوت  مثل  �ل��ذك��وري��ة،  �ل�سفات  تطور 
ُيقلل  فيه  خلل  و�أي  �جلن�سية،  �لأع�����س��اء  و���س��ائ��ر  و�للحية 
من هذه �ل�سفات. يف �ملقابل �أي خلل يف غدة �ملباي�س لدى 
�لأع�ساء  تطور  من  يحّد  �لأ�سرتوجني،  تنتج  �لتي  �لإن��اث، 
�آخ���ر من�سط للغدد  �لأن��ث��وي��ة. وه��ن��اك ه��رم��ون  و�ل�����س��م��ات 
م�ستوى  عن  م�سوؤول  �للوتيني،  �لهرمون  ��سمه  �لتنا�سلية 
�إف�����ر�ز�ت ه��رم��وين �لأ���س��رتوج��ني و�ل��ربوج��ي�����س��ت��ريون من 
على  وي��ح��اف��ظ  �ل���ذك���ور،  ع��ن��د  و�لتي�ستي�ستريون  �مل��ب��ي�����س 

�حليو�نات �ملنوية �لذكورية.
�إجر�ء  �م��ر�أة؟ حتاولني �لإجن��اب عبثاً؟ �طلبي من طبيبك 
�خ��ت��ب��ار مل�����س��ت��وى ه���رم���ون �ل���ربولك���ت���ني يف ج�����س��م��ِك. هذ� 

�لهرمون �أي�ساً موؤثر.

موؤ�ضرات
�سوؤ�ٌل يطرح نف�سه: ماذ� عن �ملوؤ�سر�ت �لتي ت�سي باأن عيباً ما 

قد �أ�ساب غدة �سماء ما قبل تاأزم �مل�سكلة؟
�أو  �أ�سبوع  منذ  به  ت�سعرون  ما  ودون��و�  وقلماً  ورق��ة  �أم�سكو� 
�إره��اق د�ئم، زيادة �لوزن،  �أو �ثنني: تعب،  �ثنني ومنذ �سهر 
�نتفاخ �لوجه و�لعينني، �سعف يف �لذ�كرة، كاآبة، �إم�ساك �سبه 
و�لع�سالت، جفاف �جللد، �سعف يف  �ملفا�سل  �آلم يف  د�ئ��م، 
�له�سمي  �جلهاز  ��سطر�ب  �جلن�سية،  �لرغبة  يف  �أو  �لنمو 

و�لدورة �ل�سهرية، مز�ج �سيئ، عدم �لقدرة على �لنوم.
 هل �سعرمت بتطوٍر �أو �أكرث من كّل هذه �لأعر��س؟ ر�جعو� 

طبيبكم  �أخ���ربو�  �ل�سماء.  �ل��غ��دد  طبيب  �أو  �لعائلة  طبيب 
�إىل �لطريق �ل�سحيح  مبا ت�سعرون به ب�سر�حة كي يدلكم 

وو�سع �لإ�سبع على جرح �لغدة �ملري�سة.

اأمرا�سالغدة
�أمر��س  باأن  �لكثريين  �إىل جهل  �سلطي  �لربوفي�سور  يلفت 
�أمر��س �لغدة مزمنة وتتطلب  �لغدة ل متّر مرور �لكر�م: 
عالجات طويلة، وتناول �إما �أدوية د�ئمة �أو �لتدخل يف بع�س 

�لغدة  �حل���الت ج��ر�ح��ي��اً، كما يف ح��ال وج���ود خلل يف عمل 
�لدرقية. وُين�سح د�ئماً بنظاٍم غذ�ئي و�أ�سلوب حياة �سحّي.

يقوم جهاز �لغدد �ل�سماء عادة، يف �حلالت �لطبيعية، باإز�لة 
يف  خال�ستها  و����س��ت��خ��د�م  ومعاجلتها  �ل���دم  م��ن  �لف�سالت 

مكان ما يف �جل�سم.
وهذه �لغدد توؤثر يف كل �أع�ساء �جل�سم. فاإذ� �سعرمت بتوعك 
�سببية منظورة  م��وؤ���س��ر�ت  ل��ه  لي�ست  وي����دوم،  ي��ط��ول  د�ئ���م، 

�طلبو� �إجر�ء فحو�س للغدد �ل�سماء.

هيميزاناجل�ضمو�ضماماأمانه

اختالل عمل الغدد ال�سماء يقلب حياة االإن�سان راأ�سًا على عقب
يقلبالغددهذهعملضوء�اأنيعرفونمنونادرون،اأكرثاأواأقلتعملواأن،مابعطٍلال�ضماءاجل�ضمغددُت�ضاباأناآثارفهمواوقليلون،بهاضمعوا�كثريون

حياةالإن�ضانراأ�ضًاعلىعقب،ويجعلاحلياةاأ�ضعببكثريممايتوقعون!
فيها؟الإن�ضانلُيفّكريكفيهذاهللكن.وجوهريةاأ�ضا�ضية،كلها،اأنهاامل�ضرتكوقا�ضمهاومتنوعةكثريةووظائفها،اأمانهو�ضماماجل�ضمميزانهيالغدد

هلهذايكفيليتجنبُكّلماي�ضهميفتدهورعملها؟
تاأثريها:اجل�ضميفالغددهذهتاأثريباءاألفُيحددضلطي�اإبراهيمالربوفي�ضور،بريوتيفالأمريكيةاجلامعةيفوال�ضتقلبال�ضماءالغددق�ضمرئي�س
وهذا.ال�ضتقلبعمليةيفو�ضوءالعقماإىليوؤديقدعملهايفخللواأّي،احلياةمدىوترافقهاأمهبطنيفاجلننييتكّونمنذتن�ضطوهي،جدًاقوي

مايرتّدبطبيعةاحلالعلىمعدلال�ضكرييفاجل�ضم،ويوؤثريفوظائفالقلبويفطبيعةحرقالطعامويرفع�ضغطالدم.

�لإجابة  �أن��و�ع��ه؟  ه��ي  وم��ا  �لكول�سرتول  ه��و  م��ا 
كلينك"  "مايو  عيادة  بح�سب  �لآت��ي  �ملو�سوع  يف 
�لأمريكية: �لكول�سرتول هو مادة �سمعية توجد 
�لكول�سرتول  م��ادة  �إىل  �جل�سم  يحتاج  �ل���دم.  يف 
�ل�سديد  �رتفاعها  ولكّن  �ل�سحية،  لبناء �خلاليا 
بالنوبة  �لإ����س���اب���ة  خ��ط��ر  رف����ع  �إىل  ي������وؤدي  ق���د 

�لقلبية.

هوما" ضوؤال� علىالإجابةالآتي يفاإليك
الكول�ضرتولوماهيانواعه؟":

�جل�سم:  �ل��ك��ول�����س��رتول يف  م���ن  ن���وع���ان  ي���وج���د 
و�لكول�سرتول   ،  HDL �جل��ّي��د  �ل��ك��ول�����س��رتول 

. LDL ل�سّيىء �أو �ل�ساّر�
هذ� وميكن �أن تتكون تر�سبات دهنية يف �لأوعية 
�لدموية، ب�سبب �إرتفاع ن�سبة �لكول�سرتول �ل�ساّر 
لتمنع  �لرت�سبات،  هذه  وتنمو  �لدم.  يف   LDL

�ل�سر�يني.  عرب  �ل��دم  من  �لكافية  �لكمية  تدفق 
ويف بع�س �حلالت تنفجر تلك �لرت�سبات ب�سكل 
فجائي، لتوؤدي �إىل جلطة ت�سبب �لنوبة �لقلبية 

�أو �ل�سكتة �لدماغية.

عواملميكنالتحكمبهاواأخرىل
غ��ال��ًب��ا م��ا ي��اأت��ي �رت��ف��اع �ل��ك��ول�����س��رتول �ل�����س��اّر يف 
ت�ساهم  فيما  �أعر��س ج�سدية.  دون  �جل�سم، من 
�ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي مي��ك��ن �ل��ت��ح��ك��م ف��ي��ه��ا، م��ث��ل عدم 
�حل���رك���ة، و�ل�����س��م��ن��ة، و�ّت���ب���اع ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي غري 
�ل�ساّر  �لكول�سرتول  م�ستوى  �رت��ف��اع  يف  �سحي، 
�جلّيد  �لكول�سرتول  م�ستوى  و�نخفا�س   LDL

.HDL
�سيطرة  عن  تخرج  �لتي  �لعو�مل  تلعب  قد  كما 
�ملثال، قد مينع  ا، على �سبيل  �أي�سً �ل�سخ�س دوًر� 
�ل��ت��ك��وي��ن �جل��ي��ن��ي �خل���الي���ا م���ن �ل��ت��خ��ل�����س من 

�لدم  م��ن  �ل�ساّر  �لدهني  �ل��ربوت��ني  كول�سرتول 
ب�سكل �أف�سل، �أو يت�سبب يف �إنتاج �لكبد قدًر� كبرًي� 

من �لكول�سرتول.

الك�ضفعنالكول�ضرتول
م�ستوى  ع���ن  ل��ل��ك�����س��ف  �ل���وح���ي���دة  �ل��ط��ري��ق��ة  �إنَّ 
�لدم  �إج��ر�ء �ختبار  �لكول�سرتول يف �جل�سم، هي 
ن�سبة  �رتفاع  تعاين من  كنت  �إذ�  ما  ُيظهر  �ل��ذي 
�أم ل، و�إذ� ما كنت  �لكول�سرتول �ل�سّيىء يف �لدم 
يف مرحلة �خلطر �لتي تتطلب منها �إعاة �لنظر 

يف نظام حياتك.
ن�سبة  �رت��ف��اع  م��ع  ت��اري��خ عائلي  ل��دي��ك  ك��ان  و�إذ� 
�أو  �ل��ق��ل��ب،  �أم���ر�����س  �أو  �ل����دم،  �ل��ك��ول�����س��رتول يف 
عو�مل �خلطر �لأخرى، مثل �لتدخني �أو مر�س 
�ل�سكري، �أو �رتفاع �سغط �لدم، فيجدر بك �لقيام 

بالفح�س على �لفور للتاأكد.

