
اإلعالمية إيمان الكعبي
اإلعالم الجديد سالح ذو حدين

 حياة الفهد
الجمهور الخليجي متعطش لألعمال التراثية

  دجا حجازي بتوقيع بسام فتوح..

األضحى في قطر..
 ترفيه وعروض سياحية متنوعة.

باتر فالي..
خبرة  24 سنه  في عالم الضيافة

إطالالت جمالية لـ
في الجمال واألناقة

صفحات متخصصة



















إبداع مستمرّ وحرفيّة متقنة
انتصار الطبيعة في مجموعة مجوهرات بوشرون الفاخرة لعام 2018

١٦٠ عامًا مرّت وعالمة بوشرون ال تزال 
تذهلنا كّل مرّة بتصاميم مجوهرات 

رائعة تعكس آسرًا.
أسس فريديريك بوشرون دار بوشرون 

العريقة في عام ١٨٥٨، حيث كان 
أول صائغ يستقر بين أروقة القصر 

الملكي في ساحة الفاندوم. ومنذ 
ذلك الحين وحتى يومنا هذا ال تزال 

تجسد التميّز والرقي في صناعة الحلي 
والمجوهرات والساعات الفاخرة من 

خالل أسلوبها المتحرّر والجريء معتمدة 
على التقنيات العلمية الحديثة والخبرة 
المتوارثة في مشاغلها لتدفع بصناعة 

المجوهرات الفاخرة إلى نهضة من 
ا�بداع ورقي الذوق.

تصاميم  خالدة وتقنيات فريدة
في تشكيلة  «بوشرون ألشيميست» «Boucheron Alchimiste» المكونة من تسعة طرازاٍت 

تّم حفظها بواسطة تقنية  أزهار أضيفت لها بتالت حقيقية  الخواتم على شكل  فريدة من 
بوشرون  دار  الياقوت.استطاعت  من  الكريمة  ا:حجار  بأجمل  ترصيعها  بعدها  ليتّم  فريدة  علمية 

نادرة ل<حجار  الحياة على الطبيعة، حيث تحولت بتالتها إلى زخارف  عبر طريقٍة سرية إضفاء 
ألماس  أو  النيلي  والتورمالين  سبيسارتيتي  وعقيق  بادبارادسشا  ياقوت  مع  وتتداخل  الكريمة 

الطبيعية نظًرا لرقة صورتها وبهاء طًلتها، وقد تم مسحها  الورود  اُختيرت تلك  الجونكي.  زهرة 
التقاط أدق تفاصيلها.  ضوئًيا واحدة تلو ا:خرى بغرض 

أو مواد كيميائية، ثم لصقها على ُمجسمات  البعض بدون أصباغ  البتالت مع بعضها  تم تثبيت 
الحفاظ على قوامها وخفتها ونعومتها. تحدٍّ واجهناه بفضل سنواٍت  التيتانيوم مع  :زهار من 

ا`بداع ُمسلًطا الضوء على خبرة حرفيينا وتميزهم. البحث ورهاٍن استثنائي على  عديدٍة من 

 ١٦٠عاًما من ا�بداع

ق.

للمزيد من المعلومات عن هذه المجموعة، يرجى التواصل مع فريق عمل فيفتي ون إيست



الطبيعة حاضرة دائمًا في 

مجوهرات بوشرون 
يأتي خاتم ال روز إكواتور روج بقطعة من عقيق 
المااليا تزن ٩٫٧٨ قيراط ويجسد الرقة الفائقة 
للبتالت. فيما يحمل خاتم ال روز صوفيز قطعة 

ربلت تزن ٣٫٩٩ قيراط، وهو مصنوع من الذهب 
الوردي مع وجهة خلفية مرصعة بالياقوت ا8صفر 

وا8حمر التوتي.
الوردي مع وجهة خلفية مرصعة بالياق

وا8حمر التوتي.

عقد نوياج دو فلور ، من 
الذهب الوردي وعرق 

اللؤلؤ وُمرصع با8لماس 
والتورمالين الوردي. 

تم مسح كل بتلة أورتينسيا 
ضوئًيا ثم وضعها على 

القالدة بحيث تُشكل 
سحابة حقيقية من ا8زهار 

الضبابية، مما يُضفي 
على العقد مظهًرا رقيًقا 

وشاعرًيا. 

 من عقد نوياج دو فلور ،
ق الذهب الوردي وعرق
ماس رصع با8لم رراللؤلؤ وُم ُ

. والتورمالين الوردي
ورتينستم مسح كل بتلة أو
يي

على ا ثم وضعها ع ااضوئًي ً
كل شك ششالقالدة بحيث تُ
ن ا8زهاسحابة حقيقية من

في ضفي ُضضالضبابية، مما يُ
ا ً اارقيقا ًعلى العقد مظهًر

ااوشاعريا. ً

تحمل ا8خاديد الالزوردية في خاتم أورتينسيا 
فيوليه بلو قطعة تورمالين نيلي تزن ٨٫٧ 

قيراط. تم ترصيع فص الخاتم با8لماس 
بينما تتزين الجهة الخلفية بالياقوت 

البنفسجي وا8زرق.

عقد «فلور دو  نوي»
 المصنوع من التنزانيت 

وتتوسطه ماسة على شكل 
إجاصة تزن ١٫٥٩ قيراط وتأتي 
تفاصيله لتعكس التفاصيل 

الطبيعية للورد، والتي تم 
الحصول عليها عبر تقنية 

المسح الضوئي،
 باستخدام زجاج 

الحجر الذهبي الذي
 نجده عادًة على

 الميناء المُسطح
 للساعات.



تحظى باري غاليري بإقبال واسع من  قبل عشاق التسوق الفاخر من القطريين والمقيمين ،إذ توفر لهم  ما 
يحتاجون إليه من ساعات ومجوهرات وعطور ومستحضرات تجميل ومنتجات جلدية وأقالم واكسسوارات 

من مختلف الماركات العالمية الشهيرة.

متعة التسوق في 

عطور Jardin de Parfum   النابضة بالحياة والمليئة بالفرح وعبير الزهور 

( Limted Edition ) ذات إصدار محدود Karl Lagerfeld + Model Co مجموعة تجميل إستثنائية من

عطر العود  عطر العنبرعطر روجا دوف قطر 

أطقم الفراشي



أحدث الساعات ا�ستثنائية من الموديالت الرجالية والنسائية

تجمع مجموعة 
 Run Away ساعات
Man الجديدة من  
Fendi بين الرسوم 

الغرافيكية واBشكال 
اEنسيابية وتستعيد 

الجماليات الفنية 
 ،F is Fendi لشعار

وتتميز بتصميم جريء 
لJطار، ولمسات 

ُمدهشة ذات تأثير 
متبادل.

Bناقة متميزة، ساعة وقلم من مجموعة روبيرتو 
كافالي من  فرانك موليير 

ساعة Elyseeساعة «برج إيفل» قطعة تاريخية على معصمك.

ساعة Santa Barbara ساعات ناعمة من Ferre Milano    في إصدارات مختلفة   



         إعداد: حنان الغزواني
تُعّد شركة الدانة للتجارة والمقاوالت التي تتخذ من قطر مقراً لها واحدة من أبرز الشركات الرائدة 

في تقديم خدمات الضيافة الفاخرة والمتكاملة في قطر والمنطقة منذ تأسيسها عام 1992.

إعالن تحريري

الجدير ذكره أن الدانة للتجارة والمقاوالت هي المؤسس لمجموعة من ا8سماء الرائدة التي 
حققت نجاحا بارزاً، بفضل إبداعاتها المتواصلة وسعيها للكمال وابتكار مذاقات فريدة وفق أعلى 

Filicori Zecchini ،  و فوشون  باريس Butterfly مستويات الخدمة: وهنا نتحدث عن
أفرع أضافت الكثير من التميز لجميع مناسباتكم سواء   الخاصة با8فراد أو الشركات (حفالت التخرج 

والكوكتيل، أعياد الميالد، الخطوبة وا8عراس، الفعاليات الرياضية أو التجارية ... ).

الدانه للتجارة والمقاوالت :الشغف بالجودة منذ 1992
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باترفالي : خدمات التموين / تجهيز وتنظيم المناسبات وا8فراح
تأسست عام 2012 إال أنها حققت سمعة ونجاحا كبيرا إثر مشاركتها في 

فعاليات كأس آسيا 2011، مما أهلها وبجدارة إلـى استيعاب وتنظيم كبرى 
الفعاليات الدولية وصناعة الفرق في عالم الضيافة ببصمة قطرية مواكبة 

للمعايير العالمية.

فوشون-باريس (الفرع الثاني للدانة )
مقهى / صالون شاي – بوتيك / البيع 

بالتجزئة-خدمات التموين/ تجهيز 
وتنظيم المناسبات وا8فراح.

تأسس فوشون-باريس عام 1886، 
والبداية في قطر كانت سنة 1994 
من خالل الفرع الرئيسي في طريق 

سلوى. يتميز فوشون باريس بسعيه 
الدائم لتقديم أفضل النكهات الفريدة 

والمبتكرة من المطبخ الفرنسي 
بلمسة عصرية حديثة.

ويقدم مقهى «فوشون» لرواده 
الذواقين مجموعة واسعة من 

المأكوالت الفرنسية الشهية والشهيرة 
والتي يتم إعدادها بعناية تليق 

بمستوى المطبخ الفرنسي الرفيع 
من المقبالت والشوربات والسلطات 

والباستا والكافيار وكبدة ا:وز والحلويات 
بأنواعها، إضافة إلى أجود انواع الشاي 
والقهوة المنتقاة، كما يضم المقهى 

ركنا خاصا يحتوي على تشكيلة 
راقية من أصناف الحلويات الفرنسية 

 الشهيرة.
ا8فرع 4: رويال بالزا، الجونا مول، سوق 
نجد طريق سلوى وقريبا قي قطر مول.

Filicori Zecchini مقهى / البيع بالتجزئة / التموين / موزع 

من أقدم محامص البن في إيطاليا تأسست في بولونيا في عام 1919، وافتتحت 
أول مقهى لها في قطر عام 2009 في برج أوريدوو، تقدم لروادها تشكيلة متنوعة 
من الحلويات المخبوزة والمعجنات التي يمكن االستمتاع 

بها والقهوة الكريمية الخاصة بفيلكوري.

 ا8فرع: قطر ريل – إكسون موبيل، جامعة قطر، دولفين 
للطاقة، ICT، هيئة متاحف قطر، وزارة التنمية االدارية، 
جامعة جورج تاون، برينيت الجونا مول، وقريبا سيتم 

افتتاح فرع في كل من الدوحة فيستيفال سيتي 
وقطر مول.



جوائز محلية، إقليمية ودولية
بفضل سجلها الحافل وخبرتها الواسعة حصدت الدانة للتجارة والمقاوالت العديد من الجوائز 

والشهادات العالمية المعتمدة 

ناصر القال:
إن التزامنا الدائم بأفضل معايير الخدمة في مجال الضيافة يُعزّز تفوقنا وتفردنا في عالم 

الضيافة والمطاعم والترفيه. وأحب شهادة على قلبي هي الشهادة التقديرية التي نالتها 
فوشون-باريس عن مشاركتها في فعالية بطولة ا8لعاب ا|سيوية 2006.

إعالن تحريري



ينفرد فوشون باريس بأسلوبه الساحر 
على الطراز الفرنسي المعاصر والفاخــر 

بـبـوفيـــه فـخــم يـضــم تـشـكــيلة مـــن 

حلويات ا:عراس بما في ذلك الكعك 
بالطبقات وا`كلير وأنواع الشوكوال 
الفاخرة واqيس كريم . با`ضافة إلى 

نماذج رائعة من علب الشوكوالته 
والشاي. والعديد من ا:طباق 

المصممة بحرفية بالغة وذوق رفيع. 

تقدم مجموعة متنوعـــة من خدمــات 
الضيافة وإعداد الوالئم والحفالت 

للشركات وا:فراد بأعلى مستويات 
الجودة، سواًء للحفالت الصغيرة أو 

المناسبات الكبيرة لمختلف الميزانيات.
يقوم هذا القسم الخاص بالتركيز على 
تقديم خدمات طعام تتناغم مع أذواق 

ومتطلبات عمالئها من الحلويات اللذيذة 

والمقبالت بجميع أنواعها، المقبالت 
الخفيفة والسلمون المدخن بعناية 

وأنواع الجبنة المختلفة وتشكيلة حلويات 
من ابتكار أشهر الطهاة العالميين.

أرقى مستويات الفخامة لحفالت الزفاف

ناصر القال: نعكس ذوق العروس وشخصيتها
نجحت الدانة للتجارة والمقاوالت بفرعيها فوشون باريس وباترفالي في تنظيم المناسبات 

وا8فراح بطريقة فاخرة تبقى راسخة في الذاكرة والوجدان.  
وفي هذا الصدد قال السيد ناصر القال: «لتنظيم حفل زفاف ناجح، ال يمكن االعتماد على 

المزاج أو الصدفة، فالعملية تتم بتصور مسبق يراعي أدق التفاصيل، ابتداًء من تحديد 
المكان: في الهواء الطلق، أو داخل صالة مفتوحة أو مغلقة، وبعدها نعمل على تجهيزات 

تُترجم طابع االحتفال وتؤّمن أعلى معايير الخدمة للحاضرين بعيداً من المفاجآت غير 
المدروسة، نحرص على أن يعكس تنسيق البوفيه وتجهيزه رؤية أصحاب الحفل». 

وأضاف: العرائس في قطر والخليج عموما يرغبن دائمًا في الحصول على حفل زفاف باهر، 
وعن صيحات االعراس قال: ال توجد صيحات معينة، كل التفاصيل تتوقف على ذوق العروس 

وشخصيتها، ونحن في الدانة للتجارة والمقاوالت نعتمد على خبرتنا ومعرفتنا العميقة 
بالعادات والتقاليد، مما يساعدنا دائما على إبهار ضيوفنا من خالل مستويات خدمة متميزة 

واهتمامنا الشديد بأدق التفاصيل. كما أن إلمامنا بكيفية إعداد وتقديم ا8طباق القطرية 
التقليدية، يؤهل فريق طهاتنا �ضافة اللمسات العصرية عليها عبر أساليبهم المبتكرة 

سواء في الطهي أو التقديم.

فوشون ...لمسات باريسية 

باترفالي.. باقات ترضي مختلف ا8ذواق والميزانيات
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حضور الفت وثقافة واسعة..  ا�عالمية   إيمان الكعبي: 

الكاميرا ليست في حساباتي ا|ن
       حوار / حنان غزواني

تعشق مجال ا�عالم، تستمتع بكل لحظة في عملها ما بين التقديم ا�ذاعي وتحرير ا8خبار والتواصل مع المستمعين، 
إنها صوت المايكروفون الهادئ إيمان الكعبي، الحاصلة على بكالوريوس آداب لغة عربية من جامعة قطر، يعرفها 

الكثير من المستمعين من خالل حضورها الالفت خلف المايكروفون وثقافتها الواسعة التي أهلتها لتصبح رئيسة تحرير 
ا8خبار. ولم تكتف بذلك، فطرقت أبواب السوشيال ميديا لتكمل مشوارها الطويل ويلمع اسمها كذلك في ا�عالم 

الجديد.. في هذا اللقاء تحدثنا عن عدة محطات في حياتها  الشخصية والعملية. 

حوار

ما سر الشهرة ا�ذاعية البارزة �يمان 
الكعبي التي جعلتها تتصدر قائمة 

ا�عالم القطري؟
من خالل تجربتي تعلمت أن النجاح ليس 
سهًال، بل يأتي با`رادة والجهد والمثابرة 
والعمل. عشقي للمايك منحني القوة 
للتغلب على كل التحديات والعراقيل، 

منذ انطالقتي مع المايكروفون تميزت 
وu الحمد كُمذيعة للفقرة االقتصادية 
في البرنامج الصباحي «صباحكم خير» 
على قناة كيو اف راديو  ومن ثم أسند 

لي تقديم البرنامج كامال إلى جانب 
زمالء لي أكن لهم االحترام والتقدير، 

بعدها توقفت كيو إف راديو عن البث 

وحاولت االنضمام إلى مذيعي إذاعة 
قطر وبتوفيق من رب العالمين وبعد 

سلسلة من التجارب الصوتية والتطبيقية 
انضممت إلى مذيعي إذاعة قطر 

والتقيت بمايك ا`ذاعة عام 2016 إضافة 
إلى عملي الرئيسي في إذاعة قطر 

كرئيس تحرير ا:خبار .



كيف توفقين ما بين إعداد وتحرير 
ا8خبار والتقديم ا�ذاعي؟

تمكنت من التوفيق بين االثنين بفضل 
مرونة إدارة ا`ذاعة في التعامل وتفهمها 
لعملي ا:ساسي في ا`ذاعة في قسم 

ا:خبار وهنا أنتهز الفرصة وأتقدم لهم 
بالشكر لما قدموه لي  ، كان هناك تنسيق 

بين عملي في ا`شراف على قسم ا:خبار 
وبين البرامج الموكلة لي في التقديم 
بحيث ال تتعارض مع عملي الرئيسي .

برامج راسخة في ذهنك سواء من ناحية 
التقديم أو ا�عداد ؟

برنامج «صباحكم خير» عبر أثير كيو اف 
راديو ، الذي من خالله تعرف المستمعون 
على إيمان الكعبي كأول تجربة لي في 
التقديم ا`ذاعي. ثم برنامج «باب النهار» 
الذي قدمته :ول مره عام 2017 عبر أثير 

إذاعة قطر .
وبرنامج «حياة الشباب» الذي قدمته إلى 

جانب زميلتي   موزه الكواري وحقق صدى 
واسعا واستقطب قاعدة جماهيرية كبيرة .

البرنامج ا:قرب إلى قلبي والذي أعتبره 
جزءاً مني برنامج «أمنيتي» ، الذي تشرف 

عليه جمعية قطر الخيرية وأقدمه عبر 
أثير إذاعة قطر وتشرفت بتقديم النسخة 

ا:ولى منه في رمضان 2017 وبعد 
النجاح الذي حققه تم إسناد تقديم 

النسخة الثانية لي في رمضان 2018
أما عن إعداد البرامج ... فقد قمت بتجربة 

إعداد البرامج االقتصادية ومنها برنامج 
«مال وأعمال» ما بين (2015-2013)، 

ومؤخرا خالل رمضان 2018 تشرفت 
بالمساهمة إلى جانب عدد من الزمالء 

في قسم ا:خبار في إعداد برنامج سياسي 

بعنوان «نحن بخير» والذي يوثق عاما 
على الحصار وكيف حولته دولة قطر إلى 

انتصار، حيث تشرفنا باستضافة العديد 
من الشخصيات البارزة مثل السيدة لولوة 

الخاطر الناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية.

ما هي مواصفات المذيعة الناجحة؟
االبتعاد عن الغرور، وأن تكون مثقفة 

ومواكبة لمختلف التطورات في جميع 
الميادين، وا:هم أن تبني لها شخصية 

مستقلة وتتجنب تقليد اqخرين.

هل ما زالت ا�ذاعة تحظى بتأثيرها في 
ظل ا�عالم البديل؟ 

ال تزال ا`ذاعة محتفظة برونقها وتميزها 
في جذب الفئة المتذوقة من الجماهير، 

فجمهور ا`ذاعة يتمتع بحس من الذكاء، 
فقد يالحظون أن المذيع مرهق أو حزين 

من نبرة صوته، والكثير منا يستمتع 
بالمحطات ا`ذاعية في ظل ضغوطات 

الحياة اليومية وزحمة الطرق، حيث 
بإمكانهم متابعة ا:حداث السياسية، 

الفنية والترفيهية أثناء قيادة سياراتهم، 
كما أن سحر وجاذبية الصوت له تأثير 

بالغ في أذن مستمعيه، وأحيانا التواصل 
مع الجمهور من وراء المايكروفون يفسح 

لهم المجال لمناقشة القضايا والمشاكل 
االجتماعية بحرية وطالقة.

مشــوارك كامرأة، هل هو أصعب مما 
لو كنت رجال؟

التجربة كانت مليئة بالعراقيل 
والتحديات، وهذا طبيعي، فعلى المرء 

أن يحارب للوصول إلى أهدافه. ومن 
أبرز التحديات التي واجهتها عدم تقبل 

المجتمع خوض الفتاة القطرية مهنة 
ا`عالم، وأنا كنت مدركة أن لكل 

بلد تقاليده وعاداته ويجب أن تحافظ 
ا`عالمية على تلك العادات، ومع 

مرور ا:يام وبفضل التزامي واحترامي 
للعادات والتقاليد تغيرت هذه النظرة 
وأصبحت محط إعجاب وإشادة العديد 

من ا:مهات، وأود هنا أن أعبر عن فرحتي 
عندما تتواصل معي ا:مهات عبر مواقع 

التواصل االجتماعي ويشدن بأدائي 
وطريقة لبسي أو كالمي، هدوئي 

ورزانتي وبأنني قدوة لكل فتاة قطرية 
تفكر في الدخول للمجال ا`عالمي، من 
الجيد أن نحافظ على هويتنا مهما تغير 

الزمن وتطورنا، فنحن سفراء لبلدنا.

من دعمك في مسيرتك المهنية؟
هناك الكثير من وقف بجانبي وكان 

لهم الفضل من بعد اu في أن  أتقدم 
بخطى ثابتة نحو النجاح:

فمن صغري وأنا أعشق الظهور االعالمي 
وكان يراودني حلم الشهرة وأن يردد 

الناس اسمي ... وعندما كبرت لم اتعثر 
بالعقبات التي واجهتني وبعزيمة وإصرار 

كنت اتقدم خطوات الى االمام .يوجد 
في الدنيا خيبات ونكبات والشاطر من 
يستطيع النهوض .. ويناضل من أجل 

تحقيق أهدافه.
الحمد u توفقت بزوج متفهم لطبيعة 
عملي با`ضافة إلى والدتي اu يطول 

بعمرها التي كانت دائما إلى جانبي. 
وهناك العديد من الذين أتوجه لهم 

يمانهم  بقدراتي وبكلماتهم  بالشكر̀ 
ا`يجابية التي كانت بمثابة الدفعة القوية 

:قدم أفضل ماعندي . 

أطمح إلى إحداث نقلة 
نوعية من خالل الدمج 

بين ا�عالم الحديث 
وا�عالم التقليدي

Jamila/ August 2018



أال تفكرين في االنتقال إلى التليفزيون؟
الكل يسألني عن هذا ا:مر، ولكن عالقتي 
بالمايك قوية، فهي قصة عشق ال تنتهي 

والكاميرا ليست في حساباتي اqن.
العمل في ا`ذاعة ينطوي على 

مسؤوليات أكبر من التليفزيون، :نه يعتمد 
بشكل كبير على الصوت، تبقى االذاعة 
بمثابة المدرسة ا:ولى :ي إعالمي، :نها 

تعتمد على الصوت وقوة  الكلمة، أما في 
التليفزيون فهناك الصوت والصورة. 

 هل هناك عزوف من بعض القطريات 
عن مجال ا�عالم؟ ولماذا؟

استطاعت المرأة القطرية كسر حاجز 
الخجل االجتماعي وأثبتت قدرتها على 
ا`بداع ورفع اسم قطر عالًيا في شتى 
المجاالت. ل<مانة لقد ظهرت العديد 
من ا:سماء في الساحة ا`عالمية إال 
أنها لم تستمر، ل<سف ومع احترامي 

للجميع فالبعض دخيالت على الوسط 
ا`عالمي ، اخترن المجال لهدف الشهرة 

ناسيات هدف ورسالة ا`عالم، لم يطورن 
من أنفسهن وال من المحتوى ا`عالمي 

الذي يقدمنه، وبالمقابل هناك الكثير من 
المذيعات القطريات المبدعات، اللواتي 

قدمن صورة مشرقة ونموذًجا مشرًفا 
يُحتذى به سواء في ا`عالم المرئي 

أو المسموع أو المقروء، ويشار إليهن 
بالبنان.

ماذا أضافت لك تجربة العمل التطوعي؟
تجربة  أضافت لي الكثير وغيرت 

بي الكثير.. فمن بعد تجربة العمل 
التطوعي مع «قطر الخيرية» والذين 

أتوجه إليهم بالشكر من خالل مجلتكم، 
الختيارهم لي كسفيرة لمنصات 

التواصل االجتماعي لقطر الخيرية منذ 
عام 2016  تغيرت  لدي الكثير  من ا:مور.

انخراطي في العمل التطوعي من خالل 
العمل الخيري الميداني والتعايش مع 

قصص اqخرين أمور جعلتني أعيد ترتيب 
أوراقي وأفكر في كل خطوة أقدم عليها 

.. تجربة غيـرت من شخصيتي 180 
درجة، فبعدما كانت أمور كثيرة ال تعنيني 
أصبحت أفكر بعمق في اي خطوة أقدم 

عليها.
ومن هذا المحور أود أن اتكلم ايضا 

عن تجربتي ا`ذاعية في تقديم برنامج 
أمنيتي والذي تشرف عليه قطر الخيرية 

ويذاع عبر أثير إذاعة قطر  ، إذ تتمحور 
فكرة البرنامج حول تحقيق أمنيات آالف 
ا:يتام وطالب العلم وا:سر المحتاجة 

في جميع الدول التي يوجد بها مكاتب 
قطر الخيرية ، فأمنيات ا:طفال على 
بساطتها إال أنها أحدثت تأثيرا بالغا 

في شخصيتي، تجربة هزتني من 
الداخل وجعلتني أعيد النظر في رؤيتي 

للعديد من ا:مور ، في الحين الذي 
تنهكنا أمنياتنا الكبيرة والعالم يشهد 

الحروب والصراعات في الجانب اqخر 
هؤالء ا:طفال جعلوني أشعر فعال أن 

الدنيا صغيرة جدا، فمنهم من يطمح 
في دراجة هوائية تمكنه من الذهاب 
للمدرسة أو التنقل، وهناك من يحلم 

بنظارة تساعده على الدراسة، ومن يريد 

غسالة أو ثالجة لمساعدة أمه، هذه 
ا:منيات على الرغم من بساطتها إال 
أنها تحدث فارقا في حياتهم وتدخل 

السعادة إلى قلوبهم .
خالل هذا البرنامج كنت بمثابة  جسر 
التواصل بين تلك ا:منيات وبين أهل 

الخير والعطاء في قطر .ال أستطيع أن 
أصف شعوري كلما شارك المستمعون 

في تحقيق تلك ا:منيات  عن طريق 
رسائل sms أو  الموقع ا`لكتروني، 
تحقيق أمنيات ا:طفال صداه كان 

كبيرا عندي، خاصة أنني قد عاشرت 
أولئك ا:طفال عن قرب من خالل 

تجارب ميدانية مع قطر الخيرية ومنها 
زيارة ا:يتام في بنغالديش إذ شاهدت 

فرحتهم الصادقة بأبسط ا:شياء 
المقدمة لهم، فابتسامتهم كانت 

تلخص كل شيء.وعلى الرغم من ألم 
الفقد إال أنهم يعيشون على أمل .

