
أشياء للقيام بها بالحجر الصحي : تعلم آلة موسيقية جديدة

معظم األشخاص لديهم ذلك الطموح لتعلم آلة موسيقية جديدة حتى يكون قادراً 

عىل عزف آلحانه املفضلة أو تأليف آلحانه الخاصة وقادراََ عىل عزفها بطريقة 

إحرتافية، فعدا الجانب الفني و الجاميل و الثقايف فإن للموسيقى دور هام يف 

تطوير جوانب كثري الشخصية مثل الجانب الفكري و األداء األكادميي.

صحيٌح أن التعلّم ال يتوقف عىل عمٍر معّي و أنك ببعض الجهد ستصل إىل ما تريد 

لكن بخالف الطفولة يصعب بهذا السن إتقان آلة جديدة دون أن يخصص لها 

وقت و الجدية واألن أمامك فرصة حقيقية من خالل هذا الحجر الصحي للتعلم .

فمن ميتلك آلة بغرفته فقد حان الوقت إلستعاملها والدخول عىل األنرتنت خصوصاً 

منصة يوتيوب فهي تحتوي عىل العديد من املقاطع بهذا املجــال

#MY_FELS #موسيقى #فن #ألحان #شغف #كورونافريوس #كوفيد19 

#الحجرصحي #اغاين #مواهب #منطموسيقي #موهبة #إبداع #مغني

مع وجود حوايل 500 حالة فقط تم تحديدها حتى اآلن، فإن تنزانيا محظوظة 

حاليًا لكونها واحدة من أقل البلدان ترضراً يف العامل من جائحة فريوس كورونا. 

ستكون بالتأكيد أحد الوجهات املرغوبة للمسافرين بعد استقرار األمور ، مع 

عاصمتها األنيقة دار السالم وشواطئها النقية الزرقاء الصافية قبالة ساحل زنجبار.

 »asante« ميكن للزوار بسهولة تعلم عبارات بسيطة للغة السواحلية املحلية مثل

)شكراََ لك( و »hakuna matata« الشهرية )ال تقلق( التي تشتهر بها إنتاجات أفالم 

ملك األسد من رشكة ديـزين Disney - حتى اسم »Simba« يعني األسد يف لغتهم!

#MY_FELS #كورونا_فريوس #سافر #كوفيد19 #راحة_نفسية #منط_حياة 

#ثقافة #سفريات #مغامرات #مدونة_السفر #إكتشافات #إفريقيا #تانزانيا 

#سياحة



الروبوتات تقدم املساعدة أثناء الوباء

كان هذا الروبوت اآليل املسمى »سبوت »عىل شكل كلب من صنع )بوسطن ديناميكس( 

مشغوالً يف مساعدة اإلنسانية بطرق مختلفة خالل الوباء العاملي الحايل. عىل سبيل املثال ، 

تستخدمه سنغافورة للمساعدة يف فرض قواعد التباعد االجتامعي بي األشخاص يف الخارج، 

ويف أماكن أخرى تستخدمه املستشفيات لتقليل كمية االتصال املبارش التي يجب أن 

يتعرض لها العاملون يف الرعاية الصحية مع املرىض .

و يف رأيك أين يتجه مجال الروبوتات يف املستقبل القريب، ويف أي مجاالت أخرى تعتقد 

أنه ميكن لهذه روبوتات مساعدتنا؟ 

#MY_FELS #روبوتات #تكنولوجيا #تقنية #ميكانيك #كورونا_فريوس #كوفيد19 #صحة 

#علوم

كتاب األسبوع : طعام العباقرة

هل ميكن لبعض األطعمة أن تجعلك أكرث ذكاءاً وإنتاجية؟ وفقاََ لبحث 

أجراه الوثائقي الشهري ماكس لوغافري ومؤلفه املشارك الدكتور بول 

غريوال ، فإن اإلجابة هي نعم بالفعل

األطعمة القوية املتميزة مثل اللوز والسلمون الربي ولحوم األبقار 

التي تتغذى عىل العشب والتوت األزرق وزيت الزيتون تقطع شوطاََ 

طويالً لتعزيز وحامية أدمغتنا مع املساعدة يف تحسي مزاجنا والرتكيز 

أيضاً. احصل عىل هذا الكتاب واكتشف األطعمة العبقرية التي ميكنك 

اإلستحواذ عليها والطرق املثالية الستهالكها.

#MY_FELS #حياةصحية #كتب #قراءة #ذهن #عقل #مخ #ذكاء 

#عبقري #تطويرذايت #صحة #منطصحي #تعلم #تركيز #سعادة 

#الحجرالصحي #كورونافريوس #تغذيةسليمة  #أسامك #أفوكادو 



كتاب األسبوع: األداء املتفوق

يف هذا الكتاب الجديد الثاقب ، أظهر املؤلفان ستيف ماغنس وبراد ستولربغ من 

تجربتهام الشخصية كيف أن األداء االستثنايئ ميكن أن يؤدي يف كثري من األحيان إىل 

اإلرهاق والركود ، ثم يعلامننا كيفية تحويل ذلك إىل نجاح وسعادة مستدامي عىل 

املدى الطويل.

تعرف عىل كيفية السعي بجد ألحالمك بالطريقة الصحيحة دون فقدان املسار أو 

الغرض، من خالل فهم العلم الكامن وراء رفع وتحسي األداء البرشي يف أي مسعى.