ما هو الكول�سرتول وما هي اأنواعه؟ 

�للوزتني،  يعاين �لكثريون من �لإ�سابة بالتهاب 
وما يرتتب عليه من �آلم مزعجة باحللق، حتى 
قبل  ول��ك��ن  ��ستئ�سالها،  �ىل  ي��ل��ج��اأ  �ل��ب��ع�����س  �أن 
�تخاذ هذه �خلطوة لبد من �لو�سع يف �لعتبار 
�لعملية  ه��ذه  على  ترتتب  �لتي  �ل�سلبية،  �لآث���ار 

�جلر�حية.
وبهذ� �ل�سدد، يو�سح �لدكتور كري�ستوف ر�ي�سيل 
�أن  �لأمل������اين،  و�حل��ن��ج��رة  و�لأذن  �لأن�����ف  ط��ب��ي��ب 
�للوزتني يلعبان دور� كبري� يف �لدفاع عن �جل�سم 
�سد �جلر�ثيم �لتي تدخل �جل�سم من خالل �لفم 

و�حللق.
و�أ�ساف �أن �لتهاب �للوزتني ُيحول حياة �ملري�س 

�إىل جحيم؛ حيث يعاين �ملري�س من �آلم �سديدة 
�سعوبة  �إىل  بالإ�سافة  �لبلع،  و�سعوبات  باحللق 
�لتنف�س عرب �لأنف و�لتهاب �لأذن �لو�سطى، ويتم 
�أكرث  �لتهبت  �إذ�  �للوزتني  ��ستئ�سال  يف  �لتفكري 

من ثالث مر�ت خالل عام و�حد.
�أن  �لأملاين يوخن فيندفور،  �لربوفي�سور  وك�سف 
�إىل  م�سري�  �أي�����س��ا،  �ل��ل��وزت��ني  ي�سيب  �ل�سرطان 
�للوزتني، فيمكن  �لورم حجم  �إذ� مل يتجاوز  �أنه 

��ستئ�ساله معها ب�سهولة.
��ستئ�سال  ق��ر�ر  �أن  كري�ستوف،  �لدكتور  و�أو���س��ح 
�ل��ل��وزت��ني ي��ت��وق��ف ع��ل��ى �حل��ال��ة �ل��ف��ردي��ة؛ فعلى 
6 ���س��ن��و�ت يتم  �سبيل �مل��ث��ال �لأط���ف���ال م��ن ع��م��ر 

�للجوء �إىل �حلل �جلر�حي عند �لتهاب �للوزتني 
�أكرث من 7 مر�ت يف �لعام.

�ل�سلبية ل�ستئ�سال  ومن �سمن �ملخاطر و�لآث��ار 
ب��اأم��ر����س �جل��ه��از �لتنف�سي،  �ل��ل��وزت��ني �لإ���س��اب��ة 
على �ملدى �لطويل كالربو �أو �للتهاب �لرئوي �أو 

.)COPD( لن�سد�د �لرئوي �ملزمن�
ون�سحت �ل�سيدلنية �لأملانية �أورزول زيلربريج، 
�لعملية  �إج���ر�ء  بعد  �جل�سدية  بالر�حة  �ملر�سى 
�جل���ر�ح���ي���ة؛ ح��ي��ث ت��ل��ت��ئ��م م��ع��ظ��م �جل�����روح بعد 
يجوز  ل  ل����ذ�  �أ����س���اب���ي���ع،  ث���الث���ة  �إىل  �أ���س��ب��وع��ني 
بعد  �إل  �ل��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  �أو  �لعمل  ��ستئناف 

��ست�سارة �لطبيب.

هذا ما جننيه من ا�ستئ�سال 
اللوزتني .. تعرفوا على املخاطر
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وهو،حياتكمركزهاتفكيعد
لكل امل��ث��ايل ال��ه��دف يجعله م��ا
اأو هويتك ضرقة� يف يرغب من
ولذلك مالًيا؛ عليك الحتيال
التي العلمات مراقبة عليك
تعر�س هاتفك اأن على ت��دل

للخرتاق.

د�يج�ست(  )ري��������درز  جم���ل���ة  ن�����س��رت��ه  م���ق���ال  يف 
�لأم���ريك���ي���ة، ت���ط���رق �ل���ك���ات���ب ج���و م��ك��ي��ن��ل��ي �إىل 
�لذكي  �لهاتف  تعر�س  على  تدل  �لتي  �لعالمات 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  �مل���دي���ر  ل���الخ���رت�ق. وي���ق���ول 
)فهم  �إن  و�ل���ر  ج���ورج  تكنولوجيا(  )بلوك�سايف 
جمموعة  بفهم  ي��ب��د�أ  هاتفك  �خ���رت�ق  ع��الم��ات 
�لبيانات �ملوجودة على جهازك، ل �سيما �أن �لهاتف 
�لرئي�سيني  �لت�سال  جهازي  ميثالن  و�حلا�سوب 

�للذين ت�ستعملهما ب�سكل يومي(.
ويف ما يلي �أبرز �لعالمات �لتي تدل على تعر�س 

هاتفك لالخرت�ق:

بيانات ا���ض��ت��خ��دام يف ك��ب��ري ارت��ف��اع 1-
الإنرتنت

لالطالع  ي��و���س��اج(  )د�ت���ا  مثل  تطبيق  ��ستخد�م 
على كمية بيانات �لإنرتنت �ل�سادرة عن جهازك، 
ثم �لبحث عن �حلالت �ل�ساذة �أو فرت�ت �لتحميل 
هذ�  يكون  متى  معرفة  على  ي�ساعدك  �لطويلة 
�ل���س��ت��ه��الك على نحو غ��ري م���ربر، وه��و م��ا يعد 

موؤ�سر� على تثبيت بر�مج مر�قبة على هاتفك.

ب�ضرعة هاتفكبطارية ا�ضتنزاف 2-
�أبرز �لعالمات �لو��سحة �لتي تدل على �خرت�ق 
حيث  ك��ب��رية،  ب�سرعة  بطاريته  نفاد  ه��ي  هاتفك 
تعمل بر�مج �لتج�س�س يف �خللفية طو�ل �لوقت، 
وت�ستنزف  �ل��ط��اق��ة  ت�����س��ت��خ��دم  �أن���ه���ا  ي��ع��ن��ي  مم���ا 
��ستمر�ر  من  يعاين  هاتفك  ك��ان  و�إذ�  �لبطارية. 

فقد�ن �لطاقة ب�سكل م�ستمر، فمن �ملحتمل �أنك 
تعر�ست لالخرت�ق.

ارتفاعحرارةهاتفك 3-
�لهاتف حتى عندما ل  �رتفاع درج��ة ح��ر�رة  يعد 
�أن  على  حمتملة  عالمة  �ل�ستخد�م  قيد  يكون 
من  �أ���س��رع  نحو  على  ُت�ستهلك  �لإن��رتن��ت  بيانات 
يتجاوز حدود  �أنه  ما  �سخ�س  و�إذ� لحظ  �ملعتاد. 
من  هناك  �أن  �ملحتمل  فمن  للبيانات،  ��ستهالكه 

يتج�س�س على جل�ساته �خلا�سة.

ضا�ضة� على جديدة تطبيقات ظهور 4-
هاتفك

�مل�����س��ت��خ��دم��ون �ل���ذي���ن ت��ع��ر���س��و� ل���الخ���رت�ق قد 
يكت�سفون تطبيقات جديدة غري ماألوفة يف قائمة 
�لتطبيقات �أو �سمن �لإعد�د�ت، وهو ما ي�ستوجب 
م��ن��ك �ل��ت��ح��ق��ق �ل����د�ئ����م م���ن �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات قيد 
�لت�سغيل. ويف حال بد� �أي �سيء يعمل ب�سكل غري 
�أح��د �لتطبيقات �لذي  �إذ� كان  ع��ادي، حتقق مما 

ي�ستنزف �لبطارية يحتوي على بر�مج �سارة.

من للفيديو حي ببث يقوم هاتفك 5-
تلقاءنف�ضه

�مل�����س��ت��خ��دم ب��ب��ث �ل��ف��ي��دي��و ب�سكل  �إن ق��ي��ام ه��ات��ف 
�لطرق  �إح��دى  من  يعد  نف�سه  تلقاء  من  مبا�سر 
�أن�سطتك  مل���ر�ق���ب���ة  �مل��ت�����س��ل��ل��ون  ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا  �ل���ت���ي 
و�لتن�ست عليها. وميكن للم�ستخدم �لتفطن �إىل 

�أو تنفد  ذلك يف حال كان هاتفه يعمل با�ستمر�ر 
بطاريته ب�سرعة، مما يحتم عليه حينها �لتحقق 
كانت  �إذ�  ما  يف  و�لنظر  �لإن��رتن��ت  ��ستهالك  من 

هناك طفرة ما يف ��ستهالك بيانات �لإنرتنت.

الذكي هاتفكاأداء ضعف�6-
�إر�سال و��ستقبال �لن�سو�س  �إذ� �سهدت تاأخرًي� يف 
�لأخرى بو��سطة هاتفك، قد تكون  �ملهام  وتاأدية 
ت��ل��ك ع��الم��ة ع��ل��ى ت��ع��ر���س ه��ات��ف��ك لالخرت�ق. 
لكن  للغاية،  �سعب  �لأم���ور  لهذه  �لتفطن  ولعل 
يتوجب علينا �إيالء �هتمام كاٍف بهذه �لتفا�سيل 

�لدقيقة.