ما الرسالة التي توجهينها للوالدين 
اللذين يسمحان 8طفالهم باستخدام 

التكنولوجيا في عمر مبكر؟ 
تطرقت لهذا الموضوع مؤخرا وخاصة 

أننا في فترة الصيف وا`جازات، يجب على 
اqباء إدراك خطورة التكنولوجيا الحديثة 

على الطفل، فهي تقتل حس ا`بداع 
لديه، ومن خالل تجربتي كأم أحاول أن 
أبعد أطفالي عنها بطريقة غير مباشرة 
من خالل إدماجهم في دورات السباحة، 
الرسم، الرياضة، أشعر بالحزن لمشاهدة 

طفل يمضي ساعات أمام ا:جهزة 
الرقمية من دون أن يتعلم أو يبتكر أشياء 
أو حتى يعيش طفولته الطبيعية، يجب 

أال ننسى أننا نربي جيال ستعتمد عليه 
قطر في السنوات القادمة، ومن الرائع 

أن نربي جيال مبتكرا معتمدا على نفسه. 

حوار

تبقى ا�ذاعة بمثابة 
المدرسة ا8ولى 8ي 
إعالمي 8نها تعتمد 

بشكل كبير على الصوت



تم اختيارك ضمن  شخصيات أخرى  في 
ملتقى قطريات مؤثرة، ما الذي أضافته 

لك التجربة؟
ال أستطيع وصف شعوري حين تم 

ابالغي بهذا االختيار فقد كان شعوراً 
مختلطًا بالسعادة والخوف من التجربة 
لما تحمله من خطوات هامة ومدروسة 

في مشواري القادم ..
فـاختياري ضمن 6 قطريات مؤثرات في 
قطر كل في مجالها يعني لي الكثير 

، وبمقدار سعادتي تأتي المسؤولية 
الكبيرة لعمل المزيد لمواصلة رسالتي 

الهادفة من خالل محتوى نوعي، راق، 
ويتحلى بالمصداقية، فأنا في النهاية 

أمثل بالدي أمام العالم.

 بين العمل ا�ذاعي ومسؤولياتك 
االجتماعية، هل تجدين الوقت الكافي 

لتمضيته مع العائلة؟
أعشق عملي واحاول أن اقوم به على 
أكمل وجه ... ـ فريق قسم ا:خبار في 

ا`ذاعة هم أسرتي الثانية، ومثل ما ذكرت 
سابقا زوجي متفهم لطبيعة عملي ، 

أحاول أن أوفق بين بيتي وعملي، حتى 
وأنا بعيدة عنهم أظل متواصلة مع 

أوالدي كما لو أنني في البيت، أعوضهم 
فترات غيابي بتخصيص جزء كبير إن 

شعرت ان هناك قصوراً  ..والسفر معهم 
في وقت ا`جازة وتكريس الوقت لهم 

تاركة كل شيء خلفي ... زرعت فيهم 
حس المسؤولية واالعتماد على النفس، 

والتصرف بفطنة في وقت الشدة .

ما هي النصيحة التي توجهينها 
للمقبالت على مجال ا�عالم؟

ا`خالص وحب العمل، التواضع، االستمرار 

في التعلم، والصبر، كما أنصحهم 
بأهمية التدريب ، :نه يصقل الموهبة 
ويضبط ا:داء ويوصل ا`عالمي إلى بر 

ا:مان واالحتراف.

من هو المذيع المفضل أو المذيعة 
المفضلة لديك؟

ا`عالمي القدير عبد السالم جاد اu، فهو 
موسوعة إعالمية كبيرة وله باع طويل 

في ا`عالم وكان لي الشرف أن كنت من 
ضمن من قام بتدريبهم على التقديم 
ا`ذاعي إذ استفدت منه الكثير  وكان 

ال يبخل على أحد بخبرته .. والعديد من 
ا:سماء البارزة في سماء ا`عالم القطري.

طبيعة البرامج التي تجذبك؟
أحب البرامج التي فيها تواصل مباشر مع 
الجمهور وفيها طاقة إيجابية وخّفة ظّل.

ما تقييمك ل�عالم الجديد مقارنة 
بوسائل ا�عالم التقليدية؟

عالم السوشيال ميديا أصبح ركيزة في 
ا`عالم، فلقد باتت شريحة كبيرة من 

الجمهور تتابع وسائل التواصل االجتماعي 
وتصدق ا:خبار التي تنشرها وتعيد تناقلها 

من دون التأكد من مصداقيتها، لذلك 
فأنا أعتبر ا`عالم الجديد سالحًا ذا حدين.. 
ويبقى الضمير المهني محرّكه ا:ساس، 

براز النهضة التي  فالبعض يستخدمه̀ 

تشهدها الدولة في جميع المجاالت 
من خالل التغطيات، التعريف بأماكن 

جذب في الدولة ومشاركتها عبر وسائل 
التواصل االجتماعي التي أصبحت 

أسرع في نقل هذه التفاصيل مقارنة 
بوسائل ا`عالم التقليدية، أما البعض 

اqخر   فيستغل هذه المساحة لنشر ا:خبار 
وا`شاعات دون التأكد منها، وأظن أن 
الحل يكمن في تطوير وسائل ا`عالم 

التقليدية ومزجها بوسائل ا`عالم الجديد. 
من خالل ا`عالم الجديد أقدم رسالة هادفة 

فيها محتوى وطريقة طرح راقية، تضيء 
الجانب المشرق من حياة اqخرين، بحكم 

عملي في مجال ا:خبار فإنني أتعامل 
دائمًا مع أخبار الدولة التي أضع من خاللها 

متابعيَّ في الصورة للتعرف على أهم 
وآخر أخبار الدولة على وجه الخصوص 

والعالم على وجه العموم، إضافة إلى 
طرح بعض المواضيع التي تخص الشارع 
القطري، ومن خالل خبرتي أصبحت أعرف 

ما هي ا:خبار التي يريد المواطن القطري 
معرفة التفاصيل عنها فأقدمها له.

أبرز طموحاتك؟
مهنيــًا هنــاك الكثيــر من ا:حالم 

والطموحــات، وحلمــي أن أحــدث نقلة 
نوعيــة فــي المجــال ا`عالمي من خالل 
توظيــف وســائل التواصل االجتماعي 
بالشــكل الصحيــح والدمــج بين ا`عالم 
الحديــث وا`عــالم التقليــدي، وبالتالي 
تقديــم صــورة راقية ومشــرفة ل�عالم 
القطــري، مــن خــالل مجال تخصصي 

ســوف أبذل قصارى جهدي لخدمة 
وطنــي، هــذا البلــد المعطــاء الذي لم 

يتــوان عــن الدفــع بنا خطوات نحو 
التقدم واالزدهار.

من الجيد أن نحافظ 
على هويتنا مهما تغير 

الزمن وتطورنا، فنحن 
سفراء لبلدنا
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  تحقيق/ أمل كمال
أيام معدودة تفصلنا عن عيد ا8ضحى المبارك، وفي حال قررت قضاء إجازة العيد داخل البالد، فسوف تجد العديد من 

الوجهات الترفيهية والفرص االستثنائية لك ولجميع أفراد أسرتك، من الفنادق التي تقدم ضيافة مميزة والمطاعم التي 
تهدف �رضاء كافة ا8ذواق، با�ضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة ضمن مهرجان صيف 

قطر، لذا فأنت على موعد مع البهجة بكل معانيها خالل أيام العيد. 
”جميلة“ تقدم لكم نبذة عن بعض العروض االستثنائية خالل أيام العيد، وإلى التفاصيل...

فرص ترفيهية وعروض سياحية متنوعة
ا8ضحى

عيد

في قطر

قالت راية المغيصيب، مدير مشروع 
مهرجان صيف قطر، بالهيئة العامة 

للسياحة: «تأتي احتفاالت عيد ا:ضحى 
ضمن فعاليات مهرجان صيف قطر والذي 

تستمر فعالياته ومفاجآته حتى نهاية 
شهر أغسطس. وسوف يكون الجمهور 

على موعد مع مجموعة من ا:نشطة 
والحفالت الترفيهية في المجمعات 

والمراكز التجارية المشاركة في 
المهرجان، با`ضافة إلى استمرار العروض 

والخصومات التي تقدمها الفنادق 
والمحال التجارية المشاركة. 

وتعتبر أيام عيد ا:ضحى وما بعدها 
فرصة للمتسوقين للمشاركة في 

السحب ا:خير والذي سيعلن خالله 

عن الفائز بسيارة المبورجيني هوراكان 
با`ضافة إلى جوائز مادية أخرى».

وقد أبرمت الهيئة العامة للسياحة 
مؤخراً اتفاقًا مع شركة «دير توريستيك 
دويتشالند» السياحية ا:لمانية، وذلك 
للترويج لعروض قطر السياحية وتعزيز 

مكانة قطر كوجهة سياحية ممّيزة، 
وجذب المزيد من الزوار ا:لمان :كثر 
بلدان المنطقة انفتاحًا على العالم. 

ويأتي هذا االتفاق بعد ارتفاع عدد 
الزوار ا:لمان إلى قطر في عام 2017 

بنسبة 22% مقارنة بعام 2016. 
وبموجب االتفاق، سوف تقوم شركة 

«دير توريستيك» بالتوسع في عمليات 
عالمتها التجارية، ديرتور ومايرز فيلتريزين، 

وتعزيز عروضها الترويجية للراغبين في 
السفر إلى قطر خالل الموسم الشتوي 

2018/ 2019. وسوف يتم تعزيز العرض 
الحالي للرحلة اليومية برحالت سياحية 

تمتد أيامًا، كما ستزيد خيارات ا`قامة 
لتشمل 14 فندقًا. 

وقد صرح السيد راشد القريصي، رئيس 
قطاع التسويق والترويج في الهيئة 
العامة للسياحة قائًال: «ال شك أننا 

سعداء بالتعاون مع شريك سياحي في 
قوة شركة «دير توريستيك» ا:لمانية، 

والتي تعرف تمامًا مدى ا`مكانيات 
والعروض التي تزخر بها قطر كوجهة 

سياحية، كما أننا حريصون على التعريف 
بتراثنا وتقديم السياحة القطرية :حد أكبر 

راية المغيصيب: الجمهور على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية



ا:سواق المصدرة للزوار في أوروبا. وهذه الشراكة تأتي استكماًال 
:نشطتنا الترويجية الحالية والمتنوعة والتي تستهدف اجتذاب 

المزيد من الزوار ا:لمان إلى قطر».
ومن المرتقب أن تحظى أعمال ومشاريع البنية التحتية السياحية 
في قطر بدفعة قوية في عام 2019 وذلك حينما يتم تشغيل 

المرحلة ا:ولى من شبكة مترو الدوحة ويَفتتح متحف قطر 
الوطني.

وأضاف السيد ماتياس روتر، المدير العام لشركة «دير توريستيك 
دويتشالند» قائًال : «قطر تُعتبر وجهة سياحية واعدة يمكن 

الوصول إليها بسهولة عبر العديد من المدن ا:لمانية. وال بد أن 
أهميتها سوف تزداد بشكل ملحوظ خالل السنوات المقبلة، وال 

سيما في ظل سعي الحكومة القطرية لمواكبة النمو المتوقع 
في صناعة السياحة بالمزيد من الجهود المتضافرة لجعل تجربة 

الزوار سلسة وممتعة».
وتُسّير الخطوط الجوية القطرية، وهي الناقلة الوطنية لدولة 

قطر والحائزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، 
35 رحلة أسبوعية تربط من خاللها الدوحة بكٍل من برلين 

وفرانكفورت وميونيخ، وهي المدن ا:لمانية الرئيسية. وبفضل 
التسهيالت ا:خيرة في سياسات وإجراءات التأشيرات، قامت دولة 

قطر بإعفاء المواطنين ا:لمان من متطلبات الحصول على 
التأشيرة لدى الوصول، مما يمنحهم حرية الدخول إلى البالد 

ويسمح لهم بقضاء مدة قد تصل إلى 90 يومًا في قطر، سواء 
في رحلة واحدة أو عبر عدة رحالت.

وتستغرق رحلة الطيران من ألمانيا إلى قطر 6 ساعات، ما 
يجعلها محطة توقف جذابة للمسافرين الراغبين في متابعة 
رحالتهم المتجهة شرقًا، فيما يوفر لهم العديد من الخيارات 

لقضاء عطالت نهاية ا:سبوع.

أوريكس روتانا
عيد  حافل  با8نشطة  الترفيهية

قرر فندق أوريكس روتانا االحتفال بعطلة 
عيد ا:ضحى المبارك بمهرجان مليء 
بخبرات الطهي وا:نشطة الترفيهية، 

من خالل عرضه الذي يشمل حجز 
إقامة فاخرة مقابل 750 رياال قطريا، 

ويشمل المزايا التالية: بوفيه ا`فطار في 
مطعم Choices، وجبة غداء محددة 

في مطعم The Cellar، با`ضافة 
إلى عروض الراحة واالسترخاء من سبا 

الفندق.
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أطباق محلية و عالمية بفندق سيتي سنتر روتانا
يقدم فندق سيتي سنتر روتانا فرصة لزواره خالل أيام عيد 

ا:ضحى المبارك، لالستمتاع ببرانش مميز، يقدم من خالله 
مجموعة مختارة من ا:طباق المحلية الشهية وا:طباق 
العالمية والحلويات اللذيذة، وذلك من الساعة 12:30 

مساًء إلى الساعة 4:00 مساًء خالل اليوم ا:ول والثاني 
من العيد.

أما بالنسبة لعشاء العيد، فيمكنك االحتفال بأمسية مميزة 
خالل أيام العيد مع عائلتك وأصدقائك من خالل االستمتاع 

بمجموعة من المأكوالت العربية ا:صيلة مع تشكيلة 
مميزة من الحلويات المختارة من الساعة 6:30 مساًء إلى 
الساعة 10:30 مساًء خالل اليوم ا:ول والثاني من العيد.

وفي سياق متصل أعلن مطعم 
«كلو باربيكيو كراب شاك آند جريل» 

افتتاح أبوابه أمام سكان مدينة 
الدوحة ليقدم لهم تجربة جديدة 
متميزة ومستوحاة من المطبخ 

ا:ميركي، تتضمن باقة من ا:طايب 
الكالسيكية التي يشتهر بها الجنوب 

ا:ميركي.
ويتسع «كلو» لما يقارب 200 

زائر، وتتوزع 38 شاشة تلفاز تعرض 
القنوات الرياضية في رحابه؛ فيما 
يعمل فريق عمٍل ودود ومرح على 

تقديم أرقى مستويات الخدمة. كما 

يقدم المطعم ا:نيق لضيوفه فرصة 
االستمتاع بمذاق مشروباته الشهية 
أثناء ممارسة مجموعة من ألعاب 

ا:ركيد، مثل «بين بول» ولعبة الصيد 
«بيج جيم هانتينج» والبلياردو أيضًا.

هذا وتتضمن قائمة الطعام الغنية 
باقة متنوعة من أشهى المأكوالت 

البحرية مثل أرجل السلطعون 
وأم الروبيان التي تُقّدم مع مرايل 

بالستيكية تسهل للزوار تناول هذه 
ا:طايب، كما بإمكان محبي اللحوم 

االستمتاع بخيارات واسعة كالبرجر 
وشرائح اللحم وا:ضالع المشوية.. وال 

يبخل «كلو» على عشاق الحلويات 
بما لذ وطاب منها، ويقدم لهم 

تشكيلة من الحلويات ا:ميركية مثل 
فطيرة الليمون وكرامبل التفاح.

وفي تعليقه على افتتاح المطعم، 
قال تامر فاروق، المدير العام لفندق 

دبل تري باي هيلتون الدوحة: «يسرنا 
افتتاح الفرع الجديد لمطعم «كلو» 

الرائد في منشآتنا. وسيستمتع سكان 
الدوحة بهذه الوجهة الفريدة من 

نوعها التي تقدم خدمات استثنائية 
ومأكوالت شهية با`ضافة إلى أجواء 

ترفيهية».

احتفل بمهرجان العيد مع لمسات من التراث، وانغمس في 
تجربة الطهي المختارة التي تقدم مجموعة واسعة من 

ا:طباق المميزة، شارك فرحة العيد مع أحبائك مع التمتع 
باستخدام كافة مرافق الترفيه بما فيها المسبح المنعش 
في الهواء الطلق، لذا احجز إقامتك مسبقًا واحصل على 

خصم خاص.. وتتضمن عروض عيد ا:ضحى خصمًا بنسبة 
15% عند حجز أكثر من 7 أيام بالفندق بشكل مسبق، 

وبوفيه إفطار لشخصين.
كما يمكن لزوار فنادق سوق واقف بوتيك بإدارة تيفولي التمتع 

بألذ وأطيب ا:طباق من مطعم أرجان المغربي، كما يقدم 
المطعم لرواده فرصة تذوق الحلوى العربية بشكل مجاني.

 مطعم «كلو» بفندق دبل تري باي هيلتون يقدم لزواره تجربة طعام استثنائية

فنادق سوق واقف بوتيك بإدارة تيفولي.. ضيافة مميزة وأطباق ال تضاهى



فندق فورسيزونز.. ليلة مجانية مع كل ليلتين 
مدفوعتي الثمن 

يقدم فندق الفورسيزونز لزواره خالل أيام عيد ا:ضحى 
المبارك عرضًا عبارة عن ليلة ثالثة مجانية مع كل ليلتين 

متتاليتين مدفوعتي الثمن، ويتطلب االستمتاع بهذه 
الباقة ا`قامة لمدة ثالث لياٍل على ا:قل، ويقدم فندق 

فورسيزونز - قطر إقامة فاخرة في قلب المدينة مع منطقة 
شاطئ خاصة ومرسى حصري، حيث يحوي الفندق 5 

مسابح، مركز سبا مكّونا من ثالثة طوابق يوفر عالجات 
للوجه والجسم وصالونا للتجميل، ونادي لياقة بدنية، كما 

يضم الفندق 9 منافذ لتناول الطعام تشتمل على مطعم 
يقدم المأكوالت اليابانية واqسيوية وآخر إيطالي ومطعم 

يقدم ا:طباق المحلية والشرقية.

ا�نتركونتننتال... غداء فاخر للكبار وأنشطة ترفيهية للصغار 
انضم إلينا بمطعم كورال بفندق إنتركونتننتال خالل أيام 

عيد ا:ضحى المبارك، لتناول وجبة غداء فاخرة تتميز بتشكيلة 
من المأكوالت العالمية والحلويات الشهية وغيرها الكثير. 

وخالل تناولك لوجبة غدائك سيتم العناية بأطفالك الصغار 
من خالل أنشطة مميزة ومسلية مثل الرسم على الوجه 

ونفخ البالونات. وذلك خالل أيام العيد، من الساعة 12:30 
ظهًرا حتى الساعة 4 مساًء.

تجربة  فاخرة بفندق ومنتجع فريج شرق
اصنع ذكريات خالدة خالل عطلة عيد ا:ضحى برفقة ا:قارب 

وا:حباء مع البرانش الفريد من نوعه بفندق ومنتجع فريج 
شرق طيلة أيام العيد، والذي يضم العديد من المأكوالت 

العالمية، إلى جانب تشكيلة مميزة من المشروبات المحلية 
اللذيذة على أنغام الموسيقى الحية، وذلك بمطعم 

الليوان.

إنتركونتننتال ذا سيتي... احتفل مع أحبائك 
استمتع بأجواء عيد ا:ضحى المبارك في مطعم 

ذا سكوير بفندق إنتركونتننتال ذا سيتي، واستمتع 
بتشكيلة من ا:طباق التقليدية والعالمية المفضلة 

لك، انضم إلينا لتناول طعام الغداء أو العشاء واحتفل 
مع أحبائك بعيد ا:ضحى المبارك وذلك خالل أول ثالثة 

أيام من العيد من الساعة 12 إلى الساعة 3 ظهراً.
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إتيكيت

  سندس سالمة 
ا8عياد هي مناسبات مخصصة للمرح واللقاءات العائلية، لكن هذا ال يجب أن ينسينا ا�تيكيت، إليك طرق االلتزام 

بآداب ا8عياد. 

تنظيف المنزل وتجهيزه قبل 
العيد ونثر العطور وإشعال البخور 

`ضفاء الفرحة والبهجة على أجواء 
المنزل، كما يفضل تزيين المنزل 

بفازات الزهور. 

مشاركة ا8طفال فرحة 
العيد وإدماجهم في 

الترتيبات العائلية سواء نفخ 
البالونات الملونة أو تعليق 

الزينة وا:نوار التي ستضفي جًوا 
من المرح والبهجة على البيت. 

مشاركة الطعام مع 
كافة أفراد ا8سرة بسبب 

مشاغل الحياة اليومية قد ال 
تتوافر هذه الميزة طيلة أيام 
السنة حيث يتجمع كل أفراد 

ا:سرة في هذا اليوم، إذ تعتبر  فرصة 
قد ال تعوض بسبب ضغوطات الحياه 

اليوميه. 

العيدية من أكثر ا:شياء 
المبهجة، جميعنا يتذكر العيدية 

التي تلقاها في صغره، حيث 
بقيت ذكرى راسخة في ذاكرتنا 

ووجداننا، والعيدية ال تقتصر فقط 
على ا:طفال، بإمكان الزوج تقديم 

العيدية لزوجته ولو كانت رمزية.

الزيارات احرص على أن 
تكون مدة الزيارة قصيرة 

مراعاة اللتزامات اqخرين. كما 
يستحسن ا`عالم بموعد 

زيارتك لتفادي أي إحراج.

الهدية ينبغي على ا:سرة التي 
تقوم بزيارتها فتح الهدية وأنت 

جالس، ويفضل تقديم شيء منها 
إليك خصوًصا إذا كانت حلوى أو 

كعكاً. 

ارتداء المالبس 
الجديدة المخصصة للعيد 

أثناء استقبال الضيوف، 
و الترحيب  بهم بين الحين 

واqخر  وتوديعهم حتى باب 
المنزل. 

 

إتيكيت
 استقبال

والمناسبات



التهاني في عيد ا8ضحى المبارك
اختلفت طرق المعايدة عن السابق، عادة 

كان الناس يتبادلون الزيارة من دون 
مواعيد، حيث يبدأ ا:قارب مشاويرهم لزيارة 
ا:صدقاء والعائلة. ولكن في ظل التقدم 

التكنولوجي وانشغاالت الحياة اليومية 
وزيادة العائالت الصغيرة أصبح للمعايدة 

أصول جديدة.
يجب أن ترسل قبل قدوم العيد بأسبوع 

حتى تصل إلى الشخص في الوقت 
المحدد، أما إذا كانت التهاني عبر الموبايل 
فأفضل شيء أن ترسل أثناء حدوث الحدث 

وليس قبل العيد بفترة، فيمكن إرسالها 
بعد صالة العيد، :نه الوقت الذي تبدأ فيه 

فرحة العيد.

المعايدة ليلة العيد بالرسائل 
ا�لكترونية

يرسل كل منا رسائل جماعية تحمل 
كلمة واحدة مثل «عيد مبارك» أو عبارة من 

هذا القبيل. ولكن هذه العبارة ال تحمل 
شخصيتك وتظهر الجميع سواسية، 

ا:صدقاء والمعارف والزمالء في العمل 
وا:قارب كلهم يتلقون نفس المعايدة. إذا 

كنت تريد التميز فعليك تصنيف معارفك 
إلى مجموعات: ا:صدقاء المقربون، حيث 

ترسل إليهم رسالة شخصية. الزمالء في 

العمل ترسل لهم رسالة واحدة تحمل 
معاني االمتنان على التعاون في العمل 

والتمنيات بازدهار أكثر وتمنيات أيضا 
بقضاء عطلة طيبة. المجموعة ا:خيرة 

للمعارف الذي يمرون بظروف خاصة، 
مثل المتزوجين حديثا، أو المرضى، أو 

المسافرين، أو من يمرون بظروف الحداد 
وهؤالء ال تتم تهنئتهم بالعيد فهم يمرون 
بحالة حزن ال تسمح بتقبل التهاني، ولكن 

تسمح بنقل التمنيات بجالء همومهم مثال 
وطلب المغفرة والرحمة لمن فقدوا.

استقبال 
الضيوف «فن» 
له قواعد أبرزها 

االبتسامة 
وحرارة 

المصافحة
البساطة والكلمة 
الطيبة واالبتسامة 
وحسن االستقبال 

من ا:خالق العربية وا`سالمية، فعلى الرغم 
من ا`يقاع السريع للحياة إال أن هناك قواعد 
وثوابت ال يمكن التغاضي عنها :نها تمثل 

الخطوط العريضة التي تعبر عن أسلوب 
التعامل مع اqخرين خاصة في المناسبات 

االجتماعية كا:عياد.
وفن استقبال الضيوف في ا:عياد ممارسة 

تضيف لمسة حضارية راقية، وال شك أن 

للضيف مكانة ومنزلة في ا`رث ا`سالمي، 
حيث ورد عن الرسول صلى اu عليه وسلم 

أن إكرام الضيف عالمة من عالمات ا`يمان 
باu واليوم اqخر، فقال: «من كان يؤمن 

باu واليوم اqخر، فليكرم ضيفه».
ل�تيكيت قواعد عديدة ومدارس مختلفة، 

تختلف من مجتمع إلى آخر ومن مكان 
إلى آخر، ويظل الذوق واحترام حرية اqخرين 

ومشاعرهم وعاداتهم من أهم ا:شياء 
المشتركة بين جميع هذه المدارس، وفن 

استقبال الضيف هو من الحاجات المهمة 
في حياتنا، وضروري جًدا أن نعرف كيف 

نستقبله ونودعه، :ن هذا هو الذي يعرفنا 
بأسلوب التعامل مع اqخرين.