#MY_FELS #كتب #قراءة #تطويرذايت #تنمية_برشية #للقراءة #تعلم #تركيز 

#سعادة #الحجر_الصحي #كورونا_فريوس #إثبات_ذات

أصوات النظام: منظور جديد للكون

هل تريد توسيع آفاقك العقلية قليالً؟

ألق نظرة عىل هذا TED Talk امللهم من قبل عامل الفيزياء الفلكية / 

املوسيقار مات روسو الذي أبهرنا من خالل تحويل حركات الكواكب 

املادية إىل أصوات موسيقية متناغمة ، وبالتايل إظهار كوننا بطريقة 

جديدة ومثرية. متع عقلك بهذه امللحمة السمعية والبرصية وشاهد 

كيف ميكن أن يؤدي مزج التخصصات مثل العلوم والفنون واملوسيقى 

إىل مفاهيم ووجهات نظر جديدة

#MY_FELS #الكون #فيزياء #الفضاء #موسيقى #فن #علوم 

#أصوات_هادئة #إكتشافات #متعة



كم لغة تتحدث؟

اللغات ممتعة للغاية ، فهي يشء يشبه نظام التشغيل للبرش. فهي ال تحمل فقط كل 

الكلامت والتعبريات التي تجلب معنى لجميع جوانب الحياة من حولنا ، ولكنها تعلمنا 

أيًضا كيفية التفكري واستكشاف العامل بطرق معينة. إذا تعلمت لغات متعددة )حتى 

القليل من كل واحدة منها( ، فسيكون من دواعي رسورك أن ترى كيف تنظر لكل ثقافة 

لغوية إىل العامل من خالل رمزيتها واستعاراتها وتعبرياتها الشعرية. جرب تعلم لغة جديدة 

هذه األيام حتى تكون جاهزًا عندما يعود السفر يف وقت الحق.

-للحصول عىل جولة لطيفة من اللغات وأيها ميكن أن يكون أفضل بالنسبة لك صوتيًا 

أو سهل التعلم ، تحقق من املجموعة الرائعة ملقاطع الفيديو من )بول( عىل قناة 

.LangFocus

#My_FELS #لغات #ثقافة #تطوير_الذات #إكتشافات #سفريات #حول_العامل #سياحة 

#شعر #ريادة

جرب حمية كيتو

رمبا كنت قد سمعت مصطلح »كيتو« أو منط الحياة الكيتوين بشكل عام مؤخرًا 

حيث كان ينترش حول العامل ويلفت االنتباه.

النظرية األساسية هي أن أجسامنا ميكن أن تعمل يف الغالب عىل مستقلبات 

الدهون )الكيتونات( كوقود أنظف من النظام الغذايئ القائم عىل الكربوهيدرات 

الذي منيل إليه عادة.

حيث غــالبـاً ما يحصل متابعو منط الحياة هذا عىل حوايل 70٪ من السعرات 

الحرارية التي يتناولونها من الدهون الصحية ، و 25٪ من الربوتينات والجزء األصغر 

املتبقي من الكربوهيدرات. تشمل هذه الدهون الوفرية زيوت األفوكادو وجوز 

الهند والزيتون واملكرسات واألسامك وزبدة األلبان العضوية من األبقار املُغدات 

باألعشاب.

تذكر أن تحصل عىل دليل أو تطبيق ميكنه مساعدتك ملامرسة أسلوب تناول الطعام 

هذا وجني بعض الفوائد التي ميكنك اإلستفادة منها بشكل شائع مثل تحسي املزاج 

والرتكيز ، والنوم األفضل ، وتعزيز املناعة، وبالطبع فقدان الوزن املستدام.



أشياء للقيام بها يف الحجر الصحي: أفكار مشاريع و أعامل جديدة

تابعنا وسرتى اقرتاحاً جديداً مفيًدا لهذا كل أسبوع!

هل أنت رائد أعامل طموح وتأمل يف العثور عىل الفكرة الكبرية التالية يف العامل 

وإطالقها؟ قد يكون هذا وقتاََ رائعاَ إلجراء بعض العصف الذهني اإلبداعي ، و 

وضع قامئة مخترصة ببعض األفكار والتحقق من جدارتها مع األصدقاء والزمالء / 

املرشدين ، ومبجرد أن تجد فكر ة قابلة للتطبيق أو أكرث( ، ميكنك استخدام هذا 

الوقت للبحث يف السوق ذات الصلة وتحليل وضع مواقع املتنافسي املوجودين .

ميكنك أيًضا الذهاب إىل حد كتابة خطة عمل موجزة ، وإجراء بعض استطالعات 

الرأي األولية لتفضيالت العمالء ، ورمبا حتى تجميع بعض الرشائح التعريفية 

للرشكاء أو املستثمرين املحتملي. إذا كان هذا الوباء األخري قد أظهر شيئًا واحًدا 

هو أن الوظائف ليست مستقرة أبًدا.

إنطلق األن و حقق حلم أعاملك الكبرية

هل جربت التأمل الذهني ؟

رمبا سمعت كثريًا عن التأمل واليقظة والتامرين ذات الصلة مثل اليوغا والتاي 

تيش. أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن للتأمل بعض الفوائد امللموسة مثل 

تهدئة العقل وتقليل التوتر ، وتحسي الوعي الذايت والتوازن ، وشحذ إحساس املرء 

بالتعاطف والرتابط مع اآلخرين.

إتخد هذا الوقت من العزلة لتجربة بعض هذه املامرسات باستخدام العديد من 

األدوات والتطبيقات املتاحة ملساعدتك عىل البدء بسهولة.

#MY_FELS #رمضان #صحة #يوغا #طاقة_إيجابية #يوجا #تدريبات_منزلية 

#يوغا_للكل #متارين #تاي_تيش #فريوس_كورونا #تأمل #الحجر_املنزيل



تناول كمية أكرب من األسامك 

كام قد رأيت يف إحدى منشوراتنا السابقة ، فإن املكمالت الرئيسية لتقوية نظام املناعة 

يشمل الفيتامينات أ ، ج ، د ودهون األوميغا 3 الهامة، لذلك إذا كنت ال ترغب بتناول 

املكمالت عن طريق أخد الحبوب وكنت تتساءل هل هناك طعام يف الطبيعة يحتوي عىل 

معظم هذه العنارص بشكل طبيعي؟ نعم فهو السمك!