لر�ضائلواإر�ضالهمكاملاتهاتفكاإجراء7-
دونعلمك

ميكن لل�سخ�س �لذي تعر�س هاتفه لالخرت�ق �أن 
ُيالحظ عدد� من �ملكاملات و�لر�سائل �لتي مل يقم 
بها يف قائمة جهات �لت�سال �خلا�سة به. ويف هذه 
�لن�ساط عن  هذ�  عليك مر�قبة  يتوجب  �حلالة، 
�ستجدها قد متثل  �لتي  �لأرق��ام  بع�س  كثب لأن 

دلياًل على �جلهة �لتي قامت باخرت�ق هاتفك.

املنبثقة النوافذ م��ن العديد ظهور 8-
املزعجة

و�سا�سات  �مل��زع��ج��ة  �مل��ن��ب��ث��ق��ة  �ل��ن��و�ف��ذ  ظ��ه��ور  �إن 
�ل��ت��وق��ف �ل��غ��ري��ب��ة؛ دل��ي��ل ع��ل��ى ت��ع��ر���س هاتفك 
�لنو�فذ  �أن معظم هذه  خلطر �لخ��رت�ق. ورغ��م 
بع�سها  ف���اإن  ه��ات��ف��ك،  �خ����رت�ق  �إىل  ت�سري  ق��د ل 
�لرب�مج  من  بنوع  �إ�سابته  على  دلياًل  يكون  قد 
و�لتي جترب  )�أدوي���ر(،  با�سم  تعرف  �لتي  �ل�سارة 
�لهو�تف على عر�س �إعالنات معينة جلني �لأرباح 

عن طريق نقر �مل�ستخدمني عليها.

املعلومات باأمن متعلقة ر�ضائل تلقي 9-
ت���الح���ظ بع�س  يف ح�����ال �خ�������رُتق ه���ات���ف���ك، ق����د 
ر�سائل  ��ستقبالك  مثل  �مل��ع��ت��ادة،  غ��ري  �لأن�سطة 
متعلقة باأمن �ملعلومات ُتعلمك باأنه قد مت �لنفاذ 
مو�قع  على  ح�سابك  �أو  �لإل��ك��رتوين  بريدك  �إىل 
�لتو��سل با�ستخد�م جهاز جديد �أو رو�بط لإعادة 
باأنك  تفيد  حتقق  ر�سائل  �أو  �مل���رور  كلمة  �سبط 

قمت بالت�سجيل يف ح�سابات ل تعرفها(.

خلفية يف طبيعي غري ضجيج� وجود 10-
الهاتف

�ل�����س��ج��ي��ج و�ل��ط��ن��ني وغ��ريه��م��ا م���ن �لأ����س���و�ت 

�لغريبة قد تكون �إ�سارة �إىل �أن هناك من يتن�ست 
على خطك. فعلى �لرغم من �أن جميع �لهو�تف 
�أ���س��و�ت��ا غريبة م��ن وق��ت لآخ���ر، فاإنه  ق��د ُت�سدر 

يجب عليك �لتحقق من وجود عالمات �أخرى.

اإغلقهاتفك علىقدرتكعدم11-
�إذ� لحظت �سيئا غريبا يحدث لهاتفك �ملحمول، 
فحاول �إغالقه، وقم مبر�قبة تفاعل جهازك مع 
عملية �إيقاف �لت�سغيل. يف �لو�قع ل تغلق �لهو�تف 
ُتغلق  ل  وقد  ب�سكل �سحيح،  �خرت�قها  وقع  �لتي 

مطلقا حتى عندما حتاول �لقيام بذلك.

الربيدية ر�ضائلك حظر12-
ق���د ت��ك��ت�����س��ف �أن ر����س���ائ���ل ب���ري���دك �لإل����ك����رتوين 
�ل�سخام  )فالتر  بو��سطة  حظرها  يقع  �لر�سمية 
�لإلكرتوين( نظر� لأن ر�سائلك تبدو كاأنها تاأتي 

من م�سادر م�سبوهة.

ثالث خطو�ت يجدر بك �لقيام بها يف حال كنت 
ت�ستبه يف تعر�س جهازك لالخرت�ق:

ن�سح كبري م�ست�ساري �أمن �ملعلومات ب�سركة )بي 
تي بي �سيكيوريتي( مات ويل�سون باتباع �خلطو�ت 

�لتالية:
هذه  �أهمية  تكمن  �ملهمة:  �ل�سر  كلمات  تغيري   -
با�ستخد�م  �مل��رور  كلمة  تغيري  جتّنب  يف  �لنقطة 
�جلهاز �لذي ت�سك يف �أنه قد تعّر�س لالخرت�ق، 
�إذ �إنك بهذه �لطريقة �ستكون قد ك�سفت عن كلمة 

�ملرور �جلديدة للمخرتقني.
يجب  �لعو�مل:  متعددة  م�سادقة  �آلية  �عتماد   -
�أجل  م��ن  �أم��ك��ن  كلما  بذلك  �لقيام  �جلميع  على 

تفادي تعر�س �أجهزتهم لالخرت�ق.
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات و�خلدمات  م���ن  �ل��ع��دي��د  وت�����س��م��ح   
وتطبيقات  وغ���وغ���ل  ف��ي�����س��ب��وك  -م��ث��ل  �ل�����س��ائ��ع��ة 
�ل��ب��ن��وك �ل��ك��ربى- بتفعيل ه��ذه �لآل��ي��ة. وق��د ل 
جت����دي ه����ذه �ل��ط��ري��ق��ة ح���ني ي��ت��ع��ر���س جهازك 

�حتمال  م��ن  �لتقليل  يف  ت�سهم  �أن��ه��ا  �إل  للخطر، 
�خرت�ق جهازك.

�لأمر  ه��ذ�  ي�سكل  �أن  ميكن  ج��ه��ازك:  ��ستعادة   -
من  بكثري  �أ�سهل  �ليوم  �أ�سحى  �أن��ه  غري  حتديا، 
�أي وقت م�سى. وتعتمد هذه �لعملية على نوعية 
جهازك، حيث توفر كل من �آبل وغوغل �جتاهات 
و��سحة و�سهلة �لتطبيق متكنك من �إن�ساء ن�سخة 

�حتياطية.

عالمات تدل على ان هاتفك معر�س لالخرتاق

كيفيةتعطيلاحل�ضاب
خيار  ميلك  �مل�ستخدم  �أن  يعني  موؤقتا  �حل�ساب  تعطيل  �إن 
�حل�ساب  ولتعطيل  ي�ساء،  وقت  �أي  يف  في�سبوك  �إىل  �لعودة 

يجب �تباع �لتايل:
ميني  �أع��ل��ى  يف  لالأ�سفل  �ملتجه  �ل�سهم  ر�أ����س  على  �لنقر   -

�سفحة ف��ي�����س��ب��وك، و�خ��ت��ي��ار )�إع��������د�د�ت(، ث��م �ل��ن��ق��ر على 
)�لأم��ن( من �لقائمة �لتي تظهر على ي�سار �ل�سا�سة، ومن 
خيار�ت )�لأمن( �لتي �ستظهر على �ليمني تختار )تعطيل 

ح�سابك( ثم تتبع �خلطو�ت لتاأكيد �لعملية.
�ل�سخ�سي لن يكون مرئيا  و�إذ� عطلت ح�سابك فاإن ملفك 

�لبحث  م��ن  �أح���د  يتمكن  ول���ن  في�سبوك،  ع��ل��ى  ل��الآخ��ري��ن 
عنك، لكن بع�س �ملعلومات مثل �لر�سائل �لتي �أر�سلتها �إىل 

�أ�سدقاء قد تظل ظاهرة لالآخرين.
�أخ��رى، فيمكنك  �إىل في�سبوك مرة  �لعودة  ق��ررت  ويف حال 
�إعادة تفعيل ح�سابك باأي وقت بت�سجيل �لدخول با�ستخد�م 

بريدك �لإلكرتوين وكلمة �ملرور لت�ستعيد ملفك باأكمله.

كيفيةحذفاحل�ضابنهائيا
�أب����د�،  ت�����س��ت��خ��دم ف��ي�����س��ب��وك  ل��ن  ب��اأن��ك  �إذ� ك��ن��ت تعتقد  �إم����ا 
فباإمكانك طلب حذف ح�سابك نهائيا، ويف هذه �حلالة لن 
�ساركته  �سيء  �أي  ��ستعادة  �أو  ح�سابك  تفعيل  �إع��ادة  ميكنك 

على ملفك �ل�سخ�سي.
�حتياطية  ن�سخة  عمل  يف  ت��رغ��ب  ق��د  ح�سابك  ح��ذف  قبل 
ر�أ�س  على  �ن��ق��ر  ب��ذل��ك  وللقيام  في�سبوك،  م��ن  ملعلوماتك 
في�سبوك،  �سفحة  مي��ني  �أع��ل��ى  يف  لالأ�سفل  �ملتجه  �ل�سهم 
�أ�سفل �لقائمة  و�خرت )�إع���د�د�ت(، ثم �نقر على �لر�بط يف 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة �ل�����ذي ي���ق���ول )ن�����زل ن�����س��خ��ة م���ن ب��ي��ان��ات��ك يف 

في�سبوك(.

