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معرض الدوحة
للمجوهرات والساعات يصبح
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نانتظتظــــااااررهه.ه. ا ـططـطــاااــاـاـاالللللل لللللللللللللـلـللـذـذذذـذيييييي ااااااااااااااااااااا ـففـفـفـفـكككككككككككككككككـككـككـكـكـكـك ححححححححفففففـفـفـففــلـللـلـللللل ز ز ز ز زفافافافافا مممـمـممـمــنـنـنـنـن جججججججججــــــــــززززءزءزءزءزءزء������ كنكننككنكنكنككككنكــــــــونونوننونونوونونوونونون عععععععددعدعييينينينينينينــــــــااااااا

يططيططيطيطيطيطيطيطيطيــــــــطططططططط خختختختختختختختخ علعلعلعللعللعلعلعلعلللعللــــــــــــىىىىىىىى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدددتتتتتتتتتكككككككككك سمسمسسســــاعاع ههههههــــوو ــــحححـحـحــةـةـةــةـةـةـة لالدددددووو لا ا ححححححححححححححححيييـيـيـيـييييـييـيـيـييـيـيييـيـييـيـيـيـيـيـيـيـيـاااـااــاـاـاــااـاـاـاـاـاـاـاـاـاـااةةةةةةةةةةةةةةة ـنـنـنـنــدـدـدـدـد ججججججررراراراراا ييفيفيفيفيفيفيفيــــــــــالالتتالالتالتالتالتالت وووووو قققدقدقدقدقدقدق فنفنفنفنفنــــــــ ففففففففففففففــــــيييييييييي هههههههدفدددفدفدفدففنننـنـنـننـنـاـاـاـااـا
رككركركركرييييـيـيـيـااـاـاـاـاتتتتتتتتتتت ذذذذذذذذذذذ ننننناانانانانانانان مممممممممممضممممممممضممممممممممممضمممضمممممممممــــــــ للل ببيـيـيـــهـهـهـهه مملمململململميـيــنـن حتححتتحتحتحتحححح للـلــذـذـذيييييي اااا ــففـفـفـفــفـفـففـفـفـفـففـفـفـفـفـكـكككككـكـكككـكـكـكككـكـكككـكـكـكـككـكـكـكـكـكككـكـك زززززززززففففافافااافافاافافا ححححححححففـفـفـفـفــللللـلـلـلـل نـنـنـنـنـبـببـبـبـبـب ججججججججججواواوواواواواوا مـمـمـمـمـمــنــنـنـنـن ناناناناناننننانــــــــــــــبببببببب ججججججججج للللكلكلكككللكلكل

.ة.ة..ة.ة.ة.ة.ة.ة. اااااالححلحلحلحلحلحلحييايايايايا ىدىدىدىدىدى ممممممــــــــ تـتـتتـتـتتتــدـدددـددـدومموموموموموموموموموم

خخخخخخخخاصصصصصصااصصاصاصاصاصاصــــــــــةةةةةةةةةةة ععــعـعـعععـعـعـعـعـرـرـرـرـرـرـرـرـرـروووضضوووضوضضوضضوضوضوضضضض بببببببببببمببببمبمببببببررررررررررررررررررررررررررررررررررررر سسسسســببت ننهاهايـيــةـةة لـللـلـلـلـىـىـىـى ااا أأأأأأأأأأأأأغغسغسسسسسسسسسغسسغسغسغسغسسغسسغسغسغسغسغسغسغسسسغسغسغسغسغسغسغسغســــــــــــطططسطسطططسططططططسطسسس ٤٤٤٤٤٤٤٤٤ اتاتاتاتاتاتارريريرييريريريريريرييــــــــــــــخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممــــــــــــــــننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن تتااتاااتاتاتاتاتات ججحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجــــــــــــــــوززووزوززوزوزوزوزوزوزوزوزوز لال لا لا ا تتتتتتتتتشششششـشـشـشـشـشـشــممـمـمـمـمـمـملللللللل
..ةة.ة.ةةةة.ةةةةةةةةة.ة.ة. ققلققققققللقلقلقلقلقلقلقااااااععاعععاععاعاعاعععاعاعاععاعاعاعاعاعاعاعاعااعاعاعاعــــــــــ ااااااا تتتتتتتتااتاتاتتاتتاتاتات زووووزوزوززوزوزوزوز لللللللحجححجحججحجحجحجحجحجــــــــــ
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 حوار- أمل كمال

استطاع البطل القطري خالد الجابر أن يقطع على دراجته أطول رحلة في العالم، عبر خاللها كندا، الواليات المتحدة 
ا(ميركية، المكسيك، غواتيماال، هندوراس، نيكاراغوا، كوستا ريكا، بنما، كولومبيا، االكوادور، البيرو، تشيلي، ا(رجنتين 

وا(وروغواي. وانتهت الرحلة في العاصمة االرجنتينية بيونيس أيريس. 
ويعد الجابر أول دراج عربي يحقق هذا ا$نجاز، وتعتبر رحلة «بين القطبين» مغامرة مليئة بالتحديات، البداية كانت 
من أعلى نقطة في شمال أالسكا (مابعد الدائرة القطبية الشمالية المطلة على المحيط المتجمد الشمالي)  

والنهاية كانت  في أقصى جنوب قارة أميركا الجنوبية المطلة على المحيط الجنوبي، إمتد هذا المسار على 
مسافة 40 ألف كيلومتر قطع خالله خالد الجابر 15 دولة على مدار 5 أشهر.

