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حيلة لنوم رضيع حّولت حياة أمه إلى جحيم!
لم ت��دِر أم البريطانية أن رأس متثال 
بوجه وشعر ام��رأة، سيحّول حياتها إلى 
جحيم؛ فقد جن��ح ه��ذا ال���رأس ف��ي مهمته 
متاما، وساعد رضيعها على النوم بهدوء؛ 
لكن مع م��رور الوقت وتواجده الدائم مع 
الرضيع؛ ظهرت مشكلة لم تخطر على بال 

األم.
وق��ال موقع »ي��ون��ي الد« البريطاني، 
املتخصص في ش��ؤون األس��رة واملجتمع: 
متثل قصة ه��ذه األم البريطانية املوظفة 
»ال��ري��ن��ا ك���ارك« )22 ع��اًم��ا( م��ن مدينة 
ساندرالند، ناقوس خطر يحّذر اآلباء مما 
ُي��ع��ّرض��ون ل��ه أطفالهم، خ��اص��ة ف��ي سن 
مبكرة؛ وذلك خشية تعلق األطفال بأشياء 

أو أشخاص غير مرغوب فيهم.
وبدأت القصة بشكوى األم »كارك« في 
تدوينة على موقع »فيسبوك«، شرحت فيها 
أنها تعاني عند محاولتها جعل رضيعها 
»ه��اري« )14 شهًرا( ينام؛ خاصة أن��ه ال 
ينام إال إذا شد شعر أمه ويظل يفعل هذا 

ل��وق��ت ط��وي��ل حتى يستغرق ف��ي النوم 
وتستطيع األم س��ح��ب ش��ع��ره��ا م��ن بني 
أصابعه، واملشكلة األكبر -حسب األم- أنها 
أصبحت تعاني م��ن ال��ص��داع بسبب شد 

»هاري« لشعرها.
وح��ّاً للمشكلة، اقترحت متدربة على 
تصفيف الشعر، أن تستخدم األم كارك 
رأس متثال لعرض الشعر، بشعر يشبه 
شعر األم، وتضعه للرضيع »ه���اري« 
ملساعدته على النوم، وعرضت املتدربة 
منح األم رأس متثال غير مستخدمة لديها، 
وبالفعل استخدمت »كارك« رأس التمثال 
وش��ع��ره، وتفاعل معها الطفل، وجنحت 

خطة تنوميه دون مشاكل لألم.
لكن ظهرت مشكلة أخ��رى ل��م حتسب 
»ك���ارك« حسابها؛ لقد تعلق رضيعها 
»ه��اري« برأس التمثال والتي أطلق عليها 
اسم »بابا«.. كان الرضيع ال يتناول طعامه 
إال بصحبة التمثال، وال ينام ظهًرا أو ليًا 
إال بوجود »بابا«؛ حتى عندما يخرج مع 

أم��ه ُيِصر على أن يصطحب معه »بابا«، 
وأصبحت األس���رة واألص��دق��اء واجلميع 
يسألون األم عن هذه الرأس الغريبة التي 

بصحبة رضيعها.
وبدأت األم تشعر أن هذه الرأس أصبحت 
جحيًما حقيقّيًا في حياتها؛ فإذا حاولت أن 
تبعدها عن رضيعها، يظل الرضيع يصرخ 
ويبكي حتى تعيدها إل��ى حضنه؛ وه��و ال 
يتركها ليًا وال نهاًرا.. لقد أصبح مهووًسا 
بها، وفي آخر مرة حاولت إبعادها عنه ظل 

يبكي ملدة 3 ساعات ليًا.
كما ظهرت ل�«كارك« مشكلة أخرى لم 
تتوقعها؛ ففي بعض الليالي كانت تنسى 
أمر التمثال، وفجأة ترى الرأس؛ فتشعر أن 
هناك شخصا معها ومع زوجها ورضيعها، 
وفي مرات أخرى كانت تخطئ وهي حتاول 

تقبيل رأس رضيعها، فتقبل رأس التمثال.
وأصبحت »كارك« ال تطيق هذه الرأس، 
وترغب في التخلص منها بأي طريقة؛ لكنها 

ال تدري ماذا تفعل.

حقق موسم الرياض رغبة عشاق 
املرتفعات من خال فعالية عشاء في 
السماء التي أقيمت في ونتر وندر الند 
ال��ري��اض، حيث تعد جتربة مبتكرة 
لارتفاع عن سطح األرض ما يقارب 
50 متراً على منصة معلقة لاستمتاع 
بعشاء فاخر عبر 8 رحات يومياً كل 
ساعة رحلة يوجد بها 32 مقعداً في كل 
رحلة،  إذ يستمتع اجلميع بعشاء فاخر 
وقهوة يقدمها أحد املطاعم املتخصصة.

وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات 
موسم ال��ري��اض النوعية واجل��اذب��ة 
ل��ل��زوار كونها مختلفة ف��ي الفكرة 
والعرض ووثقت عدسة واس التجربة 

املشوقة.
وتقدم الشركة املشغلة لهذا املطعم 
ش��روط��اً للعبة بحيث يكون الطول 
املسموح للفرد املشارك 130 سم فما 
ف��وق ومينع دخ��ول النساء احلوامل 
وم��ن يخشون االرت��ف��اع��ات كما مينع 

ال��ت��دخ��ني ف��ي جميع أرج����اء املطعم 
إل��ى جانب ع��دم اصطحاب األطعمة 
واملشروبات من خ��ارج املطعم وعدم 
العبث بحزام األمان واتباع التعليمات 

خال فترة الرحلة .
وميكن للزائر والراغب في خوض 
التجربة أن يقدم م��ن خ��ال تطبيق 
موسم الرياض على الفعالية وحجز 
التذكرة وتتّبع تعليمات املواعيد كي 

يستفيد من املغامرة الشيقة.