وحلذفح�ضابكعليكالتوجهاإىلالرابطالتايل:
https://facebook.com/help/delete_
و�تبع  ح�����س��اب��ي(  )�ح�����ذف  ع��ل��ى  �ن��ق��ر  ث���م   account

�خلطو�ت لتاأكيد �لعملية.
وقد ي�ستغرق �لأمر من في�سبوك حتى ت�سعني يوما كي يتم 

حذف كافة ما ن�سرته على ح�سابك، مثل �ل�سور وحتديثات 
�حلالة �أو �أي بيانات مت حفظها يف �أنظمة �حلفظ �لحتياطي، 
و�أثناء تلك �ملدة �لتي يتوىل فيها في�سبوك حذف معلوماتك 
�ل�سبكة  ي�ستخدم  �آخ��ر  �سخ�س  لأي  متاحة  تكون  لن  فاإنها 

�لجتماعية.

على  تفعلها  �ل��ت��ي  �لأ����س���ي���اء  ب��ع�����س  �أن  �مل��الح��ظ��ة  وجت����در 
�ملثال،  �سبيل  فعلى  ح�سابك،  يف  حفظها  يتم  ل  في�سبوك 
�ل��و�رد، وهذه  ر�سائل منك يف �سندوقه  فقد ميلك �سديق 
�ستحتاج  ولهذ�  بعد حذف ح�سابك،  �ستظل حتى  �ملعلومات 

�إىل �لتو��سل مع متلقي ر�سائلك �إذ� �أردت حذفها.

كيف حتذف ح�سابك يف في�سبوك نهائيا؟
والر�ضائلاملتوا�ضلةالتحديثاتفاإنالنا�سلبع�سبالن�ضبةلكن،والعائلةالأ�ضدقاءمعتوا�ضلعلىللبقاءجيدةاأداةفي�ضبوكيعد
امل�ضتخدميبعدقدب�ضكل)الرقميالتوا�ضل(اإدمانعنناهيك،مزعجااأمراجمتمعةت�ضبحوالإعلناتوالوكزاتوالإعجابات

اأحياناعن)التوا�ضلاحلقيقي(معالآخرين،وقديرغباأمثالهوؤلءيفاإنهاء�ضلتهمبفي�ضبوك.
م�ضتقبلالعودةيفيفكرامل�ضتخدمكاناإذاماعلىوتعتمدان،الإنهاءاأوالتعطيل:بطريقتنييتمفي�ضبوكعلىاحل�ضاباإنهاءاإن

اإىلح�ضابهاأوحذفهنهائيا.
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جنةتوفالو
توفالو جمموعة من �جلزر �ل�سغرية تقع بني �أ�سرت�ليا وجزر 
هاو�ي، وتعد �لبلد �لأقل زيارة على م�ستوى �لعامل بو�قع �ألفي 
ز�ئر �سنويا، وتقع يف �آخر مكان يف �لعامل باملعنى �حلريف، لتجمع 

بني �سحر هاو�ي وفيجي و�ملالديف يف بقعة و�حدة هادئة.
وتتميز عن باقي �لأماكن �ل�سياحية �لأخرى بقلة وجود �لب�سر، 
فقط،  ن�سمة  �أل��ف   11 ي��ق��ارب  توفالو  يف  �ل�سكان  ت��ع��د�د  حيث 
�لأمر �لذي يجعل �لهدوء يعم �ملكان، وُي�سعر �لكائنات �لبحرية 

بالطماأنينة،
وتلعب  �لهو�ء  نف�سها يف  تقذف  �أ�سماك  ترى  �أن  �إل  تلبث   فال 
ب��ح��ري��ة، ك��اأن��ه��ا د�خ���ل �مل��ح��ي��ط، م��ن دون خ��وف م��ن �ل�سيد �أو 
كاأنها  بكر�  �لبحرية هناك  �لذي يجعل �حلياة  �لأمر  �لإن�سان، 

جزيرة غري ماأهولة.
�أمتار� معدودة، لذ� فهي من  �لأر���س  ترتفع توفالو عن �سطح 
�لأمر  �حل��ر�ري،  �لحتبا�س  ب�سبب  بالغرق  �ملهددة  �أكرث �جلزر 
�لذي �سيحرم �لب�سرية من بقعة خالبة مل يتمتع بها �سوى قلة 

قليلة من �لب�سر.

طبيعةال�ضكان
وب�سبب فقر �لبنية �لتحتية للدولة فاعتماد �ل�سكان �لأ�سا�سي 
لقلة  ونظر�  �لأمطار،  مياه  ياأتي من جتميع  �ل�سرب  مياه  من 

�لعدد فاحلياة هناك ب�سيطة جد� وخالية من �أي ملوثات.
�ملر�كب،  ه��ي  �جل���زر  ب��ني  للتنقل  �ل��وح��ي��دة  �مل��و����س��الت  و�سيلة 
ويوجد بع�س �ل�سكان من مطوري �لربجميات، ولكنهم ف�سلو� 
�لبقاء يف تلك �لبقعة �لهادئة �خلالية من �لتعقيد �ملعتاد، و�أغلب 
�لتنقل يكون على در�جات نارية، وذلك ب�سبب �لطبيعة �لطولية 
للجزر �لتي جتعل �لأماكن بعيدة عن بع�سها بع�س �ل�سيء، ل 

�سيما مع جوها �ل�ستو�ئي �حلار، ح�سب بي بي �سي.

رحلةاإىلتوفالو
�إذ� كنت من ع�ساق �لغو�س �حلر و�ل�سباحة و�ل�سو�طئ �خلالبة 
�ستكون  فتوفالو  �ل�ستو�ئية،  وم�سروباته  �لهند  ج��وز  ونخيل 

وجهتك �ملف�سلة.
مربعا  كيلومرت�   26 تتجاوز  ل  �لتي  �ل��دول��ة  مل�ساحة  ون��ظ��ر� 
فال توجد �أن�سطة بعيدة عن �ملحيط؛ فالدولة عبارة عن جزر 
طولية وم�ساحة عر�سها ل تتجاوز م�ساحات �ل�سو�رع �لرئي�سية 
يف �ملدن �ملزدحمة، وحتتوي على مطار و�حد ل يعمل �إل يومي 
�لثالثاء و�خلمي�س، ويتحول مهبط �لطائر�ت �خلا�س به بعد 
مغادرة �آخر طائرة �إىل ملعب كرة قدم لل�سكان و�ساحة لالأن�سطة 

�لرتفيهية و�لجتماعية.
ب�سبب  �ملنطقة  �سوى خطوط ط��ري�ن فيجي يف هذ�  ول تعمل 
قلة عدد �لزو�ر �ملتوجهني �إىل توفالو، ويكونون يف �لأغلب من 
�لأ�سرت�لية  بع�سهم �جلن�سية  �لذين يحمل  �لأ�سليني  �ل�سكان 
باأنهم ودود جد� ويرحب  �لتوفالوية، ويت�سم �سعب توفالو  مع 
�عتياده  ب�سبب  بن�سبة كبرية  �ل�سياحة  ياألف  بالزو�ر، ولكنه مل 

على �لهدوء �ل�سديد.
وبالن�سبة لل�سياحة، فرغم �أن �لدولة �سغرية جد� فاإنها حتتوي 
ب��ي��ت لل�سيوف ويف م��ت��ن��اول ي��د �جل��م��ي��ع ومع  �أك���رث م��ن  ع��ل��ى 

معدلت �لزيارة �لنادرة فد�ئما يكون �حلجز متاحا.
�لتو��سل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  �مل��وؤث��ري��ن  �أح����د  م���وؤخ���ر�  ت��وف��ال��و  وز�ر 
�لجتماعي، �ساحب قناة )Yes Theory(، وح�سد �لفيديو 
زو�رها  ع��دد  �أن  رغ��م  �أك��رث من خم�سة ماليني م�ساهدة،  عنها 
مل ي�سل �إىل هذ� �حلد، وكان ذلك بد�ية فكرة ت�سليط �ل�سوء 
)جزر  با�سم  �سابقا  ت��وف��ال��و  ت��وف��ال��و.ع��رف��ت  غ��رق  ق�سية  على 
�أن ت�ستقل عن �حلكم �لربيطاين يف �ل�سبعينيات،  �ألي�س(، قبل 
لكن من �ملوؤ�سف �أن �أقل �لدول تاأثري� على �لحتبا�س �حلر�ري 
�ستكون �أكرثها ت�سرر�.ففور �رتفاع من�سوب �لبحر �سيكون على 
�ل�سكان �لأ�سليني مغادرتها، رغم �أنهم ل ي�سنعون �أي �سيء ول 
�لو�سع  �أي ثورة �سناعية، وما ز�لو� يعي�سون على  ي�سهمون يف 
�لهند  جوز  حبات  �إل  ي�سّدرون  ول  �لقدمي،  �لب�سيط  �لبد�ئي 
دعا  ول��ذل��ك  بالغرق،  م��ه��ددون  ولكنهم  ع��ن حاجتهم،  �ل��ز�ئ��دة 
�لعديد من �لن�سطاء لزيارتها وحمايتها من خطر �لغرق ب�سبب 

�لحتبا�س �حلر�ري.

النظامالنتقايل
ن�سرته �سحيفة  تقرير  نونيو، يف  �آد�  �لكاتبة  تقول 
�لنتقايل(  )�ل��ن��ظ��ام  �إن  �لإ���س��ب��ان��ي��ة  كونفدن�سيال 
�ملوجود يف �ل�سويد يوفر �لدعم �لجتماعي �خلا�س 
على �مل�ستوى �لوطني للعمال �لذين مت ت�سريحهم.

