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ً
نائبة
رئيسة البرلمان الدنماركي تطرد

تكن الأمهات حب ًا كبري ًا لأبنائهن
ّ
يدفعها حب فطري للتجاوز عن
�أخطائهم يف كثري من الأحيان حتى
يعتادوا الأمر ل�ضمان � َّأن الغفران
حتمي مع �أي خط�أ.
وبينما يحتفل العامل العربي،
اخلمي�س ،بعيد الأم ،يلفت اخلبري
يف علم النف�س االجتماعي الدكتور
خالد عبدالله االنتباه �إلى � 5أخطاء
يرتكبها الأب��ن��اء دون �أن يدركوا
�أثرها ال�سلبي على الأمهات ،ومن
ثم ف� َّإن تفاديها ير�سم الب�سمة على
وجوههن ،وهي:
 .1عدم التقدير
عندما تعود �إلى املنزل عادة ما
ت�ستقبلك �أم��ك بابت�سامة خلفها
وج��ب��ة �ساخنة وم�لاب�����س نظيفة
مو�ضوعة يف اخلزانة ،لكن خط�أ
كبري ًا قد ترتكبه دون �أن تدري وهو
اعتياد امل�س�ألة وعدم �شكرها على
تعبها ومعاناتها.
لذا احر�ص على �شكر �أمك واالعرتاف
بجميل �صنيعها بني احلني والآخر،
لأن االهتمام بهذه التفا�صيل يدخل
البهجة عليها.
 .2العالقة ال�سيئة مع االخوة

• بيا كيرسجارد

خ�صو�ص ًا �أنها مل حت�ضرِ �صغريتها
�إلى قاعة املجل�س من قبل ،م� ً
ؤكدة
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 5أخطاء ال تقع فيها مع والدتك

من قاعة المجلس بسبب رضيعتها
�أف������ادت ن��ائ��ب��ة يف ال�ب�رمل���ان
ال��دمن��ارك��ي ب���أنّ ��ه ُط��ل��ب منها
�إخراج ابنتها الر�ضيعة من قاعة
املجل�س ،ما �أث��ار الده�شة يف
دول��ة كثري ًا ما ُي�شاد بريادتها
يف جم��ال ح��ق��وق امل����ر �أة ،وفق
�صحيفة «غارديان» الربيطانية.
وزعمت النائبة ميت �أبيلدجارد �أن
بيا كري�سجارد ،رئي�سة الربملان
والزعيمة ال�سابقة حلزب ال�شعب
الدمناركي اليميني املتطرف،
قالت لها�« :أنت غري مرحب ِ
بك مع
طفلتك يف قاعة الربملان».
وكتبت �أبيلدجارد ،ال��ذي ميثل
حزبها ج���زء ًا م��ن ائ��ت�لاف ميني
الو�سط احل��اك��م ،على ح�سابها
يف موقع «في�سبوك»« :مل �أطلب
ت����صري��ح� ًا م��ن �أج���ل �إح�ضارها
«الر�ضيعة» ،لأنني ر�أيت يف وقت
�سابق زميلةً �أخرى ،حُت�ضرِ طف ً
ال
داخل القاعة دون �أي م�شكلة».
وذكرت النائبة �أنها وجدت نف�سها
ال�سن خم�سة
وابنتها البالغة من
ّ
�أ���ش��ه��ر ،يف م��وق��ف ا�ستثنائي،

13

�أن ابنتها «كانت يف حالة مزاجية
لهاية يف فمها».
ج ّيدة ،وت�ضع
ّ

 .4العالقة ال�سيئة مع الأب
الأب هو �رشيك احلياة الذي اختارته
�أمك ،لذا احر�ص على �أال جترحها
�أو ت�ؤذي م�شاعرها ب�إ�ساءة التعامل
مع والدك لأي �سبب ،وحاول دائم ًا
عند الوقوع يف �أزمة ما �أن تتحدث
بود عنه �أمامها.
• أخطاء يرتكبها األبناء دون أن يدركوا أثرها السلبي

امل�شاكل واخل�لاف��ات التي تولد
بني الأبناء من الأمور التي ت�سبب
�شعور ًا حزين ًا ل�ل�أم ،لذا احر�ص

على خلق عالقات طيبة مع �إخوتك
و�إظهارها طوال الوقت �أمام �أمك لأن
هذا الأمر �سيمنحها �سعادة كبرية.

 .5عدم ال�سماع للن�صيحة
«�أم��ك تعرف �أك�ثر منك» املقولة
لي�ست �صحيحة يف كل الأح��وال،
لكنها لن ت�رضك �أبد ًا بن�صيحتها فال
تر الأمر تطفالً ،لذا ا�ستمع �إليها
َ
واعمل على الأخذ بهذه الن�صيحة.

كلب في أميركا للعام الـ28

بعد تسمية قطتها «بريكست»
حاولت وزيرة ال�ش�ؤون الأوروبية الفرن�سية
ناتايل لوازو املزاح حول خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي واملعروف �إعالميا با�سم
«بريك�ست» ،ف�أثارت اجلدل يف �أروقة ال�سيا�سة
الأوروبية املت�أججة ب�سبب تلك الأزمة.
الوزيرة الفرن�سية قالت« :قررت ت�سمية قطتي

 .3فقدان االت�صال
احر�ص على �أال ت��أخ��ذك �أعمالك
وظ��روف��ك م��ن االت�����ص��ال بوالدتك
واالطمئنان عليها ب�شكل م�ستمر،
ل َّأن الأم تريد �أن تكون دائم ًا جزءا
من حياة �أبنائها ،وال تت�صل بها عند
حاجتك �إليها فقط حتى ال يت�رسب
لديها �شعور �أن حديثك معها وراءه
م�صلحتك ال�شخ�صية فح�سب ،وال
تختلق لنف�سك الأعذار ،يكفي دقيقة
تقول لها فيها «يا �أمي� ،أردت فقط
�سماع �صوتك! �أحبك».