معظم األسامك لذيذة وصحية ، عىل الرغم من أن األسامك الدهنية من املياه الباردة غنية 

بشكل خاص بهذه العنارص الغذائية مثل السلمون الربي واملاكريل والرسدين.

حاول تناول هذه مرتي إىل 3 مرات كل أسبوع أو يف أي مناسبة ممكنة ،كُلها وحدها أو 

ضعها يف سلطة أو حساء ... بأي طريقة تفضلها ستحصل عىل الفوائد ملواصلة مكافحة 

األمراض املحتملة.

#MY_FELS #تغدية_صحية #وجبات_صحية #أكل_صحي #وجبة_صحية #إختيار_

صحي #سمك_سلمون #كورونا_فريوس #الحجر_صحي #فيثامينات

كتاب األسبوع

غري قابل لإللهاء : كيفية التحكم يف انتباهك واختيار حياتك 

بقلم نري ايال

يف حي اعتاد الكثري منا عىل العمل من املنزل مؤخرًا ، يصبح من املهم معرفة كيفية 

االستمرار يف الرتكيز عىل املهام اليومية وعدم التشتت عن هذه املهام . يقدم هذا 

الكتاب للكاتب وعامل النفس الشهري نري إيال نصائح عملية حول جعل نفسك »غري 

قابل لالستغناء عنه« سواء للعمل أو يف العالقات والتفاعالت العائلية. ويتحدث 

أيًضا عن إبعاد األطفال عن عوامل التشتيت املعارصة يف عاملنا املليئة باألدوات 

املبهرة واملحتوى الالمتناهي عرب اإلنرتنت.

#My_FELS #كتب #قراءة #تطوير_ذايت #العمل_عن_بعد #تنمية_برشية 

#إثبات_ذات #نجاح #أعامل #حياة #تفكري #ريادة_األعامل #الحجر_الصحي 

#فريوس_كورونا #خيارات



أشياء للقيام بها يف الحجر الصحي: جرد املهارات والتفضيالت

تابعنا وسرتى اقرتاًحا جديًدا مفيًدا لهذا كل أسبوع !

متى كانت آخر مرة جلست فيها وفكرت يف األشياء التي تجيدها وتستمتع بفعلها؟ قد 

تكون الفرتة الحالية فرصة كبرية إلجراء بعض التحليالت االستقصائية الشاملة ، والنظر يف 

داخلك لتحديد أفضل مهاراتك وتفضيالتك للعمل ومجاالت الحياة األخرى.

مثالً إذا كان مجال عملك الحايل ال يتطابق بشكل جيد مع سامتك واهتامماتك ، فقد يكون 

الوقت قد حان للبحث عن وظيفة أخرى أو تغيري يف العمل. من املفيد دامئًا مالحقة مجال 

لديك موهبة وشغف به ، وستتبعًه املكافآت بشكل طبيعي » العوائد املادية » !

هناك العديد من األدوات واالختبارات املتاحة عرب اإلنرتنت ملساعدتك يف إجراء تقييم ذايت 

شامل ومترين اكتشاف شخيص ، لذلك من املؤكد أن هذا يعترب إستخداماً جيداً لوقتك يف 

عزلة.

#MY_FELS #طموح #إكتشاف_الذات #ريادة_األعامل #مهارات #منط_حياة #الحجر_

الصحي #فريوس_كورونا

األعامل التجارية عرب اإلنرتنت دامئًا تسود

لقد كنت دامئًا مؤيًدا للمشاريع التقنية عرب اإلنرتنت ، وأويص بها لألشخاص من 

خالل مامرسة استشارات ريادة األعامل الخاصة يب. كام نرى اآلن، هناك أسباب 

جيدة لذلك! باإلضافة إىل كونها أقل تكلفة وأقل مخاطرة من املشاريع التقليدية، 

ميكن للرشكات التقنية أن تزدهر يف غضون أي حاالت الكوارث كام نشهد اليوم، 

بينام أغلقت منافذ األعامل التقليدية أبوابها وفقدت الدخل ، سادت األنشطة 

اإللكرتونية و ظهرت إىل أعىل مستوى مستوى مثل تطبيقات » التنقل والتوصيل...« 

وتقنيات منصات الويب )التعلم عن بعد ، مكاملات الفيديو وما شابه(.فالتكنولوجيا 

ال تنام أبداً وال تعرف الركود !

نصيحتي إىل أي رائد أعامل طموح دامئًا: فكر يف التقنية و ليس بالعمل التقليدي

#My_FELS #بزنس #أعامل #ريادة_األعامل #تطبيقات #تكنولوجيا #تقنية 

#مشاريع #أفكار



أشياء للقيام بها يف الحجر الصحي :البحث عن وجهات سفر جديدة 

تابعنا وسرتى اقرتاًحا جديًدا مفيًدا لهذا يف كل أسبوع !

 إليك واحدة جيدة للبدء بها استخدم وقت التوقف الحايل إلجراء بعض األبحاث 

املتعمقة حول األماكن التي ترغب يف زيارتها يف املستقبل القريب عندما تعود 

األشياء إىل طبيعتها.

انظر إىل صور املناظر ومقاطع الفيديو والتعليقات والخرائط وتصور نفسك وأنت 

ذاهب إىل مكان جديد تتمنى الوصول إليه . للحصول عىل طريقة سهلة لبدء هذا 

/http://www.aimansadventures.me : التصفح، جرب مدونة السفر الخاصة يب

والِتي تحتوي عىل صور وقصص مذهلة من أكرث من 85 دولة حول العامل ، مقسمة بوضوح 

حسب الدول واملدن.