املطعم املعلق

الطفل أصبح اليتناول الطعام إال بوجود رأس التمثال

»الــــــقــــــرفــــــة والــــــعــــــســــــل«.. 
يــحــرق  ي  ســـحـــر  مــــشــــروب 

الدهون أثناء النوم

يعد حرق الدهون وخسارة الوزن بأبسط اخلطوات 
وبدون اتباع نظام غذائي قاسي من أهم املوضوعات التي 

تشغل بال الرجال والنساء.
وذك��ر موقع health24 أن هناك بعض الطرق التي 
تساعد على ح��رق ال��ده��ون بشكل سريع دون احلاجة 

لتناول حبوب أو أدوية التخسيس.
وقدم املوقع مشروباً سحرياً يتكون من القرفة والعسل 
يتم تناوله قبل النوم، حيث يساعد على حرق الدهون 
بنسبة كبيرة أثناء النوم ويخفض مستوى الكوليسترول 

في الدم ويحسن عملية األيض.
ويتم حتضير مشروب القرفة والعسل حلرق الدهون 
بغلي كوب من املاء ويضع به نصف ملعقة من القرفة، ثم 
يترك على النار ملدة دقيقتني وتركه يبرد، ثم يتم إضافة 
ملعقة عسل أبيض للتحلية، وتناوله قبل الذهاب للنوم 

بنصف ساعة.

مشروب سحري حلرق الدهون

50 مترًا مطعم معلق على ارتفاع 
 يجذب عشاق املرتفعات في »موسم الرياض«

ــــعــــاء 23 من ربيع األول 1441 ه�/ 20 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة  -   العدد 3568الأرب

 في الصـميم
استمرار معرض الكتاب أصبح بغير ج��دوى ألن 
قراء الكتب اضمحلوا وموجة القراءة اإلليكترونية 
اكتسحت مجال النشر بالكتب الورقية.. أصبحت 
الكتب في ال��دول املتقدمة تطبع على أوراق خفيفة 
معادة التصنيع.. التسارع في استخدامات الثورة 
التكنولوجية قضى على الكثير من األدوات اإلعامية 

السائدة في العقود املاضية.. 
الله يستر علينا مما هو قادم!!
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HamadAlOlayan@ حمد العليان

ش��وي��ة إن��ص��اف وع���دل .. ون��ح��ن ن��ت��ح��دث ع��ن س��رق��ات 
واختالسات وفساد وإفساد، دعونا نستذكر بأن هناك أبطال 
ثاروا في وجه هذه املهازل ودفعوا الثمن غالياً بسجون وتهجير 
وغربة!! دعونا نرفع الصوت عالياً بأن العفو الشامل بحق هؤالء 

األبطال مطلب وطني وواجب شرعي.

Hamad H Albloshi @Hamad_Albloshi

االحتجاجات احلالية في إيران هي نتيجة مباشرة لقرار مت 
اتخاذه بخصوص زيادة قيمة الوقود. ويبدو للوهلة األولى أن 
القرار قد اتخذ من قبل احلكومة ممثلة برئيس السلطة التنفيذية 

التي يقودها حسن روحاني. 

_hhouli@ هنادي الهويل

 أنا هنادي الهولي أحمل شهادة  دبلوم علوم كيمياء تطبيقية 
دبلوم  عالي هندسة انشائية بكالريوس هندسة مدنية فائزة 
باملركز االول لتصميم وحدات سكنية مستدامة لالجئني  و لي 
احلني ما توظفت الن ما عندي واسطة  املهندس الكويتي بال 

وظيفة

ّيُوَخْه. boshayookha@ بُو �صَ

بكل جمعيه الزم تلقى واحد جنري من اهل املنطقه. ميشي 
ويتشره ويوسوس. ويناجر العمال  مالحظني هالشي ؟؟

Eng_RashedRaja@ م. را�صد رجا

ال تخبروا الناس »بكل شيء جميل متلكونه أو ستفعلونه«  
ليس اجلميع لديهم حسن النوايا على  »الفرحة.. النعمة.. 
الصحة.. السعادة« ليس كل شيء يحكى..  وليس كل شيء كما 
كتبته يقرأ..  »إستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان..  فإن كل 

ذي نعمة محسود«

sabah_al@ �صذى نا�رش ال�صباح

مسجلني في منازل ليست منازلهم  وال ميتون لهم  بصله ،، 
مجرد نقل أصوات من دائره إلى أخرى لغرض االنتخابات .. أما 

آن اآلوان

alrawdaaaaaaa@ مرمي مبارك

رساله للفطاحل الي رافضني دخ��ول شرطة امل��رور داخل 
املدينه اجلامعيه .. ناطرين تصير كارثه مثال ؟ الزم دوريات 

للمرور داخل اجلامعه او كاميرات مع غرامه دبل ..
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