وت��ق��وم ك��ل �ل�����س��رك��ات ب��دف��ع م��ب��ال��غ )ر���س��وم تاأمني 
�لعمل( لتمويل �ملدربني و�لرب�مج �لهادفة لتح�سني 
مهار�ت �ملوظف �إذ� كان يعاين من �سعف �إمكانياته، 

ومهار�ت  ب��خ��رب�ت  �لعمل  ل�سوق  ل��ل��ع��ودة  و�إع����د�ده 
�أف�سل.

ويف �ملجمل، هناك 16 جمعية من هذ� �لنوع بهذ� 
ويتمثل  �لقت�ساد،  قطاعات  خمتلف  تغطي  �لبلد 
�لذين مت  �إيجاد وظائف جديدة لأولئك  دوره��ا يف 

�ل�ستغناء عنهم.

ر�ضومتاأمنيالعمل
�ل�سويد  متتلك  و�سعته،  �ل��ذي  �لنظام  ه��ذ�  بف�سل 

�ملتقدم،  �لعامل  كل  يف  توظيف  �إع���ادة  ن�سبة  �أف�سل 
فحو�يل %90 من �ملوظفني �لذين يتم ت�سريحهم 

يعودون ل�سوق �لعمل خالل �أقل من �سنة و�حدة.
هذ� �لأمر يبدو كاأنه �سرب من �خليال، ولكن �ل�سابة 
�إيفا )24 عاما( كانت �ساهدة على مدى جناعة هذ� 
�لنظام. �أنهت م�سممة �لغر�فيك در��ستها �جلامعية 
تبدو  ك��ان��ت  �ن��ط��الق��ت��ه��ا  �أن  ورغ����م   ،2016 ع���ام 
2019 عاطلة  بد�ية  نف�سها  فاإنها وج��دت  و�ع��دة، 

بعد �أن قامت �ل�سركة بخف�س �لعمالة لديها.
�أنها حتدثت مع بع�س معارفها  ومن ح�سن حظها 
�لعمل، و�سرعان ما مت  تاأمني  و�سمعت عن جمل�س 
�إر���س��ال��ه��ا ل��ل��ت��درب على ي��د �أح���د �خل����رب�ء، و�نطلق 
�لأوىل،  ت���غ���ادر وظ��ي��ف��ت��ه��ا  �أن  ق��ب��ل  ت��دري��ب��ه��ا ح��ت��ى 
�لتي  و�لأ�سباب  نقاط �سعفها  ولحظ هذ� �خلبري 

دفعت �ل�سركة لختيارها �سمن �مل�سرحني.
ب�سرعة  تتقدم  �لتكنولوجيا  �أن  �لأ�سا�سي  و�ل�سبب 
ك���ب���رية، و�إي���ف���ا ك��ان��ت حت��ت��اج مل��زي��د م���ن �لتدريب 
�إيفا  لتح�سل  �مل��ال  دف��ع  ومت  �مل�ستجد�ت.  ومو�كبة 
مبدر�سة  �أ���س��اب��ي��ع  ثمانية  مل��دة  تدريبية  دورة  على 
لتقنيات �لتو��سل، مما عزز ثقتها بنف�سها، ومكنها 

من �حل�سول على وظيفة جديدة مبرتب �أف�سل.

مراكزتوظيفاملهاجرين
�ساأح�سل  كنت  رمب��ا  ج��د�،  �سعيدة  )�أن���ا  �إي��ف��ا  تقول 

بف�سل  ول��ك��ن  �ل��دع��م،  ه��ذ�  دون  حتى  وظيفة  على 
خالل  مم��ت��ازة  جت��رب��ة  ع�ست  و�ل��ت��دري��ب  �لن�سائح 
وباأنني  ب��الأم��ان،  �أ�سعر  و�أ�سبحت  �لبطالة،  ف��رتة 

ل�ست وحدي(.
�سنو�ت  خم�س  ملدة  يتو��سل  �أن  ميكن  �لدعم  وه��ذ� 
بد�ية من تاريخ ت�سريح �ملوظف، وذلك حتى يو��سل 
حال  يف  حتى  �ل�سرورية،  �مل�ساعدة  على  �حل�سول 

عدم جناحه يف وظيفته �جلديدة.
�لتكنولوجيا  ع��م��الق  ق��ام��ت  �مل���ث���ال،  �سبيل  ف��ع��ل��ى 
�ملوظفني  م��ن  �ل��ع��دي��د  بت�سريح  �إري��ك�����س��ون  ���س��رك��ة 
دون  �لعملية  ه��ذه  ومت��ت  �ملا�سية.  �ل�سنو�ت  خ��الل 
م�ساكل �أو �حتجاجات تذكر، وذلك بف�سل �حلركية 
�ل��ذي يلعبه هذ� �لربنامج  يف �سوق �لعمل، و�ل��دور 

�لنتقايل.
وت��وف��ر �ل�����س��وي��د م��ر�ك��ز ت��وظ��ي��ف ت��دي��ره��ا �لدولة 
يتمثل دورها بربط �ل�سلة بني �لعاطلني و�لباحثني 
ب�سكل  �خل��دم��ة  ه��ذه  م��ن  وي�ستفيد  ع��ن موظفني. 
ومن  طويلة،  ف��رتة  �لبطالة  من  عانو�  من  خا�س 
مل  �لذين  و�ل�سباب  �ل��الزم��ة،  للمهار�ت  يفتقرون 
ينهو� تعليمهم �لثانوي، و�ملهاجرون �لذين و�سلو� 

حديثا �إىل �ل�سويد.

وظيفةاأف�ضلومرتباأعلى
جلب  بالكفاءة  يتميز  �ل��ذي  �لفريد  �لنظام  وه��ذ� 

�نتباه جهات دولية، ودفع لإطالق �ملقارنة مع بقية 
�لنتقايل  للنظام  منوذج  فاأقرب  �لأوروبية.  �ل��دول 
�لذي  �لأمل���اين  �لتحويل(  )�إج����ر�ء�ت  هو  �ل�سويدي 
للعاطلني يكون ن�سفها  يتم فيه تقدمي م�ساعد�ت 

ممول من �ل�سركة و�لن�سف �لآخر من �لدولة.
ويف �أغلب �لبلد�ن، 

�مل�سرحني،  �لعمال  لدعم  خا�س  نظام  �أي  يوجد  ل 
�أمر  وهو  �لتقليدية،  �حلكومية  �لرب�مج  با�ستثناء 
ينطبق مثال على فرن�سا وبلجيكا وهولند�، بح�سب 

�لكاتبة.
ويف �لأثناء، ت�ستعد �إيفا �ل�سويدية لت�سلم وظيفتها 
بالعا�سمة  �ملقبل  �لثاين  يناير/كانون  يف  �جلديدة 
���س��ت��وك��ه��ومل، وت��ق��ول )���س��ع��رت ب��ال�����س��دم��ة ح��ني مت 
كبري  بامتنان  �أ���س��ع��ر  �لآن  ول��ك��ن  ع��ن��ي،  �ل�ستغناء 
للنظام �لنتقايل �لذي مكنني من �لدعم و�لتدريب، 
عليها  ح�سلت  �لتي  و�لن�سائح  �مل�ساعد�ت  �إن  حيث 
�أف�سل  وظيفة  على  ح�سلت  و�لآن  كثري�،  �أفادتني 

ومبرتب �أعلى(.

ال�سويد.. اأف�سل دولة ميكن العي�س فيها اإذا كنت عاطال عن العمل

جمموعةمناجلزرال�ضغريةتقعبنياأ�ضرتالياوجزرهاواي

توفالو .. جنة ال يعرفها ال�سياح.. البلد االأقل زيارة يف العامل

جتربة الوظيفة فقدان فاإن ،العمل من ومللنا اإرهاقنا درجة بلغت مهما
والإحباطالتوتر حجمتعلمفاأنت ،بها مرواالذين منكنتواإذا .مريرة
وفقدان،املهنيةوامل�ضرية،املايلالدخلتوقفب�ضاأنواملخاوف،يرافقهاالذي
ميكنضيء�اأف�ضلالع�ضيباملوقفهذااأ�ضبحلوماذاالطبية.ولكنالرعاية

اأنيحدثلكيفحياتك؟
عظيمةفر�ضةبل،خجلاأوانزعاجم�ضدرلوظيفتكفقدانكيكوناألتخيل
يفملمو�ضةحقيقةالفر�ضيةهذه.اأف�ضلمكاناإىلوالنتقالنف�ضكلتطوير
وذلك ،ال�ضويد ضكان� به يتمتع ما الأوروبية.هذا القارة ضمايل� ضغري� بلد
عن للعاطلني اأف�ضل وظيفة عن للبحث خا�س ب�ضكل م�ضمم نظام بف�ضل

العمل،وم�ضاعدتهمعلىالتقدميفم�ضريتهم.