والبد قبل التفكير باستقبال الضيف من 
وضع عدة أمور في االعتبار، من أهمها 

نظافة المجلس أو غرفة االستقبال باعتبارها 
عنوان البيت، فعلى ربة المنزل التأكد من 
نظافة كل شيء بدءا من النوافذ وطقم 
الجلوس والستائر وانتهاء بثريات ا`ضاءة، 

قد يرى البعض أن هذه أمور عادية ولكن 
في نظر اqخرين وخاصة الضيوف فهي 

ملفتة لالنتباه وبالغة ا:همية.

المصافحة باليد
تبدأ طقوس 

تبادل الزيارات 
والتهاني بعد 
ذبح ا:ضاحي، 

حيث البد أن 
يكون صاحب 

البيت مستعداً 
الستقبال ضيوفه وهو بهندام العيد وليس 

بلباس النوم، وعلى كل من ينوي زيارة 
ا:هل وا:قارب أن يكون ذلك بعد فترة 

ليست بطويلة، بمعنى ليس بعد صالة 
العيد مباشرة.

وال بد عند المصافحة أن يصافح الضيف 
جميع الحضور بالمجلس ويكون بنفس 

الشعور وا`حساس، فال نسلم على شخص 
بحرارة شديدة وآخر ببرود، بل يكون بنفس 

الشعور واالبتسامة :ن هذا يدخل السرور 
والبهجة في نفوس اqخرين بالتساوي.
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عالقات 

  ترجمة- حنان الغزواني
كشخص واثق من نفسه قد تعتقد أنك تعرف ذاتك تماما. إال أن الحياة بمثابة رحلة مستمرة تتعلم من خالل تجاربها المزيد 

عن القيم والمبادئ ا8ساسية التي تحدد شخصيتك. 

مراقبة التغييرات 
تحديد قيمك ومبادئك ا:ساسية في 

الحياة مسألة معقدة. في البداية، 
نتعلم من آبائنا مبادئهم ا:خالقية التي 
ستحكم مسيرة حياتنا وتصرفاتنا وردود 

أفعالنا، نلتزم ببعضها، وكلما تقدمنا 
في العمر نطور من فكرنا إلى أن نصبح 

أكثر استقاللية، مما يؤثر بشكل مباشر 
على مبادئنا. تعتبر أحداث الحياة بمثابة 
المحرك الرئيسي لتلك التغييرات مثل 

الدراسة، الوظيفة، العالقات، ا:مراض 
أو الحوادث...، كلها عوامل تساهم 

في تشكيل أولوياتنا في الحياة حسب 
مختلف مراحل الحياة. فهذه ا:مور تغير 

من طريقة إدراكنا وتحديد قيمنا، فعلى 
سبيل المثال، وظيفة جديدة قد ترتبط 

بقيم بالغة ا:همية مثل «الصناعة» 
و«ا`بداع»، في حين ترتبط ا:مومة  بـ 

«الحب العائلي» وهذا ال يعني أن أحد 
هذه المبادئ أقل أهمية من اqخر، إال أن 

أولوياتنا فقط مختلفة.

نفسك؟هل تعرف 



توقف وأعد النظر 
متى كانت آخر مرة تجرأت فيها على 

تقييم ذاتك وندمت على شيء فعلته، 
تسرعت في الحكم على شخص أو 

انفعلت أكثر مما ينبغي وتسببت في 
جرح مشاعر من تحب عن غير قصد؟ 

أحيانا نواجه اqخرين بحزم وقوة قد نتجاوز 
فيها المتداول والمتعارف عليه. كبشر 

نستسلم للعاطفة ونتسرع في التصرف 
أحيانا.. توقف وأعد النظر، يمكن أن 

تتصرف بطريقة أفضل وأكثر إيجابية. 
إن القيم هي المعايير  التي تعتمدها في 
اتخاذ قراراتك وضبط مجريات حياتك، فهي 

بداخلك مثل البوصلة التي ستساعدك 
في تحديد أهدافك و توجيه سلوكك.

عزز عالقاتك 
في الغالب نفشل في التواصل بالشكل 

الذي ينبغي مع شخص ال نتشارك معه 
نفس القيم. يعاني ا:زواج من أثر حدة 
الخالف في الطباع والتفكير السلبي 

الذي قد يصل إلى مشاكل تهدد بإنهاء 
العالقة، فعلى سبيل المثال قد يكون 

الزوج  مبدعا ومغامرا، بينما تكون الزوجة 
خجولة وإنطوائية، فالعالقة تبدو مثل الماء 

والزيت.  للتغلب على هذه المشكلة التي 
تهدد حياتهما الزوجية، قرر الطرفان وقاما 
بتحديد أولوياتهما والقيم التي يحبانها، 

النتيجة كانت عكس المتوقع، فالزوج 
كان شغوفا بحب المغامرة واالكتشاف، 

بينما كانت الزوجة شخصية فضولية 
للغاية، على الرغم من الخالف بينهما إال ان 

الفضول كان النقطة المشتركة بينهما، 
بعد ذلك قررا العمل معا على النقطة 

التي تجمع بينهما، ثم أصبحا يريان ا:مور 
من وجهة نظر بعضهما البعض، ووجدا 

القواسم المشتركة أكثر من االختالفات، 
مما أنقذ عالقتهما. في معظم ا:وقات 
عندما نتصادم مع اqخرين، فذلك :نهم 

يروننا مختلفين أو نهدد صورتهم أو نشكل 
مصدر إزعاج لهم بطريقة أو بأخرى، فليس 

من السهل مشاركة وجهة نظر شخص آخر، 
أو محاولة بذل جهد لفهم الخلفية الفكرية 

للتواصل بطريقة إيجابية مع اqخر.

 مواجهة الذات
بالرغم من أنك قمت بتحديد القيم 

والمبادئ الخاصة بك، إال أنك معرض 
لصراع داخلي بين العاطفة والعقل، 

لنأخذ «المصداقية» و «حس الفكاهة» 
كمثال على ذلك، قد يضطر الشخص 

الصريح إلى استخدام الفكاهة `يصال 
رسالة معينة لتفادي موقف محرج. في 

هذه الحالة يصطدم االثنان. وهذا ال 
يعني أن «المصداقية» مجردة من حس 

 الدعابة.
نتفاعل مع ا:مور بالطريقة التي نعتقد 

أنها صحيحة ومناسبة، عندما نتخذ 
قرارات صائبة تتماشى مع مبادئنا، 

نشعر بالسالم والرضا، وندرك أننا قمنا 
بالشيء الصحيح. راحة البال والطمأنينة 

الداخلية، تؤدي بصاحبها إلى التفاؤل 
والطموح الجارف في ا`نجاز والتحقيق.

اكتشف طوق نجاتك
عندما تواجهك المشاكل، ابحث 

عن الحلول في شخصيتك الداخلية، 
القيم  مصدرها  الحقيقية  فالسعادة 

الداخلية التي تشكل شخصية 
ا`نسان الحقيقية. كشفت دراسـة 
في جامعة ميريالند أن ا:شخاص 

الذين يأخذون الوقت الكافـي 
أكثر  على أولوياتهم يكونون  للتركيــز 

فضوًال ومرونة وإبداعًا، ومن ا:رجح 
أن يشعر أولئك الذين لم يدربوا 

عقولهم على التفكير بهذه الطريقة، 
فعندما يخرج الشخص من منطقة 

ا:مان comfort zone ويعترف 
بقيمه، فإن ذلك يعزز قدرته على 

التحمل ويمده بالقوة.

حدد القيم ا8ساسية التي 
تميز شخصيتك

- كن منفتحا وتقبل نفسك واqخرين 
مثلما هم واحترم الرأي المعارض

- كن صادقا مع نفسك واqخرين. 
فمعرفة الذات ال تأتي عن طريق التقّدم 
في العمر واكتساب الخبرة، وإنّما تأتي 

عن طريق التصالح مع الذات والوعي 
الكامل لكّل حركٍة تقوم بها.

- كن خالقا ومبتكرا ـ وتحلَّ بالشجاعة 
لالستمرار في مواجهة مخاوفك 
والتحديات التي تواجهك لبناء 

شخصيتك وفق أسلوبك أنت.
- كن متسامحا مع نفسك واqخرين، 

وصبورا في انتظار ما تطمح إليه.
- االستمرار في تنمية ذاتك وتطوير 

مهاراتك المعرفية.
- حدد أولوياتك في الحياة.
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      بيروت- الريسا معصراني 
بسام فتوح.. اسم لمع في عالم التجميل وصار من النخبة المميزة .. تمكن من صنع شهرة كبيرة لنفسه، كما أطلق 
عالمته الخاصة لمستحضرات التجميل التي تحمل اسمه.. ما يميزه عن غيره موهبته التي تجعل المرأة أجمل بغض 

النظرعن الصيحات الرائجة. ارتبط اسم بسام فتوح بالعديد من أشهر نجمات العرب أمثال اليسا، هيفاء وهبي، نجوى 
كرم وا�عالمية منى أبو حمزة .. بسام يصف نفسه بهذه الكلمات: «الجمال في كل مكان، بما أنني فنان أستطيع 

التقاطه».
لنتعرف أكثر على آخر صيحات وأسرار الماكياج، كان لـ «جميلة» حديث مميز مع خبير ماكياج النجمات بسام فتوح، 

ليشاركنا أسرار الماكياج والخطوات للحصول على إطالالت متألقة طول اليوم وماكياج سهرات أنيق.

بسام فتوح... بصماته جمال بال حدود...

غالف



إلى أي مدى يعتمد بسام فتوح على 
للترويج  التواصل االجتماعي  وسائل 

؟ الجمالية  لمجموعته 
عالم الجمال في تطور مستمر، 

لذلك نعتمد على مواقع التواصل 
أساسي  بشكل  االجتماعي 

تسويقية. كاستراتيجية 
 

ما هي الصيحات الجماليّة المفّضلة 
2018؟ لديَك من موسم ربيع وصيف 

كّل ما هو المع ومضيء فوق العينين 
بالذات، فظالل العيون الملّونة باتت صيحة 

رائجة على عكس اqيالينر الذي خّف بريقه. 
أذكر أيضًا كّل ما هو معدنّي أو المع على 

الشفتين، إضافًة إلى البشرة المتوّهجة.

شاهدنا إطالالت جمالية مختلفة   
لدوجا حجازي الوجه ا�عالني لخبير 

التجميل بسام فتوح ، ما المميز 
فيها؟

بانجيلينا  المّلقبة  حجازي  دوجا 
العرب ليست بحاجة إلى أي مجهود 
لتشبهها حتى بوجه خال تمامًا من 

مساحيق التجميل ، فمالمحها  أوحت 
لي  بتطبيق أنماط متعددة من 

 ، الثقيل  الماكياج السموكي الشتوي 

 ، ، العرائسي، البسيط  البرّاق،البرونزي 
النيود، الريترو والعديد غيرها . في كل 
الحمالت االعالنية تظهر دوجا بستايل 
مختلف ومتجدد، فهي خبيرة الموضة 

وأم  وفنانة  وممثلة  اوالفاشينيستا 
لولدين . باختصار دوجا من الجميالت 

اللواتي عرفن بسحر جمالهن الشرقي 
الغربي. الجمال  وجاذبية 

هل تعتبرها منافسة للنجمات من 
وهبي؟ هيفاء  بينهن 

دوجا لفتت االنظار بجمالها الصارخ 
واعتبرت من أجمل نساء العالم 

وهي من الحسناوات المميزات على 
 . الفنية  الساحة 

دوجا حجازي «انجيلينا 
جولي العرب » متألقة 
دائماً بكل ا�طالالت...
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ماذا عن عروس بّسام فتوح، هل تتّبع 
قاعدة معيّنة في ماكياج العروس؟ 

ا:ولويّة بالنسبة لي هي العروس نفسها 
وما يليق بها ويجعلها تبدو أجمل، بغّض 

النظر عن الصيحات والمواسم. ا:هّم 
أن تبدو فاتنة وأقرب إلى الطبيعّية، 

وأن أستخدم ا:لوان الحياديّة ا:ساسّية 
تليق  أبديّة  إطاللتها  لتكون  الكالسيكّية 

بكّل المواسم والسنين، حتى لو أضفت 
صغيراً. عصريًّا  تفصيًال 

الكونتورينـغ  صيحــة  أن  الحظنا 
خفت وهجها في الفترة ا8خيرة؟ ما 

رأيك بذلك؟
نعم، لم يعد هناك مبالغة في 

استخدام الكونتورينغ بعد أن وصل 
مفهومه إلى جميع النساء. في الواقع، 

ا`فراط في الكونتورينغ ليس با:مر 
اليوم يستعيد موقعه  الجميل، وهو 

ا:صلّي بأن يستخدم بشكٍل طبيعّي 
غير مبالغ به.

ما هو الخطأ الشائع الذي ترتكبه 
الماكياج؟ العربيّة عند تطبيق  المرأة 

با`جمال، تدمج المرأة العربّية ا:لوان بشكٍل 
خاطئ، فتكون مثًال بعض ا:جزاء في الوجه 

غير مغّطاة بكريم ا:ساس بالكامل. 

تحلم السيدات بالحصول على 
إطاللة النجمات. ما هي الطريقة 

والحصول  الماكياج  لتطبيق  المثالية 
متجانسة؟ بشرة  على 

النصيحة ا:هم دائمًا للحصول على 
بشرة بلون متجانس هي اختيار كريم 

ا:ساس الصحيح الذي يناسب طبيعة 
البشرة وملمسها ولونها، فاختيار القوام 

المناسب للكريم مهم جداً بقدر اختيار 
اللون المناسب. عند تطبيق الماكياج 

من المهم استخدام فرشاة الماكياج 
المخصصة لتطبيق كريم ا:ساس 

أو االعتماد على اسفنجة بيوتي بلندر 
لضمان توزيع الكريم بشكل متجانس 

والحصول على تغطية كاملة.

ماهي الطريقة ا8سهل لتحويل 
ماكياج نهاري إلى مسائي أنيق؟
يمكن ذلك من خالل ثالث خطوات 

بسيطة: أوال تركيب الرموش المستعارة 
المناسبة،  بالنسبة لماكياج العيون 

يمكن المحافظة على لون الظالل مع 
رسم محدد العينين على الجفن ا:على 

فيمنح ا`طاللة جاذبية أنيقة، وأخيرا 
تطبيق لون أحمر شفاه أقوى.

 من هي ملهمتك الدائمة؟
هيفاء وهبي ال تزال ملهمتي وتشّكل 

إلهامًا لي بالجمال والحضور والشخصية.

ما هو أفضل منتج ماكياج لديك؟
منتج «بلور كيت» هو مزيج منسق بعناية 

من ظالل مدمجة لتحديد المعالم، 
يعطي اللون البرونزي ويبرز الضوء.

ا�فراط في الكونتورينغ 
ليس با8مر الجيد

غالف





        جمال العدواني 
ال يزال المسلسل الدرامي «مع حصة قلم » يتربع على عرش ا8عمال الخليجية بعدما حقق نجاحًا كبيراً تجاوز التوقعات. وبالرغم من نجاحاتها 
إال أن القديرة حياة الفهد تعترف بأنها قد حوربت بشراسة من أصحاب القلوب الضعيفة، التي تُكن لها الحقد والحسد. إال أنها وبعزيمة قوية 

قد واجهت كل التحديات لتتربع على قمة النجومية من خالل حضورها القوي على الشاشة.  في هذا الحوار تتحدث النجمة الكويتية حياة 
الفهد لـ جميلة عن أبرز تفاصيل العمل «مع حصة قلم» الذي خاضت به السباق الرمضاني لعام 2018.

حياة الفهد  في لحظة بوح:

الكل أثنى على نجاح وتميز 
مسلسلك الرمضاني يا أم سوزان 
لهذا العام فما سر نجاحه بشكل 

وكبير؟ ملفت 
يعود الفضل إلى اu سبحانه وتعالى 

أوال، ومن ثم إيماني بموهبتي وبالفريق 
الذي عملت معه منذ البداية حتى ظهر 

العمل إلى بر ا:مان، وحصد كل تلك 
النجاحات، فاليوم وبشهادة النقاد 

وا`عالم يعتبر مسلسل «مع حصة قلم» 
ا:ول من ناحية عدد المشاهدات التي 
سجلها عبر اليوتيوب، حيث تجاوز أكثر 
من مليون و 400 ألف مشاهدة، وهذا 

بحد ذاته نجاح وتميز لعمل محلي يحصد 
المركز ا:ول عربيا.

بالرغم من مسيرتك المتألقة إال أنك قد 
حوربت بشراسة ما تعليقك ؟

نعم، أعترف بأنني قد حوربت بشراسة 
وبقسوة لكي يكسروني، لكن لم تتحقق 
أهدافهم، ومهما قالوا أو فعلوا فجمهوري 

هو من يدعمني ويقف بجانبي، ونجاحي 
أهديته لكل جمهوري بمختلف شرائحه.

 يصنف عملك هذا العام على أنه 
كوميدي أم درامي؟

العمل ليس كوميديًا، لكن ا:حداث 
تجعلك تبتسم أحيانًا، فالقصة تتمحور 
حول امرأة تعاني من مشكلة النسيان، 
مما يضطرّها إلى االحتفاظ بقلٍم وورقة 

من أجل تدوين أبرز ا:حداث التي تحصل 
من حولها؛ الكل يريد السطو على 

ممتلكاتها، وهذا ما تسَبب لها بمشاكل 
مع اqخرين، لذا تقرّر العيش مع الورقة 

والقلم، :ن من دونهما ال تعرف ماذا 
تفعل وكيف تتّصرف.

 هل هناك احتمال لتقديم جزء ثان 
المقبل؟ العام  للمسلسل 

 تلقيت كثيراً من االتصاالت وا`شادات 
الثاني من  الجزء  تطالبني بتقديم 

المسلسل، لكن أنا ضد تقديم أجزاء 
متعددة :ي مسلسل، حتى يحافظ 

العمل على نجاحه وعدم مقارنته 
بالجزء ا:ول.

نجوم

حوربت بشراسة لكن جمهوري يدعمني



 أعشق التراث والزمن الجميل  
 ماذا عن تفاعل الجمهور مع أحداث 

المسلسل؟
بصراحة فاق  توقعاتي، ووجدت تفاعًال 
كبيراً يثلج الصدر سواء من االتصاالت 

من داخل أو خارج الكويت، أو السوشيال 
ميديا. وu الحمد من خالل هذا العمل 

استطعت أن أمزج بين العديد من 
القضايا والمشاعر ا`نسانية، بين 

الضحكة والدمعة فإلى جانب الحبكة 
التراجيدية هناك مواقف كوميدية، :ن 
حالة النسيان مضحكة ومبكية أحيانًا، 

وأحرص أن تالمس أعمالي مشاعر الناس 
ونبض الشارع ليس الكويتي فقط بل 

الخليجي ككل، وأن أكون قريبة من 
معاناتهم ومشاكلهم اليومية، وأيضا 

أن أظهر بطبيعتي.

تحتضنين  بأنك  كثيرا  نسمع 
المواهب الفنية الشابة في أعمالك، 

حدثينا عن ذلك؟
نعم هم أوالدنا وبحاجة إلى الدعم 

والتشجيع وبث روح الحماس والتنافس 
فيهم، :ن العمل إذا اعتمد على 

والمخرجين  الكتاب  من  المخضرمين 
الشباب  سيأخذ  فكيف  والممثلين، 

فرصته، نحتاج إلى دماء جديدة وأفكار 
المتقّدمة  الشباب  مختلفة، وإلى نظرة 
:مور الحياة، خصوصًا في ظل االنفتاح 

الذي نعيشه في ظل السوشيال ميديا 
التكنولوجية. والثورة 

فعلى سبيل المثال خالل هذا العمل 
المخرج مناف عبدال فاجأني بموهبته 

ا`بداعية في ا`خراج حيث أظهر ثوبا 
جديدا في الدراما واستطاع أن يقدم 

العمل بصورة مختلفة ساهمت في 
المسلسل. نجاح 

يالحظ أن معظم أعمالك الدرامية 
تتغير فيها الوجوه الفنية المشاركة، 

ما السر في ذلك؟
تغيير الوجوه المشاركة في أعمالي 

أراه شيئا إيجابيا ومهما ومفيدا ويضيف 
للعمل، حتى ال تتكرر الوجوه ويكون 

ا:داء والروح متشابهة ل<عمال 
السابقة.

بعد مسيرتك الفنية الحافلة 
بالنجاحات هل هناك فنانات ال تودين 

العمل معهن في مسلسالتك؟
هناك أكثر من ممثلة ال أفضل العمل 

معهن :نهن لن يضفن لعملي الفني 
شيئا، :ني وباختصار ال أعترف بفنهن.

ما سر تعلقك الدائم با8عمال 
الخليجية؟ التراثية 

أنا من العشاق الدائمين ل<عمال 
التراثية، :ن الجمهور الخليجي 

متعطش أكثر لها، لمعرفة كواليس 

نحتاج إلى دماء جديدة 
وأفكار مختلفة
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نجوم

هناك أكثر من ممثلة ال أفضل 
العمل معهن، 8نني وباختصار 

ال أعترف بفنهن 

الزمن الجميل، أعشق التراث وليس 
فقط على مستوى ا:عمال الدرامية، 

فأنا أحن كثيرا إلى أيام زمان بكل 
تفاصيلها.

 تم تكريمك في مهرجان نجوم الفن 
وا�عالم الذي أقيم مؤخرا في الكويت 

فكيف وجدت ذلك؟
بتقديرهم لمسيرتي  فرحت جدا 

الفنية وبتكريمي في هذا المهرجان 
المميز والراقي بحضور السيد  الفني 

فواز مبارك الحساوي وكافة القائمين 
عليه. ل<مانة سعدت جدا بأن أكون 

معهم هذا العام بعد تواجدي 
معهم منذ السنة ا:ولى للمهرجان 
الذي يعتبر مناسبة فنية ناجحة على 

الخليج. مستوى 

ما أكثر مشهد «هزك من الداخل» أثناء 
تصوير مسلسلك؟

مشهد دخولي للسجن، حيث صعدت 
على مركبة خاصة ليتم نقلي إلى 

السجن المركزي للنساء، وبصراحة كان 
أكثر مشهد مرعب صادم وأليم، لدرجة 

شعرت بالغثيان ، سيارة الشرطة كانت 
تجربة مرعبة ومخيفة بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى.

ابتعدت عن ا8ضواء بعدما انتهيت 
من تصوير المسلسل بسبب تعرضك 

لوعكة صحية.. فكيف صحتك ا|ن؟
الحمد u تجاوزت أزمتي الصحية، 

وتعافيت تماما، حيث كنت أعاني من 
أوجاع على مستوى الركبة والزمتني 

طوال التصوير وتحملت كل اqالم في 
سبيل إنجاز العمل بوقته، وبالمناسبة 

مرضي كان مناسبًا للشخصية.

يقال إن عملك يخاطب النخبة فقط؟
هذا كالم غير صحيح ومردود عليهم، :ن 

عملي يخاطب كل شرائح المجتمع، 
فجمهوري هم النخبة بمختلف ا:عمار.

ما هي أبرز العقبات والصعاب التي 
واجهتموها أثناء تصوير العمل؟

مع ا:سف واجهنا الكثير من المصائب 
والكوارث كادت تُنهي العمل، لكن الحمد 

اu تجاوزناها بنجاح، :ننا كنا نعمل بروح 
الفريق الواحد بكل حب وتفاٍن وتضحيات 

إلى أن ظهر العمل إلى بر ا:مان.

الجمهور الخليجي متعطش 
ل$عمال التراثية





       أمل كمال
صنع الفنان اللبناني ماريو كرم لنفسه بصمة خاصة في عالم الفن من خالل رصيد فني نوعي شمل العديد من ا8غاني والفيديو كليبات 

التي حققت نجاحا وانتشاراً واسعًا مثل «ا� يهديكي» و«على عيني وعلى راسي» «ساكنة فيِّي» و»كوني إلو» .. كما طرق أبواب التواصل 
االجتماعي بقوة من خالل أغنية «بحلم» وغيرها.  في حوار خاص ماريو كرم، يفتح قلبه لـ«جميلة» ليتحدث عن فنه وحياته الخاصة، رؤيته 

للحركة الفنية ورأيه في برامج المواهب، وغيرها من ا8مور التي يتحدث عنها للمرة ا8ولى.

بخطوات مدروسة وأعمال متميزة
الفنان اللبناني ماريو كرم: انتظروني بعمل جديد ومختلف كليا! 

حدثنا عن بداية مشوار ماريو كرم الفني ؟
البداية كانت منذ 16 عامًا، وفي 

عام 2013 أصدرت أول عمل فني 
تحت عنوان «ساكنة فيِّي»، وخالل 
عام 2018 أطلقت «كوني إلو» 
كلمات نزار فرانسيس، وألحان رواد 

رعد، توزيع داني حلو، وإخراج المبدع 
فادي حداد، والحمد u القت ا:غنية 

إعجاب الجمهور بعد بثها عبر مختلف 
ا`ذاعات اللبنانية، وكذلك العربية 

وحول العالم.

ما هي المحطة الفنية ا8برز في 
مشوارك الفني؟

أعتبر أغنية «كوني إلو» نقلة نوعية 
في مسيرتي الفنية، فكاتب كلمات 

ا:غنية هو الشاعر المعروف نزار 
فرانسيس، الذي غنى من كلماته 

فنانون كبار مثل ماجدة الرومي 
وملحم بركات ونجوى كرم وغيرهم 

من ا:سماء اللبنانية الكبيرة في عالم 
الغناء، والتعامل مع الملحن المبدع 

رواد رعد أضاف الكثير ل<غنية.