وقد تخللت الرحلة صعوبات عديدة خصوصا في أميركا الوسطى التي كانت تشهد اضطرابات وتمردات شعبية، كما عبر 
الجابر عدة معابر جبلية مثل جبال الروكي الكندية وسلسلة جبال االنديز في أميركا الجنوبية، وكان أعلى ارتفاع تم الوصول 

إليه هو 4900 متر عن سطح البحر. البطل القطري خالد الجابر في حوار لـ «جميلة»، وإلى التفاصيل...

خالد الجابر: درس في كل ميل
أنهى أطول رحلة في العالم على دراجته النارية

حوار



حدثنا عن تجربة أطول رحلة في 
العالم على الدراجة النارية..

 رحلة «بين القطبين» كما أطلقت 
عليها، وهي عبارة عن مسار يبدأ من 
أقرب نقطة من القطب الشمالي، 

بالتحديد والية آالسكا ا'ميركية مقابل 
المحيط المتجمد الشمالي وينتهي في 

مدينة أشوايا في أقصى جنوب أميركا 
الجنوبية وتحديداً في أرخبيل أرض النار 

المطل على المحيط الجنوبي وا'قرب 
للقطب الجنوبي، تعتبر هذه الرحلة 

أطول مسار متصل على كوكب ا'رض، 
مررت بخمس عشرة دولة، وشهدت 9 

توقيتات زمنية مختلفة في فترة 5 أشهر 
على مسافة 40 ألف كيلومتر، شملت 

الرحلة عبور الكثير من السالسل الجبلية 
كجبال الروكي الكندية وا'ميركية 

وا'خدود العظيم في أميركا وجبال 
اLنديز وا'ودية العميقة في بقاع 

مختلفة من القارتين، كما عايشت 
الفصول ا'ربعة خالل مروري بهذه الدول 
حيث تراوحت درجات حرارة بين 5 - 10. 

ما هي الصعوبات والتحديات التي 
واجهتك خالل الرحلة؟

 الرحلــة بشــكل عــام تصنــف ضمن 
الرحــالت البالغــة الصعوبــة، وعدد 

ا'شــخاص الذيــن قامــوا بقطع هذا 
المســار بالدراجــة الناريــة ال يتجــاوز 80 
شــخصًا حــول العالــم، فخالل الرحلة 

مــررت بأماكــن شــديدة االنحدار، وتخطي 
تلــك ا'ماكــن يعــد مجازفــة كبيرة، ومن 
الصعوبــات التــي واجهتنــي كان عبور 

دول أميــركا الوســطى، التــي كانت 
تشــهد العديد من الثورات الشــعبية 

علــى نطــاق البــالد بأكملها، اضطررت 
إلــى عبــور تلــك الــدول بالرغم من 
الظــروف الصعبــة التي تشــهدها 

فضــال عــن شــح تواجــد البترول فيها، 
فرغبتــي أن أكــون اًول عربــي يمــر من 
تلــك الطــرق بالرغــم من الصعوبات 
والمشــاكل التي تشــوبها ســاعدني 
علــى االســتمرار، ومــن التحديات التي 
واجهتنــي صعوبــة الطــرق في جبال 
اLنديــز، حيــث اضطــررت إلى القيادة 

فــي ظــروف خطــرة للغايــة، عبر معابر 
جبليــة مرتفعــة وضيقــة جــداً، ناهيك 

عــن حاجــز اللغــة وإيجاد المبيت 
المناســب بكل دولة. 

ما الموقف الذي لن تنساه من الرحلة؟
المواقــف كثيــرة أثنــاء الترحــال، وبالذات 

فــي الرحــالت الطويلــة، نعيــش الكثير 
مــن ا'حــداث خــالل اليوم الواحد، 
ولكــن أكثــر المواقــف غرابة ورعبا 
تعرضــت لهــا أثنــاء مروري بإحدى 

القــرى فــي الريــف المكســيكي، حيث 

رفع اسم قطر
يستحق المجازفة

Jamila/ February 2019



وجــدت أعمــال حفــر ورجــال أمــن فــي الســكن الذي كنت أنــوي المبيت 
فيــه، واكتشــفت فيمــا بعــد أن رجــال اLنقــاذ ينتشــلون «25» جثــة تــم 
قتلهــا مــن قبــل رجــال العصابــات وتــم دفنهــا فــي نفــس المكان، ا'مر 

الــذي أشــعرني بالرعــب، فعزمــت بعدهــا علــى اســتكمال رحلتــي للقرية 
التاليــة فــي نفــس الليلــة، والموقــف اhخــر الــذي تعرضــت له، هو أن 

شــخصًا قام بإشــهار مســدس نحو رأســي بإحدى محطات البترول في 
كولومبيــا، بســبب االختــالف علــى ا'ولويــة فــي الحصــول علــى البترول. 