#MY_FELS #كورونا_فريوس #سافر #كوفيد19 #راحة_نفسية #منط_حياة #ثقافة 

#سفريات #مغامرات #مدونة_السفر #إكتشافات #يوتيوب #خرائط_جوجل #سياحة

التباعد اإلجتامعي إىل األبد ؟ ما رأيكم؟ 

ال أعرف ماذا يشعر به الجميع لكني شخصياً أعجبتني ظاهرة التباعد اإلجتامعي 

التي منارسها مؤخراً. فهناك عدد أقل من الحشود العامة و حركة مرورية أخف، و 

إزدحام أقل يف أماكن اإلنتظار و طائرات والفنادق الغري ممتلئة. 

دعونا نأمل أن يتعلم العامل درساً جيداً من هذه املامرسة، و رمبا نحافظ عىل 

إستمرار بعضها عىل املدى طويل. فنحن لسنا بحاجة إىل مثل هذا العامل املزدحم و 

ميكننا جميعاً أن نستمتع قليالً من املساحة الشخصية والخصوصية.

فإذا كان الجميع تعود عىل البقاء يف املنزل أكرث و الخروج يف بعض األحيان فقط 

فيمكننا جميعاً اإلستمتاع بعامل مريح مثل هذا األن و نتجنب تفيش أي أمراض يف 

املستقبل أو مخاطر مامثلة .

#MY_FELS #كورونا_فريوس #تباعد_اإلجتامعي #كوفيد19 #راحة_نفسية 

#منط_حياة #ثقافة #سفريات #إنتظار



إذا كان هناك يشء واحد قد علِّمناه مؤخرا مع تفيش فريوس الكورونا، فهو أن 

االنتقال إىل العمل غري رضوري يف بعض األحيان

كام أن الجميع أصبح مييل إىل العمل عن بعد، وهو اآلن أسهل من أي وقت مىض، بحيث 

أن معظم األشخاص يتمتع بإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت عريض النطاق ، وهم ماهرون 

بالتقنية الكافية إلجراء االجتامعات عرب اإلنرتنت ومكاملات الفيديو. وبالتايل ، قد تكون 

هذه الفرتة هي مخطط صناعة العمل يف املستقبل ، مام يساعد عىل توفري الكثري من املال 

يف تكاليف املكاتب باإلضافة إىل النقل والتلوث .

وأنت ماذا تفضل ؟

#MY_FELS #كورونا_فريوس #تقنية #تكنولوجيا #تسيري_املقاوالت #العمل #ثقافة 

#العمل_عن_بعد #الحجر_صحي #ريادة_األعامل

يف هذه الظروف من العزلة االجتامعية ، نحتاج جميًعا إىل رفقاء ميكنهم دعمنا 

يف األوقات الصعبة ومساعدتنا عىل الخروج منها بكامل قوانا الذهنية، هل عندك 

شخص كهذا ميكنك االعتامد عليه أكرث والذي ميكنه االستامع ومشاركة معاناتك؟ 

من هو

و مبا أننا نتكلم عن الحميمية فقد صدرت هذه األغنية املدفئة للقلب من فرقة 

The Swingles مع فيلم Downsizing بعام 2018 من بطولة املمثل الشهري مات 

دامون، والذي يظهر لنا سيناريو غريبًا آخر ميكن لعاملنا أن يقع فيه )يجب عىل 

الناس تقليص حجمهم من أجل البقاء!(

هذه األغنية تستحق أن تشاركها مع رفقائك بالحجر الصحي و رمبا هي فرصة 

جيدة ملشاهدة الفيلم نفسه إذا مل تكن قد قمت بذلك بالفعل.

راط األغنية :

8koHDKSErnI/https://youtu.be

8koHDKSErnI/https://youtu.be



نظرًا ألن غالبية األشخاص من جل البلدان يقترصون عىل منازلهم يف هذه الفرتة بسبب 

الحجر الصحي، فمن املهم الحفاظ عىل نظام غذايئ صحي وعادات نوم جيدة و اإلعتناء 

بالصحة خاصة علامً أن هناك خيارات محدودة للحركة .

و من املؤسف أن نرى الكثري من الناس يقومون بتخزين رقائق الوجبات الخفيفة والحبوب 

اإلفطار املحالة تحمل كمية عالية من الكربوهيدرات والتي من شأنها أن تؤدي فقط إىل 

الرغبة الشديدة يف تناول الطعام بشكل أكرب وهذا ما يُعد سيئاً لنظامنا صحي.

ميكن أن تكون هذه الفرتة يف الواقع وقتًا مثاليًا ملامرسة بعض الصيام املتقطع والقيام 

بتخفيض السعرات الحرارية بحيث ال توجد حفالت عشاء أو أحداث إلخراجك من نظامك 

الغدايئ كامل عادًة يحُدث، وأيًضا أقل ضغطًا من ساعات العمل أو الرحالت التي قد 

تسبب عادات غذائية غري منتظمة .

لذلك ننصح بشدة باستخدم فرتة العزل بحكمة وعزل نفسك من األطعمة السيئة وليس 

من فريوس كورونا فقط !

#MY_FELS #منط_صحي #تغذية_سليمة #بروتي #كيتو #طاقة #نوم_صحي #صوم 

#فريوس_كورونا #كوفيد19 #حجر_صحي #صحه_دايت

عىل مدى العقد املايض تم تطوير السيارات ذاتية القيادة من قبل رشكات مثل 

تيسال وغريها ، ولكن تباطأ إستخدامها يف اآلونة األخرية. أما اآلن مع انتشار هذا 

الفريوس ، بدأت هذه التقنية يف الظهور برسعة مجدداً حيث يحاول الناس يف 

جميع أنحاء العامل إيجاد طرق ألداء خدمات النقل )مثل طلب الركوب أو توصيل 

الطعام والدواء إىل ماذلك( مع الحد من االتصال البرشي لضامن السالمة .