م�ضدرا تعد املدن تلك يف ال�ضياحة اإن اإذ ،ضهرة� الأكرث والوجهات زيارة الأكرث املدن اإىل ال�ضياحة تتجه
معالدعايةحجممقارنةلكن،لنف�ضهاالدعايةاأجلمنالأموالمنالعديدتدفعوبالتايلللدخل؛رئي�ضيا
لأنتلوثااأقلهاوبالطبع،بالعاملال�ضاحليةاملناطقاأجملمنتعدالتياملدنلبع�سمن�ضفغرياملنطقةجمال
البل�ضتيكيةاملوادتغمرهاالتيال�ضواحلمنبالعديدفعلواكماوتدمريهااإليهاالو�ضولي�ضتطيعواملالب�ضر

واملخلفاتنتيجةالزياراتال�ضياحيةالكثرية.
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مرينا جميل: اأحب التنوع فيما 
اأقدم للجمهور واأكره الت�سنيف

�لتمثيل؟ جمال  دخلت  • كيف 
�حدى  �لتقيت يف  �لإذ�ع����ة،  يف  ب��رن��اجم��اً  �أق���دم  - كنت 
�حل��ل��ق��ات م��ع �مل��خ��رج خ��ال��د ج���الل �ل���ذي �ق���رتح علي 
فكرة �لتمثيل، فالتحقت بالور�سة �خلا�سة به، �عتقدت 
ون�سف،  عامني  ��ستمرت  لكنها  �سهور،  ثالثة  �أن��ه��ا 
حققت  �لتي  �لليل(  )بعد  م�سرحية  يف  �ساركت 
جناحا فاق �لتوقعات، ثم �ساركت يف م�سل�سالت 
ي��د(، )رب��ع رومي(،  )�حل�سان �لأ���س��ود(، )خفة 

)�للعبة(، وفيلمي )�أبو �سنب(، و)بيكيا(.
حمظوظة؟ نف�سك  تعتربين  • هل 

ن��ف�����س��ي حم��ظ��وظ��ة ج����د�ً،  - �حل���م���د هلل، �ع���ت���رب 
جالل،  خ��ال��د  �مل��خ��رج  م��ع  �لتمثيل  تعلمت  لأن��ن��ي 
�أث��ق يف  وكيف  و�لأ���س�����س،  �لبجديات  منه  وعرفت 
�أك���رث من  ي��ق��ال  نف�سي، و)�أف���ر����س( �لي��ف��ي��ه حتى 
م���رة وي�����س��ح��ك �جل��م��ه��ور، ك��م��ا �إن���ن���ي حمظوظة 
ب��ربن��ام��ج snl ب��ال��ع��رب��ي، لأن��ن��ي ق��دم��ت م��ن خالله 
معظم  مع  كممثلة  م�ساركتي  على  ع��الوة  �ل�سخ�سيات،  كل 

ممثلي م�سر و�لوطن �لعربي.
�جلديدة؟ �مل�سرحية  جتربتك  عن  • ماذ� 

- م�سرحية )حزلقوم( �أعادتني للوقوف على خ�سبة �مل�سرح مع �أحمد مكي 
يف �أول عمل له يف �مل�سرح.

�لفعل؟ ردود  كانت  • كيف 
و�سدى  ج���د�ً  ج��ي��دة  فعل  ردود  حققت  �ل��ري��ا���س،  مو�سم  يف  عر�ست   -
�سو  كايرو  عرو�س  �سمن  قريبا  �لقاهرة  يف  عر�سها  يفرت�س  و��سعا، 

للمخرج جمدي �لهو�ري.
حالياً؟ �مل�سرح  حال  يف  ر�أيك  • ما 

- عاد بقوة بعدما ظل لفرتة ل يقدم �سيئا، عاد علي يد �ملخرج خالد 
جالل، �أحمد �لأبياري، �أ�سرف عبد �لباقي، عرو�س كايرو �سو، �لتي 
عر�س  نقدم  حالياً  جديد،  من  �مل�سرح  خ�سبة  �إىل  �ملمثلني  �أع��ادت 

)حزلقوم( بطولة نخبة من ممثلي �لكوميديا.
�سعب؟ �مل�سرح  خ�سبة  على  �لوقوف  • هل 

على  �لوقوف  �أح��ب  �سغري  من  فيه،  و��سطة  ل  �مل�سرح  �أكيد،   -
خ�سبته، ميثل �مل�سرح رهبة كبرية للممثل لأنه يتو��سل مبا�سرة 
مع �جلمهور، يرى رد فعل �جلمهور مبا�سرة عندما يلقي �يفية 

�أو يقدم موقفا كوميديا.
)�للعبة(؟ م�سل�سل  عن  • ماذ� 

عقب  حققها  �ل��ت��ي  �جل��ي��دة  �لفعل  وردود  بنجاحه  �سعيدة   -
عر�سه �إلكرتونيا.

�لنرتنت؟ عرو�س  فى  ر�أيك  • ما 
- �جتاه جديد على �لدر�ما، �جلمهور �أ�سبح يتابع �لأعمال 

�لفنية عرب )يوتيوب(.

ماجد؟ وه�سام  �سيكو  مع  للتعاون  تقييمك  • ما 
- �سعيدة بالتعاون معهما، �لكو�لي�س كانت جيدة ومرحة جد�، �سعيدة بالتعاون مع مي ك�ساب �أي�سا، 
�سبق وتعاونت مع ه�سام ماجد يف فيلم )نادي �لرجال �ل�سري(، �سعيدة بتقدميي ل�سخ�سية زوجة 

�سيكو.
�ل�سري(؟ �لرجال  )نادي  فيلم  يف  �سخ�سيتك  جناح  توقعت  • هل 

- بل فاق توقعاتي، رغم �إنني ظهرت يف بد�ية �لأحد�ث ك�سيفة �سرف، لكن �مل�سهد علق يف �أذهان 
�أمر  �لفيلم و�لتعاون مع كرمي عبد�لعزيز  �ل�سينما من خالل  �جلمهور، كانت بد�ية قوية يل يف 

��سعدين جد�.
بالعربي؟  snl برنامج  يف  لعملك  تقييمك  • ما 

�ساهدين ط��ارق �جلنايني يف عر�س م�سرحية )بعد  �لربنامج بعدما  �ساركت يف  به  �سعيدة جد�   -
�لليل( للمخرج خالد جالل،

 �ختارين �أنا و�أربعة �آخرين لتقدمي �لربنامج، �لذي �سعدت بالتو�جد فيه مع فريق �لعمل، �ساأظل 
�فتخر به يف م�سريتي �لفنية.

�لربنامج؟ يف  زمالئك  وبني  بينك  غرية  وجدت  • هل 
- ل، كنا نعمل كاأ�سرة و�حدة، وكل و�حد له �سخ�سية خمتلفة عن �لآخر متاما، �أغلبنا على �سلة 

وتو��سل منذ كنا يف ور�سة �لتمثيل مع �ملخرج خالد جالل، لذلك فال مكان للغرية �أو �ملناف�سة.
كوميدية؟ كممثلة  ت�سنيفك  حتبني  • هل 

- ل �أحب �لت�سنيف، �أحب �لتنوع فيما �أقدم للجمهور، �ساركت يف برنامج snl بالعربي، �لكوميديا 
تقدمي  ميكننى  ب��ل  بعنيه،  ق��ال��ب  يف  ح�سري  يعني  ل  ه��ذ�  لكن  �آخ���ر،  فني  ق��ال��ب  �أي  م��ن  �أ�سعب 
لأنها  �أم��ام حممد رجب،  )بيكيا(  فيلم  قدمتها يف  �لتي  بال�سخ�سية  �سعدت  �لرت�جيديا وغريها، 

كانت من �خلارج بريئة ومن �لد�خل م�سدر �ل�سر ب�سبب حبها للمال.
�لإغر�ء؟ م�ساهد  من  موقفك  • ما 

- ل �أعرف كيف �أج�سده، �عتقد �أن لها نا�سها.
�جلميل؟ �لفن  زمن  ممثالت  من  يعجبك  • من 

- �أحب �جلميع خ�سو�سا �سريهان، فاتن حمامة و�سويكار، حينما �أ�ساهد لها عماًل مع فوؤ�د �ملهند�س 
��ستمتع مب�ساهدته، 

كنت �متنى �لتمثيل معه.
للممثل؟ مهمة  �لجتماعى  �لتو��سل  و�سائل  • هل 

- �أ�سبحت جزء مهما يف حياة �ملمثل و�ملغني، لأنها متثل ج�سر� للتو��سل مع جمهوره، ل ي�ستطيع 
جتاهلها لأنها �أ�سبحت لغة �لع�سر، لذلك �أحر�س على �لتو�جد با�ستمر�ر مع جمهوري عربها من 

وقت لآخر.
�ل�سيئة؟ �لتعليقات  مع  تتعاملني  • كيف 

- �أجتاهلها، ل �أحب �لتقليل من نف�سي بالرد عليها.
هو�ياتك؟ • ما 

- �أحب �لر�سم جد� بكل �لألو�ن، جمرد موهبة، مل �أدر�سه لكنني �أر�سم يف �أوقات فر�غي با�ستمر�ر.
�لفني؟ طموحك  • ما 

- �أحب �لتمثيل جد�، عندما كنت يف �ملدر�سة ثم �جلامعة كنت �أبحث عن �مل�سرح منذ �ليوم �لأول 
و�أظل متو�جدة به �أغلب �لوقت، 

)طموحي لو طلع هينفجر يف وجهي(، بد�خلي �لكثري لأقدمه يف �لتمثيل رغم من م�ساركتي يف 
برنامج snl بالعربي، �أرغب يف تقدمي �سخ�سيات كثرية، خ�سو�سا �لتاريخية مثل كيلوباتر�، �أي�سا 

�ل�سخ�سيات �ملركبة.

ب�سبب اأزمة كورونا : 
هيفاء وهبي رهن االنتظار

حتى �ل�ساعة، مل تقّرر �سركة �ل�سباح �إخو�ن 
�إن كان بالإمكان متابعة تفا�سيل ت�سوير 
�لرم�سانية،  �ل��در�م��ا  م�سل�سالت  بع�س 
هيفاء  �لنجمة  �أن  معلومات  �أّك���دت  فيما 
تقدمي  على  وت��ر�ه��ن  تتمّنى  كانت  وهبي 
م�سل�سل "�أ�سود فاحت" كاماًل بعد �أن توقف 
ت�سويره، ومل ت�سفر �لأو�ساع �لآنّية �لتي 
�لعامل ج��ّر�ء فريو�س كورونا  يعاين منها 
�أن  خ�سو�ساً  �لت�سوير؛  �إىل   ع��ودت��ه  ع��ن 
وعر�س  لإن��ه��ائ��ه  ج����د�ً  متحم�سة  ه��ي��ف��اء 

�مل�سل�سل يف �أو�نه �أي يف �سهر رم�سان.