ما هدفك من الرحالت التي تقوم بها؟
 لكل رحلة هدف معين، فرحلة «طريق الحرير» التي قمت بها عام 2017 

كانت بهدف توفير أطراف اصطناعية لkطفال حول العالم، وذلك 
بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، ورحلة «اختراق أطلس» بمثابة دورة 
تدريبية لرحلة «بين القطبين» والهدف الرئيسي منها حث الشباب على 
الترحال والسفر والتخييم وتعليمهم فن اختيار وجهات السفر المناسبة.

متى بدأ شغفك بعالم الترحال؟ 
عالقتي بالسفر بدأت منذ طفولتي، وذلك بسبب عمل والدي 

بالسلك الدبلوماسي، فمنذ صغري وأنا أتنقل مع عائلتي بين العديد 
من الدول، بدأت السفر بمفردي من خالل الترحال بالسيارة عندما بلغت 
19 عامًا، خالل فترة إقامتي في ألمانيا فترة التسعينات، حينها لم تكن 

وسائل وتقنيات السفر المساعدة كأنظمة الخرائط الرقمية متوفرة، 
فكان للسفر وقتها نكهة أخرى وتركيز المسافر كان أعلى والدروس 
المستفادة منه كانت أكثر، وللعلم الزلت أستخدم الخرائط الورقية 

والبوصلة في ترحالي حتى اhن. 
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 ماهــي أكثر دولة مــررت بها وجذبتك عاداتها وتقاليدها؟ 
 لكل دولة تفاصيلها، هناك بعض الدول التي تركت 

بداخلي أثراً كبيراً مثل أوزباكستان بفضل غناها الثقافي 
التي تمزج الثقافات الشرقية واhسيوية والشرق أوسطية، 

والسيما مدينتي بخارى وسمرقند، ومدينة خيفا مسقط رأس 
الخوارزمي والرازي ومقر أكاديمية المأمون، فقد أبهرتني 

ألوان المالبس وتنوع ا'طعمة والبهارات المستخدمة فيها، 
وتعتبر تلك المنطقة بمثابة قلب طريق الحرير النابض. 

وماهي العادات التي اكتســبتها من كل دولة؟
كل ميــل قطعتــه خــالل ترحالــي اليخلــو مــن الــدروس، ودائمًا 

مــا أردد الترحــال عبــارة عــن أكاديميــة لتعليــم مهارات القيادة، 
أبرزهــا الصبــر والمثابــرة والتركيــز علــى ترجمة ا'حالم إلى أهداف 
ملموســة علــى ارض الواقــع، كمــا تعلمــت عدم االنســياق وراء 

اLشــاعات وا'حــكام المســبقة ، فا'خبــار ومــا يتناقلــه الناس 
يختلــف كثيــراً عــن الواقع. 

ماهــي طموحاتك القادمة في مجال الترحال؟
  بالتأكيد لن أقضي عمري في الترحال، ولكن سأنتقل إلى 
مراحل أخرى مختلفة متعلقة بهذا المجال مثل  العمل في 
اLعالم المتعلق بالترحال أو تأليف كتاب مختص بالسفر، أو 

التدريب على قيادة الدراجة في المناطق الوعرة، كلها خيارات 
قد أركز عليها في المستقبل بعد االنتهاء من زيارة كل قارات 

العالم، وحاليًا لم يتبق لي سوى استراليا وأفريقيا.

الترحال عبارة عن أكاديمية 
لتعليم مهارات القيادة.. 
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 الكويت / جمال العدواني
بعد أكثر من 12 عاما 

قطيعة عن مسلسالت 
النجمة حياة الفهد تعود 
النجمة الشابة هبة الدري 

مرة أخرى لتنضم إلى فريق 
العمل الفني (م سوزان 
بعد خالف طويل لتعود 

المياه إلى مجاريها وتشارك 
في المسلسل التراثي 

«حدود الشر» لموسم شهر 
رمضان.. هبة متحمسة 

للعودة وتقديم هذا النمط 
الجديد من الشخصيات 

الدرامية.

هبة الدري:
مازال هناك من 

يضرب تحت الحزام

نجوم



 تم تكريمك مؤخرا في أكثر من 
مهرجان فني لتميزك في شهر رمضان؟

ســعيدة بالتكريمات التي نلتها جراء 
مشــاركاتي الفنية في أكثر من عمل 

درامي، وبالذات عن دوري في المسلسل 
التلفزيوني «عبرة شــارع» مع الفنانة سعاد 

عبــد ا_، وهذا النجاح لم يأت من فراغ، بل 
بعــد جهد ومثابرة وإصرار حتى وصلت إلى 

هــذه المكانة المميزة في قلوب الجمهور، 
فآخر تكريــم نلته من جريدة ا(نباء الكويتية 

وقبلهــا كان خالل مهرجان نجوم الفن 
واالعالم، فالتكريم بمثابة وسام على 

صدري ومسؤولية كبيرة تجاه جمهوري.