«البرادور» يحتفظ بلقب أشهر

وزيرة فرنسية تثير جد ً
ال أوروبي ًا
«بريك�ست»� ،أ�ستيقظ كل �صباح على بكائها
حتى املوت ،وعندما �أفتح لها الباب تقف يف
الو�سط ،مرتددة يف اخلروج ،تنظر يل نظرة
�سوداء عندما �أ�شدها �إل��ى خ��ارج املكان»،
بح�سب م��ا نقلت �صحيفة «ل��وج��ورن��ال دو
دميان�ش» الفرن�سية.

منوعات

تلك الت�رصيحات التي ال تخلو من الإ�سقاط
للك�شف عن الو�ضع املعقد ال��ذي ت�شهده
القارة العجوز ب�سبب تعرث خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروب��ي� ،أثارت �ضجة لت�سمية
وزيرة �أوروبية قطتها «بريك�ست» ،ما ا�ضطر
لوازو �إلى �أن تو�ضح حقيقة الأمر.

• فصيلة «البرادور ريتريفر»

• القطة «بريكست»

• وزيرة الشؤون األوروبية الفرنسية ناتالي لوازو

تمساح يمزق عام ً
ال ويلتهمه
متكنت ال�سلطات يف ماليزيا من
العثور على التم�ساح �آكل الب�رش،
ب��ع��د ف��ق��دان ع��ام��ل م��ه��اج��ر من
�إندوني�سيا.
وذك����ر م��وق��ع «»Kemifilani
الإخ��ب��اري� ،أن ال�رشطة تبحث
عن عامل �إندوني�سي مهاجر ،منذ
 10مار�س اجل��اري ،بعد �أن �أبلغ

�أحد زمالئه عن فقدانه عندما مل
يعد من ا�سرتاحة بعد الظهر على
�ضفة النهر.
و�شارك يف عملية البحث �ضباط
ال�رشطة و�سكان القرى املجاورة
ورجال الإنقاذ وعمال الغابات
وزمالء العامل املفقود.وجل�أت
ال�رشطة بعد عدة �أيام من البحث

غ�ير املثمر �إل���ى خبري حملي
طلبا للم�ساعدة .وو�ضع اخلبري
م�صيدة للتما�سيح على �ضفة
النهر ،وعلى بعد  5كيلومرتات
م���ن امل���ك���ان ال����ذي ف��ق��د فيه
العامل.
و�أج��ه��ز عنا�رص ال����شرط��ة على
التم�ساح الذي وقع يف الفخ ،يف

• أثناء تشريح التمساح

 17مار�س اجلاري ،ومت ت�رشيحه
وفتح �أح�شائه حيث عرث يف معدته
على عظام ب�رشية ومالب�س ممزقة،
تبني �أنها تعود للعامل الذي يدعى
«تي�سو».و�أوقفت ال�رشطة عمليات
البحث عن العامل املفقود بعد �أن
عرثت على بقاياه داخل التم�ساح
املفرت�س.

قال نادي مربي الكالب الأمريكي،
الأربعاء� ،إن الكالب من ف�صيلة
«البرادور ريرتيفر» الوفية ،التي
ُيعتمد عليها ،احتفظت بلقب �أ�شهر
كلب يف �أمريكا على مدى  28عام ًا
متوا�صلة يف .2018
«بالك البرادور»  ..كلب �ساهم يف

مبنفّذ هجوم هولندا.
الإيقاع ُ
و�أ�ضاف النادي ،وهو �أكرب م�سجل
لف�صائل الكالب يف العامل ومقره
مدينة نيويورك� ،إن قائمة �أ�شهر
 10ك�لاب يف ال��والي��ات املتحدة
ظلت يف عام  2018دون تغيري عن
العام ال�سابق با�ستثناء �صعود

كلب «جريمان بوينرت» وهبوط
كلب «يورك�شاير» اللذين تبادال
املرتبتني الـ 9والـ.10
وج��اء يف املرتبة الثانية بعد
«البرادور» كلب «اجلريمان �شيربد»
وت�ل�اه «اجل��ول��دن ري�تري��ف��ر» يف
املركز الـ.3

إلقاء  3أطفال من نافذة في الطابق

الثالث لمبنى تلتهمه النيران
متكنت ع��ن��ا��صر ال����شرط��ة يف ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية من التقاط � 3أطفال مت
�إلقا�ؤهم من الطابق الثالث لإنقاذهم من
مبنى يحرتق.
وذكر موقع «� ،»Fox Newsأن احلادث وقع
يف مدينة دي موين بوالية �آيوا ،يف  19مار�س
اجل��اري ،و�صور الفيديو عنا�رص ال�رشطة
بالكامريات املثبتة على بزاتهم.

ومل يتمكن �أفراد ال�رشطة من الو�صول للطابق
الثالث ب�سبب �أل�سنة النار والدخان ،لكنهم
ا�ستطاعوا االنتباه �إلى � 3أطفال بقوا يف ال�شقة
املحرتقة.
وا�صطف عنا�رص ال�رشطة حتت نوافذ ال�شقة
وطلبوا من البالغني ،الذين حو�رصوا رفقة
الأط��ف��ال� ،إلقاءهم �إل��ى ال�شارع حيث مت
التقاطهم جميعا ومل ي�صب �أي منهم ب�أذى.

• املبتى احملترق