ولقد أظهر لنا هذا التفيش أن السيارات اآللية مفيدة بالفعل ، كرضورة أكرث من 

كونها ترفا. باإلضافة إىل الحد من حوادث الطرق وتحسي حركة املرور ، ميكن لهذه 

املركبات أيًضا أن تساعد البرش الذين يفصلهم الحجر الصحي أو أي كارثة طبيعية 

مامثلة - ال قدر الله.

#MY_FELS #كورونا_فريوس #كوفيد19 #منط_صحي #أكل_صحي #تكنولوجيا 

#سياراة_ذاتية #تقنية #روبوت



كتاب رائع ننصحكم بقراءته أثناء فرتة الحجر الصحي

-كتاب مغامرات ريادة األعامل، 12 حكاية من عامل الوول سرتيت.

يوضح الكتاب أنه ليس من املهم فقط أن متتلك منتًجا رائًعا، خطة إنتاج، أو إعالن 

ذوا مرشوعك. تسويقي، فإنك ستحتاج أيضاً لألشخاص الصحيحي ليك يقودوا وينفِّ

#My_FELS #كتب #قراءة #تطوير_ذايت #تنمية_برشية #إثبات_ذات #نجاح 

#أعامل #حياة #تفكري #ريادة_األعامل #خيارات

 2020 Google I/O تقنية : اإلعالن رسميًا عن إلغاء

قررت الرشكة يف ترصيٍح رسمٍي إلغاء املؤمتر بالكامل وذلك استجابًة لدواعي 

الجلوس يف املنزل وعدم املشاركة يف نشاطات اجتامعية قد تحفز عىل نقل الفريوس 

أو التهاون يف الحامية منه

و يعترب مؤمتر جوجل السنوي للمطورين إعالن عن أحدث ما وصلت إليه من 

تطوير يف نظام األندرويد وتطبيقاته وكذلك أحدث تطبيقاتها املبنية عىل الذكاء 

االصطناعي والتحديثات الجديدة لخدماتها الحالية

#MY_FELS #اخبار_التقنية #كامريات #تطبيقات #ريادة #معلومة #انرتنت 

#الهاتف #سامسومج #مبادرة Google #تطبيقات_سامسونج



مع انتشار مخاوف من تفيش وباء فريويس حول العامل ، إليكم بعض النصائح 

للمساعدة يف تحسي أنظمتنا املناعية بشكل طبيعي ملساعدتها عىل العمل كدفاع 

ضد العدوى ولتقليل شدة األعراض حتى لو أصيب الشخص مبرض معدي.

 أنا شخصياً ، كنت أعاين من نزلة برد / إنفلونزا قوية حوايل 4 مرات كل عام ، لكني 

مل أصب بها يف السنوات الثالث األخرية عىل اإلطالق بعد مامرسة هذا

• تناول املكمالت الغذائية الهامة: فيتامينات أ ، ج ، د ، وأوميغا 3 والدهون 

الصحية

• الحصول عىل قسط كاف من النوم وتجنب اإلجهاد الذي يسبب الضعف 

الجسدي

• مامرسة التامرين بانتظام للحفاظ عىل الجسد يف حالة ممتازة

• تناول طعام صحي مع كميات أقل من السكريات عىل وجه الخصوص

• تأكد من رشب كمية كافية من املاء ، باإلضافة إىل الشاي األخرض ومرشوبات 

االحرتار األخرى

#MY_FELS #كوفيد_19 #تقوية_املناعة #كورونا_فريوس #مكمالت_غدائية 

#منط_صحي

يف هذا الكتاب الصغري من نيل بارسيشا يثحدث لنا عن كيفية مالحظة وتذوق 

املتع الصغرية يف الحياة التي ميكن أن تساعدنا عىل االنفصال عن التوتر والقلق 

اليومي.

يف هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة يُعد الكتاب قراءة مريحة للقلب ستبعد 

عقولنا بالتأكيد عن مشاكل العامل وتركز عىل وسائل الراحة الصغرية التي ميكن أن 

نجدها يف منازلنا أو يف أي مكان حولنا.

 awesome #cute# كتاب #للقراءة #متعة #راحة #هدوء_النفس# My_FELS#

home# #قوة #حياة #تفكري #اهتامم #خيارات 



ألعاب الكمبيوتر ميكن أن تكون مفيدة لك

مع وجود الكثري من األشخاص العالقي داخل منازلهم األن خالل هذه األسابيع 

املقبلة ، ميكن أن تكون تجربة منعشة لتنزيل بعض ألعاب الفيديو أو ألعاب 

الكمبيوتر الشيقة وتشغيلها. بحيُث أظهرت األبحاث الحديثة أن لعب كمية 

معتدلة من األلعاب )ويفضل أن تكون غري عنيفة( ميكن أن يزيد من حدة الذكاء 

واليقظة ، مع تطوير مهارات حل املشكالت وردود الفعل. مع استبعاد ألعاب 

الجوال املبسطة للغاية والتي تم تصميمها بشكل أسايس لتمضية الوقت فقط.

وغالبًا ما تتميز األلعاب املصممة ألجهزة الكمبيوتر أو وحدات التحكم بإنتاج 

متقن للغاية مع قصص مثرية وموسيقى ، ومرئيات ، و تحتوي عىل ذلك الجانب 

االجتامعي للعب عرب اإلنرتنت.

استخدم فرتة اإليقاف هذه غري املخطط لها للتحقق من بعض األلعاب الجديدة يف 

أي مجال من مجاالت اهتاممك ، و إقض بعض الوقت يف عامل بديل ممتع للعامل 

الحقيقي!

#MY_FELS #لعبة #العاب_الفديو #العاب #سوين4 #سوين #باليستيشن 

#اكسبوكس PlayStation Nitendo #نتندو

 South by Southwest تم إلغاء املؤمتر السنوي املشهور عاملياً واملعروف باسم

SXSW#(( ، الذي يحدث كل ربيع يف أوسنت تكساس يف اللحظة األخرية بسبب 

مخاوف من انتشار العدوى بفريوس كورونا. يشمل الحدث عادًة عىل العديد من 

أنشطة التقنية و الرشكات باإلضافة إىل املهرجانات املوسيقية والغذائية الشهرية.