 هل ترين صعوبة لنيل ثقة الجمهور؟
طبعــا الجمهور لم يعد يجامل أو يقبل 

بالعمل المتواضع، يبدي رأيه بكل 
صراحة من خالل التواصل االجتماعي، 

لذلــك أنا حريصة جدا على انتقاء أدواري 
بعناية شــديدة حتى ال أكرر مشاركاتي 

الفنية، واليوم بعد هذا المشــوار الفني 
فخــورة بما قدمته من أعمال درامية نالت 

الجمهور. استحسان 

 كيف تجدين المنافسة اليوم مع 
بنات جيلك؟

المنافسة مشــروعة بين بنات جيلي للتميز 
وإثبات الذات، فأنا أحاول قدر المســتطاع أن 

أكــون متجددة في اختياراتي ل}دوار  التي 
أقدمهــا، ال أنكر بأن البعض لديه نوع من 

الحقد والحســد والضرب من تحت الحزام، 
لكن صدقني ا$نســان الذي يركز على 

عمله وشــغله ال يلتفت إلى هذه ا(مور 
(نها ســوف تضعفك وتجعلك تفكر فيهم 

أكثــر من ا$بداع، دائما أضع نصب عيني 
نجاحــي وجمهوري وال ألتفت للوراء مهما 

كانت الظروف.

 كان لك حضوراً ملفتًا خالل مسرحية 
«التابعة» حدثينا أكثر عن التجربة؟

قدمت مســرحية كوميدية «التابعة» التي 
تنتمي إلى فئة الرعب، بمشــاركة العديد 

من النجوم مثل مشــاري البالم وأحمد ايراج 
وغيرهم، والعمل متعوب عليه، وسعدت 

جدا بتفاعــل الجمهور معنا، (ننا قدمنا نوعا 
جديدا من الرعب بمفهوم مختلف.

 حدثينا عن خطوة  العودة إلى 
مسرح الكبار بعد  غياب طويل؟

في الفترة الســابقة لم يعرض علي أعمال 
مســرحية تغريني للمشاركة ففضلت 

االبتعــاد لكي ال أقدم أعماال متواضعة ال 
تضيف إلى مشــواري الفني، لكن عندما 

عرض علي هذا النص وجدته جديدًا 
ومختلفــًا، فضلت أن أخضع إلى بروفات 

مكثفة حتى أكون جاهزة لمواجهة 
الجمهور على خشــبة مسرح الكبار، و_ 

الحمد كســبت الرهان وتفاعل الناس مع 
الــدور ، بالرغم من ا$رهاق والتعب، إال أن 

فريق العمل اســتطاع أن يُقدم نوعًا جديدًا 
في مســرح الرعب، ال يعتمد على الكوميديا 
فقــط،   لعنصري التمثيل والدراما دورًا مهمًا 

في ســياق ا(حداث، فهناك رعب حقيقي 
وخدع بصرية وديكورات متنوعة.

المنتخب القطري 
أفرحنا في كأس آسيا 

Jamila/ February 2019



 نعود لمسلسل «حدود الشر» مع 
الفنانة حياة الفهد كلمينا أكثر عن 

هذا العمل؟
شــخصيتي في العمل ال تسير نحو مسار 

واحــد، فهي تمضي في خطوط واتجاهات 
درامية متشــابكة، أجسد شخصية ُمسيطرة 

علــى زمام ا(مور، تعترضني الكثير من 
المواقــف وا(حداث التي تتطلب قوة ودقة 
ا(داء التمثيلي. وقد ســعدُت بهذه التجربة 

الثريــة والمتعبة بنفس الوقت، ولو كتب 
لي العمل مشــهدا تمثيليا واحدا مع حياة 

الفهد لما ترددت، بل ســأقبله على الفور». 
والعمل من تأليف محمد النشمي 

وإخراج أحمد دعيبس، تمثيل مجموعة 
من الفنانين منهم شــيماء علي وهنادي 

الكثير.  وغيرهم  الكندري، 

 سنراك في رمضان في عمل واحد 
فقط أم لديك أعمال أخرى؟

أحــرص على التواصل  مع جمهوري وبالذات 
في رمضان في أكثر من مشــاركة فنية، لدّي 

عمل فني آخر بعنوان «إفراج مشــروط»، من 
تأليف عبدالمحســن الروضان وإخراج عيسى 

ذياب، وســوف يتم تصويره ويجمع نخبة 
مــن الفنانين، أمثال خالد أمين وفيصل 
العميري ومحمد العلوي با$ضافة إلى 

ممثلين من خارج الكويت.

 ما الذي دفعك للمشاركة في 
هذا العمل؟

بصراحة أقنعني المخرج عيسى ذياب 
بفكــرة وطرح هذا العمل، بل جعلني أحضر 
حالي للمسلســل قبل 4 شهور حتى أكون 

جاهزة له.

