ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻤﺎور /ھﻮا دﺟﻠﺔ
1/2017/2
• إذا ازداد اﻟﻐرور..ﻧﻘص اﻟﺳرور
• اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣطﻣﺋن ﺧﯾر وﺳﺎدة ﻟﻠراﺣﺔ
• ﻣن ﯾزرع اﻟﻣﻌروف ﯾﺣﺻد اﻟﺷﻛر
• اﻟﻘﻠوب أوﻋﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎه أﻗﻔﺎﻟﮭﺎ واﻷﻟﺳن ﻣﻔﺎﺗﯾﺣﮭﺎ ﻓﻠﯾﺣﻔظ ﻛل إﻧﺳﺎن ﻣﻔﺗﺎح ﺳره

ﻓﻘــﺮة ﺗﺄﻣـــﻞ :
ﻣﻦ اﻻوراق اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ :
/http://jo.arabiaweather.com
http://www.accuweather.com/ar/iq/baghdad/207375/weather-forecast/
207375
http://www.accuweather.com/ar/world-weather

ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﯿﻮم
 - 1788ﺟورﺟﯾﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘر وﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ.
 – 1929ﻛﻧدا واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﻼﻻت ﻧﯾﺎﺟﺎرا.
 - 1986اﻓﺗﺗﺎح اﻟﻣﺳرح اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﻌد إﻋﺎدة ﺗﺟدﯾده.
ﻣواﻟﯾد
 - 1988ﺟوﻧﻲ إﯾﻔﺎﻧز ،ﻻﻋب ﻛرة ﻗدم أﯾرﻟﻧدي ﺷﻣﺎﻟﻲ.
 - 1991داﻓﯾد ﺳﺎﻧﺗون ،ﻻﻋب ﻛرة ﻗدم إﯾطﺎﻟﻲ.

اﻟﺼﺤﻒ :ﺗﺮﻓﻖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  5:30ص
اﻗﺘﺼــﺎد :ﺗﺮﻓﻖ اﻟﺴﺎﻋﮫ  5:30ص

اﺑراج اﻟﯾوم
برج الحمل
مهنيا ً :تعود األمور الى مجاريها الطبيعية ،وترتفع املعنويات وتنفرج اساريرك
عاطفيا ً :تنتعش العالقات العاطفية ،وربما تطور عالقة بزميل أو صديق
صحيا ً :تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح اعصابك ما ينعكس على صحتك إيجابا ً

برج الثور
سراً ،لحلم ال تجرؤ على البوح به ،تتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول
مهنيا ً :تتحمس لفكرة تراودك ّ
انتظار ،فتشعر باالرتياح
عاطفيا ً :كيف تعرف تضفي اإلثارة على حياتك العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة
صحيا ً :أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط ،تمهمل وابتعد عن االجواء السلبية التي قد تهدد
سالمتك

برج الجوزاء
مهنيا ً :وضح كالمك تفاديا ً لحصول أي التباس أو سوء تفاهم ،و ُكن لينا ً وتعامل مع اآلخرين بذكاء.
إياك واالستفزاز
عاطفيا ً :تستعيد ثقتك بنفسك وباملحيطني بك ،وتجد أن الوقت مؤات لتكريس عالقة متينة بعائلتك
وباألصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة

صحيا ً :عليك تحاشي جميع املواقف التي تسبب العنف والغضب

برج السرطان
تحمل نفسك اكثر
مهنيا ً :حذار أخطارا ً إذا جازفت في مجاالت دقيقة ،وانتبه الستقرار موازنتك ،وال
ّ
مما تستطيع ،وال تنتظر خبرا ً حاسماً ،وال تبدأ مشروعا ً
عاطفيا ً :حياتك االجتماعية غنية وخصوصا ً في األعياد حيث تجتمع بالعائلة واألصدقاء برفقة الشريك
صحيا ً :ال تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة ،أنت بحاجة الستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة

برج األسد
مهنيا ً :الج ّو فارغ من الطاقة كليًّا ،وبالتالي ال تستغرب إلغاء او تأجيالً ملوعد مه ّم أو ربّما فشالً في
التوصل إلى إيجاد الحلول ،لذلك فإنّني أدعوك الى التّمهل
عاطفيا ً :تحاول السيطرة على مشاعرك تجنبا ً لجرح مشاعر الشريك ،وتلجأ إلى أحد األصدقاء طلبا ً
للمساعدة والنصح
صحيا ً :العالقة بني شعور الراحة واالسترخاء وبني تصرفاتك في الحياة باتت واضحة ،فاالثنان يؤثر
أحدهما في اآلخر

برج العذراء
مهنيا ً :قد تشعر بالحزن أو اإلحباط أو القلق ،أو قد تشعر باالضطراب أو الغضب وعدم القدرة على
اإلمساك بزمام األمور ،ال تجادل وال تتد ّ
خل في أمور ال تعنيك
عاطفيا ً :تمر حياتك بفترة من الرتابة ،ويبدو كأن ال شيء مثيرا ً أو جديدا ً يطرأ عليه
صحيا ً :فترة من النشاط املكثف مع اقتراب فصل الربيع يحمل معه التعب ،إال انك تتمتع بالطاقة
الكافية لتحمله

برج امليزان
مهنيا ً :كل األمور تصب في مصلحتك وصار بإمكانك اتخاذ املبادرات املطلوبة وإظهار أعلى درجات
الثقة بالنفس
يشجع على اللقاءات الحميمة وعلى تطوير العالقة لذلك عليك أنت ،يا صاحب
عاطفيا ً :الج ّو لطيف
ّ
تصب اهتمامك على الحبيب وأن تشعره بالراحة واألمان
املشاعر الجيّاشة ،أن
ّ
صحيا ً :عليك السير بوتيرة مظمة وبإمكانك تنفيذ أعمالك وإدارة شؤونك الشخصية بدون الوقوع تحت
أي ضغظ نفسي