ما هي أقرب ا8لوان الغنائية الى 
قلبك والتي تحّب تقديمها؟

أفضل الطرب الشعبي، وخامة صوتي 
تؤهلني لتقديم كافة ا:لوان الغنائية، 
وحاليًا أنا بصدد التحضير لعمل جديد 
سوف يرى النور خالل فصل الخريف، 

وأعد جمهوري بأن يكون مفاجأة 
ومختلفا تمامًا عن أعمالي السابقة.

نجوم

النجومية الحقيقية ال تتحقق 
بين ليلة وضحاها 



هل تستهويك برامج المواهب مثل 
«آراب آيدول» و«ذا فويس» وغيرهما؟

أشاهد تلك البرامج، ولكنها «ال 
تستهويني»، وأفضل لو تم تقديم 

برنامج نوعي واحد الكتشاف المواهب 
كبديل لكل تلك البرامج، التي بمجرد 

انتهاء موسمها ال نعود نرى المواهب 
التي ظهرت فيها، فبرنامج مثل 

«استديو الفن» ساهم في تقديم 
كبار الفنانين للساحة الفنية مثل 

نجوى كرم ووائل كفوري وغيرهما من 
ا:سماء التي لمعت في سماء الفن، 

أما البرامج الحالية فلم نر منها نجمًا 
واحداً سطع اسمه بشكل يتناسب مع 
جماهيريتها.  فبعض المواهب تمتلك 

أصواتًا جميلة ال تستمر عقب انتهاء 
البرنامج... االستمرارية تحتاج إلى 

الجهد والتعب، :ن النجومية الحقيقية 
ال تتحقق بين ليلة وضحاها.

اليوم هو عصر ا:غنية، فبمجرد أن 
يستمع الجمهور :غنية وتحوز على 

إعجابه، تبقى تلك ا:غنية راسخة في 
ذهنه، وهنا يجب على الفنان أن يقدم 

بعدها أغاني على نفس مستوى ا:غنية 
ا:ولى التي المست قلب الجمهور، 

وفي رأيي، على الفنان أن يقّدم أغنية 

جميلة كالمًا ولحنًا لترسخ في أذهان 
الناس، فهذا أفضل بكثير من تقديم 

أغنية تكتسح الساحة الفنية لفترة 
قصيرة وبعدها يزول صداها بسرعة.

بعيدًا عن أضواء الشهرة والفن، كيف 
توازن بين حياتك العملية والمجال 

الفني ؟ 
بالنسبة لي المشوار الفني والعملي 

مثل الهواية، فقد درست إدارة أعمال 
وأعمل بهذا المجال بشغف كبير، 

ونفس ا:مر بالنسبة للمجال الفني.

ماذا عن ماريو ا8ب؟ 
أجمل نعمة في حياتي هما ابنتاي، 
فقد أعطتا لحياتي طعمًا مختلفًا، 
وكل ما يشغلني حاليًا هو جعل 

مستقبلهما أكثر أمانًا.

2018 كانت حافلــة  سنــة 
النجاحات من  بالعديـد 

أعتبر 2018 سنة خير علي على 
المستويين العملي والشخصي،  
فأغنية «كوني إلو» حققت نجاحًا 

ملحوظًا والقت إعجاب الجمهور، كما 
قمت بإحياء عدد من الحفالت والتي 

حضرها عدد كبير من جمهوري، با`ضافة 
إلى تواجدي مع عدد من النجوم الكبار، 

أما على المستوى الشخصي فقد 
رزقني اu بابنتي الثانية والتي تبلغ من 

العمر حاليًا عدة شهور.

برامج المواهب 
«ال تستهويني»!

«كوني إلو» نقلة نوعية في 
مسيرتي الفنية
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نجوم

وّقعت   الممثلة   التركية   هازال   كايا،  عقًدا   مع   وكالة  
 أميركية   تدير   أعمال   أهم   نجوم   الواليات   المتحدة  

 ا:ميركية،  من   أبرزهم    أنجلينا   جولي   وجوني   ديب  
 لتدير   أعمالها،  ولتؤّمن   فرص   عمل   لها   في   أميركا . 

وتحظى   هازال   كايا،  بشهرة   عالمية   واسعة   في  
 الواليات   المتحدة   ا:ميركية   كممثلة   رومانسية  

 محبوبة،  منذ   عرض   مسلسلها « فريحة»   قبل  
 سنوات   طويلة . 

يُذكر   أنّ   جميع   النجوم   ا:تراك   يحلمون   بغزو  
 هوليوود   من   أبوابها   الواسعة   كأبطال   صف   أول . 

هازال كايا بهوليوود قريبًا

تواجد   الفنان   اللبناني   فادي   حرب   في   احتفال   الالعب   االسباني   سيسك   فابريغاس  
 بزواجه   من   اللبنانية   الجميلة   دانييال   سمعان   والذي   عقد   في   ايبيزا،   وكان   الحفل   من  

 تنظيم   شركة   ماين   ل<عراس   وااليفنتس . 
والتقى   فادي   في   الزفاف   بنجوم   نادي   برشلونة   لكرة   القدم   العالميين   مثل   ليونيل  

 ميسي   وزوجته   ولويس   سواريز   وزوجته   وكارلوس   بيول   وغيرهم   من   الالعبين  
 با`ضافة  إ لى   الفنانة   إليسا   التي   تواجدت   أيضا   لتحتفل   مع   صديقتها   دانييال . 

ونشرت   أنطونيال،  زوجة   الالعب   ميسي،  فيديو   للعروس   والمدعوين   وهم   يرقصون  
 على أغنية   «حبيبي   وال   على   بالو»   للفنان   المصري   عمرو   دياب.   وانتشر   الفيديو  

 بشكل   كبير، إذ   علق   المتابعون   على   تمّسك   دانييال   بأصولها   العربية   واللبنانية، 
 خصوصاً   حتى   في   زفافها   الذي   يضم   نجوما   من   كل   بلدان   العالم . 

ما الذي جمع بين الفنان فادي حرب ونجم 
كرة القدم سيسك فابريغاس في ايبيزا؟

إليسا توجه رسالة مؤثرة لمحبيها 
أثار   خبر   إصابة   النجمة   اللبنانية   إليسا   بمرض   السرطان   صدمة   عدد   كبير  

 من   النجوم  ،  الذين   عبروا   عن   تضامنهم   معها   ومساندتهم   لها   في  
 محنتها   الصحية . وقد   علقت   الفنانة   اللبنانية   مايا   دياب،   عبر   صفحتها  
 الرسمية   بموقع « تويتر»   على   كليب  «إلى   كل   اللي   بيحبوني»   قائلة  :  

«وعيت   اليوم   ع   كليب   إليسا   الجديد،  اللي   بيحكي   عن   خوضها   معركة  
 سرطان   الثدي،  فيلم   مؤثر   جدا   من   امرأة   حقيقية   غير   متزلفة،  عانت   ولكن  

 بقيت   إليسا   القوية» . وكتبت   النجمة   سميرة   سعيد   من   خالل   صورة  
 نشرتها   على   صفحتها      على   تطبيق   انستغرام  :  «نمر   بمحن   كبيرة   في  
 حياتنا   عزيزتي   لكن   دائماً   البقاء   ل<قوياء  ..  وأنِت   قوية   بإرادتك   وبحبك  

 للحياة   وبحب   جمهورك   لك  ..  هو   عدو   شرس   وأنت   أشرس   وأقوى» . وقد  
 كشفت   إليسا   عن إصابتها   بسرطان   الثدي   وشفائها   منه   من   خالل  

 كليبها   الجديد،  شارحة   رحلة   إصابتها   بالمرض   وشفائها   منه . 



«إفيان»   تختار   جويل   ماردينيان   سفيرة   لها   في   الشرق   ا8وسط

Jamila/ August 2018

أعلنت «إفيان»، العالمة التجارية الرائدة على مستوى العالم في 
تعبئة أجود المياه المعدنية الطبيعية، تعيين جويل ماردينيان، 

خبيرة التجميل الشهيرة، سفيرة لعالمتها التجارية في منطقة 
الشرق ا:وسط. وبهذه المناسبة، قال فرانك إسكويديه، مدير 

تسويق لدى «إفيان» فولفيك العالمية: «تمّثل جويل ماردينيان 
كافة القيم التي تفخر بها عالمة «إفيان» وهي شخصية ملهمة في 

نظر الكثيرين. فتصميمها وإصرارها على تبني نمط حياة صحي 
يتناسب بصورة مثالية مع رؤية عالمتنا التجارية وأهدافها. واستكماًال 

لثقافة «عيش بروح الشباب» التي تنتهجها «إفيان» وتهدف إلى 
تمكين الجميع من إعادة التواصل مع روح الشباب لتبني رؤية 

جديدة ومتفائلة ومنفتحة تجاه الحياة، نثق تمام الثقة بأن جويل 
هي الخيار المثالي لتعزيز حضورنا في المنطقة».

خطفت   المطربة   الفلسطينية   لينا   صليبي   قلوب   جمهورها  
 العربي   بأجدد   أغانيها   المصورة   »في   محل»..  وا:غنية   هي  

 عبارة   عن   النسخة   العربية   ل<غنية   ا`نجليزية   المشهورة  
 «أوڤر   ذا   رينبو »   والتي   كتبت   للفيلم   «  ساحر   أوز»   عام  

1939 ،   و قامت   بغنائها   الممثلة   جودي   جارالند   في   دورها  
 البطولي   «كدوروثي   چيل» .  ويعرض   الفيديو   كليب  

 بطريقة   فنية   مقارنة   بين   عالم   الخيال   والطفولة،   والواقع  
 القاسي   للحصار   في   ا:راضي   الفلسطينية   المحتلة . 

صليبي لينا  الفلسطينية 
تتحدى الحصار بالفن

لم   يكن   مستهجنا  
 مراهنة   إدارة   مهرجان  

 جرش   للثقافة  
 والفنون   في   دورته  

 الثالثة   والثالثين   على  
 الفنان   العراقي   محمد  

 الفارس   واختياره  
    ليكون   أحد   أبرز  

 النجوم   المشاركين  
 بالمهرجان   على  

 المسرح   الجنوبي  
 وهو   المسرح   الذي  

 احتضن   عمالقة  
 الغناء   العربي،   علماً  

 بأن   الفارس   حقق   نجاحات   في   العديد   من   أعماله   الغنائية   ،   ليتوج  
 مشواره   الفني   من   خالل   عمله   الغنائي   الذي   القى   انتشارا   عربيا  

 واسعا «    حبك   يدق   بالراس    » إذ تخطى     عدد   مشاهدات   العمل   حاجز  
 الربع   مليار   مشاهدة   على   موقع   يوتيوب . 

تألق  محمد الفارس  في مهرجان جرش 2018

الفنان الدوزي يتصدر تصنيف «فوربس» 
تمكن نجم ا:غنية المغربية عبد 

الحفيظ الدوزي، من تصدر قائمة مجلة 
فوربس العالمية :كثر النجوم العرب 

شهرة مؤخًرا ممن تمكنوا من الوصول 
إلى العالمية، حسب تصنيف المجلة 

ا:ميركية ا:شهر لعام 2018.
 واعتبرت المجلة أن تسجيل أغنية 

«الموجة» :كثر من 31 مليون 
مشاهدة في يوتيوب، واختياره من 

لدن شركة كوكاكوال لغناء النسخة 
المغربية من ا:غنية الرسمية لكأس 

العالم 2018، بمشاركة النجم 
العالمي جيسون ديرولو، وتعاقده مع 

شركة االتصاالت الصينية العمالقة 
(Huawei) ليكون سفيراً لعالمتها 

التجارية في المغرب   دالئل على   تربع 
الدوزي على عرش ا:غنية المغربية 

لهذا العام . 



 تجمع  بين الكالسيكية و العصرية
إطاللة ملكية بتوقيع إدوارد أرصوني لخريف وشتاء 2018 - 2019

من عاصمة الجمال باريس وبلمسات ملكية وتفاصيل جذابة، كشف المصمم إدوارد أرصوني عن مجموعة فساتين خريف وشتاء -2019/2018- تحت عنوان 
«L’armonia».  اتسمت المجموعة بطابع ملكي كشف عن أناقة المرأة العربية بأنامل مبدعة وأسلوب فخم يناسب  المناسبات الخاصة والرسمية ، حيث 
شملت العديد من التصاميم وا8لوان والخامات القوية والمنسوجات المريحة المصنوعة من ميكادو، بروكار، كريب، الدانتيل، الجاكار والقليل من الريش 

التي تضمن للمرأة أناقة  مميزة وإطاللة تمزج  بين الرقة و ا8نوثة، بحيث يمكن أن تظهر كـ « الديفا » الملكة أينما حلّت.

أزياء





تألقي بالحرير والجاكار
 من أهم الخامات التي تم استخدامها في المجموعة الحرير الثقيل، والجاكار، با�ضافة الى 
الساتان ، أما ا8لوان فتراوحت بين ا8سود، ا8زرق، الفوشيا الداكن، الذهبي، البنفسج، االحمر، 
وا8وف وايت، وأما  التصاميم ،  فقد شملت تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الفساتين الطويلة 

والقصيرة، وبين الواسعة والضيقة. 

أزياء



كالسيكية وعصرية
تنوعت  التصميمات ما بين الضيقة  التي تظهر جاذبية االنثى وجمالها، والتصميمات الواسعة  

التي تمنح المرأة الكثير من الفخامة والرقي وتضفي عليها لمسات من وحي فساتين  ا8ميرات.. 
للباحثات  عن أزياء  مميزة و غير تقليدية  اخترنا إليِك هذه المجموعة التي تعتبر مزيجًا بين 

الكالسيكية و العصرية .
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مجوهرات

علي بن علي للساعات والمجوهرات.. موعد مع الفخامة
إعداد: حنان الغزواني 

تواصل «علي بن علي للساعات والمجوهرات» استيعاب عاشقات المجوهرات الفاخرة في السوق 
القطري من خالل آخر ما ابتكرته كبرى الدور العالمية المتخصصة، وفي هذا العدد نقف عند آخر ما 

أبدعته «بوتشيالتي» ا�يطالية و «Garrard» و «ميسيكا» الفرنسية التي تثير فينا الحنين إلى ليالي 
 .«Graff» ا8نس وسحر الشرق! با�ضافة إلى تشكيلة خواتم الزفاف من

تشكيلة بوتشيالتي الجديدة بوحي من التراث ا�يطالي

Graff خواتم زواج  راقيه من

كشفت دار المجوهرات الفاخرة بوتشيالتي عن أحدث 
إبداعاتها في مجموعات ساحرة خالل أسبوع باريس 

للهوت كونور، وتميزت القطع المصممة 
بإتقان ببراعتها وتفاصيلها المستوحاة 

من تقنيات الدار، وبلمسة صناعها 
المهرة الذين يقومون بنحت الذهب 
ليبدو أشبه بقماش الساتان أحيانا 

أو الدانتيل أحيانا أخرى.
وفي هذه المجموعة تستمر بوتشيالتي في إبهار عشاقها 

من خالل تصميمات مستلهمة من التفاصيل المعمارية 
الدقيقة في معالم فينيسيا التاريخية بإبداع غير مسبوق 

في نحت وتفريغ الذهب لتقديم تكوينات ذات تفاصيل من 
الجمال والفخامة الخالدة.

خاتم الزواج هو القطعــة ا:هم التي ال يمكــن الــملل منهــا، تستغرق 
أنه  جيــداً  تعــرف  :نـهـا  الــخاتم  هــذا  الختيــار  الوقت  من  الكثيــر  العروس 

المستقبل. في  المقبلـة  إطــالالتها  كــل  فــي  ستصاحبهــا   قطعــة 
اليوم نعرض لِك بعًضا من أجمل خواتم الزواج من دار المجوهرات 

.Graff الراقية



 Garrard تواصل دار
إرثها الغني الخاص 

بتصميم المجوهرات 
الياقوتية بإصدار قطعة 

بروش نادرة ورائعة 
الجمال من الياقوت 

ا:زرق الملكي البورمازي 
عيار 118,88 قيراط، 
والتي تجسد من خالله بصمة وحرفية صائغ 

المجوهرات جيرارد.
 II بالتزامن مع حفل تتويج الملكة اليزابيت

في يونيو 2018، استأنفت دار جيرارد تاريخها 
المجيد بطرح قطعة بروش فريدة تجسد التوقيع 

التقليدي للدار، والتي تشمل حبة ياقوت أزرق 
بحجم نادر يصل وزنه الى 118,88 قيراط، ذات 

جمال استثنائي ومحاطة بأحجار ا:لماس. 

رفعت دار ميسيكا باريس
النقاب عن تصاميم من أحدث 
مجوهراتها الراقية، وهي طقم 

«Starry Night“ التي ُصّممت 
من وحي حكايات ألف ليلة وليلة.

 Starry Night يخطف عقد
ا:لباب ببريق 193 ألماسة 

بيضاوية، يُحيط ببعض منها 
فصوص ألماس صغيرة. ساهمت 

طريقة رصف ا:حجار بإضفاء 
جاذبية خيالية على التصميم، 

بحيث يتنّوع إيقاع ا:حجار 
البيضاوية والدائرية عمداً ليخدَم 

الشكل. والملفت أّن هذه التحفة 
الفنّية ُصّممت بالكامل في 

مشاغل ميسيكا، إذ انكّب صائغو 
المجوهرات ومرّصعو ا:حجار على 
العمل لمّدة 560 ساعة `كمال 
هذه القطعة التي تليق بملكة.

 Arabian Nights ميسيكا تتألق بتشكيلة
س

أحدث من
طقم ي

ممّممت ممتي ُص ُ
وليلة. ليلة ف

Starry
ماسة

منها ض
ساهمت يرة.

إضفاء
تصميم،

حجار
َليخدَم مداً

التحفة هذه
في مل

ائغ ّ ّنك

Arabian Niggggggggggggghts ق بتشكيلة

 II احتفاًال بذكرى الملكة اليزابيت 

Garrard  تصدر بروش الياقوت ا8زرق

تواصل
الغ إرثها

بتصميم
الياقوتية

ن بروش
الجمال

الم ا:زرق
88 عيار
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ألوان النيون من بالمان
 لخريف –شتاء 2018-2019

اتّسمت المجموعة بالّطابع المستقبلّي الذي تجّسد
في القمصان الفضفاضة الّطويلة اللّّماعة والقطع

المصنوعة من البالستيك، من معاطف إلى أحذية.
وتضّمنت المجموعة أيضًا إطالالت مصنوعة من 

الجينز على شكل بدالت وسراويل ومعاطف
             طويلة، أما ا8لوان فقد تنوعت بين ا8صفر

               وا8زرق،إلى جانب كّل من الزّهرّي وا8خضر.

مستشارة ا8زياء إليزابيت ريس:  
أشياء تعلمتها من الموضة 

بعفويتها المعهودة وشغفها بالموضة، تساعد إليزابيت 
ريس من Glam Your Image عمالءها للحصول على 

أبهى حلة من خالل تدريبات ودورات في ا�تيكيت 
والبروتوكول ل$فراد والشركات في جميع أنحاء قطر، في 

كل ما يتعلق باختيار المالبس، االكسسوارات، الماكياج.. 
وفي هذا العدد تشاركنا بعض النصائح انطالقا من خبرتها 

في هذا المجال:
1. تعلمت حب ا8لوان والجرأة على تجربة الصارخة منها، 

وهذا ال يمنع أن ا8لوان المحايدة والناعمة تالئم إطاللتك 
الصيفية.

2. االستثمار في الخياطة 8ن التفاصيل المتقنة هي 
أكثر ما يعكس فخامة ا8زياء.

3. ال أستغني عن بكرة الوبر، أحملها دائما في حقيبتي، 
التصاق الوبر بالمالبس من أكثر ا8مور المزعجة 8نه يفقد 

الثياب أناقتها.
 4. اقتناء القطع الكبيرة الستايل الكاجوال، قطع 

ا�كسسوار المناسبة ال تقلل من هذه ا�طاللة بل تضيف 
إليها الكثير.

5. تجربة التسوق من القسم الرجالي وخاصة لمن 
تبحث عن القمصان المزركشة والمطبوعة، فالخيارات 

في القسم الرجالي غير متوقعة، ومن النادر أن تختار 
صديقاتك نفس القطعة. 

6. الحرص على تعليق الجاكيت والسترات على عالقة 
مالبس خشبية عريضة بالطريقة الصحيحة لكي تحافظ 

على شكلها وتدوم لفترة أطول.
7. أسلوب مشيتك يعبّر عن شخصيتك... فالظهر 

المشدود يدل على الثقة بالنفس، بينما ا8كتاف المتجهة 
ل$مام تدل على الخجل. طريقة مشية المرأة دليل على 

أناقتها كما تمنحها المزيد من الثقة.
فن ارتداء «المونوكروم» أو «موضة اللون الواحد» يطلق 

مصطلح مونوكروم كذلك على موضة ا8بيض وا8سود، 
وهي الموضة التي تعشقها العديد من النساء وتحرص 

على ارتدائها بطريقة مميزة، كل ما عليك هو إضافة 
االكسسوارات مختلفة اللون بما يعطيها مظهرا جذابا.

ستايل





 Studio حقيبة
من فيراغامو

تحتفي دار سلڤاتوري فيراغامو بطرح حقيبة يد The Studio تحت 
 .Ana Kras إشراف المدير ا�بداعي بول آندرو مع الفنّانة ا8وروبية
يُعتبر االستوديو فسحة قويّة للمبدعين للتصميم والتقاط الصور 

والغوص في أعماق المخيّلة، تمامًا كما كان يفعل مؤّسس 
الدار سلڤاتوري فيراغامو نفسه. عن استكشاف الفّن والموضة 

والعملية ا�بداعية، تقول Kras: «تُجّسد حقيبة Studio التوق إلى 
الرمزية التي ال تفقد داللتها مع مرور الزمن، وهي سمة تشتهر 

بها دار فيراغامو حول العالم ».

كريستيان لوبوتان.. تحف فنية 
تناسب جميع ا8ذواق

ةةية ك ييف فن
ق

في أجواء ممتعة وسط ا8عمال الفنية 
المختارة بعناية، أزاح كريستيان لوبوتان 

الستار عن مجموعة خريف–شتاء 2018 التي 
تستعرض مجموعة من القطع المزخرفة 

بكثافة والمستوحاة من روح تصميم الديكور 
في فترة الستينيات والسبعينيات، حيث تجمع 
بجرأة بين عالم الديكور وعالم الموضة. ومن 

خالل توظيف حرية ا�بداع من تلك الفترة.

إكسسوارات



تستحضر أناقة الستينات

مجموعة EVENING من كارولينا هيريرا 
شّكلت العودة إلى أناقة 

نيويورك في الستينات وأعمال 
أندي وارهول التي أجراها في 

The Factory، نقطة االنطالق 
في تصميم مجموعة تقدم تحيّة 
تكريم إلى اللون الذي يعرِّف عن 

أعماله ويحددها.
باستخدام خطوط أكثر انسيابية 
توفر أعلى معايير الراحة وطابعًا 

غير رسمي. وباعتماد تركيبة 
من ا8لوان الزاهية مع درجات 

طبيعية أكثر. يتَّحد ا8حمر، 
زهري الفوشيا، ا8خضر الزمرّدي 

أو ا8صفر مع ا8سود وا8بيض 
أو تنضم إليهما في أقمشة 

مثل الدانتيل، التول وبروكاد 
من الحرير في تصاميم تسلّط 

الضوء على محيط الخصر 
وتتالعب بأعمال من التطريز 

) وريش  اليدوي، طيّات (
.(maribou) «ماريبو»

تشكيلة حقائب الكروس بودي الصيفية من «كرت جايجر»  
اجعلي هذا الصيف موسمًا استثنائيًا وتألقي 

بكامل أناقتك مع تشكيلة «كرت جايجر» 
الجديدة من حقائب الكروس بودي. حيث توفر 
لك هذه التشكيلة تصاميم عصرية مستوحاة 
من أحدث الصيحات العالمية، وتشكيلة ألوان 

ملفتة مثل ا8حمر وا8صفر الصارخ. 
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لعاشقات ا8حذية ذات النقشات
تعتبر ا8حذية ذات النقشات أسلوبا جديدا ورائجا في يومنا المعاصر. لكن المشكلة 

ا8ساسية التي تصاحب هذه الموضة هي كيفية تنسيقها مع ا8زياء، حيث تتميز أغلب 
النقشات با8لوان وبستايلها الجريء. لكن لجعل هذه المهمة أسهل، نقدم لك سيدتي 

بعض النصائح لتنسيق ا8حذية ذات النقوش وفق إطالالت متكاملة ومميزة.

1. الطبعات مع الطبعات: يمكنِك تنسيق حذاء بكعب عال ذي نقوش 
مزّهرة مع سترة أو بلوزة تحتوي على نقشة  مشابهة لها، لكن تأكدي 

من اختيار ألوان تتماشىمع  الحذاء حتى ال تفرطي في ارتداء ألوان
 وطبعات قوية. يناسب هذه ا�طاللة بنطال كالسيكي أو تنورة 

قصيرة بلون محايد.
2. ا�طاللة الكاجوال مع ا8حذية المسطحة أو الرياضية ذات النقشات: 

يمنحِك هذا النوع من ا8حذية إطاللة شبابية وأنيقة،
 حيث تستطيعين البقاء على طبيعتِك وبشكل بسيط

 من حيث االكسسوار والماكياج. جربي تنسيق بنطال من
الجينز المريح مع بلوزة بسيطة وشبابية أو يمكنك اختيار 

تنورة أو فستان متوسط الطول.
3. الصنادل ذات النقشات: إذا كنت تريدين االلتقاء 

بصديقاتِك وتبحثين عن طلة عفوية وأنثوية، جربي اختيار
 الصنادل ذات الطبعات مع بلوزة مخططة بذات ا8لوان.

 ال تنسي إضافة بعض االكسسوارات مثل ا8ساور
 والقالئد.. وها أنت ا|ن على أتم االستعداد للذهاب.

4. الشباشب المطبعة: قطعةصيفية تناسب مختلف
 ا8وقات ومن السهل تنسيقها كونهامريحة وعملية.