 بعيدًا عن  الفن.. هل تتابعين الرياضة؟
أنا من عشــاق الرياضة خاصة إذا كان هناك 

حدث رياضي مهم، فمثال سعدت جدا 
بفوز المنتخب القطري بكأس آســيا فهذا 

المنتخــب مبدع، وهو مثال للتفاني والصبر 
وبمثله نفتخر، طوال الدورة تميز بأســلوب 
مختلــف في الملعب حتى وصل إلى هذه 
المكانة، كما أنني أحب ممارســة الرياضة 

بشــكل يومي حتى أحافظ على رشاقتي 
ووزنــي (ن الفنان البد أن يحافظ على 

إطاللته وحضوره أمام الشاشة.

نجوم





   الكويت / جمال العدواني 

النجم عبدا_ بوشهري،  اسم المع في عالم الدراما الخليجية والمسرح، شارك بأدوار مهمة إلى جانب ألمع نجوم الخليج، بعد أن لعبت 
الصدفة دورًا في حياته عندما اصطحبه شقيقه ا(كبر محمود إلى الكاتبة فجر السعيد وقررت أن تمنحه دورا بسيطًا في مسلسل «دنيا 

القوي»، ثم توالت أعماله التي القت اعجاب الجمهور.
خالل حواره مع «جميلة» تطرق  بوشهري  للعديد من الموضوعات على مستوى حياته الفنية والشخصية، وإلى تفاصيل الحوار...

عبدا_ بوشهري: 
انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل

نجوم





ما الذي يشغل بالك حاليا؟
مشغول في تصوير دوري في المسلسل 

التلفزيوني «25 دقيقة» والعمل من تأليف 
سحاب ومن إخراج سائد الهواري بمشاركة  العديد 

من النجوم مثل إبراهيم الحربي وهند البلوشي 
وصمود الكندري وغيرهم، الدور جديد ومغاير لما 

قدمته في ا'عمال السابقة  وسيكون بمثابة 
مفاجأة من العيار الثقيل، باLضافة هناك أكثر من 

مشروع فني في قيد التحضير.

ما أصعب المحطات التي مررت بها؟
كثيرة ومتعددة، لكنني  ال أحب أن أذكرها 'ني 
تجاوزتها بكل شجاعة وإصرار، ودائما أقول نحن 
عيال اليوم، وال أحب أن ألتفت للماضي مهما 

كانت قساوته.

كيف تحافظ على نجوميتك في ظل 
المنافسة الشديدة؟

بانتقاء ا'عمال التي تناسبني وتقدمني بصورة 
مميزة للجمهور دون مجامالت، أنا قليل الظهور في 

وسائل اLعالم 'ركز أكثر  على  خطواتي الفنية، 
وبطبعي أحب أن تتكلم أعمالي عن موهبتي 

الفنية، ال أنكر بأن المنافسة اليوم صعبة.
أعشق  المنافسة  الشريفة  لتقديم  دور  مميز ينال 

إعجاب الجمهور، فالساحة تتسع للجميع والجيد 
هو من يفرض موهبته.

شاهدنا احتفالك مع ابنتك عبر حسابك 
سناب شات في أكثر من مناسبة كيف 

تقيم تلك التجربة؟
صدقني إحساس ال يوصف، فالمناسبات السعيدة 

لها طعم ومذاق خاص مع ابنتي داليا، خاصة وان 
ارتباطات العمل أحيانا  تأخذني  منها  لفترات.

ابنتك تلبس على ذوقك أم ذوق زوجتك؟
شكلك تريد أن تضعني في دائرة اLحراج 

والمواقف الصعبة، أحب ذوق زوجتي في مالبس 
ابنتي، كما أستشيرها في أزيائي أحيانا فهي 

تمتلك ذوقا رفيعا في اختيار وتنسيق  المالبس.

هل صحيح أنك تضطر أحيانا للسفر مع أسرتك 
في وقت التصوير؟

نعم يحدث هذا إذا كان العمل يصور خارج 
الكويت ويستغرق وقتا طويال، أُفّضل أن 

يكونوا بجانبي وهذا ما حصل في المسلسل 
ا'خير «الخطايا العشر» .

كلمنا أكثر عن ابنتك داليا؟
حاليا ابنتي عمرها عامان تقريبا، دمها خفيف 

وصاحبة مقالب بعيدا عن صفاتي.

نجوم



 

 قليال ما نراهـــا معك بالسوشيـال ميديـا عكس كثيـر 
الفنانين؟ من 

ال بالعكــس أنــا أحــب أن أضــع صورة ابنتــي بين فترة وأخرى 
وليــس بشــكل دائــم، وبالمناســبة عملت لها حســابا خاصا 

لهــا علــى انســتغرام لكــي تضــع صورها بعيدا عنــي لكي تأخذ 
راحتهــا في الصور.

لو شاءت ا(قدار هل توافق ان تشاركك التمثيل ولماذا؟
ليس لدي أي مانع من مشــاركة ابنتي معي مســتقبال في المجال 
الفنــي، فأنــا أراه مثــل أي مجــال آخر في الحياة وليس لدي أي تحفظ 

اتجاهــه، فــكل مجال فيه الزيــن والطالح والمحترم يفرض احترامه 
على الجميع.