برج العقرب
مهنيا ً :يدعمك هذا اليوم ويطلب إليك االستعجال بتنفيذ الخطط واملشاريع ،فيس ّلط الضوء على قضية
شخصية  ،وهو يوم من التنظيم والتحضير
عاطفيا ً :تغيرات ملحوظة وتغتني عالقتك بمن تحب باملغامرات والرومنسية والتفاهم املتبادل
صحيا ً :كي تحافظ على قلبك وصحتك ال تول املتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة

برج القوس
مهنيا ً :إبقَ حذرا ً وانتبه فقد ترهق اعصابك ،وربما تعيش بلبلة ويكون من املستحيل تطمينك او تهدئتك
عاطفيا ً :تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة ،عالقات االجتماعية وصداقاتك في توسع
وتضيف اإلثارة إلى حياتك
صحيا ً :قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز ،هذا يوم عابر

برج الجدي
مهنيا ً :بركان الحسد الهامد لدى بعض مبغضيك ال يلبث أن يثور ،وأنت غافل عما يدور حولك

عاطفيا ً :استيقظ من سباتك العميق ،وراقب كل ما يجري من حولك ،وإال ضاع الشريك منك
صحيا ً :تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك املتعددة براحة تامة

برج الدلو
مهنيا ً :تكتشف مجاالت جديدة والخروج للقاء الناس ،وتتضاعف شعبيتك ومن الضروري الخروج من
دائرتك الض ّيقة الستطالع اآلراء واألجواء
عاطفيا ً :قد تواجه بعض املشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك
صحيا ً :التوتر العاطفي قد يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي

برج الحوت
مهنيا ً :تجنب الخيبات واالرتباك ،وحافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت لالستفزاز ،كما قد يطرأ
ما يجعلك مضطرا ً إلى صرف بعض األموال
عاطفيا ً :االجواء العاطفية هادئة ،وهذا مؤشر ايجابي قياسا ً بما كانت عليه األحوال في السابق
صحيا ً :االنتباه الى الطعام الصحي ونظامك الغذائي بات ضروريا في هذه املرحلة

ﻓﻘﺮة ھﻞ ﺗﻌﻠﻢ
•

تم إنشاء أول صيدلية في التاريخ في العهد العباسي في بغداد عام  621هـ

• أن اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺑﮭﺎ اﻷرض ﺣول اﻟﺷﻣس ﺗﻌﺎدل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺎدر
ﺑﮭﺎاﻟرﺻﺎﺻﺔ ﻓوھﺔ اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ
• ان اﻟﻔﯾل ھو اﻟﺣﯾوان اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻟﮫ أرﺑﻊ رﻛب .
• ھل ﺗﻌﻠم ان اﻛﺛر اﻟﻔواﻛﮫ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﺟﺳم اﻻﻧﺳﺎن ھﻲ اﻟﻌﻧب

Coming up
• ھل ﺗﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻌﺎم ﻟم ﯾﻛن ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾﻧﺎﯾر /ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ؟
• ﻋودة اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺑﺔ اﻟطﺎوﻟﻲ
• اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﺣظر)ﺗﻣﻧﻊ( اﻟطﻼق
• أﻛﺑر ﺻﺣن "ﻓﺗوش" ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
• ﻧظﺎرة “أوﻛﯾﻠوس” ﺳﺗﺟﻌﻠك ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻣﺎ ﺗرى ﺑﺣرﻛﺔ ﻋﯾﻧﯾك
•  8أﺻﻧﺎف ﻏذاﺋﯾﺔ ﺗﺳﺑب اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ ..اﺑﺗﻌدوا ﻋﻧﮭﺎ
•

وﺻﻔﺗﯾن ﻣﻧزﻟﯾﺗﯾن ﻹﻧﻘﺎص وزﻧك ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

• اﻟﻛﺷف ﻋن ﺳﺑب ﻣﻐﺎدرة ﻣورﯾﻧﯾو ﻟﻠﺑرﺗﻐﺎل ﺳرً ا
•

اﻷﻓﻼم ﻻﺗﻔوﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗك ﻓﻲ 2017

•

أﻏﺎن ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺎھدة ﻓﻲ 2016
أﻛﺛر 6
ٍ

• ﻧﺎﻧﺳﻲ ﻋﺟرم أﺿﺎءت ﺳﻣﺎء أﺑو ظﺑﻲ
• ﻟﻣن ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎرة اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﻣدة؟
• اﻻﺳطورة اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣﻧﯾر ﺑﺷﯾر ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻧﺎ ﻓﻘرة ﺷﺧﺻﯾﺎت
• ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟطﻔل اﻟﻌﻧﯾد  ..ﻧﺻﺎﺋﺢ وﺣﻠول ھﺎﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﺳﯾدﺗﻲ اﻻم

اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻨﯿﺲ
أﻛﺒﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﺑﺄﻏﻄﯿﺔ اﻟﻘﻮارﯾﺮ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ طﺎﻟﺒﺔ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ أن ﺗﺪﺧﻞ اﺳﻤﮭﺎ واﺳﻢ ﺑﻼدھﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﯿﻨﯿﺲ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أﻛﺒﺮ
ﻣﺠﺴﻢ ﺑﯿﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﻏﻄﯿﺔ اﻟﻘﻮارﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،2015ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺠﺴﻢ ،اﻟﺬي
ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  147008ﻏﻄﺎء ﻟﻘﻮارﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﯿﻦ .وﺷﺎرﻛﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺠﺴﻢ ،اﻟﺬي
ﺣﻤﻞ رﺳﻮﻣﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻛﻮﯾﺘﯿﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ طﺎﻟﺐ
أﻛﺒﺮ ﺻﺤﻦ "ﻓﺘﻮش" ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻔﺘﻮش دﺧﻠﺖ ﺑﻠﺪة ﻗﺐ اﻟﯿﺎس اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﯿﻨﯿﺲ ،إذ ﺗﻢ إﻋﺪاد أﻛﺒﺮ ﺻﺤﻦ ﻓﺘﻮش ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻮزن
 4432.52ﻛﻠﻎ ،ﺗﺴﻠّﻢ ﻋﻠﻰ إﺛﺮه رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻗﺐ اﻟﯿﺎس-ﺷﮭﺎدة ﺗﺜﺒﺖ اﻹﻧﺠﺎز .وﻹﻋﺪاد ھﺬا اﻟﺼﺤﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺤﻮ
 100ﺷﺨﺺ ﻟﻤﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت و 20دﻗﯿﻘﺔ ،وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام  150ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪورة 105 ،ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﻞ وﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﺠﻞ 42 ،ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻨﺎع 1050 ،ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎر 315 ،ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺨﺲ 336 ،ﻛﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﻤﺤﻤﺺ وﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﻦ
ﻋﺼﯿﺮ ﺣﺎﻣﺾ ،و 210ﻣﻦ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن.

اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻮﻋﺔ
ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻘط ﺟﻣﯾﻊ اﻟطرق ﺗؤدي اﻟﻰ اﻟﻔﻠﺑﯾن )اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﺣظر اﻟطﻼق(
اﻟﻔﻠﺑﯾن ھﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال إﻟﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟطﻼق وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧون
اﻷﺳرة.
ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن ،ﻛﺎن اﻟطﻼق ﻣﺳﻣوﺣً ﺎ ﺑﮫ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  ،1950وﻟﻛن ﻗﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ .ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم أي
طﻼق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ،و ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ وإن ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، .ﻓﮭم ﻓﻲ ﻧظر
اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن زوﺟﯾن!
ﻟﻛن ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻛل ﻗﺎﻋدة ،ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺑﯾن ،اﻟزواج ﻣن ﻋرق آﺧر أو دوﻟﺔ أﺧرى ﻗد ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄﻣر اﻟطﻼق.
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم اﻟطﻼق إن ﻛﺎن اﻟزوج اﻟﻘﺎدم ﻣن دوﻟﺔ أﺧرى ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠطﻼق ﻓﻲ ﺑﻠده،

ھل ﺗﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻌﺎم ﻟم ﯾﻛن ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾﻧﺎﯾر /ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ؟

اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺷﮭر ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ظﺎھرة ﺟدﯾدة ﻧﺳﺑﯾﺎً ،إذ إن أوﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﺟدﯾد ﻛﺎﻧت ﻋﺎم  2000ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ،وﻛﺎن ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣوﺳم اﻟرﺑﯾﻊ ﺑﻣﻧﺗﺻف اذار.
واﺧﺗﻠﻔت ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣواﻋﯾد اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ،وھﻧﺎ ﺳﻧﻌرض ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺣﯾث :
اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺂﻛﯾﺗو ﻓﻲ ﺑﺎﺑل ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أواﺋل اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت ﺑرأس اﻟﺳﻧﺔ أو ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وذﻟك ﻣﻧذ 4000
ﻋﺎم ،وﻛﺎن اﺣﺗﻔﺎﻻً ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟدﯾن واﻷﺳطورة ،وﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻷول اﻟذي ﯾظﮭر ﻓﯾﮫ اﻟﻘﻣر ﻣﻛﺗﻣﻼً ﺑﻌد
اﻻﻋﺗدال اﻟرﺑﯾﻌﻲ ﺑﺄواﺧر اذار ،إذ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﯾوم ﻣﻘﺳﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻧﮭﺎر واﻟﻠﯾل ،ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ اﻟﯾوم اﻟذي ﺗوﻟد
ﻓﯾﮫ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد.
اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻷول ﻛﺎن ﻣﺻﻣﻣﺎ ً ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷول ﻣن اذار ،إذ اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ 10
أﺷﮭر ﻓﻘط .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  153ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد اﻧﺗﻘﻠت ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺷﮭر اذار إﻟﻰ ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  567ﺗم إﻟﻐﺎء اﻷول ﻣن ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺑداﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ ،وأﺻﺑﺢ
اﻟﻌﺎم اﻟﺟدﯾد ﯾﺑدأ ﻓﻲ  25ﻛﺎﻧون اﻻول ﯾﻌﻧﻲ ﻣن ﻛرﯾﺳﻣﯾس .
ﻓﻲ ﻋﺎم  1582أﻋﺎد ﺗﻘوﯾم اﻻول ﻣن ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻋﺗﺑﺎره ﻣرة أﺧرى ،وھو اﻟذي ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ اﻵن ﻓﻲ ﻣﻌظم
ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم.

اﺧﺒﺎر اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ
ﻧظﺎرة “أوﻛﯾﻠوس” ﺳﺗﺟﻌﻠك ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻣﺎ ﺗرى ﺑﺣرﻛﺔ ﻋﯾﻧﯾك
ﺧﺮﺟﺖ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪة ،ﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺷﺮﻛﺔ “أوﻛﯿﻠﻮس رﯾﻔﺖ” ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ Eye
 ،Tribeاﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻘﻨﯿﺎت ،ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﯿﻦ.
وأﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ،إﻟﻰ أن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎرة “أوﻛﯿﻠﻮس” ،وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﺮض اﻟﻤﺤﺘﻮى ﺧﻼﻟﮭﺎ،
وھﺬا اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ،ﺳﯿﺜﺮي ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،وﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﺘﺠﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺳﮭﻞ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﯿﻨﯿﮫ.
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﺗﻘﺎرﯾﺮ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ

“أﺑﻞ” ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺳﻤﺎﻋﺘﮭﺎ اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ
ﺳﺠﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ “أﺑﻞ” ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺳﻤﺎﻋﺎﺗﮫ  AirPodsﻣﻦ اﻟﻀﯿﺎع،
وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ “ﺳﻼش دوت” اﻟﺘﻘﻨﻲ.
وﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﻓﺈن “أﺑﻞ” ﺳﺘﺼﻤﻢ ﺳﻤﺎﻋﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺰود ﺑﻤﻐﻨﺎطﯿﺲ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﺠﺎذب اﻟﺴﻤﺎﻋﺘﺎن ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ
ﻋﺒﺮ ﻧﺴﯿﺞ اﻷذن؛ ﻣﺎ ﺳﯿﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﻤﺎ ﺟﯿﺪاً.
اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺔ
 8أﺻﻨﺎف ﻏﺬاﺋﯿﺔ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ..اﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻨﮭﺎ
ﯾـﺆﺛـﺮ اﻟـﻄﻌﺎم اﻟـﺬي ﻧـﺘﻨﺎوﻟـﮫ ،ﻋـﻠﻰ ﻣـﺪى ﺗـﻘﺪﻣـﻨﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴﻦ ،واﻟﺴـﺮﻋـﺔ اﻟـﺘﻲ ﯾـﺘﻢ ﺑـﮭﺎ ذﻟـﻚ ،ﺣـﯿﺚ ﺗـﺴﺎﻋـﺪ اﻟـﻜﺜﯿﺮ ﻣـﻦ
اﻷطـﻌﻤﺔ اﻟـﺘﻲ ﻻ ﻧﮭـﺘﻢ ﺑـﮭﺎ ،ﻓـﻲ إظـﮭﺎر ﻣـﻼﻣـﺢ اﻟﺸـﯿﺨﻮﺧـﺔ ﻣـﺒﻜﺮًا وﻗـﺒﻞ أواﻧـﮭﺎ ،ﻋـﻠﻰ وﺟـﻮھـﻨﺎ ،وذﻟـﻚ ﺑﺴـﺒﺐ ﺟﮭـﻠﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﮭﺎ.
وﺗﺴـﺘﻌﺮض ﻗـﺎﺋـﻤﺔ ﺗـﻀﻢ ﻣﺠـﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺗـﻠﻚ اﻷطـﻌﻤﺔ ،اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴﺎھـﻢ ﻓـﻲ زﯾـﺎدة وﺗـﯿﺮة اﻹﺻـﺎﺑـﺔ ﺑـﺎﻟﺸـﯿﺨﻮﺧـﺔ ،طـﺒﻌﺎ
ھﺬا اﻟﻜﻼم ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺪاوﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺻﻨﺎف وﻧﻮردھﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 -1اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ
ﯾﺸـﺪد اﻷطـﺒﺎء ،ﻋـﻠﻰ أن اﻟـﻮﺟـﺒﺎت اﻟﺴـﺮﯾـﻌﺔ أھـﻢ وأﺑـﺮز ﻣﺴـﺒﺒﺎت وﻣﺴـﺮﻋـﺎت اﻟﺸـﯿﺨﻮﺧـﺔ ،ﻓﮭـﻲ ﺗـﺤﺘﻮي ﻋـﻠﻰ
أﺣﻤﺎض دھﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺒﻌﺔ ،ﺗﺴﺒﺐ اﻧﺴﺪادًا ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﯾﯿﻦ
 -2اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺎض دھﻨﯿﺔ
ﻓـﻀﻼً ﻋـﻦ اﺣـﺘﻮاﺋـﮭﺎ ﻋـﻠﻰ أﺣـﻤﺎض دھـﻨﯿﺔ ﻣﺸـﺒﻌﺔ ،ﻛـﺎﻟـﻮﺟـﺒﺎت اﻟﺴـﺮﯾـﻌﺔ ،إﻻ أﻧـﮭﺎ ﺗـﺘﻤﯿﺰ أﯾـﻀًﺎ ﺑـﺎﺣـﺘﻮاﺋـﮭﺎ ﻋـﻠﻰ
ﻛﺮﺑﻮھﯿﺪرات ﺛﻘﯿﻠﺔ ،ﺗﻠﺤﻖ أﺿﺮارًا ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ،أھﻤﮭﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﻠﺪ .
 -3اﻷطﻌﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ
اﻟـﻤﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﯿﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻀﻢ ﻣـﻜﻮﻧـﺎت ذات ﻛـﻤﯿﺎت ﻋـﺎﻟـﯿﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻤﻠﺢ ،ﻟﯿﺴـﺖ ﻣـﻔﯿﺪة ﻟـﻠﺠﺴﻢ ،وﺗـﺰﯾـﺪ ﻣـﻌﺪﻻت اﻟـﺘﻘﺪم ﻓـﻲ
اﻟﻌﻤﺮ ،ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮارًا ﺑﺎﻟﻜﻠﻰ ،وﺗﺰﯾﺪ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،وﺗﺼﯿﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف
 -4اﻟﻘﮭﻮة اﻟﺰاﺋﺪة
أن اﻟـﻤﺒﺎﻟـﻐﺔ ﺑﺸـﺮﺑـﮭﺎ ﺗـﺆدي ﻷﺿـﺮار ﺑـﺎﻟـﻐﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺠﺴﻢ ،ﻻﺣـﺘﻮاﺋـﮭﺎ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻜﺎﻓـﯿﯿﻦ اﻟـﺬي ﯾـﺆدي ﺗـﺠﺎﻋـﯿﺪ اﻟﺒﺸـﺮة
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺣﺘﻔﺎظﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء.
 -5ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺗـﺤﺘﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﯾـﺎت ﻋـﺎﻟـﯿﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺎدة اﻟـﻜﺎﻓـﯿﯿﻦ ،اﻟـﺘﻲ ﺗﺴـﺒﺐ اﻟـﺠﻔﺎف ،إﺿـﺎﻓـﺔ ﻻﺣـﺘﻮاﺋـﮭﺎ اﻟـﻌﺪﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻤﺮﻛـﺒﺎت اﻟـﺘﻲ
ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﯿﺎن و ﺑﺰﯾﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﻢ .

 -6اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ
ﺗـﺘﻀﻤﻦ ﺗـﺮﻛـﯿﺒﺘﮭﺎ ،ﻣﺴـﺘﻮﯾـﺎت ﻋـﺎﻟـﯿﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺴﻜﺮ وﻋـﻨﺼﺮ اﻟـﻔﺮﻛـﺘﻮز ،اﻟـﺬي ﯾـﻌﺘﺒﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﻤﮭﻤﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺪوث
اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ .
 -7اﻟﺤﻠﻮﯾﺎت واﻟﺴﻜﺎﻛﺮ
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول ،وﺗﺆدي ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮي.
 -8اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺮﺧﯿﺼﺔ
ﺗـﻜﻮن ﻏـﯿﺮ ﻣـﻌﺎﻟـﺠﺔ ﺑـﺸﻜﻞ ﺳـﻠﯿﻢ ،وﺗـﺘﻀﻤﻦ اﻟـﻜﺜﯿﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺪھـﻮن ،وﯾـﻮﺿـﻊ ﻋـﻠﯿﮭﺎ ﻛـﻤﯿﺎت ﻛـﺒﯿﺮة ﻣـﻦ اﻟـﻤﻮاد اﻟـﺤﺎﻓـﻈﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻟﺬا ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﻮدﯾﻮم ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺎﻟﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ.

وﺻﻔﺘﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﯿﺘﯿﻦ ﻹﻧﻘﺎص وزﻧﻚ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﻻ ﺷـك أن زﯾـﺎدة اﻟـوزن وﺗـراﻛـم اﻟـدھـون ﻓـﻲ اﻟـﺟﺳم ﺗـؤدﯾـﺎن إﻟـﻰ ﻣـﺿﺎﻋـﻔﺎت ﺻـﺣﯾﺔ ،ﻣـﺛل ارﺗـﻔﺎع ﻧﺳـﺑﺔ
اﻟـﻛوﻟﯾﺳـﺗرول وﺿـﻐط اﻟـدم وآﻻم اﻟـﻣﻔﺎﺻـل وﻋﺳـر اﻟـﮭﺿم وأﻣـراض اﻟـﻘﻠب واﻷوﻋـﯾﺔ اﻟـدﻣـوﯾـﺔ وﻏـﯾرھـﺎ ،ﻟـذﻟـك
إذا ﻛـﻧت ﺗـرﯾـد إﻧـﻘﺎص وزﻧـك ﺑـﺳﮭوﻟـﺔ ﻓـﮭﻧﺎك ﻋـﻼج ﻣـﻧزﻟـﻲ ﻓـﻌﺎل ﯾـﻣﻛﻧك اﺗـﺑﺎﻋـﮫ .اﯾـﺿﺎ إذا ﻛـﻧت ﺗـﺷﻛو ﻣـن
إﻧـﻔﺎﻗـك أﻣـواﻻً ﻛـﺛﯾرة ،ﺣـﺗﻰ ﺗـﺣﺻل ﻋـﻠﻰ ﺑـﻧﯾﺔ ﺟﺳـدﯾـﺔ ﺳـﻠﯾﻣﺔ ،وﺣـﺎﻟـﺗك اﻟـﻣﺎدﯾـﺔ ﻻ ﺗـﺳﻣﺢ ﺑـذﻟـك ،ﻧـﻘدﻣـﻠك ﺑـﻌض
اﻟوﺻﻔﺎت ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﻓﻘدان اﻟوزن ،ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.
اﻟوﺻﻔﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ :اﻟﻌﺳل  2ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺑﯾرة  /ﻣﺳﺣوق اﻟﻘرﻓﺔ  1ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺑﯾرة  2 /ﻛوب ﻣﺎء
ﯾـﻌﺗﺑر ﻣـزﯾـﺞ اﻟﻌﺳـل واﻟـﻘرﻓـﺔ واﻟـﻣﺎء ،ﻋـﻼﺟً ـﺎ طـﺑﯾﻌﯾًﺎ ﻹﻧـﻘﺎص اﻟـوزن ،ﻟـﻘدرﺗـﮫ ﻋـﻠﻰ زﯾـﺎدة اﻟـﺗﻣﺛﯾل اﻟـﻐذاﺋـﻲ
اﻟـﺧﺎص ﺑـك ،وﺧـﻔض ﻣﺳـﺗوى ھـرﻣـون اﻟـﻛورﺗـﯾزول اﻟـذي ﯾـﻧﺗﺟﮫ اﻟـﺟﺳم ،ﻟـﻠﻣﺳﺎﻋـدة ﻋـﻠﻰ ﻓـﻘدان اﻟـوزن
ﺑﺳـرﻋـﺔ ،ﺑﺳـﺑب ﺿـﻌف ﻗـدرة ﺧـﻼﯾـﺎ اﻟـﺟﺳم ﻋـﻠﻰ ﺗﺧـزﯾـن اﻟـدھـون اﻟـزاﺋـدة ،وﺗﺳـرﯾـﻊ ﻣـﻌدل اﻷﯾـض.وﻣـﻊ ذﻟـك،
ﯾـﺟب ﻋـﻠﯾك أﯾـﺿﺎ اﺗـﺑﺎع ﻧـظﺎم ﻏـذاﺋـﻲ ﺻـﺎرم ،وﻣـﻣﺎرﺳـﺔ اﻟـﺗﻣﺎرﯾـن ﺟـﻧﺑًﺎ إﻟـﻰ ﺟـﻧب ﻣـﻊ اﻟـﻌﻼج ،وإﻻ ﻓـﻠن ﯾـﻛون
ﻓﻌﺎﻻً.
اﻟوﺻﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻛوﻧﺎت وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى وھﻲ:
ﺿـﻊ اﻟﻌﺳـل واﻟـﻘرﻓـﺔ واﻟـﻣﺎء ﻓـﻲ وﻋـﺎء ،وﻗـم ﺑـﺗﺳﺧﯾن اﻟـﻣزﯾـﺞ ﻟـﺑﺿﻊ دﻗـﺎﺋـق ﺣـﺗﻰ ﯾـﻐﻠﻲ ،ﺛـم ﺿـﻊ اﻟـﻣزﯾـﺞ ﻓـﻲ
ﻛوب ،واﺷرب ﻣﻧﮫ ﺑﺑطء ،وأﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻣزﯾﺞ ﻛل ﺻﺑﺎح ﻗﺑل اﻹﻓطﺎر.