دورهيفاء
يف  وهبي  هيفاء  ��سم  هو  خطاب،  �ل�سيدة 
ينتمي  رجل  متزوجة من  �لعمل،  �أح��د�ث 
�لنهار، حتاول  نافذة وهو معت�سم  لعائلة 
ع���ن طريق  �ل���ت���ج���ارة  ع����امل  �إىل  �ل���ع���ب���ور 
�لأزي������اء و���س��ط خ��الف��ات وح��ك��اي��ات تبدو 
�إخ���ر�ج  م��ن  و�مل�سل�سل  ل��اله��ت��م��ام،  م��ث��رية 

كرمي �لعدل.

م�ضريالدراما
موجودون  �ل�سوريني  �لفنانني  �أن  ُي��ذك��ر 
�إقفال  �لإع���الن عن  بعد  ب��ريوت حالياً  يف 
�ملالحة  ب���وج���ه  �ل�������دويل  ب������ريوت  م���ط���ار 
�جلوية ب�سبب فريو�س كورونا، ومعلومات 
�أو  �إن��ه��اء  ب�ساأن  �لنهائي  �ل��ق��ر�ر  �أن  ت��وؤك��د 
تاأجيل �لدر�ما �ملو�سمية �سيكون بني �لأول 

و�لعا�سر من ني�سان/�أبريل �ملقبل.

كيف ا�ستفادت 
الفنانة دنيا بطمة 
من اأزمة كورونا ؟!

�ملزّيف  بق�سية �حل�ساب  توّرطها  �إثر  �إبت�سام بطمة  �سقيقتها  منذ خرب حب�س 
�لبتعاد  بطمة  دنيا  �آي���دول  �أر�ب  جنمة  وحت���اول  بيبي،  م��ون  حمزة 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي ح��ت��ى ل تتعّر�س  ع��ن و���س��ائ��ل 
ن�سرت  �لأم،  يوم  ليلة  يف  ولكن  �جلمهور.  لنتقاد�ت 
ومتّنت  وج��دت��ه��ا،  و�سقيقتها  لأم��ه��ا  خا�سة  ر�سالة 
من �هلل �أن يحفظهّن لها، كما ن�سرت �سورة خا�سة 
لهّن مع غلق خا�سية �لتعليقات. ويف �سياق مت�سل ، 
قررت �ملحكمة �لق�سائية �لبتد�ئية يف �ملغرب توقيف 
وفقاً  وذلك  م�سّمى،  غري  لأجل  �لتحقيقات  جل�سات 
حلني  �ملغرب  دول��ة  يف  �ملّتبعة  �لوقائية  ل��الإج��ر�ء�ت 
�أزم���ة فريو�س  �لط��م��ئ��ن��ان على �مل��و�ط��ن��ني وم���رور 
�إبت�سام بطمة قد و�جهت  كورونا دون �سرر.وكانت 
قر�ر �حلب�س قبل �أ�سابيع بعد مو�جهتها مع �سكينة 
توّرطها  و�إث��ب��ات  )غ��الم��ور(  با�سم  �ل�سهرية  جناح 
�لأزياء  �إىل حب�س م�سممة  �لق�سية، بالإ�سافة  يف 
�أي�ساً تدين  �أدلت بت�سريحات  عائ�سة عيا�س �لتي 
�لآن  فحتى  دنيا،  �سقيقتها.�أما  دون  فقط  �إبت�سام 
قيد  ز�ل��ت  ما  لكنها  �لق�سية،  يف  ر�سمياً  ُت��د�ن  مل 
يتجاوز  لن  �لأم��ر  �أن  ي��ردد  و�لبع�س  �لتحقيقات، 
�لأ�سابيع �لقليلة لتالقي دنيا نف�س م�سري �سقيقتها 
بال�سجن خالل �لأ�سهر �لقليلة �ملقبلة.جدير بالذكر 
ف�����س��ائ��ح و�بتز�ز  ن�����س��ر  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  �أن ه���ذ� �حل�����س��اب 

جمموعة كبرية من �لنجوم �ملغاربة مل�سلحة جنوم �آخرين.

اأداء يف متيزت ،بالعربي snl برنامج خلل من اجلمهور عرفها
كل يف اجلمهور عند ب�ضمة تركت ،الكوميدية ال�ضخ�ضيات
ولتقدمهفيماالتنوعاإىلت�ضعى،فيهضاركت�فنيعمل
يفامل�ضرحاإىلاأخرياعادت.بعينهقالبيفنف�ضهاحت�ضر
النرتنتضبكة�عربلهايعر�سكما،)حزلقوم(عر�س

م�ضل�ضل)اللعبة(.
املمثلةمعكان،اجلديدةواأعمالهاللم�ضرحعودتهاعن
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يف  البقاء  مع  للتكّيف  طرق   5
املنزل لوقاية اأ�سرتك من كورونا

فريو�س كورونا �مل�ستجد )كوفيد 19( هو حمور �هتمام �لعامل �لآن، ولأن 
�لبقاء يف �ملنزل �إحدى �أهم طرق �لوقاية وحماية �لب�سرية من �نت�سار هذ� 
�ملنزل طول  �أطفالنا يف  �لبقاء مع  كاأمهات  �لأم��ر يحّتم علينا  فاإن  �لوباء، 
مع  خا�سة  �سهاًل،  �أم��ر�ً  لي�س  طويلة  لفرتة  �ملنزل  يف  �لبقاء  لكن  �لوقت. 
وتنظيم  ورعايتهم  �ملنزيل،  تعليمهم  متابعة  �إىل  يحتاجون  �أطفال  وج��ود 
�لوقت بينهم وبني �لأعمال �ملنزلية، ما ي�سّكل �سغطاً كبري�ً على �لأم. ويف 
ما يلي 5 طرق ت�ساعدِك على �لتكّيف مع �لبقاء يف �ملنزل خالل فرتة �لعزل 

�ملنزيل حلماية �أ�سرتك من فريو�س كورونا �مل�ستجد )كوفيد 19(..
 

روتيناً �أن�سئي   1-
�إذ� كان من �ملفرت�س �أن يبد�أ يومك �لطبيعيظ مع �أطفالك منذ �ل�سابعة 
يف  �جلميع  �أيقظي  �ملنزل،  يف  �لبقاء  فرتة  خالل  بذلك  فالتزمي  �سباحاً، 
لبدء  معاً  و����س��ت��ع��ّدو�  �ل��ن��وم،  مالب�س  يبّدلون  و�جعليهم  �ليومي،  �مل��وع��د 

�ليوم.
�جلميع  ويلتزم  �ليومي،  �لروتني  �تباع  على  �أ�سرتك  �أف��ر�د  هذ�  �سي�ساعد 
باجلد�ول �ليومية للمذ�كرة، و�سوف يدرك �لأطفال �أنهم لي�سو� يف �إجازة.

 
�لوقت نّظمي   2-

�أن تت�سّمن  عليِك و�سع جد�ول زمنية تنا�سب فرتة �لبقاء يف �ملنزل، على 
و�أوقات �لطعام، و�أخرى لالأن�سطة وق�ساء  للر�حة،  للمذ�كرة، ووقتاً  وقتاً 

وقت �أ�سري حميم.
�حر�سي على �أن ميار�س �أفر�د �أ�سرتك �أن�سطة جديدة وخمتلفة كل يوم من 

�أجل منع �مللل من �لت�سلل �إليكم.
 

�لتناوب  3-
�إذ� كان لديِك �سديقة قريبة منِك �أو جارة حمل ثقة، ميكنك �لتفاق معها 
من �أجل �مل�ساركة معاً يف �إد�رة �ملهام �ملطلوبة منكما، مثل �سر�ء �حتياجات 
�ملنزل، �أو �لأعمال �ملنزلية، �أو م�ساعدة �لأطفال يف �أد�ء �لو�جبات �ملدر�سية، 
على  حت�سالن  باأنكما  وي�سعركما  ��سرت�حة،  باأخذ  منكما  لكل  ي�سمح  هذ� 

�لرعاية و�مل�ساعدة.
 

�أطفالك �إىل  حتّدثي   4-
�ملنزل هذه  �لبقاء يف  �أ�سباب  ب�ساأن  �أطفالك  �إج��ر�ء حمادثة مع  بد من  ل 
�لفرتة، و�لو�جب �لجتماعي �لذي يفر�س عليكم حماية �لأ�سدقاء و�أفر�د 
�ملجتمع من �نت�سار هذ� �لوباء، وكيفية �تباع �إجر�ء�ت �لوقاية من �ملر�س، 
با�ستمر�ر  �ليدين  وغ�سل  �لأ�سخا�س،  بني  كافية  م�ساحة  على  �لبقاء  مثل 
عن  �لتعبري  وطبعاً  �ل��وج��ه،  مل�س  وع��دم  ثانية،   20 مل��دة  و�ل�سابون  ب��امل��اء 
على  للح�سول  �ل�سريع  �لتحرك  �أج��ل  من  للمر�س  �أع��ر����س  ب��اأي  �ل�سعور 

�لعالج.
 

لنف�سك خا�س  وقت   5-
يف خ�سم هذه �لظروف �ل�سعبة، �أنِت بحاجة �إىل وقت خا�س لنف�سك، من 

�أجل �حلفاظ على �سحتك �لنف�سية، و�لرعاية �لذ�تية.