 نسقي هذه  القطع الجميلة مع مختلف
 أزيائِك مثل الجمبسوت، كما يمكنِك اختيار 

التنانير القصيرة أو الفساتين الصيفية
 الطويلة، أو يمكنِك ببساطة تنسيق بنطال

 الجينز وقميص بطبعات ملونة.
5. الكعب ذو نقشة جلد الحيوانات: 

يكاد هذا النوع من ا8حذية ال يتوقف عن
 احتالل مكانه الخاص في خزانة كل سيدة، فهو
 لديه القدرة على منحِك إطاللة فاخرة حتى مع 

الفساتين البسيطة. يمكنِك بكل سهولة تنسيق
 فستان باللون ا8سود أو حتى تنورة متوسطة

 الطول مع بلوزة ضيقة  بلون واحد وإثراء طلتِك
 ببعض ا�كسسوارات المتناغمة مع الحذاء.

6. نقشة الكاروهات: أو ما يعني المربعات. تتنوع ألوان هذه النقشة ولكن ما يميزها هو 
رتابتها وعمليتها في نفس الوقت حيث يمكن تنسيقها مع جميع مالبسك من الرسمية 

وحتى الكاجوال، فهي تبدو مثالية مع الجينز ورائعة  مع تنورة سوداء رسمية وإذا سنحت لك 
الفرصة  �يجاد بلوزة بنفس لون وحجم هذه المربعات  ستحصلين على إطاللة متناسقة %100.

اكسسوارات  لويس فويتون الحصرية
FIFA بكأس العالم 

قدمت  لويس فويتون مجموعة جديدة من المنتجات الجلدية المرّخص لها رسمًيا من كأس العالم لكرة القدم 
2018 في روسيا الخاصة بلويس فويتون. وكشفت مجموعة الكبسولة عن إصدارات فريدة من نوعها من حقائب 

«أبولو» Apollo وKeepal «كيبال» ومجموعة مختارة من المنتجات الجلدية الصغيرة.  وللحصول على نسخة حصرية، 
تّم اقتراح منتجات «كيبال» المصّممة وفق الطلب. 

GUCCI تطلق برنامج DIY «افعلها بنفسك» الجديد
أطلقت غوتشي خدمة 

التخصيص «افعلها بنفسك» 
DIY، التي تسمح للعمالء 

بالتعبير عن أنفسهم من خالل 
إضفاء طابع شخصّي على 

منتجات غوتشي، هذا البرنامج 
الجديد، الذي يشتمل على حقيبة 

 Ophidia «اليد الكبيرة «أوفيديا
وحذاء «آيس» Ace الرياضّي، 

Gucci. سيتوّفر حصريًا عبر موقع
com من خالل أداة خاصة 

لتصميم ورؤية المنتج الذي يتّم 
تخصيصه، با�ضافة إلى متجر 

«غوتشي ووستر» في نيويورك. 
 DIY سيتّم بيع أكسسوارات

الجديدة مع غالف خاص عليه 
.ABCDEFGucci طبعة

 Chloé روح المغامرة  مع

تستحضر نظارة «Sierra» الجديدة نمًطا عتيًقا وتتميز بهيكل معدني كامل ُمزين بغمامات جلدية 
ناعمة، يُمكن إزالتها وهي مرصعة بأشكال براقة ومسامير دائرية الشكل موضوعة على الجانبين. 

ا�طارات خفيفة الوزن تبرزها أيًضا الدائرة المعدنية الناعمة المطروقة الموضوعة بين الجسر المزدوج، 
الذي تم صناعته بتقنية تقليدية خاصة بالمجوهرات. ا8ثر الرقيق الخاص بالعدسات المتدرجة ذات 

اللون الكاكي يستحضر لون الجلد، من خالل إبراز الطابع العتيق الخاص بالتصميم الجريء والمتحرر.

إكسسوارات





إكسسوارات

 مايكل كورس لهذا الممووسممأناقة رجل مايكل كورس لهذا الموسم

 
رجل مايكل كورس هذا 

الموسم على موعد مع ا:ناقة 
حيث تبرز لمسات عصرية على 

قطع ممّيزة  وحقائب ا:دوات 
الفاخرة على نمط ساعي 

البريد (MESSENGER) وحقيبة 
يد ضخمة (TOTE)... الحذاء 

 (CREEPER) بكعب ناعم
المصقول...

مجموعة أحذية جيوكس الرجالية لربيع وصيف 2018

يمثل الذوق ا`يطالي الرفيع وأحدث التقنيات 
المتطورة المكّونات الحيوية لمجموعة موسم 
ربيع وصيف 2018 من جيوكس، التي عرضت 

فيها تشكيلة من ا:حذية الرياضية الرجالية 
المنّظمة جيداً والمصممة لتلبي احتياجات رجل 

عالي النشاط ودائمًا في تنقل مستمر.



 UOMOSalvatoreFerragam عطر
من سلفاتوري فيراغامو

أمًال بمستقبل مشرق، 
تذهب مجموعة أزياء 

Paul Smith لخريف 
وشتاء 2018 إلى 

مكان أكثر هدوءاً 
وإيجابيًة مع 

ألوان وزخارف 
خيالية، 

أعمال تطريز خالّبة 
والتخفيف من صرامة 

أحكام الخياطة التقليدية.
تأتي ا:حذية بساق عالية 

(engineering boots) من الجلد وحقائب 
ا:دوات فزادت من حّدة التباين للتصاميم 

المريحة التي تم التخفيف من قّوة شكلها.

أوليس ناردين
 خبير آلية الحركة ا8وتوماتيكية بال منازع

تقدم أوليس ناردين إصدارها 
 Hourstriker CLASSIC الجديد

SAMOURAÏ المجهزة بآلية حركة 
أوتوماتيكية نادرة، وهو تكريم رمزي 

قوي للثقافة اليابانية.

 MEN'S CAPSULE مجموعة
SALVATORE FERRAGAMO  من     

تطرح دار Salvatore Ferragamo مجموعة 
جديدة ُموجزة من النظارات التي 

تجمع بين التصميم الحديث 
وا:ناقة المثالية. يتضح الذوق 

الحرفي الخاص بالعالمة 
التجارية واهتمامها الشديد 

بالتفاصيل في إعادة التصاميم 
المصقولة الخاصة با:شكال 

المستوحاة من الماضي وا`طارات 
الكالسيكية الُمصممة من ا:سيتات 

المصقول والمعدن الالمع.

 PAUL SMITH
لخريف وشتاء 2018

ج
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مهارات اللغة واالتصال 

كيف تتشكل الحصيلة اللغوية للطفل؟
         سندس سالمة 

تعد مهارات اللغة واالتصال أمرا بالغ ا8همية لنمو الطفل. والتواصل الجيد يجعلهم أكثر قدرة على االنخراط في التنشئة االجتماعية 
والتعلم.   وبما أن أولياء ا8مور هم المعلم ا8ول للطفل، فمن الضروري معرفة تطور اللغة لدى ا8طفال والذي بدوره يحسن من قدرتهم 

على التفاعل مع أطفالهم ويحفزهم ويوجه قدرتهم على فهم بيئتهم والتواصل معهم. 

أطفال

السنوات ا8ولى ا8كثر أهمية
تعتبر السنوات الخمس 
ا:ولى هي ا:كثر أهمية 

مع أن تطور اللغة 
يستمر طوال مرحلة 

الطفولة المبكرة وإلى 
مرحلة المراهقة، وخالل 

السنوات الخمس ا:ولى 
يحدث تحفيز لتطوير 

اللغة حيث يقوم 
الدماغ بتطوير خاليا 
عصبية جديدة، كما 
يعمل كحلقة وصل 

لخدمة  العصبية  للخاليا 
وظيفة اللغة. وعدم 

وجود التحفيز خالل هذه 
المرحلة قد يؤثر أو يُضعف 
والتواصل  التعلم  مهارات 

لدى الطفل. 

وهنا بعض الطرق التي تساعد ا8هل على تقوية الحصيلة اللغوية 8طفالهم:
-استخدام كلمات البالغين مع ا8طفال:

هذا ال يعني أن تستخدم كلمات كبيرة فأنت 
في النهاية تريد من الطفل أن يفهمك، 

والمقصود أن تستخدم كلمات غير مألوفة 
بالنسبة للطفل خالل الحديث معه وتشجيعه 

على السؤال عن معاني الكلمات التي ال 
فهمها.  يستطيع 

-وضع الكلمات في سياقات مختلفة:
عادة ما يحتاج الطفل إلى سماع الكلمة 
الجديدة من 4 إلى 12 مرة قبل أن تصبح 

ضمن مفرداته. وعندما تريد أن تعلم طفلك 
كلمة جديدة، اجعله يدركها ذهنيا واستخدمها 

مرة أخرى في كالمك معه. 

-تعليم ا8طفال النطق الصحيح للكلمة:
لكي يتعلم الطفل المفردات الجديدة، فهو 

يحتاج إلى قراءتها ولفظها ومن ثم كتابتها. 
وإذا اتى طفلك وسألك عن كلمة جديدة 

وطلب منك معرفة كيفية نطقها، شجعه 
على تكرار الكلمة بصوت عال. وعندما يسمع 
الطفل كلمة غير مألوفة يمكن أن توضحها 

له وتكتبها حتى يتعرف عليها. 

 -تصحيح ا8خطاء بدال من التوبيخ: 
من الطبيعي أن يخطئ ا:طفال في لفظ 

الكلمات، وبدًال من توبيخ الطفل عندما يخطئ 
وعلمه الطريقة المناسبة سواء  قم بتشجيعه 

عن طريق التحدث أو الكتابة.

 -ال خوف من بطء نمو الطفل اللغوي 
 هناك بعض ا:طفال يكونون قادرين على 

نطق 30 كلمة فقط في عامهم الثاني. بينما 
هناك آخرون يستطيعون نطق 300 كلمة، 

لكن ال داعي للقلق. فليس هناك دليل يظهر 
أن ا:طفال الذين تكون حصيلتهم اللغوية 

قليلة يمكن أن يتأثر أداؤهم ا:كاديمي سلبا 
بذلك عند بلوغهم سن المدرسة.



أطفال

ترى المصممة أزياء ا:طفال كامتداد لخطوطها المخصصة للبالغين، 
واعتمدت فيها نفس الرموز وحتى نفس لوحة 
ا:لوان والطبعات. أما الفرق الرئيسي فهو في

 توجهها أكثر نحو الطابع غير الرسمي وفي
 التصاميم المريحة التي تسمح بالحرية في

 الحركة لكي يتمكن الصغار من اللعب
 واالستمتاع بالنشاط 

من دون أي قيود.

«Alegría de Vivre»، أو «متعة العيش»، هي واحدة من القيم 
الجوهرية الموجودة في قلب مجموعة أزياء كارولينا هيريرا ل$طفال.

كارولينا هيريرا ل$طفال..
ربيع – صيف 2018 لأطفال
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  سندس سالمة 
خالل فصل الصيف نتعرض 8شعة الشمس الحارقة وخاصة في أوقات الذروة، لذلك يجب استخدام كريم الوقاية من الشمس 
لحماية البشرة. وهذا ال يقتصر على الكبار فقط، فا8طفال بحاجة لوضعه أيضا، وهنا نستعرض كل ما يجب معرفته عن كريم 

الوقاية من الشمس.

نوع واقي الشمس الذي تحتاجه 
يحتاج الشخص إلى  حوالي ثالث 

مالعق كبيرة من كريم الوقاية 
لتغطية كامل الجسم. ولكن بعد 

االستحمام أو التعرق يجب إعادة وضع 
نفس الكمية. 

أنواع كريم الوقاية من الشمس 
لقد أظهرت االختبارات أن كريمات 

الوقاية من الشمس الباهظة الثمن 
ال تضمن حماية أفضل بالمقارنة مع 

نظيرتها ا:قل سعرا. وتعتبر البخاخات 
أيضا خيارا جيدا.

العامل ا:كثر أهمية هو عامل 
الحماية SPF، لذا يجب اختيار كريم 

مع عامل الحماية ال يقل عن 30، 
وا:فضل 50.كما يجب أخذ نوع 

البشرة بعين االعتبار: إذا كانت 
بشرتك من النوع الجاف، فمن 

ا:فضل اختيار كريم غني التركيبة. 
وفي حالة البشرة الدهنية، ينصح 

بالمنتجات الخالية من الزيوت. 

هل أحتاج دائًما إلى كريم واٍق من 
الشمس؟

بجب استخدام كريم واقي الشمس 
قبل التعرض المباشر :شعة 

الشمس سواء في الصيف أو 
الشتاء، ومن الواضح أنه ال يوجد 

واقي شمس يمكنه أن يقدم حماية 
كاملة، وال يوجد أي نوع مهما كانت 
قوته يمكنه أن يستمر بكفاءة أكثر 

من ساعتين بدون إعادة وضعه على 
 البشرة.

متى تنتهي مدة صالحية واقي الشمس؟
 SPF هذا يعتمد على عامل الحماية
ونوع بشرتك. يمكن للشخص الذي 

نادرًا ما يصاب بالحروق بعد تعرضه 
للشمس أن يستخدم كريما بعامل 
وقاية SPF 30 والبقاء خارج المنزل 

لمدة 3-5 ساعات دون مشاكل، شرط 
ان يعيد تطبيقه كل ساعتين. ومن 

الجيد مغادرة البيت بعد 15 دقيقة من 
تطبيق كريم الوقاية من الشمس حتى 

تتشربه البشرة.جميع أنواع المراهم 
الواقية من الشمس لها تواريخ انتهاء 

صالحية، من خالل رمز يوضح كم شهرا 
يمكن استخدام الواقي الشمسي بعد 
فتح العلبة. ومع ذلك، إذا تركت الكريم 

في الشمس الحارقة، تنخفض مدة 
صالحيته بشكل كبير.

واقي الشمس

هل يحتاج ا8طفال إلى كريمات خاصة؟
ليس من الضرورة استخدام واقي الشمس الخاص ل<طفال. بشرة ا:طفال 

الصغار ا:قل من 6 شهور تكون شديدة الحساسية وال تتحمل واقي الشمس 
وبالتالي يجب حمايتها من التعرض :شعة الشمس عن طريق البقاء في 

الظل وتغطية الرأس والوجه والرقبة وا:ذنين بالقبعات العريضة والمالبس 
والتأكد من تغطية كامل الجسم.

بشرة

الطريقة المثلى  لحماية البشرة
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جلدية

جفاف الجلد المرتبط بمرض السكري

ترجمة - حنان الغزواني
يؤثر داء السكري على جميع أعضاء الجسم، بما في ذلك الجلد. 

ومن بين ا8مراض الجلدية المرتبطة بمرض السكري جفاف الجلد 
خاصة في أسفل الساقين والقدمين. 

 يحدث جفاف الجلد بسبب ارتفاع السكر في الدم، مما يؤدي إلى 
فقدان الجسم السوائل. إذا كان الجلد جاًفا جًدا، قد تحدث خدوشًا 

وتشققات في الجلد، مما يسمح للبكتيريا بالدخول وخطر إنتقال 
العدوى، وبالتالي ظهور العديد من المشاكل الصحية. ولحسن 

الحظ، من الممكن السيطرة على هذه المشكلة من خالل روتين 
صحي للعناية بالبشرة. 

حافظ على استقرار مستوى السكر 
في الدم: يعاني ا:شخاص الذين 

لديهم مستويات عالية من الجلوكوز 
من جفاف البشرة وضعف مقاومة 

البكتيريا. في حالة إهمال العالج، 
قد تزداد التشققات الجلدية، مما 

يزيد من خطر ا`صابة بالبكتيريات 
الجلدية. والفطريات 

حافظ على بشرتك جافة 
تهيجها:  وتجنب  ونظيفة 

يستحسن استخدام مواد خالية 
العطور والصابون لتنظيف  من 
البشرة بلطف دون تجريدها من 

الطبيعية. الزيوت 

تجنب الحمامات الساخنة جداً لفترات 
طريلة: واستخدام كريمات الترطيب 

بانتظام وشرب الماء الكافي.

بعد االستحمام أو الدش مباشرًة، 
من المهم المحافظة على رطوبة 

الجلد من خالل استخدام المراهم 
الطبيعية، مثل الصبار، أو غسول 

 مرطب لوقاية للبشرة.

عدم إهمال القروح وااللتهابات 
الجلدية وعالجها على الفور. 

تغسل الجروح الطفيفة بالصابون 
والماء. ال يجب استخدام الكحول أو 

اليود لتنظيف البشرة الجافة. 

ال تنس مراجعة الطبيب 
الستشارته حول المشاكل 

الجلدية التي عجزت عن عالجها 
بنفسك والتغلب عليها.

  العناية بالبشرة لدى مرضى السكري

«6» طرق للحماية

مقشر طبيعي للجلد
`زالة خاليا الجلد الميتة وترطيب الجسم. 

عليك بهذا المقشر الطبيعي الذي 
يتطلب ثالثة مكونات فقط.

 المكونات:
 •1 كوب ملح البحر أو السكر البني

•1-2 ملعقة كبيرة زيت الالفندر 
 ا:ساسي

 Eucerin 2/1 كوب محلول •
Advanced Repair

 الطريقة:
اخلطي ملح البحر (أو السكر البني 

إذا كانت بشرتك حساسة) والخزامى 
للتخفيف  (الذي يمتلك خصائص مهدئة 

من التوتر) أو الزيت العطري المفضل 
 Eucerin لديك، وأضيفي محلول 

Advanced، الذي ثبت سريرًيا أنه يحافظ 
48 ساعة وقدرته  على رطوبة البشرة 

على التخفيف من جفاف البشرة والحكة. 
افركي الجلد قبل االستحمام لمدة دقيقة 

اغسليه. ثم 



متفرقات

تعتقد أنك تتبع عادة صحية عندما تشرب 
كأس عصير برتقال كل صباح؟ ربما قد حان 

عادة النظر في ذلك.  الوقت̀ 
كشفت دراسة علمية أن شرب كوب من 

عصير البرتقال أو تناول فاكهة الجريب 
فروت الطازجة يزيد من مخاطر ا`صابة 

بسرطان الجلد. وهذا أمر محير :ن هناك 
العديد من الفوائد من تناول الحمضيات، 

 مثل قدرتها على درء ا:مراض المزمنة.
أشارت الدراسة التي أجريت على 100 ألف 

شخص أن الذين شربوا أكثر من كوب 
عصير برتقال في اليوم بشكل دائم كانوا 

أكثر عرضة ل�صابة بالمرض، وهذا ينطبق على ا:شخاص الذين يتناولون الجريب 
فروت أو أي نوع من عصير الحمضيات عند الصباح أكثر من ثالث مرات في ا:سبوع.. 

وأشار  الباحثون الى  وجود صلة بين أنواع معينة من الحمضيات وسرطان الجلد، 
مشيرين إلى أن الحمضيات تحتوي على مواد كيميائية معينة تتفاعل مع أشعة 

الشمس، مما قد يسبب السرطان.
ال تزال ا:بحاث جارية. ومع ذلك، ال بأس من شرب كوب واحد من عصير البرتقال 

كل يوم، كما ينبغي اتخاذ تدابير وقائية أخرى لحماية البشرة من الشمس مثل 
ارتداء واقي الشمس، والمالبس المناسبة أثناء التعرض للشمس، وارتداء نظارات 

الشمس والبقاء في الظل خالل أوقات الذروة.

عصير البرتقال.. فوائد ومخاطر

أفضل صديق للبشرة
الدهون والجمال خطان ال يلتقيان، المفاجأة أن 

الدهون تعد أفضل صديق للبشرة وخاصة الجافة منها، 
فهي تحمي البشرة من المؤثرات البيئية والجفاف، وفي 

هذا الصدد توضح خبيرة معهد مستحضرات التجميل 
ا:لماني بيرجيت هوبر «تساهم الدهون في بنية الجلد 

 وتحافظ على رطوبته». 
وأضافت هوبر: ينبغي استعمال المنتجات الغنية 

بالدهون للعناية بالمنطقة المحيطة بالعين؛ حيث إنها 
تمد هذه المنطقة الحساسة بمواد الترطيب الالزمة، 

وخاصة وسادات الجل (Gel Pads) المصممة خصيصًا 
للعين؛ التي توفر المواد الفعالة المركزة مثل السيراميد 

والغليسيرين، التي توفر رطوبة فورية وطويلة ا:مد. 

 يعتبر ا:رز من 
ا:طعمة الصحية 

الغنية بالعناصر 
الغذائية المهمة، 

إال أن حبوبه تحتوي   
على جزيئات صغيرة 

 من الزرنيخ.
وهو مادة سامة 

مسرطنة، وبسبب 
طريقة زراعة ا:رز  

وغمر جزء كبير من 
النبتة في الماء ينتقل الزرنيخ الموجود في المياه الجوفية إلى 

نبتة ا:رز. 
استناداً إلى  مركز استشارات المستهلكين في والية بافاريا 

ا:لمانية ينصح  بعدم ا`فراط في تناول الوجبات التي تحتوي 
على ا:رز  وضرورة  التغيير مع أطباق أخرى، خاصة بالنسبة للرضع 

 وا:طفال الصغار.
يتكون الزرنيخ بشكل خاص في الطبقات الخارجية ل<رز، لذلك فإن 

أنواع الحبوب الكاملة وا:رز المسلوق تحتوي على مستويات أعلى 
من هذا العنصر من ا:رز ا:بيض. 

غسل حبيبات ا:رز بشكل كامل قبل الطهي وغليها بمياه وفيرة 
سيساعد على تقليل محتوى الزرنيخ في الوجبة.

 بعض اqباء ال يدركون مقدار السكر الموجود في بعض ا:طعمة، وفقًا التفرطوا في ا8رز
لدراسة أجراها معهد ماكس بالنك للتنمية البشرية وجامعة مانهايم 

 في ألمانيا.
وكشفت الدراسة التي أجريت على 305 من اqباء في استفتاء عن 

تقديرهم لمحتوى السكر في العديد من ا:طعمة الشائعة مثل عصير 
البرتقال والبيتزا والزبادي والكاتشب، أن 75 في المائة أعطوا تقديرات 

 كانت أقل بكثير.
استهان اqباء بكمية السكر في اللبن  مع الفاكهة، حيث أجاب %92 

 من الناس بشكل خاطئ.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يجب أال يمثل السكر أكثر من 10 في 

المائة من السعرات الحرارية اليومية للشخص الواحد. وهذا ينطبق على 
الكبار والصغار، هذا المعدل يترجم إلى حوالي 15 مكعبا من السكر 

ل<طفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 أعوام.

احذروا كمية السكر في هذا الغذاء

الالسسكررر ممننن ممكعكعببابا 151515 وحوحوالاليييييي إإلىىى مم
ووووووواواواوواوواوواواواووواواااااااممممم.م.مم.م.م.مممممممممممم ععأعأعأعأعأعأعأعأعأععأعععأعأأأأأأأأأ وووووووووووو100010100010100100110010010001010100010110101001010110 77777 يننننن

Jamila/ August 2018



تجميل

سندس سالمة 
تشهد الجراحات التجميلية إقباال واسعًا أكثر من أي وقت مضى بهدف تحسين المظهر 
وتعزيز الثقة بالنفس. منذ عام 2001، ازدادت نسبة عمليات التجميل بنسبة %132! 

ترى ما هي أبرز الجراحات التجميلية خالل هذا العام؟ وفقا للجمعية ا8ميركية لجراحي 
التجميل جراحات الوجه، وشفط الدهون، ولم يقتصر ا8مر على النساء، فلقد أصبح 

الرجال يسعون لمواكبة أحدث التطورات في ذلك المجال، ومن أهم العمليات 
التجميلية التي تالقي إقباال واسعا في هذا العام نذكر: 

الجراحات التجميلية
الوقاية من الشيخوخة 

آخر صيحات



يتم إجراء حوالي ربع مليون عملية 
لنحت ا8نف وإعطائه مظهرا يتناسب 

مع مالمح الوجه 

تأخير مسار الشيخوخة عبر العالج 
بالهرمونات او عمليات التجميل

زيادة  إقبال الرجال على جراحات التجميل 
بنسبة 74% منذ عام 2000
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اتجاهات جراحة تجميل الوجه
عملية تجميل الجفون

تعرف باسم Blepharoplasty وهي واحدة من أشهر 
العمليات الجراحية على مستوى العالم بهدف تجديد 

شباب أو تصحيح عيوب جفني العين. 
يفقد الوجه حجمه مما يتسبب في ظهور 

التجاعيد حول العينين، والحشوات الجلدية أو 
neuromodulators مثل البوتوكس ليست فعالة 

في منطقة حول العينين. لذا تساعد هذه العملية 
على تفتيح منطقة حول العين لتبدو أكثر جاذبية 

ومفعمة بالحياة. 

تجميل ا8نف 
تستمر جراحة تجميل ا:نف في كونها واحدة من أشهر 

عمليات التجميل، إذ يتم إجراء حوالي ربع مليون عملية 
جراحية كل عام. ا`جراء جراحي يساعد على إعادة 

تشكيل ا:نف عن طريق خفض أو زيادة الحجم، مما 
يحسن من مظهره وإضفاء تناسق على الوجه وإكسابه 
توازنًا جماليًا. يتطلب هذا النوع من العمليات مستوى 
كبيرا من البراعة، لذلك من الضروري العثور على جراح 

ذي خبرة ومهارة للقيام بهذا ا`جراء.

تجميل

حقن الدهونالدهونإعادة تشكيل
انتشرت تقنية حقن الدهون بشكل 
واسع وسريع. تتم هذه العملية من 
خالل استخالص الدهون من منطقة 

من الجسم مثل الفخذين والبطن 
وا8رداف. وتتم إعادة حقنها في 

مناطق أخرى في الجسم لزيادة حجم 
المناطق التي يتم حقن الدهون 

فيها. ويمكن استخدام هذه العملية 
لتحسين مظهر العديد من المناطق، 
بما في ذلك الثديان وا8رداف واليدان 

أو الوجه. ويجب أن يخضع الشخص 
لخسارة الوزن قبل إجراء العملية. 

تجميد الدهون أو «النحت البارد» 
 تساعد تقنية تجميد الدهون  

Coolsculpting في إعادة تشكيل 
الجسم، ا`جراء غير جراحي من خالل 

وضع الجسم في آلة تبريد طبية، مما 
يسمح بالقضاء على الخاليا الدهنية، 

التي يتخلص منها الجسم الحقا 
بطريقة طبيعية. 