لألسف كان فريقنا يخطط للحضور هذا العام ولكن كان عليه تغيري الخطط. 

من منكم حرض من قبل لهذا الحدث؟ شاركنا تجربتك !

وما رأيك يف القرار املفاجئ إللغائه؟ 

#MY_FELS #كورونا #فريوس #أمريكا #مؤمترات #تقنية #تكنولوجيا #رواد_

األعامل #حفالت



يحمل هذا الكتاب بي طياته االجابات الشافية لتساؤالت 

تخص طريقة جدولة االنسان لحياته لتكون خطة ناجحة 

طويلة االمد للعمل الدؤؤب الناجح.

هو احد اعمدة كتب التنمية البرشية يف العرص الحديث. مل 

يكتفي فيه فقط االديب السعودي »فهد عامر االحمدي« 

برسد قصص الناجحي باسلوب شيق بل انه انتقل ايل مستوي 

اخر من العملية يف التطبيق بوضع بعض التامرين املثمرة يف 

الكتابة و البحث و التخطيط و كيفية عمل جدولة لالمور 

اليومية او األهداف طويلة املدي.

#MY_FELS #كتب #قراءة #تطوير_ذايت #تنمية_برشية 

#إثبات_ذات #نجاح #قوة #حياة #تفكري #اهتامم #خيارات

 حتى اآلن، متكنت املجسات الفضائية )مسبار( من

 الهبوط والتقاط صور عىل األقل لــ 4 أجسام كبرية يف

 النظام الشميس: الزهرة واملريخ والقمر والتيتان )قمر

.)زحل

تبدو جميعها متشابهة أليس كذلك؟

أي كوكب أو مكان تتمنى زيارته يف وقت ما؟

#MY_FELS #فضاء #علوم #ناسا #تيتان #زهرة 

 Nasa In Arabic #املريخ #القمر #كواكب #مغامرات

ناسا بالعريب -



اسطنبول تلك املدينة الواقعة عىل مفرتق الطرق بي آسيا وأوروبا ، 

قطعت شوطـاً طويالً منذ أن إستحوذ عليها العثامنيون عام 1453مـ .

تطورت األن وأصبحت تنترش فيها ناطحات السحاب الحديثة واملراكز 

التجارية عىل طول ضفاف البوسفور الجميل، و رغم ذلك الزال برج 

غالطة Galata القديم ينظر إليه باعتباره شهادة عىل تاريخها كمحطة 

تجارية لـدولة جنوا اإليطالية آنذاك.

أيضاً ملحبي املسلسالت القصرية و هواة التاريخ ، أخرجت رشكة 

Netflix لألفالم سلسلة مصغرة تحيك قصة مذهلة حول الحصار 

واإلستيالء عىل هذه املدينة املهيبة تحت إسم بزوغ اإلمرباطورية: 

العثامنيون ستنال إعجابكم بكل تأكيد.

#تركيا #إسطنبول #تاريخ #سفر #مغامرة #مسلسالت #نتفلكس 

#إكتشافات

يقدم هذا الكتاب املثري لإلعجاب من الكاتب الشهري 

واملبدع ديف أسربي Dave Asprey ، عادات و منط 

الحياة املثالية من خالل التخلص من حكمة قادة 

الفكر العامليي والعلامء املستقلي ورواد األعامل 

املُهدِمي لتوفري تقنيات و مهارات حتى تصبح أكرث 

سعادة وصحًة وأكرث ذكاًء من قبل.

#My_FELS #كتب #قراءة #تطوير_ذايت #تنمية_

برشية #إثبات_ذات #نجاح #قوة #حياة #تفكري 

#اهتامم #خيارات



تقدم لك بعض املطاعم يف آسيا

 )مثل Pepper Lunch( مفهوم الطعام هذا، 

حيث يتم تقديم الوجبة لك يف طبق ساخن وأنت 

تقدر مقدار طهيها.

ويتميز مبكونات صحية مثل اللحوم والخضار 

والبيض مع نسبة كربوهيدرات شبه معدومة.

#My_FELS #منط_صحي #تغذية_سليمة 

#صحه_دايت

#رشاقتي pepperlunch thailand #بروتي

تشتهر الربازيل بجوز الهند الطازج والعصري ، والذي 

يعد مصدًرا صحيًا جًدا للدهون وتنتج منه أيضاًَ 

مرشوبات باردة منعشة من املياه اللبنية يف الداخل.

وتشتهر أيضا الربازيل بسلطات غنية باملغذيات 

كـ توت اآلساي الذي مذاقه يشبه مزيجاً من 

الشوكوالتة مع التوت

My_FELS#

#الربازيل #توت_االساي #منطصحي #تغذية_سليمة 

#صحه_دايت #رشاقتي #سلطة



ُعشاق الهواتف و التقنية عامًة هذا التصميم املبتكر 

الذي تم إصداره يف وقت سابق من هذا الشهر، يحل 

تلك املشكلة الشائعة املتمثلة يف حمل هاتف ذيك 

كبري يف جيب صغري.

فكرة رائعة أليس كذلك؟ ما رأيكم ؟

#My_FELS #تكنولوجيا #تقنية #أندرويد 

Samsung سامسونج #هواتف#

tag

يرشح هذا الكتاب للكاتب #جونا_بريجر قوة التعبري 

الشفهي واملبادئ األساسية الستة التي تدفع باألشياء 

لتصبح شعبية أو فريوسية

هذا الكتاب مخصص للجميع سواء كنت مالك رشكة 

صغرية تحاول زيادة الوعي أو مدير يف رشكة ما.