قزح؟قو�سالوان ماهي •
- �ألو�ن قو�س قزح هي �لتالية : �لبنف�سجي ، �لنيلي، �لأزرق ، �لأخ�سر، 
�لأ�سفر ، �لربتقايل . �أي ما جمموعه �سبعة �ألو�ن رغم �أنها تبدو لنا 

�قل من هذ� �لعدد  
؟ قزحقو�سينتهي اأين •

�إذ� ما مر  - يتكون قو�س قزح من �ملطر �ملنهمر ومن �لغيوم �ملمطرة 
�ملطر  بعد  يبعد عنك  ق��زح  قو�س  ف��اإن  وبالتايل  �ل�سم�س عربها  �سوء 
و�لغيمة وهو ينتهي )ويبد�أ( بغيمه ممطرة ولكن لكي ترى قو�س قزح 

ينبغي �ن تكون �ل�سم�س خلفك  
امل�ضاحة؟ حيثمن العامل يفبحراأكرب هو ما •

-�لبحر �لأبي�س �ملتو�سط
الأردنيةعمانقدميًا؟ العا�ضمة ا�ضم كان ماذا •

-فيالدلفيا
ال�ضم؟ حا�ضةيفالثعبان ي�ضتخدمه الذي الع�ضو هو ما •

- ل�سانه

�لت�سمم �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�س  �أخذ  يف  �لفر�ط  �أن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  �ذ�  ميوت  �حل�سان  �أن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  �لتي  �حليو�ن  هي  �ل�سلحفاة  �أن  تعلم  • هل 

ينام عندما  و�حدة  عني  يغلق  �لدلفني  �أن  تعلم  • هل 
�ل�سمع حا�سة  متتلك  ل  و�لأفعى  و�لذبابة  �ل�سلحفاة  �أن  تعلم  • هل 

�لفك ع�سلة  هي  �لإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  �أقوى  �أن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حر�رة  يحتمل  �جل�سم  �أن  تعلم  • هل 

�ليمنى �لأذن  من  �سمعاً  �أ�سعف  �لي�سرى  �لأذن  �أن  تعلم  • هل 
و�لق�سدة  و�لزبدة  �لبي�س  كبد �حلوت و�سفار  وزيت  �ل�سمك  زيت   ، �ملوجود يف  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  • هل 
�لنمو  �لطفل ونق�سه يعوق عملية   �لأور�ق و�جلزر و�لكمرثى لزم لنمو  �ل�سفر�ء طويلة  و�خل�سرو�ت 
و�لفر�ط يف تناوله ي�سبب �سغطا متز�يد يف �لدماغ ودو�ر و�سد�ع وت�ساقط �ل�سعر وي�سقق �جللد و�ل�سفاه 

ويغري يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�سل

التاجر ال�صغري
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الأفاكادو..دهون�ضحية
م���ادي���ن( موؤلفة  )مل��ي��ف  �أك����دت 
�لنتفاخ(،  على  )�نت�سر  كتاب 
تكون  ق��د  �ل��ف��و�ك��ه  �إح����دى  �أن 
�نتفاخ  لتجنب  ل��ل��زب��دة  ب��دي��اًل 
ميكن  مثال  كالأفوكادو  �ملعدة، 

�أن تكون �لبديل.
ذك���رت���ه �سحيفة  م���ا  وب��ح�����س��ب 

�لأفوكادو حتتوي  فاإن ثمرة  )�إك�سربي�س( �لربيطانية، نقال عن )ملادين( 
�أن  على ن�سبة عالية من �لدهون �ل�سحية، وذ�ت قيمة غذ�ئية عالية كما 

نكهتها جيدة ون�سيجها غني بالبوتا�سيوم.
ج��ر�م من   100 كل  ‘‘�إن  تقول  �لأمريكية  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  �أن  �إىل  ولفتت، 
�لدهون،  ج��ر�ًم��ا من  و15  ح��ر�ري��اً،  �سعر�ً   160 على  يحتوي  �لأف��وك��ادو 
 C و485 ملليجر�ًما من �لبوتا�سيوم. كما حتتوي �لفاكهة على فيتامني

و B6 و A، بالإ�سافة �إىل بع�س �حلديد و�ملغني�سيوم.
�لتغذية  يف  �ملتخ�س�س  �آك�����س،  ج��و���س  �ل��دك��ت��ور  ع��ن  �ل�سحيفة  نقلت  كما 
�ل�سريرية، قوله �إنه يجب ت�سنيف �لأفوكادو على �أنه و�حد من �أف�سل 5 

�أطعمة �سحية على كوكب �لأر�س.
وتابع: �أعرف �لقليل من �لأطعمة �لأخرى �لتي حتتوي على مو�د مغذية 

�أ�سا�سية، خا�سة عندما تفكر يف كيفية طعم �لأفوكادو �لر�ئع.

فتحاأعادتاأنبعداأم�سبكنيحيوانحديقةيفعملقةبانداوي�ضاهدونالوجهاأقنعةيرتدونزوار
احلديقةاأماماجلمهوربعداإغلقهاب�ضببتف�ضيفريو�سكورونا.افب

خ�����رج ب����يرت و�خ���ته �س�����وزي �إىل �ل����حقول �خل�سر�ء لح�سار بع�س كيز�ن �لذرة �ل�سفر�ء ل�سلقها لتكون 
غذ�ء لهم، وبقدر ما �ن كوخهم نظيف وت�سع فيه �ل�سعادة �ل �ن حاجتهم للنقود كانت قوية لذلك كان �لب 
يعمل طو�ل �ليوم �جري� يف �حلقول ليكفي طلبات عائلته �ل�سغرية �ما �لم فكانت تكتفي بتلبية طلبات 
�لزوج �حلنون و�ل�سغار، وعندما جاء بيرت و�خته بكيز�ن �لذرة هذ� �ليوم قررت �لخت �حلنون �ن تطعم 
دجاجاتها بع�س �لذرة فقامت بفرط �حد �لكيز�ن و�خذت تلقي �حلبات لت�ستقر يف �لفرن �ل�ساخن فخافت 
�سوزي من �لقرت�ب منها لكنها لحظت �ن �حلبة بد�أت تكرب قليال قليال حتى ��ستقرت مت �نتف�ست وكاأنها 
قطعة قطن ببيا�سها �ل�ساهق وطارت لت�ستقر مرة �خرى �ساخنة يف يد �سوزي ومع حر�رتها و�سعتها يف 
بع�س  وو�سعت  �لم  فجاءت  حدث  و�لدتها مبا  لتخرب  و��سرعت  �لطعم  بحالوة  فاح�ست  لتتذوقها  فمها 
�حلبات على �لفرن لتتحول بعد قليل �إىل ف�سار فما كان من بيرت �ل �ن قرر �ن ي�سبح بائعا للف�سار بدون 
�سانع  و��سبح  �ل�سغار  من  كبري�  �قبال  فوجد  �سنعه  يف  �ب��دع  وقد  ي�سنعه  ك���يف  ح������وله  من  ي����خرب  �ن 
�لف�سار �ل�سغري من مي�سوري �حلال و��سبح لديه وعائلته ما يكفي ل�سر�ء بع�س حقول �لذرة وحتويلها 

�إىل ف�سار .

فو�ئد �لزجنبيل �ل�سحية "�خلارقة" باتت 
�سبه معروفة؛ لكرثة ما متَّ تناولها . لكن 
�ل��زجن��ب��ي��ل م��ع �لنعناع؟  �ق����رتن  ل��و  م����اذ� 

فماذ� �ستكون �لنتيجة على �جل�سم؟
- ي��ح��ت��وي �ل��زجن��ب��ي��ل ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 
�سبط  يف  ت�ساهم  �لتي  �لغذ�ئية  �لعنا�سر 
معدلت �سغط �لدم. كما يحتوي �لزجنبيل 
�أي�ساً على �لبوتا�سيوم و�ملغني�سيوم �للذْين 
�مل��ي��اه يف �جل�سم،  ي��ح��اف��ظ��ان ع��ل��ى م��ع��دل 

و�حلّد من �رتفاع �ل�سغط �أو �نخفا�سه.
ن�سبة  خ��ف�����س  ع��ل��ى  �ل��زجن��ب��ي��ل  ي��ع��م��ل   -

�لكول�سرتول و�لدهون �لثالثية يف �لدم.
وق�سور  �جل��ل��ط��ات  م��ن  �لزجنبيل  يقي   -
ع�سلة �لقلب وت�سلب �ل�سر�يني و�ل�سكتات 

�لدماغية.

فو�ئد �لزجنبيل مع �لنعناع ر�ئعة للج�سم
عند �إ�سافة �لنعناع �إىل �لزجنبيل نح�سل 

على فو�ئد �إ�سافية، �أبرزها:
- تهدئة �لغثيان و�لدو�ر، فاإن كنِت تعانني 
�ل�ستفادة،  باإمكانك  �لأع��ر����س؛  هذه  من 
ع��رب ���س��رب ك��وب م��ن ���س��اي �لزجنبيل مع 

�لنعناع.
�أمر��س  ملكافحة  �مل��ن��اع��ة  ج��ه��از  ت��ق��وي��ة   -
�لر�أ�س  �آلم  ن���وب���ات  وحم���ارب���ة  م���ت���ع���ددة، 

�حلاّدة.
�ل�سهرية،  �ل�����������دورة  �آلم  ت���خ���ف���ي���ف   -
ت�سنجات  تخفي�س  ع��ل��ى  ل��ق��درت��ه  ن�����س��ب��ًة 

�لع�سالت.
�ملعوية  �ل��دي��د�ن  مكافحة  يف  �مل�ساهمة   -

وطرد �لبكترييا �ل�ساّرة من �جل�سم.
- حت�سني عمل �جلهاز �له�سمي و�لوقاية 

من ع�سر �له�سم.

فوائد الزجنبيل مع النعناع يف تقوية املناعة ومقاومة الفريو�سات