 عمليات التجميل للرجال 
في السنوات ا:خيرة، ازداد معدل 

إقبال الرجال على العمليات التجميلية 
بدرجة كبيرة. وقد شكلت ا`جراءات 
غير الجراحية بين الـرجـال 74% منذ 

عام 2000. وكان البوتوكس والليزر 
من أكثر العمليات الجراحية الشائعة 

بين الرجال با`ضافة إلى تجميل 
ا:نف، ورفع ا:رداف. 

مكافحة الشيخوخة 
هناك مصطلح في الصناعة يسمى 
«prejuvention». وهذا يعني أن 
الشخص الذي يجريها لن تظهر له 

تجاعيد أو ترهل أو بقع على مستوى 
الجلد. ويقبل الناس على مثل 

هذه العمليات كإجراء وقائي من 
الشيخوخة، من خالل محاربة السموم 
العصبية التي تمنع جبهتك من إنتاج 
الكوالجين، حيث تحفز هذه العملية 
يمن عملية إنتاج الكوالجين من جديد. ج ن جين و ج ي ن

شد البطن 
من أكثر ا�جراءات التجميلية ا8كثر شيوعًا . في عام 2017 تم إجراء حوالي 130.000 
عملية. فلقد فشل الكثيرون في التخلص من الكرش أو الجلد الزائد أو الدهون.  بغض 

النظر عن مدى صعوبة العملية، إال أنها الخيار المناسب لشفط الدهون.

الدهون حقن
بشكل االدهون حقن تقنية انتشرت
من العملية هذذه تتم ت. وسسريع واسع

منطقة من الدههوون اسستخالص خالل
والبطن الفخخذين مثل الجسسم من

في حقنها إعادة وتتم و. وا8ردافف
حجمم لزيادة الججسسم في أخرى مناطق

الدهون ححقن يتم التي المناطقق
العملية هذه استخداام ويميمكن و. فيها
المناطق، من العدييد مظهر لتحسينن

واليدان وا8رداف الثديان ذلك في بما
االشلشخصخص يخخضعضع أن ويويجبجب وو.. الوجهه أو

ملليةة. العل إجراء قبل الوزن لخسارة





شعر

      سندس سالمه
الشعر هو تاج جمال المرأة، وتبدأ رحلة المعاناة عندما يصبح تالفا ويتساقط بكثافة بسبب عدة عوامل تتنوع ما بين ا�جهاد 

والعوامل الوراثية.. وغيرها من ا8سباب التي ال ترتبط بالعمر. 
تلجأ النساء إلى بعض المكمالت الغذائية لتقوية جذور وتكثيف نمو الشعر. ففي بعض الحاالت يوصي الخبراء 

بالفيتامينات عن طريق الفم إال أنها ليست دائما هي الحل، فلو كان تساقط الشعر بسبب مشكلة هرمونية فما من فائدة 
للمكّمالت الغذائيّة، وفي حال ما إذا كان بسبب نقص في التغذية قد تكون المكمالت الغذائية فعالة. لذلك، سنعرض 

بعض المكّمالت الغذائية التي أجمع الخبراء على أهميّتها، جربيها بعد استشارة سابقة من طبيبِك.

معتقدات حول المكمالت الغذائية للشعر: 

هل هي فعالة أم هدر للمال؟



ل فيفيسكا
يحتوي هذا المكمل االسكندنافي 

على سيليكا (مستخلص ذيل 
الحصان)، وفيتامين (سي)، 

الزنك، الحديد والبروتين الموجود 
في السمك، تلك العناصر التي 
تقوم بتغذية الشعر من الداخل 

وتحفيز نموه. وهو واحد من أهم 
المكمالت الغذائية التي يوصي 

بها ا:طباء، فقد أثبت فعاليته في 
زيادة كثافة ونمو الشعر. يتم تناوله 

بمعدل حبتين يوميًا خالل ا:شهر 
الثالثة ا:ولى ثم مرة واحدة في 

اليوم بعد ذلك.

البيوتين
تشير ا:بحاث إلى أن البيوتين (أحد 

مشتقات فيتامين B المركب) 
يعتبر من أهم العناصر الغذائية 
ا:ساسية لزيادة كثافة وتقوية 

بصيالت الشعر وا:ظافر.ويتركز دور 
البيوتين فى تعزيز صحة الشعر 
من خالل زيادة مرونته وحمايته 

من الجفاف والتقصف، با`ضافة 
إلى ذلك فالبيوتين يعمل أيضا 
على إنتاج الكيراتين، وهو عنصر 

ومكون أساسي من مكونات الشعر 
الصحي.

 ويوصي العديد من الخبراء بمكمل 
البيوتين لتعزيز صحة الشعر، فهو 
آمن، وحتى الجرعات العالية منه 
غالبًا ال تسبب أي ضرر، :نه من 

بين الفيتامينات التي تذوب في 
الماء، فإن أي كميات إضافية منه 

ال يحتاجها الجسم يتم إخراجها عن 
طريق البول بشكل طبيعي. 

وقد أثبتت حبوب البيوتين فاعليتها 
في العديد من ا:مراض التي تصيب 

فروة الرأس.

 فيتامين د
من  العديد  الشمس  لفيتامين 
(كالمساعدة  الصحية  الفوائد 

في  الكالسيوم  امتصاص  على 
الجسم)، كما كشف الخبراء عن 

عالقته بصحة الشعر، حيث يساعد 
في تنظيم عملية تعبير الجين عن 

النمو  بتحفيز  تقوم  والتي  نفسه، 
الشعر. لحويصالت  الطبيعي 

على الرغم من أن ا:دلة ال تزال 
غير واضحة إال أن بعض الدراسات 

تشير إلى أن فيتامين (د) قد يلعب 
دورا في دورة نمو الشعر. ويمكن 

الحصول على فيتامين د من 
الشمس كمصدر مباشر، ولكن 

أطباء ا:مراض الجلدية ال يوصون 
كثيراً بالتعرض :شعة الشمس. 

ويمكنك أيضا الحصول على 
فيتامين د من ا:طعمة المدعمة 

مثل الحليب وعصير البرتقال، 
والحبوب. 

و:ن فيتامين د من الفيتامينات 
الذائبة في الدهون والتي يتم 

تخزينها في الجسم، فإنها يمكن أن 
تصل إلى مستويات سامة، وتسبب 
ارتفاع ضغط الدم، وتدمير الِكليتين، 

إذا تم تناول جرعات كبيرة من 
المكمالت الغذائية لهذا الفيتامين.

 

خالصة نبات البلميط
( Saw palmetto )

هذا العالج با:عشاب يتم استخراجه 
من خالصة ثمار شجرة الصنوبر 

القزم ا:ميركية، وله فوائد متعددة 
للشعر، ولقد أثبتت إحدى الدراسات 
أن 60% من المرضى الذين تناولوا 
مكمالت من هذا النبات قد تحسن 
نمو شعرهم مقارنة بـ 10 % من 

ا:شخاص الذين تناولوا عالجا بديال. 

الغذاء المتوازن 
أساسي للحفاظ على 

صحة الشعر وجماله
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البيوتين من أكثر 
الفيتامينات شيوعا لتعزيز 

قوة الشعر كما يساعد في 
إنتاج الكيراتين

فيتامين أ
كثيرا ما يستخدم هذا الفيتامين 

المضاد للتأكسد في عالج الشعر 
وا:ظافر وتجديد خاليا الجلد. ولديه 

العديد من الفوائد في تحسين 
الرؤية والمناعة. من المهم الحصول 

على ما يكفي من فيتامين (أ)، إال 
أن الكثير منه يكون خطيراً، فهو 

فيتامين قابل للذوبان في الدهون، 
مما يعني أن جسمك ال يستخدمه 
كل يوم في بناء أنسجة الجسم. 
وقد يؤدي تجاوز المعدل اليومي 

الموصى به إلى ا`ضرار بالكبد، مما 
يسبب الشعور با`عياء والغثيان 

با`ضافة إلى فقدان الشعر. لذلك 
تجنبي تناول جرعات كبيرة. 

مالحظة: المكمالت الغذائية 
ليست بديًال ل$غذية الطبيعية 

التي تقوم بالمهام ذاتها وتحافظ 
على صحة الجسم.

أخرى  فيتامينات 
  B12 ،B6 بعض الفيتامينات، مثل

وحمض الفوليك، تساعد في 
إنشاء خاليا الدم الحمراء، والتي 
والمواد  ا:كسجين  تحمل  بدورها 

ويمكن  الجسم  لخاليا  المغذية 
أن تساعد على جعل فروة الرأس 

صحية مما يؤدي إلى نمو الشعر. 
يساعد الحديد (من اللحم البقري، 

الديك الرومي، الدجاج، الروبيان، 
الخاليا  والفاصوليا)  البيض  صفار 

بعملها.  القيام  على  الحمراء 
ويمكنك الحصول على B12  من 
ا:لبان  ومنتجات  والسلمون،  المحار 
قليلة الدسم والخالية من الدهون. 

الكاملة.   والحبوب 
أما المكسرات، والعدس والخضار 

الورقية فهي مصادر كبيرة 
الفوليك،  وحمض   .B6 لفيتامين

وال تنسي تناول ما يكفي من 
البروتين. وهذه ا:غذية كلها مهمة 

الشعر. ولبنية  الخاليا  لنمو 

شعرجمال



استخدمي  بالتغطية:  قومي 
الشال أو القبعة لتغطية رأسك 

عندما تخرجين تحت الشمس. 
ال يقوم هذا بتوفير حماية 

إضافية لشعرك من ا:شعة 
ولكنه  فحسب،  البنفسجية  فوق 

يساعد كذلك قشرة رأسك على 
الترطيب.  استعادة 

بتسريحـات  شعـرك  صففـي 
مريحـة: إن تصفيفات الشعر 

المشـدودة قد تسبب لشعرك 
الشعـر،  وتكسـر  تشـد  :نهـا  الضــرر 

خاصة إذا كان شعرك جافــا. 

اغسليه أقل: إن الغسل المتكرر 
يقوم بتخليص فروة الرأس من 

الزيوت الطبيعية، وبالتالي يحفز 
إنتاج الزيوت ا`ضافية ويجعلك 

تشعرين بالحاجة لغسل شعرك 
من جديد. جربي غسله بالماء 

فقط عند االستحمام بعد يوم في 
الشاطئ أو المسبح. 

خففي من تعرضه للحرارة: 
تجنبي قدر ا`مكان تجفيف شعرك 

بمجفف الشعر  وكذلك مكواة 
التمليس فهي تسبب ضررا أكبر 

للشعر الجاف. 

حافظي على ترطيبه: اصنعي 
خلطة من الماء، عصير ألو فيرا 

وزيت ا:فوكادو. إستخدميه 
للترطيب أو إبقاء شعرك تحت 

السيطرة. كما بإمكانك استخدام 
زيت ا:ركان الممزوج مع الماء. 

جربي النقع الساخن بالزيت: 
إن زيوت جوز الهند، الزيتون 
وا:فوكادو مناسبة الختراق 

شعرك. اغسلي شعرك بالشامبو 
كالعادة، ثم ادهنيه بالزيت من 

الجذور حتى ا:طراف. 

استخدمي بلسم الشعر دائما: 
انقعي شعرك في خل التفاح 

المخفف بالماء للحصول على 

ملطف شعر طبيعي. استخدمي 
زيت جوز الهند أو زبدة شيا لتنعيم، 

تمليس وترطيب خصالت شعرك بعد 
االستحمام. سيعطيك الزيت اللمعان 

، جربي عالج البلسم العميق الطبيعي 
مرة في ا:سبوع للحصول على 

رطوبة إضافية في شعرك. 

العناية بالشعر بعد السباحة: 
جربي نقع شعرك المبلل بربع 
كوب من خل التفاح وكوبين 

من الماء للتخلص من التصبغ 
والبهتان. هذا يساعد شعرك قبل 

الغطس في المياه :نه عندها 
لن يمتص الكثير من الكلورين. 

استخدمي مشطا متعدد 
ا8سنان بدال من الفرشاة: 

تجنبي شد شعرك بينما ال يزال 
رطبا،  إن ا:مشاط عريضة ا:سنان 

هي ا:لطف لفك عقد الشعر، 
بالمقارنة مع الفرشاة التي تشد 

وتمزق شعرك عند تمريرها فيه.

 قواعد طبيعية لشعرك في الصيف! 
حافظي على شعرك صحيا ومتألقا طوال الصيف باستعمال هذه الطرق الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية .. إليك 

بعض النصائح لحماية شعرك من الحرارة، الشمس والرطوبة:
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عيشي ا�طاللة اللندنية
Stay Matte Liquid Lip Colour ريميل  تقدم

ريميل لندن تقّدم Stay Matte Liquid Lip Colour في ثالثة ألوان 
جديدة! نفس ملّون الشفاه السائل مع ألوان عالية الكثافة، لمسة 
أخيرة مخمليّة وثبات مريح ولمّدة طويلة. تضم التشكيلة 15 لونًا 

كثيفًا لالختيار من بينها.

مجموعة Beauty Filters من شارلوت تلبوري 
 اكتملت مجموعة Beauty Filters الجديدة من ابتكار شارلوت مع طرح باليت 

 Collagen Lip وملّمع الشفاه Cheek Hug Brush وفرشاة Pretty Youth Glow
  ،Collagen Lip Bath أيضًا ملّمع الشفاه  Beauty Filters تشمل مجموعة !Bath

يُغّذي الشفاه ويُنعشها ويُرّطبها ويغمرها بماّدة الكوالجين البحري لتنعمي 
بشفاه تحلمين بها خالل ثواٍن!

تحّول العطور ا8كثر تميّزًا من Le Vestiaire des Parfums القطع 
ا8كثر رمزية التي صّممها السيد سان لوران إلى تركيبات عطرية 

آسرة. لمنح الصيغة العطرية لهذه القطعة الشاعرية ، استخدمت 
Yves Saint Laurent Beauty  برعم الوردة الدمشقية ، بذور حشيشة 

المالك والمسك ا8بيض الذي يحاكي بغناه وحالوته المريحة تأثير 
الحرير لبلوزة راقية على البشرة. 

Blouse عطر
Yves Saint Laurent من

 «سي إن دي»
لوحات على أطراف أصابعك

مع حلول فصل الصيف 
تسارع معظم النساء إلى 

اكتساب اللون البرونزي 
الجذاب مما يجعلهن في 
حيرة الختيار ا8لوان التي 

تليق بهن ومن ضمنها ألوان 
طالء ا8ظافر.

 وبحسب خبراء ”CND“ من 
أبرز ا8لوان التي ال تكتمل 

ا�طاللة الصيفية بدونها هي 
ا8لوان الزاهية والمنعشة 

كتدرجات البنفسجي 
والوردي والفوشيا الذي 

يعد ا8كثر تأثيرًا فيما يخص 
ا8لوان الصارخة با�ضافة 

إلى تدرجات ا8زرق. ومن 
ا8لوان التي ال غنى عنها في 

أي موسم وأي إطاللة هو 
ا8حمر.. الخيار ا8نسب لجميع 

ا8وقات والذي يفرض حضوره 
دائمًا.

مج

اختياراتنا لجمالك هذا الشهر 
باقة من المستحضرات والعطور نقّدمها لتعزيز جمالك وإضفاء لمسة خاصة على إطاللتك، كل ما يتوجب عليك 

سيدتي هو انتقاء هذه الخيارات بعناية للحصول على إطاللة متكاملة..

مستحضرات

تأخذك مجموعة «تيراكوتا سامر إسكيب» في رحلة باتجاه ثالث جزر، يمنحك مستحضر 
«تيراكوتا كاشن» Terracotta Cushion ا8ول توليد اسمرار خاٍل من الشوائب وبشرة مشرقة 

بالحيويّة. للحصول على مظهر عصرّي، جربي المستحضر على الشفاه واطلي أظافرك 
.La Petite Robe Noire الجديد من مجموعة East Poppy بلون

«تيراكوتا» مجموعة Summer Escape  من جيرالن 



 Monsieur Big Waterproof مسكارا
المقاومة للماء من النكوم

 CC CREAM يجمع كريم
من شانيل بين الشكل 

والمضمون، باحتوائه على 
مستخلص البرقوق، الذي 

تم اختيارة ليكون المكون 
الفعال لتعزيز فوائده الخاصة 

بالعناية بالبشرة. وبا�ضافة 
إلى هذا المكون، يتميز الكريم 
بمجموعة من المكونات التي 

تحسن من ملمس البشرة على 
الفور، مما يزيد من جمالها مع 

كل تطبيق.

أطلقت النجمة الشهيرة ريهانا عالمتها العالمية 
 ،Fenty Beauty الخاصة لمستحضرات التجميل
في 1600 متجر عبر 17 بلدًا في يوم واحد، وذلك 

بالتعاون مع Kendo Brands، وهي شركة تطوير 
مستحضرات التجميل المملوكة لمجموعة «لوي 

فيتون مويه هينيسي». ابتكرت ريهانا عالمة 
Fenty Beauty التي طال انتظار ها في قطاع 

مستحضرات التجميل، عبر تبنّي رؤية تضمن بقاءها 
في صدارة المنافسة. من هذا المنطلق، تعمل 
Fenty Beauty على إعادة صياغة قواعد عالم 

التجميل من خالل طرح تركيبات خفيفة جدًا تسمح 
بوضع طبقات عديدة، ضمن مجموعة شاملة من 

ا8لوان المصّممة للجميع دون استثناء.

 Fenty Beauty ريهانا تُطلق
لصيف 2018 

Monsieur Big Waterproof مسكاراf
المقاومة للماء من النكوم
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CC Cream
تماشيًا مع فلسفة  من شانيل 

Dreamskin النقيّة، ابتكرت 
Dior تركيبة شاملة للعناية 

بالبشرة تتالءم على الفور 
مع كافة ألوان البشرة. 

 Dreamskin إذ يقوم
 Moist & Perfect Cushion

بتعزيز البشرة وحمايتها 
ومجانستها، في أّي مكان 

وأّي وقت، بخطوة واحدة 
وبشفافيّة تاّمة. وعند 

كّل عمليّة تطبيق، يقوم 
الـ«كوشن» بترطيب البشرة 

وتصحيح الشوائب فورًا 
ويومًا بعد يوم، تستعيد 

البشرة تألّقها الطبيعّي.

Dior من Capture Dreamskin 

لطالما ُعرفت هذه
المسكارا بتأثيراتها

الفائقة وا�طالالت البارزة
التي تمنحها، فضًلا عن

الجرأة التي تضفيها
على ا8سلوب. لكن هذه

المرّة، وإلى جانب توفيرها
كثافة تصل إلى 12 مرّة
Monsieur أكثر، تحّولت

Monsieur إلى Big
Big Waterproof ، وهي

ا|ن تمنح ثباًتا خالًيا من
العيوب لمّدة تصل إلى

24 ساعة!
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تسريحات

        بيروت – الريسا معصراني
فيفيان كالس خبيرة تجميل لبنانية شابة زينّت أناملها العديد من العرائس، واستطاعت بفضل مهارتها وموهبتها أن تصبح 

من أهم خبراء التجميل في لبنان. 

نصائح للعروس مع خبيرة التجميل فيفيان:

لعروس تتألق في ليلة العمر بإطاللة ساحرة والفتة



ماكياج يتالءم مع لون البشرة
لكل عروس ترغب بالتألق في ليلة العمر 

ولتبدو بإطاللة ساحرة والفتة، تنصح خبيرة 
التجميل اللبنانية فيفيان كالس بالماكياج 
الذي يتالءم مع لون البشرة، ويكون خفيفا 

وبمراعاة شكل كريم ا:ساس المستخدم 
ونوعه، وضرورة استخدام أدوات مثبتة 

للمكياج، ليبقى على البشرة لمدة أكبر، 
والموسم الحالي يعتمد على استخدام 
ا:لوان الطبيعية الناعمة، ويشهد عودة 

ا:لوان الترابية `براز مالمح وجه العروس 
باستخدام ألوان طبيعية ومميزة، منها 

المحايدة والنقية «سوفت بالندينغ».

جمال العيون والرموش 
 إعتمدي اللون ا:سود لكحل العيون 

وا:لوان الزاهية عند الجفن، والتي تبرز 
جمال العيون واتساعها بشكل أكبر دون 

تجاهل الرموش الكثيفة.

ا8لوان الطبيعية للشفاه
إختاري  ا:لوان الطبيعية للشفاه كما 
يمكن استخدام اللون ا:حمر للشفاه، 

بينما تناسب ا:لوان الزهرية العروس ذات 
البشرة الفاتحة.

موضة الحواجب هذا الموسم..
 أما عن موضة الحواجب فقد تغيرت 

عن الموسم الماضي، فالموضة 
العريضة  الحواجب  الحالية تعتمد على 

التي كانت منتشرة في ا:ربعينيات 
والتي تكون واضحة في الوجه، 

اللون  باستخدام  تنفيذها  ويمكن 
الحاجب. ويجب تجديد  البني لتعريض 

االطاللة الجمالية في ليلة الزفاف.

الفستان  وتصميم  والشعر  المكياج 
يجب أخذ فستان الزفاف بعين االعتبار، 

فيجب عدم تضارب المكياج والشعر 
مع تصميم الفستان بل يجب أن تكون 

متناسقة. ا`طاللة 

عروس أقرب إلى الطبيعية
باختصار، عروس فيفيان هي أقرب 

إلى الطبيعية، تعتمد على ا:لوان 
لتكون  والكالسيكية،  المحايدة 

أبديّة تليق بكّل المواسم  إطاللتها 
والسنين، حتى لو أضفت تفصيًال 

صغيراً. عصريًّا 

خّفت الكونتورينغ  صيحة 
الكونتورينغ  أن صيحة  تعتبر فيفيان 

خّفت، فلم يعد هناك مبالغة في 
استخدامه بعد أن وصل مفهومه إلى 

النساء.  جميع 

ا�فراط في الكونتورينغ ليس جميال
في الواقع، ا`فراط في الكونتورينغ 

ليس با:مر الجميل، وهو اليوم 
يستعيد موقعه ا:صلّي بأن يستخدم 

بشكٍل طبيعّي غير مبالغ به.

الموسـم الحالـي 
يشهـد عـودة ا8لـوان 

الترابيـة �براز مالمح وجـه 
العـروس باستخدام 

ألوان طبيعية ومميزة..

ماكياج أنيق بألوان 
محايدة وحواجب عريضة 

كثيفة.. ورموش 
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صيحات ديكور حفالت الزفاف الخارجية لعام 2018 

لمسات عصرية ليوم العمر
        الريسا معصراني

مع ظهور العديد من الشركات المتخصصة في تنسيق حفالت الزفاف، أصبح هناك الكثير من الخيارات أمام العرائس 
للتنسيق لـ «ليلة العمر» بشكل يخلِّد هذه الذكرى الجميلة لدى العروسين والحضور.. «جميلة» ستعرض أفضل 

الصيحات التي تشهدها حفالت الزفاف في هذا العام.   لذلك تقدم تيفاني مصممة ديكور حفالت الزفاف نصائح 
عديدة وأحدث صيحات تزيين طاوالت المدعوين.

ديكور



تقول تيفاني:
«تضفــي حفــالت الزفــاف في الربيع  
والصيــف ســحًرا خاًصــا علــى الديكور 
الملفــت والــذي يرتكــز على الورود 

وا:لوان وا:شــكال العصرية والمشــرقة. 
لذلــك ال بــد مــن مواكبــة الديكــورات التي 
تجعــل الزفــاف محــط اهتمــام المدعوين، 
بــدءاً مــن ترتيــب طاولــة الضيافــة بطريقة 
مشــرقة وعصريــة عبــر االســتعانة با:لوان 

الزهريــة والــورود المّلونــة والمتنوعــة مع 
الضيافــة الفاخــرة التــي تضفي لمســة 

رائعــة عليها.
كمــا أن مســاحات الطبيعــة الشاســعة 

تمنــح مجــاالت عديــدة الختيــار المكان 
الــذي يتــم فيــه االحتفال، فا:زهار وا:شــجار 

وا:خشــاب وأضواء الشــموع وا`ضاءة 
والكوشــة والكراســي والطاوالت المزينة 

كلهــا عوامــل مهمــة للحصــول على 

حفــل زفــاف مثالــي، فــال بــد من االعتناء 
بــأدق التفاصيــل واالهتمــام بديكور 

حفــالت الزفاف».
وتوضــح تيفانــي: «ال يكتمــل بريق الحفالت 

الخارجية بدون وجود الورود الفاخرة، 
فالورود تخلق جواً مميزاً يبهر الحضور 
في حفالت الزفاف، هناك عدة أنواع 

من الزهور المختارة  إال أن اللون ا:بيض 
تحتل المرتبة ا:ولى.
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ديكور

ديكــور القاعــة أو الحديقــة فــي حال 
كان الحفــل خارجيــًا، شــخصية العــروس 

عوامــل تحــدد طبيعــة تنظيم الحفل.
إن كان هنــاك ورود موســمية، ينصــح 
باختيــار ورود الحديقــة الشــعرية مثــل 

الفاوانيــا وبياجيــه والبويتيــك روز.
فمعظــم الزهور المســتخدمة 

فــي حفــالت الزفــاف الفاخرة هي 

ورود الفاوانيــا الموســمية، التــي 
تتميــز ببتالتهــا الريشــية الناعمــة 

وألوانهــا الراقيــة كا:بيــض وا:حمر 
وا:ورجواني».

تنصح تيفاني قائلة:
«لزفاف رومانســي على الشــاطئ 
يمكــن االســتعانة بمجموعــة مــن 

المظــالت  بلــون «البينــك»، تســتخدم 
كممــر بديــع تســير فيــه العــروس حتى 
تصل للزوج، مع اســتخدام الكراســي 

البيضــاء علــى الجانبيــن لجلــوس 
 الضيوف.

اختيار ورود الحديقة 
الشعرية مثل الفاوانيا 
الموسمية والبياجيه..