الكل الحظ جرأة الطرح الذي قدمته في عملك الخطايا عشــر؟
ســعدت جــدا بتفاعــل الجمهور مع هذا العمل، وأعترف كان هناك 

مســاحة جيدة من الحرية وتناولنا المواضيع بكل شــفافية وواقعية 
دون االعتمــاد علــى تجميــل الواقــع، يجب  أن نقدم أعماال تطرح صورة 

ايجابيــة، مــن دون أن نتجاهــل  الظواهر الســلبية التي تعاني منها 
مجتمعاتنــا الخليجيــة، برأيــي البد أن يحظى الكاتب بهامش من 

الحريــة لكــي يســتطيع أن يقــدم عمله بكل ثقة ووضوح حتى تصل 
الرسالة للمتلقي.

البعض اتهم المسلســل بأنه ساهم في تدني الذوق العام؟
ال بالعكــس أعتبــر  هــذا  االتهام فــي غير محله، لقد حرصنا على 

تقديــم درامــا واقعية يعانــي منها الكثير  في المجتمع.

ظهــرت بإطاللة  جديدة  من  يقف وراءها  ؟
أصبحت أتعب على أدق التفاصيل في شخصيتي حتى 

أظهر بصورة مميزة لدى الجمهور، بداية من قراءة 
النص ومن ثم أستشير الكاتب والمخرج في تفاصيل 

الشخصية، فمثال في هذا المسلسل استطعت أن نعمل 
ورشة عمل بيني وبين المخرج علي العلي حتى أظهر 

بهذه الصورة الرائعة سواء كان في ا'داء أوالشكل.

البعض يحرص أن يتواجد في العديد من ا(عمال 
الدرامية فماذا عنك؟

ال أحب أن أشــترك في أكثر من عمل رمضاني، فلو 
تالحظ دائما أحرص أن أشــترك في عمل فني رمضاني 

واhخــر يكون خــارج الئحة ا'عمال الرمضانية حتى أركز 
أكثر في تقمصي 'بعاد الشــخصية. 

نعود للعائلة كيف ترى نصفك الثاني؟
زوجتــي نصفــي اhخر وما أقدر أخطي خطوة في 

حياتي من غير ما أستشــيرها، كذلك هي أكثر إنســانة 
مســتحملة طبيعة شغلي.

بحكم تعاملك الدائم مع الفنانات هل تغار 
عليك منهن؟ 

ال أبــدا مــا تغــار، 'نها متفهمة جــدا وضع عملي 
وكواليــس التصوير.

تم تكريمك للمرة الثانية في مهرجان نجوم الفن وا$عالم 
الذي يقام سنويا في الكويت كيف تراه؟

سعيد جدا بهذا التكريم، فلكل مجتهد نصيب، فهذا العام أشعر بأنني 
تعبت كثيرا في مشاركتي الفنية، خاصة 

تكريمي مع عمالقة الفن الكويتي 
يعطيني حافزا  لتقديم ا'فضل.

هل التكريم مهم للفنان؟
طبعا فالتكريم يمنح الفنان 

ثقة بموهبته ويدعمه 
ويشجعه لتقديم المزيد 

من ا'داء والحضور 
الفني، هناك  العديد من 

الفنانين بحاجة لمثل هذه 
االلتفاتة 'نهم مبدعون 
في أعمالهم ويقدمون 

لوحة فنية 
رائعة.

Jamila/ February 2019



مخرجين قطريين
على طريق ا$بداع

حوار

  حوار- أمل كمال
3 قطريين عبروا إلى عالم ا$بداع من خالل بوابة ا$خراج، شغفهم بهذا المجال 

دفعهم للتعمق فيه، حرصوا على تطوير مواهبهم لتالئم طموحاتهم، فطموحهم 
العالمية ولكن بنكهة محلية.

دعم المؤسسات القطرية المعنية ساعدهم على صعود أولى درجات سلم 
النجاح، وتخطي العديد من الصعوبات والتحديات، و(نهم يتمتعون بالثقة الكافية 

بأنفسهم وبدعم بالدهم المستمر للمواهب الشابة في كافة المجاالت استمروا 
رغم الصعاب، وحجزوا  (نفسهم مكانة بارزة  في هذا المجال الواسع.

جميلة التقت المخرجين عائشة الشماخ... نايف المالكي... خليفة المري، وإلى 
تفاصيل الحوار...
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أما عن تجربة اLخراج وماذا أضافت لها فقالت: تتمتع ا'فالم 
بقدرتها على خلق تجربة السرد الروائي، ولكن بصور مختلفة 
حسب نظرة المخرج في كيفية إيصالها للجمهور، وبالنسبة 
لتجربتي مع اLخراج فقد أضافت لي الكثير، فأنا أعتبر اLخراج 

صوتي ومن خالله أستطيع أن أوصل أكثر من رسالة بالشكل 
الذي أريده حسب الفئة المستهدفة.

أما عن الصعوبات التي واجهتها أثناء العمل على فيلمها 
«جيل الطيبين» المشارك في مهرجان أجيال في نسخته 

الماضية فقالت: هو فيلم وثائقي قصير مدته 16 دقيقة، يرتكز 
على دراسة علم اجتماع أمريكية اسمها (ا'جيال)، تتمحور أحداث 

العمل حول جيل ا'لفية الذين نطلق عليهم في قطر جيل 
الطيبين.