اﺧﺒﺎر رﯾﺎﺿﯿﺔ
ﺑﺎرﯾﺲ ﺳﺎن ﺟﯿﺮﻣﺎن ﯾﻔﺘﺢ ﺧﺰاﺋﻨﮫ ﻟﻀﻢ ﺧﻠﯿﻔﺔ ھﻨﺮي
أﻛﺪت ﺗﻘﺎرﯾﺮ إﻋﻼﻣﯿﺔ أن ﻧﺎدي ﺑﺎرﯾﺲ ﺳﺎن ﺟﯿﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ رﺻﺪ  60ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻟﻀﻢ اﻟﻼﻋﺐ ﺻﺎﺣﺐ
اﻹﺻﻮل اﻟﻜﺎﻣﯿﺮوﻧﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺎن ﻣﺎﺑﯿﮫ ،اﻟﺠﻨﺎح اﻷﯾﺴﺮ ﻟﻨﺎدي ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ ،ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

وذﻛﺮت ﺻﺤﯿﻔﺔ “ﻟﻮﺑﺎر ﯾﺰﯾﺎن" اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ان ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ ﺳﺒﻖ ان رﻓﺾ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ
﷼ ﻣﺪرﯾﺪ واﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﻀﻢ اﻟﻼﻋﺐ ﻣﺎﺑﯿﮫ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺨﻠﯿﻔﺔ ھﻨﺮي
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﻟﻠﺒﺮﺗﻐﺎل ﺳﺮًا
ﺳﺎﻓﺮ ﻣﺪرب ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﯾﻮاﻧﯿﺘﺪ ﺟﻮزﯾﮫ ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﻟﺒﻼده اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻼطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﮫ
ﻣﺎﺗﯿﻠﺪي اﻟﺘﻲ أﺟﺮت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ طﺎرﺋﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺻﺤﻔﯿﺔ أﺑﺪت اﺳﺘﻐﺮاﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ دون أن ﺗﻌﻠﻢ
وﺟﮭﺘﮫ رﻏﻢ أن اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮه ﻣﺒﺎراة أﻣﺎم ﻣﯿﺪل ﺳﺒﺮه ،واﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﻓﯿﮭﺎ  1-2ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ.
وﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ "ذا ﺻﻦ" اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ أن ﻣﻮرﯾﻨﯿﻮ اﺳﺘﻘﻞ طﺎﺋﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻐﺎدرة إﻟﻰ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ﺻﺒﺎح ﯾﻮم
اﻷرﺑﻌﺎء وﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻣﺴﺎ ًء ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ طﻮﻟﮭﺎ  2100ﻣﯿﻞ.

اﺧﺒﺎر ﻓﻨﯿﺔ
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎھﺪة ھﺬه اﻷﻓﻼم ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻓﻲ 2017
إذا ﻛﻧت ﻣن اﻟﻣواظﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ آﺧر إﻧﺗﺎﺟﺎت ھوﻟﯾوود اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ،وﻟدﯾك ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺣب أن ﺗﺷﺎرﻛك
ﻣﺷﺎھدة أﻓﻼم ﺗﻔﯾد ان ﺗﻛون ﻷﻣﺳﯾﺎت ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﺗﮭﺎ
 The Guardianﺳﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﻓﻼم  2017ﺗﻧﺎﺳب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
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شهد العام  2016مزيدا ً من انفتاح األغنية العربية على األلوان املوسيقية في العالم ،حيث سيطرت
األصوات الشابة على املشهد الغنائي في الوطن العربي ،وهذه األصوات تسير بعيدا ً باألغنية عن
شكلها الكالسيكي من حيث الكلمات واللحن والتوزيع املوسيقي أو حتى املدة الزمنية لالغنية
الواحدة.
حيث احتل الفنان املغربي سعد املجرد املركز األول بأغنية "ماشي ساهل" من كلمات سمير املجاري،
وألحان وتوزيع محمد الشرابي وحققت أكثر من  99مليون مشاهدة ،وحل الفنان املغربي عبدالفتاح
الجريني في املركز الثاني في النسخة العربية ألغنية الفيلم الهندي " " fanلنجم بوليود "شاروخان"
والتي حملت نسختها العربية اسم "جابرا" ،و حصدت  79.2مليون مشاهد ,
في املرتبة الثالثة في قائمة األكثر مشاهدة لألغاني العربية جاء الفنان املغربي أحمد شوقي في
أغنية "حبك تسونامي" التي حصدت أكثر من  68مليون مشاهدة .امللحن والفنان الكويتي الشاب
حمد القطان حقق نجاحا ً كبيرا ً في العام  ،2016حيث استطاع تقديم أغنيتني نالتا نسب مشاهد
عالية ،وهي "لو علي" التي حققت  14مليون مشاهدة  ,كذلك كان للفنان العراقي ماجد املهندس
حصة كبيرة في هذا العام حيث حققت اغنية تناديك أكثر من  40مليون زيارة.

ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم أﺿﺎءت ﺳﻤﺎء أﺑﻮ ظﺒﻲ
وﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﺗﺨﻄﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﺑﻮ ظﺒﻲ ﺣﯿﺚ
أﺣﯿﺖ ﺣﻔﻼً ﻏﻨﺎﺋﯿﺎ ً ﺿﺨﻤﺎ ً ﻓﻲ ﻓﻨﺪق  – Beach Rotanaأﺑﻮ ظﺒﻲ ﻛﺎن ﺑﺈﻧﺘﻈﺎرھﺎ ﻓﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮر ﻋﺮﯾﺾ
واﻵﻻف ﻣﻦ ﻣﺤﺒّﯿﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻀﺮوا ﻣﻦ ﻛﻞ أرﺟﺎء اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟ ّﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻺﺣﺘﻔﺎل ﻣﻌﮭﺎ
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻤﯿّﺰة.
ﻗ ّﺪﻣﺖ ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﻏﻨﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺠﺪﯾﺪة ،وﺳﻂ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﻮر وﻣﺤﺒّﯿﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ر ّددوا ﻗﺒﻠﮭﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻓﺮﯾﺪة ﻓﺄطﺮﺑﺖ اﻟﺴﺎھﺮﯾﻦ وﻋﺎﻧﻘﺘﮭﻢ ﺑﻨﻘﺎء ﺻﻮﺗﮭﺎ
وإﺣﺴﺎﺳﮭﺎ اﻟﻨﺎدر.
ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻋﺠﺮم ﺗﺄﻟﻘﺖ ﺧﻼل اﻷﻣﺴﯿﺔ ﺑﻔﺴﺘﺎن أﺳﻮد طﻮﯾﻞ أﺑﺮز ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ وأﻧﺎﻗﺘﮭﺎ ﻓﺴﺤﺮت اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﺣﺒﺴﺖ أﻧﻔﺎس
اﻟﺴﺎھﺮﯾﻦ وﺧﻄﻔﺖ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ اﻟﺘﻲ ھﺘﻔﺖ ﺣﺒّﺎ ً ﺑﮭﺎ ﻓﺘﻘﻨﻠﺖ ﻛﺄﻣﯿﺮة ﺗﺴﯿّﺞ ﻣﺴﺮﺣﮭﺎ ﻣﻮﺟﺎت ﺗﺼﻔﯿﻖ ﻣﺘﻮاﺻﻞ
وھﯿﺼﺎت إﻋﺠﺎب ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻔﺠﺮ اﻷوﻟﻰ.

ﻓﻘﺮة ﻣﻨﻮﻋﺔ
ﻟﻤﻦ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪة؟
رﺳﻤﯿًﺎ ﻻ ﯾﻤﺘﻠﻚ أﺣﺪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠﻤﺪة ،ﻓﺈن ﺣﻮاﻟﻲ  12دوﻟﺔ ﺗ ّﺪﻋﻲ أﺣﻘﯿﺘﮭﺎ ﺑﺤﯿﺎزة ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ
ﺟﺘﻤﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ ،وﺑﻠﺠﯿﻜﺎ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ ،واﻟﯿﺎﺑﺎن ،وﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪا ،واﻟﻨﺮوﯾﺞ ،واﺗﺤﺎد ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،واﺗﺤﺎد
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺎت اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ وأﯾﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎھﺪة اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ .وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮ أن ﺗﺒﻘﻰ
اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺼﺮًا ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ،وﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﯿﺪاﻧًﺎ ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﺪوﻟﻲ .وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪم
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ،ﻓﮭﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﺑﻘﯿﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ،وھﻲ:
ﻻ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي.
ﻻ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻦ.
ﻻ ﻟﻠﺘﻔﺠﯿﺮات اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺎرة اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻓﺘﮭﺎ وﻋﺪم ﺗﺮك أي ﻣﺨﻠﻔﺎت وراءھﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق

ﻓﻘﺮة ﺷﺨﺼﯿﺎت
ﻣﻨﯿﺮ ﺑﺸﯿﺮ
ﻣﻨﯿﺮ ﺑﺸﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎر ﻋﺮاﻗﻲ و ﻋﺎزف ﻋﻮد ،ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ ﻋﺎزﻓﻲ اﻟﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ھﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﯿﺪ
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وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﯾﻌﻠﻮ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﺎﺗﮭﺎ ﺻﻮت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ  ،آﻟﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮد ،ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﺎزﻓﺎ ً ﻗﺪﯾﺮاً
وﺻﺎﻧﻌﺎ ً ﻟﺒﻌﺾ آﻻت اﻟﻮﺗﺮﯾﺔ  ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻌﻮد ,وﻏﻨﺎﺋﯿﺎً ،ﻋﻠﻰ ﺻﻮت ﺣﻨﺎﺟﺮ اﻟﻮاﻟﺪ أﯾﻀﺎً ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺼﻮت رﺧﯿﻢ ﺷﻔﺎف ﺳﺎﻋﺪه ﻛﺜﯿﺮاً ﻓﻲ أداء ﺗﺮاﺗﯿﻞ اﻟﻜﻨﺎﺋﯿﺴﯿﮫ .ﻣﻨﯿﺮ وﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أظﻔﺎره ،إﺗﺠﮭﺖ ﻋﻨﺎﯾﺘﮫ ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ  ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﺷﻘﯿﻘﮫ اﻷﻛﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ،ﯾﻌﺰف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎن واﻟﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ،ﻗﺒﯿﻞ رﺣﯿﻠﮫ إﻟﻰ
ﺑﻐﺪاد ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻲ اﻟﺬي ُﻋﺮف ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻌﮭﺪ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ .واﻧﺘﻘﻞ
)ﺗﺄﺛﯿﺮ( أﺟﻮاء اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .اﻟﺘﺤﻖ ﻣﻨﯿﺮ ﺑﻤﻌﮭﺪ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ﻋﺎم  ، 1939ﻟﯿﺪرس
اﻟﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﺪر )أﺳﺘﺎذ وﻋﺎزف ﺑﺎرع ﻟﻠﻌﻮد واﻟﺠﻠﻮ( وﯾﺘﺨﺮج ﻓﯿﮫ ﻋﺎم  .1946ﺗﺄﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮاً
ﺑﺄﺳﺘﺎذه ﺣﯿﺪر ،وأﺧﺬ ﻋﻨﮫ أﺳﺎﻟﯿﺒﮫ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺰف  .ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺷﻘﯿﻘﮫ ﺟﻤﯿﻞ .ﻣﺎرس اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ إذاﻋﺔ ﺑﻐﺪاد  ،وﻓﻲ ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ ﻋﺎم  ،1956ﻋﺎزﻓﺎ ً ورﺋﯿﺴﺎ ً ﻟﻔﺮﻗﺘﮭﺎ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ
وﻣﺨﺮﺟﺎ ً ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎً ،وﻣﻦ ﺑﻌﺪ رﺋﯿﺴﺎ ً ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ  .ﻛﻤﺎ ﻣﺎرس اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ .وأﺳﺲ ﻟﮫ ﻣﻌﮭﺪاً ﺧﺎﺻﺎ ً
ﺑﺎﺳﻢ )اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻷھﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﯿﻘﻰ( ،وﺻﺎر رﺋﯿﺴﺎ ً ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ.

ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ھﻨﻐﺎرﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 1962دارﺳﺎ ً ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ )(Comparative Musicology
وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﺗﻮﻓﻲ ﻣﻨﯿﺮ ﺑﺸﯿﺮ ﻓﻲ  28أﯾﻠﻮل  1997ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﯿﺔ ﻗﺒﯿﻞ رﺣﻠﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻟﮫ ﻟﻠﻤﻜﺴﯿﻚ.
وﻟﻤﻨﯿﺮ اﺑﻦ اﺗﺨﺬ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﻮار واﻟﺪه اﺳﻤﮫ ﻋﻤﺮ ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺎزف ﻋﻮد ﻋﺮاﻗﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﺣﺴﺎس ﯾﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻮﺳﻘﻰ اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﺸﺮﻗﻲ .
اﺷﮭﺮ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﻣﻨﯿﺮ ﺑﺸﯿﺮ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان )ﺑﻐﺪاد(

ﻓﻘﺮة )ﻧﺼﯿﺤﺔ ﻟﻼم(
ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﻨﯿﺪ  ..ﻧﺼﺎﺋﺢ وﺣﻠﻮل ھﺎﻣﺔ
ﯾﻮﻟﺪ اﻷطﻔﺎل وھﻢ ﻣﺰودﯾﻦ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة
ﻣﺎﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﻘﯿﺎدة وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﯿﺎ وﻣﻊ اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﺪاﺋﻢ أﺻﺒﺢ اﻵﺑﺎء ﻻ
ﯾﺠﺪون اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﺤﺪث واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻄﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮة ﻗﺪ ﯾﺘﺎح ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن ﯾﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ ھﺬا ﻟﯿﺲ ﻛﺎﻓﯿﺎ إذ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺴﻠﻮك ﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﻘﺒﻠﮫ اﻟﻮاﻟﺪان  .ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﻨﯿﺪ
 .1ﺗﺤﺪث وأﺳﺘﻤﻊ ﻟﻄﻔﻠﻚ:ﺣﺎول أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻮﻣﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ طﻔﻠﻚ وﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ وﻣﻮدة
ﻛﻲ ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﺧﺒﺮات ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف وأﯾﻀًﺎ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﺒﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
 .2 .اﻟﺴﻠﻮك :اﻟﻐﻀﺐ ﻟﯿﺲ اﻟﺤﻞ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ اﻟﻨﺎر وﻗﻮدًا ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﮭﺪوء و ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺘﺤﺪث ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ اﻟﻌﻨﺎد ﺑﻌﺾ اﻷطﻔﺎل ﻻ ﯾﺴﺘﺠﯿﺒﻮن ﻟﮭﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﮭﺎدئ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﻋﻘﺎﺑﮭﻢ ﺑﺒﻌﺾ
اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻧﺬﻛﺮھﺎ ﻻﺣﻘﺎ .
 .3اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎء :إذا ﻗﻤﺖ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﺮﻓﺘﻚ ﺳﻮف أﻛﺎﻓﺌﻚ”.
 .4ﻛﻦ ﻗﺪوة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﮫ :ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ و ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﺊ وﻧﻘﯿﺪه أﻣﺎم اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻲ ﻻ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﯿﻚ،
ﻣﺜﺎل  ” :ﻧﻈﻒ اﻟﻄﺒﻖ اﻟﺬي ﺗﺄﻛﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم وأﺟﻌﻞ طﻔﻠﻚ ﯾﺮي ھﺬا وﻗﻞ ﻟﮫ أن ھﺬا ﺳﻠﻮك
ﺳﻠﯿﻢ”
 .5ﻻ ﺗﺼﺮخ ﺑﻮﺟﮫ طﻔﻠﻚ :اﻟﺼﺮخ واﻟﺴﺐ واﻟﺘﻌﻨﯿﻒ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻄﻔﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺎدا ﻓﺄﻧﺘﺒﮫ .ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻌﻨﯿﺪ :ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﺷﺮح وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮك ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﮭﺪوء ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﻟﻦ ﺗﺼﻐﻲ ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻚ ﻛﺎﻗﺎﺋﺪ وﺣﺎول أﻧﺖ أﯾﻀﺎ أن
ﺗﻔﮭﻢ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻷﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﺴﺐ اﻟﺤﻠﻮل أﺟﻌﻠﮭﻢ ﯾﻔﻜﺮون ﻣﻌﻚ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ
أﺧﺮى ،ﻛﺴﺐ اﻟﺜﻘﺔ ھﻮ اﻷھﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﺸﻌﺮون أﻧﻚ ﻋﺪو.

 .6أﻋﻄﮭﻢ اﻻﺣﺘﺮام :ﻷﻧﮭﻢ ﺻﻐﺎر ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻘﻮن اﻻﺣﺘﺮام ،ﻛﻤﺜﺎل ” ﺣﺒﯿﺒﻲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﯾﻤﻜﻨﻚ
أن ﺗﻀﻊ أﻟﻌﺎﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻌﺐ ﺳﻮف أﻏﻀﺐ ﻣﻨﻚ أن أھﻤﻠﺘﮭﺎ”
 .7أﻣﺪح طﻔﻠﻚ وﻛﺎﻓﺌﮫ :أﺛﺒﺖ )ﺛﺮوﻧﺪﯾﻚ( أن اﻵﺑﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺴﻠﻮك أﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺰ ﻣﻦ
ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻼ ﺗﻨﺴﻲ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻔﻠﻚ إذا ﻗﺎم ﺑﺴﻠﻮك ﺣﺴﻦ وﯾﻤﻜﻨﻚ ﻣﻜﺎﻓﺌﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻗﻢ
ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ اﻟﺠﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر وﺑﺼﺪق .ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﻨﯿﺪ “ :ﻛﻨﺖ راﺋﻊ وأﻧﺖ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻏﺮﻓﺘﻚ ﺷﻜﺮا “.