تبقــى الزهــور بأشــكالها المتنوعــة 
عنصــراً أساســيًا فــي ديكــور حفالت 
الزفــاف وتســتخدم لتزييــن الكوشــة 
والـــطاوالت والكراســـي، ويـمكنهـــا 

أن تستخـــــدم فــي عمــل مظلــة  
ضخمــة لحفــل زفــاف فــي حديقة.كما 
يمكــن تصميــم ســقف حفــل الزفاف 
مــن مجموعــة كبيــرة مــن المظالّت 

التــي  تتدلــى منهــا ا:نــوار لحفــل 
زفــاف يمتــد مــن الصباح للمســاء، 

ويمكــن للمظــالت  الصغيـــرة 
والزهـــــور أن تســتخدم لزينــة طــاوالت 

الحفــل وغيرهــا مــن ا:فــكار الجذابة 
التي تضــــع لمســات ســاحرة على 

هــذا  يــــوم المميــز».
وأضافت : «يمكن استعمال زينة 

البالونات التي تضفي طابعًا مميزاً 
على يوم الزفاف فهي مرحة وملونة 
ورائعة لحفل زفاف ربيعي أو صيفي، 
وتضيف جوا شبابيًا على حفل الزفاف.

زينـة البالونات تضفي 
طابعًا مميزًا على 

حفـل الزفاف
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ديكور

وهنالــك افــكار مميــزة لتزيين 
طــاوالت فــي الحفالت 

فيمكــن تخّطــي التقاليــد 
والروتيــن مــن خــالل تزيين 

طــاوالت الطعــام في حفالت 
الزفــاف الخارجيــة واختيار 

اكسســوار المظــّلات الزهرية 
الفاخــرة والمحــددة مــن كافة 
الجوانــب با:زهــار الملونــة مع 

القاعــدة الذهبيــة للحصــول 
علــى ديكور اســتثنائي. 
فاالكسسوارات البارزة على 

الطاوالت من خالل الورود أو 
الشموع مع ا:واني فالزينة 
الساحرة تخلق ديكوراً مبهراً 

ورومانسيًا. 



طاوالت الطعام لها ستايلها الخاص 
فصيحة عام 2018 ترتكز على أغطية 

ذات النقوش بتدرجات اللون ا:بيض 
وا:لوان المحايدة.

أما حفل الزفاف حول بركة السباحة له 
طابعه الخاص فيمكن إدخال العديد 
من ا:فكار لتزيين المسبح، من خالل 

ا:زهار، وا`ضاءة، والبالونات، والعديد من 
ا:غراض التي تصلح في وضعها حول 

بركة السباحة وعلى الطاوالت، لالستمتاع 
بأجواء الحفل، يمكن إضافة من خالله 

لمسة ابتكارية وفنية».تنهي حديثها:«تّعد 
ا`ضاءة من أهم العناصر :نها تضفي 
لمسة جمالية خاصة تتماشى في إطار 

تناسق بصري مع الديكور والمحيط. 
 «LED»  لذلك يتم اعتماد نظام إضاءة

في حفالت الزفاف الخارجية :نها من 
اجود أنواع ا`ضاءة الحديثة وتظل النوع  
الرئيسي في إنارة مدخل االستقبال في 
حفالت الزفاف .ا:لوان ا:كثر اقباًال هي 

ا:ورجواني وا:زرق والوردي».
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سياحة

مالذ استوائي فاخر

  اكتشف مالًذا استوائًيا على شاطئ اليان الذي سيحملك إلى عالم من الخيال.. يبقى هذا الخليج الهادئ 
جوهرة تختبئ بعيًدا عن الشواطئ ومالذا للباحثين عن الهدوء والخصوصية من حيث الخدمات المجهزة 

والمساكن التي تختلف عن طبيعة الفنادق التقليدية.
يتميّز المنتجع بموقعه االستراتيجي على بعد 20 دقيقة من مطار فوكيت الدولي، وامتداده على شاطئ اليان 
الذي يُعّد أحد أجمل الخلجان في فوكيت .. بعيًدا عن حياة الجزيرة الصاخبة، لكن على مقربة من مجموعة من 

المعالم السياحية، حيث يمكنك االستمتاع بمختلف ا8نشطة من السباحة، الغوص، مشاهدة الحياة البحرية 
تحت سطح المياه، أو اكتشاف المعالم المجاورة، والطبيعة الخلّابة، ومعرفة المزيد عن الحياة على الجزيرة.

أنانتارا اليان فوكيت .. عالم من الخيال



أماكن ا�قامة : خصوصية وفخامة 
يحتوي منتجع وسبا أنانتارا فوكيت 

اليان على مجموعة فاخرة من الخيارات 
ل�قامة، 77 غرفة وجناحا وفيال 47 فيال 

تتراوح مساحاتها بين 56 متًرا مربًّعا 
و485 متًرا مربًّعا، مما يوفر للنزالء 

خيارًا استثنائًيا ل�قامة. استمتع بمنظر 
الحدائق االستوائية أو الخليج المتألق 

من شرفتك أو  تراسك الخاص.

ڤيال اليان مطلة على الشاطئ ومزّودة 
بحوض سباحة

تنعم هذه الڤيال الشبيهة بالقصر 
بفخامة ال يُعلى عليها، والتي تبلغ 
مساحتها 280 متًرا مربًّعا. استِعد 

نشاطك في حوض السباحة الخاص 
بالڤيال أو االسترخاء في الخيمة 

المكّيفة والهادئة، أو استِفد من 
المدخل المباشر إلى الشاطئ. 

جناح ديلوكس اليان
استمتع بمنظر بانورامي رائع من 

هذه ا:جنحة ا:نيقة التي تتميز 
بموقع مرتفع على منحدر التل. انعم 

باالسترخاء في شرفتك الخاصة أو 
على أريكة في الداخل. 

ڤيال ديلوكس مزّودة بحوض سباحة
تمتد هذه الڤيال على مساحة 100 متر 

مربّع في عزلة كلية تؤّمن خصوصية 
تاّمة، تضم حوض سباحة خاصا قياسه 

5*3  أمتار، وحوض استحمام خارجي 
ومنصة للتشّمس. مصممة بأسلوب 

آسيوي يعكس السحر التايالندي.

ڤيال مزّودة بخيمة تايالندية وحوض سباحة
تبلغ مساحة الڤيال 220 متًرا مربًّعا، 

وتضم حّماما كبيرا فاخرا، ومنصة 

من الخشب المتين، وحوض سباحة 
كبيرا، فضًلا عن الخيم في الهواء 

الطلق.
 

غرفة بريمير 
تبلغ مساحة كل غرفة من الغرف 

البريمير 56 متًرا مربًعا مجهزة 
بشكل رائع. استمتع بنوم هادئ 

ومريح في غرفتك المطلة على 
حدائق المنتجع االستوائية ومتنزه 

سيرناث الوطني المجاور.

ڤيال مؤلّفة من غرفتَي نوم ومزّودة 
بحوض سباحة

ستجعلك هذه الڤيال االستثنائية تشعر 
وكأنك في بيتك. شارك أوقاًتا رائعة 

مع العائلة أو استمتع مع ا:صدقاء في 
واحد من أكثر منتجعات فوكيت تميًزا. 
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المذاقات المتميزة لتايالند  

دي بلي
يقّدم ا:طباق التايالندية الشهية 
بأشهى النكهات. يحّضر الطهاة 

المتمرّسون هذه االبتكارات الدقيقة 
بشكل يمزج بين التوابل والمنّكهات 

لطعم وال ألّذ. 

نينج باي ديزاين
اختبر رحلـة طعام فاخرة ال مثيـل 
لها. واختر موقع أحالمك ونحن 

خـاص  عشــاء  بتنظيــم  سنتكّفــل 
بك تحـت السماء المرّصعة 
مـجموعــة  تصّفــح  بالنجــوم. 

قوائمنـا الفاخرة أو أدِخل لمستــك 
الشخصية على قائمة الطعام 

بمساعدة أحد الطهـاة بمـا يرضــي 
ذوقــك. ثّم تلـــّذذ بوجبــة وال أطيــب 

بينما يلّبي كبيــر الخدم كـل 
احتياجاتك.

مرافق ال يعلى عنها في رحاب المنتجع 

خدمات للمؤتمرات واالجتماعات
اكتشف فن االجتماعات المثالية 
في منتجع وسبا أنانتارا فوكيت 

اليان. التفرد الذي يتميز به منتجعنا 
يضفي روًحا أنيقة ومحترفة للضيوف 
المميزين من رجال ا:عمال. أقم في 
واحد من أكثر أماكن ا`قامة فخامة 

في فوكيت، بما في ذلك مجموعة 
رائعة من الفيالت المطلة على 

السباحة. حمام 

فعاليات مصّممة حسب الطلب
يحرص فريق التنظيم المتمرّس التابع 

للمنتجع على أن تكون كل فعالية 

منّظمة تنظيًما ممتازًا، مع التركيز 
على أدق التفاصيل واالحتياجات 

الشخصية.. اجعل من البيئة الخالبة 
لهامك أنَت  المحيطة بك مصدراً̀ 
وضيوفك، ودع فريق خبرائنا يهتّم 
بجميع التفاصيل من أكبرها إلى 

أصغرها.

سياحة



حفالت الزفاف والمناسبات الخاصة
حّول حلمك بإقامة حفل زفافك 
على جزيرة استوائية إلى حقيقة 
وتمّتع بأشهى المأكوالت وأروع 

اللحظات المصممة حسب 
ذوقك. سيتّكفل الفريق الخاص 
بتنظيم ا:عراس باالهتمام بأدّق 

التفاصيل التي تتجاوز حدود 
الخيال.

النقل من المطار/ الوصول إلى المنتجع
يبعد مطار فوكيت الدولي 20 

دقيقة فقط بالسّيارة، حيث يؤّمن 
الرحالت المنتظمة يومًيا من وإلى 

بانكوك عبر عّدة خطوط جوية 
ومن دواعي سرورنا تأمين النقل 

إلى المنتجع.
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مساكن مطلّة على البحر 
بإدارة أنانتارا

يعكس 15 مسكنًا حصريًا مزّوداً بحوض 
سباحة الفخامَة ا:صيلة المتجّلية في 

التصميم اqسيوي الكالسيكي. 
مساحات استثنائية للمعيشة تعزّزها 

ا:سقف العالية والنوافذ الواسعة 
بإطاللتها البانورامية على الشاطئ، 

والساللم المفتوحة المميزة والشرفات 
الفسيحة والتراسات ا:نيقة. تضّم 

المساكن بين ثالث وسبع غرف نوم، 
لتؤّمن المالذ المثالي على الجزيرة 
للعائالت وا:صدقاء والمجموعات.

سبا أنانتارا
سبا أنانتارا هو مالذ داخل مالذ وسبا 

فاخر في فوكيت. إنه المكان المثالي 
السترداد العافية والشباب واالسترخاء 
والتدليل. استجم في جناح معالجة 

خاص، أو دلل نفسك مع خدمات 
الصالون، شاملة خدمات المانيكير 
والباديكير الفاخرة. دلل نفسك مع 
معالجة للوجه مصممة الستلهام 

وهج الشباب.  استمتع بجلسات 
التدليك العالجية التي تتنوع من 

التدليك الشامل اqسيوي القديم إلى 
ا:ساليب الغربية، في أجواء الواحة 

المحاطة بالمناظر الطبيعية.

سياحة





عادات

  ترجمة - حنان الغزواني
استمتع بإجازتك الصيفية، واجلب معك العديد من الفوائد التي تتجاوز مجرد الهدايا التذكارية، في هذا المقال ندعوك 

الكتشاف العديد من العادات الصحية حول العالم والتي صارت جزءًا ال يتجزأ من ثقافة وحياة شعوبها.

وجهات عالمية
سحر المكان وعبق الزمان

فرنسا: ا8كل الصحي
الغذائية في منطقة  العادات  تعتبر 
البحر المتوسط إحدى أكثر العادات 

العالم. يتجنب  الصحية في 
المصنعة  ا:طعمة  الفرنسيون 

الطبيعية  المواد  ويكثرون من 
وتحضير وجبات خفيفة، كما أنهم 

نادرا ما يأكلون بين الوجبات 
ويكتفون بكميات معتدلة من 

الصحي.   الطعام 

الهدية التذكارية: 
احرص على االعتدال في تناول ا:غذية 

الغنية بالدهون المشبعة مثل 
اليوغرت، الجبن، الخبز .. بدال من القليلة 

الدسم أو اتباع حمية غذائية معينة . 
من ا:فضل اتباع نظام غذائي تقليدي 

يشمل زيت الزيتون، المكسرات 
والحبوب الكاملة، ا:سماك ومنتجات 
ا:لبان، الخضراوات والفواكه الطازجة 

واللحوم الخالية من الدهون. 

Siesta :اسبانيا
تعتبر القيلولة من أهم العادات التي 

يحافظ عليها ا`سبان، حيث اعتاد سكان 
بلدان البحر ا:بيض المتوسط على أخذ 
القيلولة في فترة ما بعد الظهر، وذلك 

الرتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة، 
با`ضافة إلى فوائدها الصحية، فلقد 

أثبتت الدراسات أنها تقوي نظام المناعة 
وتقلل من خطر ا`صابة بأمراض القلب.

الهدية التذكارية:
نظرا لمشاغل الحياة، قد يصعب 

الحصول على استراحة في فترة 
ما بعد الظهر، إال أن الدراسات 

العلمية قد أجمعت على فوائد 
10 دقائق  القيلولة وحددتها في 

كحد أدنى وهي فترة كافية لتعزيز 
أداء الدماغ.



تايلند: المساج التايلندي
يختلف المساج التايلندي عن باقي أنواع المساجات، يتم تطبيق 

المساج التايلندي على حصير يوضع على ا:رض، ويجب أن يرتدي 
الشخص مالبس مريحة، وال يُستخدم أي نوع من الزيوت أو الكريمات. 

يبدأ المساج بتمدد الشخص على ظهره ثم يقوم المعالج بالضغط 
بلطف على قنوات الطاقة في الجسم، ويتم الضغط على كل قناة 
لعدة مرات حتى يشعر المعالج بارتخاء ا:نسجة والعضالت، وبذلك 

يعيد التوازن للطاقة بكل أنحاء جسم ا`نسان ويحرر الجسم من 
الضغط المخزن بداخله. حركات التمدد تشبه اليوغا وهي تحسن 

المرونة والدورة الدموية.

الهدية التذكارية: التدليك المنتظم يساهم في التخفيف من التوتر 
وا`جهاد كما يقوي العضالت ويساعد الجسم على التخلص من 

السموم.

 Matcha :اليابان
تعد الماتشا Matcha «مسحوق الشاي من أجود أنواع الشاي 

الياباني ا:خضر، ويختلف عن الشاي ا:خضر التقليدي الذي نعرفه 
جميعًا، وغالبًا ما يتم تناوله في االحتفاالت والمناسبات اليابانية، 

يعزز هذا الشراب المعبأ والمضاد ل<كسدة من صحة جسمك 
بأكمله من الجلد إلى الذاكرة، ينشط الجسم ويساعد على 

التخلص من السمنة، كما أثبتت الدراسات أنه يساهم في تسريع 
ا:يض والحماية من نزالت البرد. 

الهدية التذكارية: حاول استبدال أنواع الشاي العادية بالشاي ا:خضر 
كل يوم أو أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الماتشا إلى 

عصير الفاكهة أو الحليب.

الهند: الطبخ بالتوابل
سواء كنت من محبي الكاري الهندي أو الفاهيتا 

المكسيكية، تناول ا:طعمة الغنية بالتوابل 
يساعدك على فقدان الوزن وتعزيز صحتك. 
ووفقا للدراسات، الكركم يمكن أن يساعد 

على إبطاء مرض الزهايمر وهو ما قد يفسر 
تدني نسبة المرض بين السكان المسنين في 

الهند، كما يساهم الفلفل الحار في تسريع 
عملية التمثيل الغذائي الخاص بك ويجعلك 
تأكل ببطء، كما أن البصل والثوم يخفضان 

من دهون الدم مما يقلل من ا`صابة بأمراض 
القلب.

الهدية التذكارية: اكتشف وصفات الكاري 
الخاصة بك وجربها بتوابل مختلفة. تعّود على 

إضافة نكهات لذيدة ل<كل من التوابل بدًال من 
الملح. 
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 نيوزيلندا: عسل المانوكا
ينتج هذا العسل من خاليا النحل في منطقة «مانوكا» 

بنيوزيالندا، وُسمي بهذا االسم نظراً :ن النحل يقوم 
باستخالصه من أزهار المانوكا وهو فريد من نوعه على 
مستوى العالم، ويعرف كذلك بالذهب السائل بسبب 

خصائصه العالجية المتعددة التي تتنوع بين عالج أمراض 
الجهاز الهضمي والجروح، يُعد مطهرا ومضادا للبكتيريا.

ال ينصح باستخدامه لمرضى السكر وا`سراف منه قد 
يؤدي إلى الزيادة في الوزن.

 Friluftsliv : السويد
 Friluftsliv يلخص نمط الحياة هذا بكلمة

بالسويدية وتعني حرفيًا الحياة في الهواء الطلق. 
من المهم تخصيص الوقت للخروج في الهواء الطلق 

 أيضًا، :ن القيام بذلك مفيد وضروري لصحة ا`نسان.
ويوصي علماء النفس والباحثون بالخروج إلى الخارج 

واالستمتاع بالعالم الطبيعي.
الخروج للهواء الطلق يساهم في محاربة االكتئاب 

والقلق والتخلص من ا`جهاد ويعزز التركيز.

أستراليا: الحماية من أشعة الشمس
تصدرت أستراليا مؤشر الدول التي تشهد أعلى معدالت ا`صابة بسرطان 

الجلد على مستوى العالم. تشير العديد من النظريات إلى أن ا`صابة 
بالحروق الشمسية مرة واحدة كل سنتين تزيد من خطر االصابة بسرطان 

الجلد.

 ،SPF الهدية التذكارية: يجب استخدام منتجات الوقاية من الشمس
ويجب إعادة تطبيقها كل ساعتين عند التواجد في أماكن مشمسة، 

با`ضافة إلى ارتداء النظارات الشمسية والقبعة.

«hygge - الدنمارك مفهوم «هيغ
يهتم الدنماركيون بمفهوم hygge» وتعني «راحة». ويتمحور 

مفهوم هيغ عن تجارب اجتماعية آمنة ومتوازنة ومنسجمة. والتي قد 
تأتي من مجرد تناول فنجان قهوة برفقة صديق، أو من خالل تناول 

العشاء مع ا:صدقاء والعائلة في أجواء من المرح.ويمكن أن توصف 
ا:ماكن أيًضا بالـ «هيغ»، ويقصد هنا الدفء، كأن يقول أحدهم: «إن 

بيتك الجديد هيغ/دافئ»، ويُقصد هنا الدفء المعنوي. 
الهدية التذكارية: اترك العمل في الوقت المحدد. متوسط وقت العمل 

في الدنمارك من 8 صباحا إلى 4 بعد الظهر، يستمتع الدنماركيون 
بقضاء وقت هيغ بعد العمل بالقيام با:مور التي تحلو لهم.

عادات





مكتبة

 أوفى صديق إن خلوت كتابي
إعداد: أمل كمال 

اختارت ”جميلة“ هذا العدد، 5 كتب منوعة، هدفها إثراء معرفة القراء وتطوير فكرهم، وتميزت 
الكتب بتنوع محتواها لترضي مختلف ا8ذواق.

When Life Gives You Lululemons
الكاتبة: لورين ويسبرجر

تعمل ميراندا بريسلي في هوليوود كمستشار للنجوم، ولكن 
في اqونة ا:خيرة، فقدت إميلي عدًدا من العمالء، وأصبحت 
تحتاج إلى فرصة كبيرة لتعاود نشاطها العملي من جديد، 
وفي مدينة كارولينا تجد إميلي فرصة جديدة، لكنها تتعلم 

بسرعة أن هذه الفرصة عالم منفصل يحتاج إلى نهج الفريق، 
لذا تقّدم ميراندا بذكائها المميز، نظرة جّذابة إلى هذا العالم 

الجديد الذي انضمت إليه، وتبذل قصارى جهدها `نجاز المهمة 
مع فريقها.

Girl, Wash Your Face
الكاتبة: رايتشل هوليس

سة موقِع  مؤلفة الكتاب هي مؤسِّ
TheChicSite. أسلوب الحياة

com والرئيس التنفيذي لشركة 
 Chic ، ا`عالم الخاصة بها

Media، وأنشأت رايتشل هوليس 
قاعدة جماهيرية على ا`نترنت 

تضم مئات اqالف من المعجبين، 
من خالل تبادل النصائح من أجل 

عيش حياة أفضل في الوقت 
الذي تكشف فيه دون خوف الفوضى الخاصة بها، اqن 

يأتي كتابها ا:ول المرتقب للغاية والذي يضم مجموعتها 
المميزة من الصدق والفكاهة والمشورة المباشرة. 

Educated: A Memoir
الكاتبة: تارا وستوفر

كانت تارا وستوفر في السابعة 
عشرة من العمر عندما وطأت 
قدماها غرفة الصف بالمدرسة، 

ُولدت تارا من أجل البقاء في جبال 
ايداهو، كان والدها ال يثق في أي 

مؤسسة طبية، لذلك لم يسبق أن 
شاهدت تارا طبيبًا أو ممرضة، وقد 

عولجت من مختلف ا:مراض وحتى 
الحروق الناجمة عن االنفجارات في 

المنزل عن طريق ا:عشاب، كانت أسرة تارا جميعها 
معزولة عن المجتمع، لدرجة أنه لم يكن هناك أحد 

يضمن حصول ا:طفال على التعليم.

ا8كثر مبيعًا..

The Perfect Couple
الكاتبة: إلين هيلديربراند

لقد حّل 
فصل 

الصيف، 
الذي يعد 

موسم 
الزفاف 

في مدينة 
نانتوكيت، 

حيث مشهد 
سباق 

العروس 
في الشارع 

الرئيسي 
شائع مثل سطوع الشمس في 

شاطئ ماداكت، ويعد حفل زفاف 
أوتيس وينبوري حدًثا ال يمكن نسيانه، 
حيث لم يدفع آباء العروسين ا:ثرياء 
أية تكاليف الستضافة حفل ممّيز في 

عقاراتهم المطلة على المحيط.

The 5 Love Languages
الكاتب: جاري تشابمان

الوقوع في الحب سهل، ولكن البقاء في الحب هذا 
هو التحدي، كيف يمكنك الحفاظ على عالقتك متنامية 
ومتجددة وسط التحديات والصراعات، والملل من روتين 

الحياة اليومية؟.. في هذا الكتاب سوف تكتشف السر 
الذي حّول الماليين من العالقات حول العالم، سواء 

كانت عالقتك مزدهرة أو فاشلة، فإن نهج الدكتور غاري 
تشابمان الذي أثبت نجاحه في إظهار الحب سيساعدك 

على تجربة مستويات أعمق وأغنى مع شريك حياتك.

5



تكنولوجيا

تحكم في الواي فاي 
قم بتشغيلها 

فقط عند اللزوم، 
من الصعب 

عزل منزلك 
بسبب شبكات 
الجيران، ولكننا 

ندرك أن الترددات 
الكهرومغناطيسية مزعجة، وكلما 

استطعنا تقليلها كلما كان ذلك أفضل 
عن طريق إيقاف الواي فاي الخاص بك، 

مما يخفف من ا:شعة في محيطك 
المباشر.

استخدم المنبه العادي 
يحافظ على إبقاء 
غرفة نومك خالية 

من الضوء ا:زرق وهو 
أسهل طريقة `حداث 

تغيير في التخفيف 
من تأثير التقنية على 

نومك.

تذّكر هوايتك المفّضلة وُعد إلى 
ممارستها، وال تنس أن التواصل 

االجتماعي ليس بديال وال 
يعادل العالقات الواقعية.

تحديد وقت معين 
الستخدام االنترنت على 

الهاتف باختيار تواريخ وفترة زمنية معينة.

الديتوكس 
الرقمي؟

هل أنت بحاجة إلى 

ترجمة / حنان الغزواني
باتت ا8جهزة الرقمية تسيطر على حياتنا 

بالرغم من محاوالتنا لتنظيم استخدامها، 
حتى ولو أغلقت هاتفك وجهاز الكمبيوتر، 

إال أنك ال تزال محاًطا بالترددات وا8شعة 
الكهرومغناطيسية من ا8جهزة والشبكات 

الالسلكية المحيطة. ترى هل أصبح الديجيتال 
ديتوكس أو الديتوكس الرقمي هو طريق 

الخالص؟ إليك بعض ا8سباب الوجيهة 
لالبتعاد عن الهواتف الذكية وا8جهزة اللوحية 

والتخفيف من استخدامها وأخذ استراحة من الواي فاي.. 

الحصول على القسط الكافي من النوم 
عند الغسق، عندما تغرب الشمس 
تنتج الغدة الصنوبرية الميالتونين، 

وهو هرمون يساعد على ضبط عمل 
الجسم ويجعلك تشعر بالنعاس، 

ولكن الضوء ا:زرق الناتج عن 
ا:جهزة الذكية يقلل من مستويات 

الميالتونين مما يؤثرعلى نومك.

الوقاية من المخاطر الصحية 
أثبتت سلسلة من ا:بحاث العلمية 

عالقة الضوء المنبعث من التكنولوجيا 
بارتفاع مخاطر السمنة التي قد تؤثر 
على النوم. يدرك العلماء أن النوم 

السيئ يجعل ا`نسان غير منتظم 
في عادات تناول الطعام، ويؤدي إلى 

تخطي الوجبات أو اختيار الوجبات 
الجاهزة السريعة، وحسب دراسة أجريت 

عام 2016 في جامعة نورث وسترن التي أثبتت احتمال أن تتسبب ا`ضاءة الساطعة 
المنبعثة من ا:جهزة ا`لكترونية ليال في مقاومة الجسم ل<نسولين مما يزيد من 

مستويات السكر في الدم، ا:مر الذي يزيد من خطر ا`صابة بالسمنة و أمراض القلب 
والنوع الثاني من داء السكري.