#My_FELS #كتب #قراءة #تطويرذايت #تنمية_

برشية #إثباتذات #تسويق_فريويس



يف هذا الوقت من السنة تتجمع يف شوارع ريو دى جانريو  أكرث من مليوين 

شخص يوميًا لالحتفال بعيدها السنوي ،املعروف أيضا باسم »أكرب معرض 

عىل وجه األرض«. لديهم إنتاجات ضخمة ومتقنة للغاية مع ازياء والدعائم 

تكلف حوايل 250 مليون دوالر.

وعىل الرغم من أن معظم األحداث تجري يف الشوارع وتكتظ بالحفالت إال 

أن هذه الصور أسفله مأخوذة من العرض الرسمي الذي يجري داخل استاد 

ضخم مبني لهذا الغرض )Sambodromo( ويستمر طوال الليل لعدة أيام 

متتالية.

الصور من الكرنفال يف عام 2010

https://youtu.be/hQs58CQ-AHU : رابط الفديو ملن يريد املشاهدة

#My_FELS #ريو_كرنفال #كرنفال2020 #الربازيل #سامبا #سياحة #رقص 

#مغامرة #استكشاف #املسافرون_العرب #سفريات

 تبادل الثقافات والعادات هو أحد األمور التي تزيد من معرفة

 اإلنسان للعامل لذلك ندعوكم لزيارة بشكيك عاصمة قريغيزستان

 هي مدينة مليئة بالتاريخ والثقافة وهي وجهة سفر غري مكلفة

 بتاتاً لإلستكشاف واملغامرة. متيزها وجود السالسل الجبلية الكبرية

 والكثري من الوديان النهرية التي تشكل مجموعة كبرية من

.البٌحريات املائية الجاهزة لعشاق املغامرة

 وكتجربة شخصية رائعة حاول أن تجد نرساً كبرياً كالذي يف الصورة

يحدق بالقرب من عينيك عىل مسافة قريبة

 سياحة #مسافر #مغامرة #استكشاف #املسافرونالعرب#

 #سفريات #مناظرطبيعيه #حضارة #تاريخ #بشكيك #قريغيزستان

#My_FELS



السلطات املغدية من أكرث األطباق األساسية لكونها متّد 

الجسم بإحتياجاته من العنارص الغذائية حيث تحتوي السلطة 

بالصورة عىل كل من سمك السلمون و األفوكادو أي الكثري 

من الدهون املفيدة للجسم، باإلضافة إىل السمك الذي يحتوي 

عىل الربوتي و األلياف من الفاصوليا ستساعدك بالتأكيد عىل 

السيطرة عىل الجوع عن طريق الحفاظ عىل بقائك ممتلئاً، 

ميكنك أيضاَ تجربتها مع التوت، املكرسات و البيض )فقط 

تخطى خبز البقسامط الذي عىل جانب(

#My_FELS #سلمون #أفوكادو #منط_صحي #تغذية_سليمة 

#صحه_دايت #رشاقتي #سلطة

من منكم شاهد حفل توزيع جوائز األوسكار األسبوع 

املايض؟ ما رأيكم يف متثيل الفائزين جواكي فينيكس، رينيه 

زيلويغر ، لورا ديرن وبراد بيت؟

أيضاََ هذا العام كان استثنائياً حيث فاز فيلم أجنبي بجائزة 

أفضل صورة وأفضل مخرج والتي كان لدى بعض األشخاص 

وجهات نظر مختلفة بشأنها.

ما رأيك بهذه تتويجات؟ شاركنا أفكارك بخصوصها

#My_FELS #أفالم #أوسكار #أوسكار2020 #ثقافة 

#جوائز #مسلسالت #ممثلي #فن #سينام



النُـعلق عىل الطعام الهندي هنا بشكل عام، لكن هذا 

الطبق الشهي من الدجاج املشوي بالفرن ميكن أن 

يكون ِصحيًا طاملا أننا ال نأكل الكثري من خبز الثوم 

اللذيذ عىل الجانب.

MY_Fels#

#طعام_صحي #هيلثي_فود #وجبة_صحية #اكاليت 

#تغذيه_صحيه #غذاء_صحي #أكل #أكل_هندي 

#دجاج #تندوري

نجم صاعد يف عامل األعامل و الثقافة 

شهدت أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

تطوراً كبرياً لتصبح مركزاً فعاالً لألعامل الفنية و الرتفيهية و 

التكنولوجيا. أما سياحياً تستقطب أبوظبي العاملية بأماكنها 

املميزة مثل عامل فرياري و متحف لوفر ، كام تجدب رواد 

األعامل من خالل مجموعة متنوعة من أفضل برامج 

الحاضنة مثل » اإلعالم« و TWOFOUR54 للتكنولوجيا 

LABS FLAT6 و »ستارتر أد » التي هي جزء من حرم 

جامعة نيويورك هناك 



كتاب علم الذكاء اإلجتامعي بقلم باتريك كينج

 ميكن أن يساعدك هذا الكتاب يف تعلم املهارات

 اإلجتامعية املتقدمة لبناء الجاذبية الشخصية »

 الكاريزما « يشء خاص مييز القادة عن التابعي

بناَءَ عىل أبحاث علامء النفس الكبار

الخطوات الست للنجاح يف ريادة األعامل 

يساعدك هذا الكتاب يف معرفة مايعلمه معظم وراد 

األعامل الناجحي بالفعل، وهو أن الرشكات الناشئة ترتاجع 

كثرياً قبل أن تبدأ يف اإلرتفاع .