ومن خالل الفيلم يتعرف المشاهدون على أهم ما يميز هذا 
الجيل وخاصة طريقة تعامله مع وسائل التواصل االجتماعي 
والتكنولوجيا، التي باتت جزءاً أساسيًا من حياتهم في جميع 

أنحاء العالم، باLضافة إلى تأثير ا'حداث السياسية واالجتماعية 
على هذا الجيل، لذلك حاولت قدر المستطاع التركيز على 

طريقة تعاملهم خالل فترة الحصار وأسباب لجوئهم للوسائل 
المرئية والفنية كالموسيقى والرسم وا'فالم للتعبير عن آرائهم 

خالل هذه الفترة.

حلم  العالمية
وتضيف: الحمد x هناك الكثير من المؤسسات التي تدعم 

المواهب القطرية في جميع المجاالت وخاصة صناعة ا'فالم، 
وعلى رأسها مؤسسة الدوحة لkفالم، التي تقوم بتمويل 

االفالم وتقديم الورش المتخصصة مثل كتابة السيناريو واالخراج 
والتصوير وغيرها.

أما عن طموحاتها  المستقبلية فقالت: صناعة المزيد من ا'فالم 
القصيرة وصقل خبرتي في مجال اLخراج بهدف االنتقال من 

المحلية إلى العالمية وصناعة أفالم طويلة والمشاركة في المزيد 
.xمن المهرجانات المحلية والعالمية بإذن ا

عائشة الشماخ:
فيلم طويل... حلمي القادم

عائشة الشماخ، مخرجة قطرية تخرجت من جامعة قطر تخصص اذاعة وتليفزيون، وتعمل حاليًا كمخرجة في قنوات الكأس 
الرياضية. شغفها با$خراج ابتدأ منذ الصغر، في عمر 14 سنة، حيث اكتشفت حب الفضول عند مشاهدة ا(فالم من 

خالل ا(سئلة التي كانت تدور في رأسها عن  خبايا  وراء الكواليس وكيفية صناعة ا(فالم، مما شجعها على صناعة أول 
فيلم قصير في ذلك العمر، ومن بعدها حرصت على تطوير الموهبة من خالل العديد من الدورات التدريبية، با$ضافة إلى 
المشاركة في مهرجانات ا(فالم مثل مهرجان الجزيرة ل}فالم الوثائقية، فضال عن كونها عضو لجنة تحكيم أفالم في 

مهرجان أجيال السينمائي لمدة 4 سنوات.

حوار





أمــا عــن تجربتــه فــي هذا المجــال فقال: تجربــة جميلة ومرهقة 
فــي نفــس الوقــت، تعلمــت منها الكثير. أصبحت أشــعر 
بســعادة غامــرة عندمــا أرى أعمالي تعرض على شاشــة 

التليفزيــون أو الســينما، وبا'خــص ا'عمــال االجتماعيــة التي 
تلمــس حياة الناس.

التحديات تضيف  نكهة للنجاح 
أمــا عــن التحديــات التــي واجهها  قــال: الصعوبات هي 

عينهــا التــي يواجههــا كل صنــاع ا'فــالم في قطــر، وتتمثل 
فــي قلــة عــدد الممثليــن وخاصة ا'طفال والنســاء، اســتخراج 

التصاريــح وإيجــاد مواقــع تصوير مناســبة، وبرأيــي فالعمل 
الــذي يمــر دون تحديــات ال نكهــة له. وأضــاف: أتمنى أن 

أحظــى بفرصــة العمــل مع ا'ســتاذ غانم الســليطي؛ 
'ســلوبه المميــز فــي تقديــم الكوميديا الســاخرة، كما 

أتمنــى المشــاركة يومــًا فــي عمل مــن كتابة هــذا الممثل 
العظيــم، نظــراً لمســتواه المتألــق فــي كتابة ســيناريوهات 

ا'عمــال الفنية.
وعــن مشــاريعه المســتقبلية صــرح أنــه بصدد دراســة إمكانية 

تحويــل أحــد النصــوص إلــى فيلــم قصير، مــع تركيزه على 
ا'عمــال التوعويــة التــي تخــدم المجتمع.

نايف المالكي: 
ا(فالم أداة للتغيير نحو ا(فضل 

وتحدث المخرج نايف المالكي عن بداياته من خالل كتابة نصوص ا(فالم وخاصة التوعوية القصيرة واالجتماعية منها ، 
ليجد نفسه فيما بعد في مجال ا$خراج، وأضاف: خالل عام 2010 بدأت في بعض ا(عمال، التي ساعدتني على تعلم 

تقنيات ا$خراج وإتقان مهارات التصوير، ومنذ عام 2014 تفرغت لمدة سنتين بغرض تعلم كل ما يتعلق بإنتاج ا(فالم، 
وعملت في أكثر من فيلم حتى أستطيع ا$لمام بمختلف الجوانب التي تتعلق بإنتاج ا(فالم أو ا$عالنات.