4 خــطوات
للديتوكس الرقمي

يجعلك أكثر سعادة 
أثبتت العديد من الدراسات أن كثرة التعرض 

ل<شعة الكهرومغناطيسية قد يؤدي إلى 
أعراض نفسية تشمل االكتئاب وحالة 

من القلق والتوتر والضجر، التي تؤثر على 
جوانب كثيرة في حياتنا منها النوم والرهاب 
االجتماعي. الديتوكس الرقمي يجعل المرء 

سعيداً ومليئًا بالنشاط والحيوية ويتمتع بذهن 
صاف ويصبح أكثر تركيزاً.
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   LeMans Classic RM 1 1-03 تخلله عرض ساعة

سباق «لومان كالسيك 2018» يحطم ا8رقام القياسية

      حطمت نسخة هذا العام من سباق لـومـان كالسيك 
ا8رقام مرًة أخرى، من حيث المشاركة والحضور.. على 

حلبة «سارْت» ا8سطورية – Circuit de la Sarthe قام 
منظمو السباق بيتر أوتو، وأوتومبيل كلوب دولويست  

با�ضافة إلى ريتشارد ميل بالترحيب بالمتفرجين 
الذين بلغ عددهم 135.000 طيلة أيام السباق الثالثة، 

وبمشاركة أكثر من 700 سيارة كالسيكية في المنافسة، 
وعدد من نوادي السيارات التي بلغ عددها 200، با�ضافة 

إلى 1.000 سائق – من ضمنهم 10 من الفائزين في 
سباق «لومان 42 ساعة» – وبذلك كان هناك تمثيٌل 

لثالثين  بلدًا في هذه النسخة من السباق. 

اغتنمت ريتشارد ميل المناسبة لدعوة عدد من أصدقائها 
وشركائها، مثل مايك فلويت الرئيس التنفيذي لشركة 

«مكالرين أوتوموتيف»، سائق فورموال E المستقبلي، فيليبي 
ماّسا، سائق WRX سباستيان لوب، والعب كرة القدم 

 Little Big ديدييه دروغبا الذي أعطى إشارة البدء لجولة
Mans . كما شهد السباق تقديم وعرض ساعة ريتشارد ميل

LeMans Classic RM 11- 03 الحصرية.
لقد كانت السيارات هي نجوم العرض، ليس فقط على 
مسار السباق ولكن على المساحات الخضراء وفي قرية 

«لومان» التي منحت السباق اسمها.  
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     كشف فندق ونادي صحي ويستن الدوحة عن 
عرض الصيف الخاص بالعائالت التي تبحث عن 
وجهة رائعة لقضاء عطلة ال مثيل لها للراحة أو 

االستجمام في قطر.
يقّدم العرض لكّل من المقيمين والزائرين على 
حد سواء، فرصة حجز غرفتين لليلة واحدة مقابل 

890 رياال قطريا فقط، يتضّمن إفطار ويستن المميز، 
الدخول المجاني إلى النادي الرياضي والمسابح 

ا8ربعة، بما في ذلك مسبح «ويفز»، الحوض الوحيد 
ل$طفال الذي تتخلله أمواج في الدوحة، فضًال عن 

انترنت عالي السرعة.

يضم الفندق خمسة مطاعم تقدم خيارات مختلفة 
تناسب كافة ا:ذواق. مطعم «سيزونال تايستس» يقّدم 

مجموعة واسعة من المأكوالت العالمّية المبتكرة.
 أّما «ساباي تاي» الحائز على جوائز متعددة فيوّفر 

مجموعة واسعة من المأكوالت التايالنديّة ا:صلية التي 
ترتكز على القوام والنكهات من المناطق ا:ربع الكبرى 

في تايالند. 
أّما بالنسبة لمحبّي اللحوم، فإن مطعم «هانترز رووم 
آند غريل» يقّدم أجود أنواع اللحوم التي يتم اختيارها 

من مزارع أستراليا، الواليات المتحدة ا:ميركية والبرازيل. 
با`ضافة إلى ذلك، وللضيوف الذين يبحثون عن مكان 

هادئ لالسترخاء وتذوق القهوة، السندويشات وشاي 
ما بعد الظهر، يعد مقهى «لوكس الونج» و «ويفز» 

الوجهة المثالية لهم. أماّ بالنسبة للذين يريدون 
االسترخاء وتجديد النشاط خالل إقامتهم، فإن «هيفينلي 

سبا» يقّدم لهم قائمة متنوعة من عالجات الوجه 
والتدليك من قبل معالجين ذوي خبرة واسعة.

ومن جانبه قال «جيانريكو إسبوزيتو»، المدير العام 
لفندق ونادي صحي ويستن الدوحة: «إن موقع الفندق 

مناسب لقضاء عطلة الصيف مع العائلة، وذلك بفضل 
قربه من الوجهات السياحية الرئيسية في قطر مثل 
سوق واقف، متحف الفن ا`سالمي ومنطقة أسباير، 
فضًال عن الرحالت السياحية التي نساعد من خاللها 

العائالت على اكتشاف البلد». وأضاف: «تعتبر مساحة 
الغرف لدينا كبيرة، إذ تبدأ مساحتها من 46 مترا مربعا، 

كما يتوفر لدينا مرافق ترفيهّية متعدّدة با`ضافة إلى 
حدائق رائعة، تخّول العائالت بمشاركة أجمل اللحظات 

سويًا في جّو هادئ ومريح. ومما ال شّك فيه أننا نعد 
ضيوفنا بتجربة فريدة وبأعلى مستوى ضيافة طوال فترة 

إقامتهم. 

عروض هينفلي سبا: في هذا الصيف، سوف تبدو 
بأفضل حلة وتشعر أنك بأفضل حاالتك مع مساج كامل 

مجاني لمدة 30 دقيقة عند الحجز لمدة 50 دقيقة 
للعناية بالوجه. وهذا العرض موجود يوميا ما عدا 

الجمعة. وبحسب إمكانية توفره. 

فندق ويستن الدوحة  عرض مميز لصيف مختلف 
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APOTHEOSIS, LE MAT DE CHANEL مجموعة خريفية دافئة
 APOTHEOSIS, LE MAT DE CHANEL لخريف وشتاء 2018 تبرز مجموعة     

عمًقا عاطفًيا وكثافة بصرية تنعكس من هذه الطبقات الخالية من اللمعان. 
 APOTHEOSIS، LE MAT يترك اختيار ألوان العيون والشفاه في مجموعة

DE CHANEL شعوًرا أنثوًيا فريًدا من الهدوء الداخلي والصفاء والثقة 
بالنفس. تعبر لوحة ا8لوان عن االنسجام بين عالم المرأة الداخلي والخارجي. 

وتتميز بدرجات ألوان دافئة وخريفية ، فضًال عن درجات ألوان جذابة يمكن 
تطبيقها كألوان مائية أو بعمل طبقات منها مثل اللوحات الزيتية النابضة 

بالحياة. وتعمل تركيباتها التي تلتقط الضوء على التقليل من حدة المالمح 
وتنعيمها. وفي الوقت نفسه، بفضل تقنياتها المتطورة، توفر هذه المستحضرات 

راحة ونعومة كالحرير. 

العينان
 APOTHEOSIS, LE في مجموعة

MAT DE CHANEL، يعكس اللون 
الرمادي الداكن والبني الداكن والبنفسجي 

الخفيف ودرجات ا:زرق القوية من 
مستحضر OMBRES 4 LES إحساًسا 

بالقوة والرضا. تضيف درجات ا:لوان 
من ا:سود والبيج والرمادي بلمسة من 

 STYLO OMBRE ا:زرق، :قالم التحديد
ET CONTOUR عمًقا آخر إلى الوجه 
من خالل التراكيب الخالية من اللمعان 

والتالعب بتقنيات وأساليب وضع الماكياج. 

الشفاه
تبدو تركيبة الماكياج أكثر وضوًحا 
على الشفاه. وبابتكار لوشيا بيكا 

 APOTHEOSIS, LE لمجموعة
MAT DE CHANEL، تحقق آفاًقا 

لم يسبق لها مثيل فيما يتعلق 
بألوان أحمر الشفاه المخملية. يجمع 

 LE ROUGE CRAYON DE
COULEUR MAT بين الطابع 

العملي للقلم مع أناقة أحمر الشفاه 
المعهودة. وتتوافر من هذه ا:قالم 

ست درجات ألوان جديدة.

الوجه
عندما يتعلق ا:مر بالماكياج ، ليس هناك 

أجمل من التناقضات :نها تعبر عن 
جوانب كثيرة للمرأة ، يبرز شغف لوشيا 
بيكا بالتناقضات من خالل التباين بين 

الوجه المشرق وغير الجاف مع الماكياج.
تفوق درجة اللون البنفسجي الناعم 

 JOUES من مستحضر تلوين الوجنتين
CONTRASTE كل التوقعات.
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       حصدت سيارة «فولفو XC60» الرياضية متعددة االستخدامات ومتوسطة الحجم العديد من الجوائز العالمية 
والمحلية، مثل جائزة السيارة العالمية خالل معرض نيويورك للسيارات مؤخرًا، والتي تعتبر ا8ولى من نوعها بالنسبة 

للعالمة الرائدة، وفازت السيارة أيضًا بلقب سيارة العام المرموقة في أميركا الشمالية.

سيارة فولفو XC60 جوائز بالجملة..

وعلى الصعيد ا`قليمي نالت السيارة 
خالل حفل توزيع «جوائز الشرق 

 (MECOTY) «ا:وسط لسيارة العام
لقب «لجنة تحكيم سيارة العام» 

وجائزة «أفضل سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات من الحجم المتوسط» 
لتثري بذلك قائمة جوائزها المتنامية.

كما حصلتXC60  محليًا على لقب 
«أفضل سيارة كروس أوفر فاخرة» في 

حفل «جوائز قطر للسيارات 2018» 
الذي نظمته مجلتا السيارات الرائدتان 

«ماكينا» و «عرب موتورز»، والذي 
يعتبر أول فعالية من نوعها تتعاون 

المجلتان على تنظيمها في دولة قطر 
بهدف تكريم ا`نجازات المميزة في 

هذا المضمار.
وفي هذا الصدد، صرّح فيصل شريف، 

المدير التنفيذي لـ «دوماسكو»: «نجحت 
XC60 في حصد العديد من الجوائز 
العالمية وا`قليمية منذ إطالقها، ما 

يعكس بكل وضوح تمّيزها وريادتها، 
ويؤكد على براعة فولفو في ضمان 

التوازن ا:مثل بين التصميم الرائد 
وإمكانيات االتصال وا:مان والسالمة، 
ا:مر الذي يحظى بتقدير العمالء في 

شتى أنحاء العالم. 
وتأتي XC60 الجديدة- الحائزة على 

جائزة «أفضل أداء» من «برنامج 
تقييم السيارات الجديدة ا:وروبي» 

(NCAP) لعام 2017- مزّودة 
بمنظومة مكابح الطوارئ الذاتية 

 Safety Autonomous المحّسنة
Emergency Braking والمدعومة 

بإمكانية توجيهها عندما ال تكفي 

الفرامل التلقائية لوحدها لتجنب 
اصطدام محتمل. كما تساعد ميزة 
 Oncoming Lane Mitigation

مع Steer Assist على تجنب 
االصطدامات المباشرة، في حين 

تسمح منظومة معلومات البقعة 
العمياء (BLIS) مع ميزة المساعدة 

في التوجيه أيضًا في خفض المخاطر 
عند االنتقال بين المسارات.

ويشار إلى أن شركة الدوحة لخدمات 
التسويق ذ.م.م (دوماسكو) هي 

الموزع الحصري لسيارات «فولفو» في 
دولة قطر، وبإمكان العمالء الراغبين 

باختبار XC60 التوجه إلى صالة عرض 
«فولفو» التابعة للشركة في شارع 
خليفة بالقرب من المسجد الوطني 

ودوار التليفزيون.
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          تعتبر مجموعة هواتف نوكيا 
الذكية الجديدة جزءا من أي عائلة ؟

  1- Symbian  2-Android One  3-IOS 
كان السؤال الذي طرحته شركة 

HMD  المطورة :جهزة نوكيا على 
قراء مجلة جميلة، بالمسابقة التي 

نشرت با:عداد الماضية من المجلة، 
وقد راسل بريد المجلة العديد من 

القراء، الذين حرصوا على المشاركة، 
وكان الحظ حليف اثنين من القراء 

هما بهجت سعد وماري بيل، اللذين 
قدما ا`جابة الصحيحة على السؤال.

وبعد استالم الجوائز، عبر الفائزان 
عن سعادتهما البالغة بالجائزة 

  HMD المقدمة من شركة
المطورة :جهزة نوكيا، وهي عبارة 

عن هاتفي Nokia 7 Plus و 
Nokia 8 Sirocco، خاصة وأنهما 

من عشاق هواتف نوكيا منذ 
سنوات، وأشاد الفائزان بمصداقية 

المسابقة، وقدما جزيل الشكر 
للشركة والقائمين على المجلة. 

  (Nokia 7 Plus)هاتف نوكيا 7 بالس
يتميز بشاشة مزودة بالتقنيات 

والتصميم  المتانة  يسودها  العصرية، 
الحديث؛ كل ذلك جعل هاتف نوكيا 

7 بالس (Nokia 7 Plus) يجمع بين 
ا:جهزة البصرية المبتكرة وخوارزميات 

التصوير، كما يستطيع أن يلتقط 
أدق اللحظات أثناء التصوير `نتاج 

صورة طبيعية توفر كافة التفاصيل 
التي يحتاجها المستخدم. ويحتوي 

الهاتف على ميزة البصريات المزدوجة 
والمستشعر الخلفي المزدوج المدعوم 

ببصريات ZEISS مما يساهم في 
توفير زوايا ذات درجات واسعة بمعدل 

12 ميجابيكسل megapixel توفر 
أعلى درجة من االستشعار للحصول 

على أفضل أداء ممتاز في ظروف 
ا`ضاءة المنخفضة والزائدة.

هاتف نوكيا 8 سيروكو 
(Nokia 8 Sirocco) مستوحى 

من تراث التصميم الغني المعروفة 
به هواتف نوكيا، ويأتي بشكل أنيق 

ونحيف، يمزج بين الحرفية العالية 
والدقة المثالية، من خالل تقديم مزايا 

القصصية الرقمية القوية بما في 
ذلك تقنية البصريات مزدوجة النظر 

المعززة، والبصريات ZEISS والصوتيات 
المضبوطة بعناية فائقة وتقنية 

الصوت المكاني المقدمة من عالمة 
نوكيا، ويعد جهاز نوكيا 8 سيروكو 

(Nokia 8 Sirocco) الهاتف القوي 
المدمج وا:جمل حتى اqن.

أشادا بمصداقية المسابقة
فائزان بمسابقة «جميلة» و «HMD» المطورة 8جهزة نوكيا
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معرض العالقات الكويتية- القطرية نافذة على التراث 

وأشاد المشاركون بالتنظيم الذي 
حظى به المعرض، وثمنوا الفرصة 

التي أتاحتها كتارا لعرض مقتنياتهم 
والتعريف بأهمية هذه المعارض 
لما تحويه من قيمة فنية وتراثية 
وتاريخية، حيث قال حسين محمد 

القطان إنه يشارك بمجموعة 
ثمينة ونادرة من االنتيكات التي 
تشمل مختلف ا:دوات المكتبية 
ودالل القهوة والمكاحل ومناظر 
الصيد وأجهزة الراديو والتليفون 

التي تعود لفترة الخمسينات من 

الشخصية  التصوير  كاميرات  ضمنها 
التي تعود إلى عام 1905 ومزهرية 
جميلة نادرة مصنوعة من جلد سنام 

الجمل صنعت بتركيا. 
هذا وقد ضم المعرض أرشيفا من 
ومنها  والخليجية،  الكويتية  الوثائق 
نوادر يعود تاريخها إلى 200 سنة 

تقريبًا من بروات وعدسانيات وغيرها، 
ومجموعة من الجوازات الورقية 

والدفترية النادرة من عام 1887 
م با`ضافة إلى مقتنيات إسالمية 
وسيوف نادرة تعود لـحوالي 700 

سنة وعمالت ذهبية وفضية من 
الساساني قبل ا`سالم وا:موي 

والعباسي والفاطمي، ورقوق غزال 
من 950 سنة وقطع من كسوة 

البيت  ومقتنيات  المشرفة،  الكعبة 
الكويتي والمقتنيات البحرية من 
قطع وبروات خالوي النادرة وعدة 
ا:صلية ومستلزماتها،  الطواشة 

با`ضافة إلى مجموعة من النياشين 
وا:وسمة النادرة الكويتية وغيرها 

من مختلف دول العالم العربي 
وا:وروبي. 

     اختتم معرض العالقات الكويتية - القطرية، والذي نظمته المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتعاون مع فريق 
اكسبو965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين في المبنى 18. وقد حظى المعرض بإقبال عدد من أصحاب 

السعادة الشيوخ والسفراء والمهتمين، ومشاركة 17 عضًوا من فريق اكسبو965 ما بين باحثين ومؤلفين وحرفيين جمعهم حب 
التراث والفن بمختلف أشكاله.
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موعد  مع الجاذبية العصرية
Fendi من Run Away Man باري غاليري  يطرح مجموعة ساعات

 Run Away تجمع مجموعة ساعات         
Man الجديدة من  Fendi بين الرسوم 

الغرافيكية وا8شكال االنسيابية وتستعيد 
 ،F is Fendi الجماليات الفنية لشعار

وتتميز بتصميم جريء ل�طار، ولمسات 
ُمدهشة ذات تأثير متبادل. وتتميز 

 Run Away Man مجموعة ساعات
من  Fendiبحاوية هندسية مستوحاة من 

شعار F is Fendi تلتقي فيها الدوائر 
بالخطوط المستقيمة. ويتعزز تصميم 

المينا من خالل المزيج المتناغم بين 
اللمسات المصقولة واللمسات النهائية 

بتأثير الستان التي تقيم تباينًا قويًا 
وتمنح الساعة طابعًا خاصًا.

 Run Away تتوافر مجموعة ساعات
Man بإطار من الفوالذ الصلب 

المقاوم للصدأ بلون واحد أو لونين، 
وبقطر من 41 ملم مع حرف  F وتاج 

عند الساعة الثالثة، الميناء مقوس 
وال متمركز تزيده جماًال المؤشرات 

للداللة على الساعات والمسار الرمادي 
للدقائق، فضًال عن العقارب المميزة 

بقصة عند الزوايا، با`ضافة إلى ذلك، 
تقدم ساعة Run Away Man مع 

سوار من جلد العجل الفاخر، وتكملها 

حركة كوارتز ذات صناعة سويسرية، 
لتمثل ا:كسسوار ا:كثر أناقة بتصميم 

ذكوري وعصري إلى أبعد الحدود.
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          تسعى بوكيه بشكل دائم إلى وضع 
بصمتها الخاصة في عالم الموضة النسائية، 

وجعل السيدة تبدو في أبهى حلة. وهذا ما نجده 
في ا8زياء الجديدة حيث نجدها تحمل طابع 

الرقي وإظهار جمال السيدة. والفساتين ضمن 
هذه المجموعة طويلة وتحمل النقوش الجميلة 
البسيطة الراقية التي تناسب جميع المناسبات 

المختلفة. أما ا8لوان فهي هادئة وأنثوية، 
في نفس الوقت تجد السيدة لونها المفضل. 

وكالعادة مع بوكيه فأنت ستكونين عنوانا 
للتألق ولكن بأسلوب متفرد. والمرأة دائما تود 

أن تكون لها شخصيتها المستقلة والمميزة في 
عالم  الجمال والموضة.. وهذا ما تضمنه لك 

بوكيه.

بوكيه عنوانك الدائم للتألق و التميّز
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L’Occitane وداعًا لحرّ الصيف مع مجموعة ڤربينا من

الجسم  مقّشر 
االنتعاش  مقّشر للجسم يجمع 

وعشبة  الحامضية  للفواكه  الفائق 
بّلورات  اللويزة، فتركيبته تمزج بين 

السكر وجزيئات قشر الجوز، 
الحواس  المبرّد لمناشدة  والمنثول 

البشرة. تنتعش  بينما 

والفواكه  اللويزة  عشبة 
مثالية  تركيبة  الحامضية... 

الصيف لفصل 
يتجّسد االنتعاش بكّل جوانبه في 
هذا المزيج من الفواكه الحامضية 

وأوراق اللويزة، الذي يوّفر شعوراً 
مريحًا ولطيفًا. هنا، تلتقي عشبة 

اللويزة العضوية من بروفانس 
مع الجريب فروت والحامض من 

المتوسّط،  ا:بيض  البحر  منطقة 
بامتياز.  المثالي  المزيج  لتمنحك 

 Verbena تطّل مجموعة     
Classic بحلّة جديدة تمامًا مفعمة 

باالنتعاش! أجمل ما فيها، هو 
جل Icy Body Gel  بقوامه الذي 

سيمنحك تأثيرًا منعشًا على الفور!

جل الجسم  
ينعش هذا الجل بشرتك ككوب من الماء المثّلج في يوم صيف 

حارّ. فالجل الشفاف الفيروزي اللون ينساب بكّل سالسة على 
انتعاشًا وال  المعزّزة بالمنثول جسمك  بشرتك بينما تمنح تركيبته 
أروع، وتغمره برائحة عشبة اللويزة الرقيقة.  ضعيه في الثالجة ليًال 

ليعطي تأثيراً بارداً أكثر.

االستحمام  جل 
جل استحمام يومي يغمرك بشعور فوري من االنتعاش 

والرفاهية ، يمكن استعماله على البشرة الجاّفة قبل الحّمام! 
استمتع بتأثير بارد فوري سيعزز نشاطك على الفور ، إنّه مثالي 

في أيّام الصيف الحارّة جّداً.

رغوة الجسم 
تعرّف إلى مستحضر رغوي آسر سيجعل 

ترطيب بشرتك تجربة مرحة! فرغوة 
الجسم المبهرة هذه ترّطب وتنعش 

بشرتك بقوام مفاجئ وتركيبة فريدة. 
الرائحة الصيفية  فمن خالل مزاوجتها بين 
للمنثول،  المنعشة  والقّوة  اللويزة،  وعشبة  الحامضية  للفواكه 
تنشر هذه الرغوة عطراً يفيض حيويّة بدفقة من االنتعاش البارد 
المثالي :يّام الصيف الحارّة، بينما يترك بشرتك بنعومة الحرير.
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لصاحبات الذوق الرفيع
 اكسسوارات  Charles & Keith لخريف وشتاء 2018 

لكل عطر وجهة معينة
الصالون ا8زرق يقدم عطر «تايغر نست» أحدث إبداعات  «ميمو باريس» 

          تتميز حملة Charles & Keith لخريف وشتاء 2018 والتي تحمل عنوان 
«اترك بصمتك»، بأنها مبنية على مفاهيم ا8صالة وا�بداعية واالستقاللية، 

وملهمتها هي المرأة العصرية الجريئة التي ال تخشى تعريف حياتها 
باستعمال مفرداتها المميزة الخاصة بها وال تهاب ترك بصمتها 
المؤثرة في هذا العالم. تستعمل هذه المرأة الموضة كطريقة 

للتعبير عن شغفها وإرادتها وأنوثتها. 

صورت لقطات هذه الحملة النابضة بالحياة المصورة البريطانية 
الموهوبة «هارلي وير» المشهورة «بتركيزها على الموضة 

الشبابية بلقطات مبتكرة تتحدى المواقف التقليدية في 
النظرة الموجهة إلى المرأة». على الرغم من كونها حديثة العهد في هذا المجال 

إال أنها استطاعت الفوز بإشادة الوسط بأعمالها، وأصبحت أحد ا:سماء المدرجة في 
الئحة (BOF 500) (المؤشر االحترافي المطلق ل<سماء المنخرطة في مهنة صناعة 
ا:زياء التي تقدر قيمتها بـ 2.4 تريليون دوالر والمختارة خصيصًا من قبل محرري موقع 

.(BOF) ًبيزنس آند فاشن» أو اختصارا»

عطر «تايغر نست» من إصدارات 
ميمو باريس ، وهو عطر لكال الجنسين 
من عائلة العطور الشرقية، ويدخل في 
تكوينه العنبر، وا:فسنتين، يالنج يالنج، 

الفانيال، وبلسم التولو، وخالصة البخور. 
عطر «تايغر نست» بمعنى عش النمر، 

مستوحى من كهف التأمل بمملكة 
«بوتان» في منطقة الهيمااليا الذي 

يقع في منتصف المسافة بين الوديان 
العميقة والسحب الكثيفة، وهو عطر 

غامض مخملي مثل أن يختبئ نمر 

في الغابات تحت جنح الظالم. امتاز 
العطر الجديد «تايغر نست» بلمحات 

من الجمال والحنان الدافئ، ومكونات 
قد تبدو غريبة بعض الشيء ولكنها 

مذهلة. يرتكز العطر على تركيبة 
مختلفة تمامًا من العود والورد. 

فهو يجمع قّوة وترف هذا الخشب 
االستوائي وسحر ملكة الزهور الرقيقة. 

كما يمّثل اختيار هذين المكّونين 
االستثنائيين وتصميم القارورة الذكي 

 .Memo Paris والجريء عالمة الترف
عّبر العطر عن الفخر والتفرّد مع مواّد 
خام مثالّية، تناغم مثالي بين الروائح 

يترافق مع توازن مثالي بين القّوة 
والجاذبّية.

يفوح من مقّدمة العطر المشرقة 
أريج العنبر النابض بالحياة الذي يلفت 

االنتباه، ويوقظ الحواس. ثّم تذوب 
هذه المقّدمة الجذابة تدريجّيًا لتكشف 

عن قلب يعبق بنفحات الفانيال العميقة 
والفّواحة. شذاه فريد حّقًا يجمع نسمات 

الخشب الغنّية مع نفحات خالصة 

البخور، مما يمنح عطر «تايغر نست» 
العمق والترف والجاذبّية المطلقة. أّما 

القاعدة فتتجّلى بنفحة من «يالنج يالنج» 
الدافئة والمخملّية في سيمفونّية 

مبهرة من الروائح.
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THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

ROYAL OAK 
OFFSHORE 
CHRONOGRAPH

IN STAINLESS STEEL