كتاب مليئ بالنصائح العملية و الخطوات للنجاح، ميكن 

أن تساعد معظم املؤسسي و املستثمرين عىل التحيل 

بالصرب و املرونة خالل األوقات املنخفضة و إنتظار 

املستويات العالية القادمة



ايس كريم كيتو 

 KIND KONES تقدم سلسلة الكرميات الشهرية

بعض البدائل الصحية لاليس كريم، مبا يف ذلك أنواع 

خالية من السكر و أنواع الكيتو املحالة بالسيليتول 

)مثل هذه رشبات الشوكوالته اللذيذة املعروضة( 

كذلك هناك النكهات األخرى من جواز الهند أو 

الكاجو بدالً من األلبان

قدمت CNET ملخضا للتطورات التكنولوجية  

الرئيسية يف العقد املايض ، بدءا من 

ستيف جوبز الذي كشف النقاب عن جهاز أيباد 

يف عام 2010. وبذلك قطعت التقنية طريقها يف 

تلك السنوات نحو تطور بعد أخر، حيث نرى اآلن 

الذكاء االصطناعي  العميق، والروبوتات ، واملركبات 

املستقلة وما شابه ذلك 



 القفز باملظالت يف األماكن املغلقة

 هذه هي فرصتك لتجربة الطريان الحقيقي و ليس عليك

 القلق من السقوط من إرتفاعات عالية إذا كنت تخىش القفز

 من الطائرة بالهواء الطلق حيث ميكنك مركز أي فالي املتواجد

. حول العامل من تجربة السقوط الُحر

 كالعب القفز الحر باملظالت أو بشكل مشابهة له

جاكرتا مركز لتطوير األعامل و التكنولوجيا 

تعيش جاكريا توسعا عمرانيا  كبريا ومؤخرا مع محطة 

املطار الجديدة الفائقة ونظام النقل املدفوع. جاكرتا 

تحتوي عىل البنية التحتية املالمئة لتصبح مركزا إقليميا 

لتطوير األعامل  والتكنولوجيا. حيث يبلغ عدد

 سكانها 265 مليون نسمة، كام أن إندونيسيا تفتخر 

بالعديد من  الرشكات النا شئة الناجحة التي 

لديها إمكانات فريدة وتهدف إىل تحقيق منو مستمر



كتاب 12 قاعدة من أجل حياة كرمية 

بعدما أفقدت تطورات الحياة اإلنسان املعارص 

توازنه، مل تعد أمراضه و إضظراباته النفسية تقل 

خطورة عن أمراضه الجسدية، لذلك يقدم لنا 

جوردان يف هذا الكتاب النصح للحياة من خالل 

مقاالت حول املبادئ األخالقية املجردة وعلم 

النفس و األساطري و الحكايات الشخصية 



 تحليق بطائرة صغرية

 ميكن أن يساعدك هذا النشاط املثري يف تحسي

 الرتكيز وتطوير إحساس قوي بالوعي و الثقة

بالنفس

طبق البط كرسبي صيني 

إن البط بشكل عام صحي جداً حتى مع 

الدهون عىل الرغم من أن تحميصه يُعد أفضل 

من قليه.

كذلك متهل يف تذوق الصلصة التي عىل اليمي 

حيث متيل إىل أن تكون فائقة الحلوة 



عاصمة اليونان القديـــمة 

لعشاق السفر والرتحال كان هذا املوقع األثري املذهل يحتضن 

عاصمة اليونان القدمية مبراكزها األدبية والفلسفية الشهرية 

، أيضا هنا خلقت العديد من املفاهيم الرياضية والفيزيائية 

التي ال نزال نستخدمها حتى يومنا هذا .

مكان رائع يستحق الزيارة ملعرفة أكرث عن نشأة العلوم و 

املعرفة املبكرة

MY_Fels#

#سياحة_سفر #تأشريات #اليونان #متعة #سياحة #سفر 

#سفريات #مكاتب_سفر #جوالت #مواصالت

كتاب الفورميال : قواني العاملية بقلم ألبريت لسزلو

يساعدك هذا الكتاب يف فهم و معرفة الطرق املفاجئة 

التي ميكننا من خاللها تحويل اإلنجاز إىل نجاح و كيف 

ميكن تطبيقها عىل حياتك وعىل حياة من حولك



 كتاب أغنى رجل يف بابل

 يسافر بك الكتاب إىل رجاب العرص الذهي لبابل لتجول يف

 أكواخ الفقراء تارة  وتعرف مشاكلهم ويف قصور األغنياء تارة

 أخرى لتعرف أرسار نجاحهم سرتى األسوار العظيمة و حدائق

الغناء و يف نفس الوقت ستأىس عىل حال العبيد والفقراء

 طبق السبانخ بالزيت

 يتميز طبق السبانخ بالزيت أنه من األطباق

 السهلة، وذات املكونات البسيطة و اليسرية و

 املتوفرة يف كل مكان كام يعد من األطباق الصحية

 وفيها الكثري من الفيتامينات و املعادن و األلياف

املفيدة



 كتاب أنت قوة مذهلة

 كتاب املساعدة الذاتية من أجل من لديهم رغبة عارمة

 يف تحسي حياتهم لكنهم ال يريدون أن يقبض أحد عليهم

 متلبسي وهم يفعلوم ذلك

 القفز من القاعدة

 يعتمد هذا النشاط عىل القفز من منصة ثابثة

 جد عالية و السباحة يف الهواء يضمن إخراجك

من منطقة الراحة و إثارة التشويق



 سلطة الكينوا مع األفوكادو

 سلطة الكينوا مع األفوكادو هي مزيج رائع

 من حبوب الكينوا و الخرضوات الورقية

 الطازجة، و البيض نصف مطبوخ ذات قيمة

 الغدائية الكبرية نظراً اإلحتوائه بالدرجة

األوىل عىل حبوب الكينوا

مرتفعات جنتنغ

 تحتوي جنتج هايالند عىل مدينة ألعاب خارجية ومدينة

 ألعاب داخلية حيث تحتوي املدينتي عىل مختلف األلعاب

 املناسبة لجميع أفراد العائلة والتي تنال عىل إعجابهم، كام

 تحتوي عىل العديد من الفنادق العاملية التي تنترش يف

 جميع أنحائها