حوار





بعدها حصلت على دبلوم في فن  اLخراج وصناعة ا'فالم من  أكاديمية نيويورك لkفالم. وفي عام 
2016 التحقت بجامعة La Fémis في فرنسا ودرست اLخراج وقمت بتصوير فيلم قصير بعنوان (قابل 

للكسر) الذي تم عرضه في مهرجان أجيال 2016، ثم قمت بتصوير فيلم تجريدي بعنوان (تجسيد) الذي 
تم عرضه خالل مهرجان أجيال 2017، ليتم عرضه بعد ذلك في العديد من المهرجانات العالمية في 

أوروبا، بعدها قمت بتصوير فيلم (رحال) الـذي شاركت به في مهرجان أجيال السنة الماضية.
ا بجميع التفاصيــل فــذلك يُشعـر  طاقــم العمــل بالراحة، وبالـنسبـة لـي  وأضاف: عندما يكون المخرج ملّمً

العمـل مع المجموعة أفضل من العمل بمفردي، لتبـادل اhراء والخبرات.
 رواد الفن العربي

وعــن الممثليــن الذيــن يتمنــى التعامــل معهــم قــال: أتمنــى العمل مع رواد الفــن العربي مثل 
الممثلــة القديــرة حيــاة الفهــد. واســتطرد قائــال: أطمح إلــى تعزيز الوعــي بأهمية ا'فالم في 

مجتمعنــا الخليجــي بمشــاركة فنانيــن عــرب  حتى نصل ســويًا إلــى العالمية.
وعــن جديــده قــال: مؤخــراً انتهيــت من كتابـــة نص فيلمــــي القــادم (عليان) الذي حصــل على تمويل 

مؤسســة الدوحــة لkفــالم، وســيتم تصويــره قريبــا.. وفــي الختام أكد بأن صناع ا'فــالم القطريين 
يعــززون صناعــة الســينما المحليــة، لذلــك يحتاجــون إلى جميع أنواع الدعــم المتوفرة.

خليفة المري: 
صناع ا(فالم القطريون يعززون صناعة السينما المحلية

تحدث المخرج خليفة المري عن تجربته بمجال ا$خراج فقال: بدايتي كانت مع الفن التشكيلي والرسم ثم انتقلت إلى صناعة 
ا(فالم، وحاليًا أحاول أن أجمع بين الفن وا$خراج. بدأت مسيرة ا$خراج بعد أول فيلم قمت بتصويره وعرضه في المدرسة، عام 

2015 قمت بكتابة وتصوير ومونتاج أول فيلم قصير  بعنوان (رجال البيت) الذي حاز على جائزة لجنة التحكيم ببرنامج «صنع في 
قطر» خالل مهرجان أجيال السينمائي. 

حوار





Garrard
بين  التراث واالبتكار

جواهر خالدة 

غالف





ما هي أبرز القطع التي سيتم 
عرضها خالل هذه الدورة من معرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات؟
نعرض هذا العام بعض المجوهرات 

شديدة الروعة، ونحن فخورون بالكشف 
 Muse حصرًيا و'ول مرة عن مجموعة

الجديدة في قطر، حيث سيحظى 
زوار المعرض بفرصة اكتشاف واقتناء 

ابتكارات هذه المجموعة التي 
تتميز بتصاميمها الراقية والمعاصرة 

المستوحاة من أسلوب الملكة 
الكسندرا.. 

كما خصصنا المعرض بالعديد من 
الجواهر التي تمزج بين إرث «غارارد» 

الغني والتصاميم الكالسيكية 
الحديثة لتروي قصة من الفخامة 
والرقي، بما في ذلك مجموعة 

Kensington المصاغة با'لماس 
ا'صفر وا'بيض والمكونة من عقد 

وقالدة وقرطين لkذنين، باLضافة إلى 
قطع رفيعة الذوق من تشكيلة

Jewelled Vault المستوحاة من 
جاذبية ا'حجار الكريمة، كل قطعة في 
هذه المجموعة تجسد براعة التصميم 
والحرفية لتصبح سطًرا في قصة تميز 

الدار التي ال تنتهي أبًدا.
Fan- اكم سيتم عرض مجموعة

fare التي تتألق ببريق الماس ا'بيض 
وا'حجار الكريمة على شكل مروحة 

بروعتها اhسرة في تناغم مذهل. 

ما هي فلســفتك في التصميم؟
من خالل تجربتي مع «غارارد»، أقوم 

بتحويل تصورات وإبداعات ماضي 
الدار إلى تصاميم مستقبلية. وهنا 

أود أن اشير إلى  أن إدراك أسلوب 
الحياة العصري للنساء عامل أساسي 

لتصميم جواهر خالدة. 

ويلعــب التنــوع فــي خــط اLنتاج دورًا 
مهمــا فــي هــذه المعادلــة  فعلى 

ســبيل المثــال: أصبحــت تيجــان ا'ميرات 
أكثــر عمليــة وأخــف وزًنــا لتحقق الراحة 
أثنــاء االرتــداء، كمــا أصبحــت تتضمن 

قطًعــا متميــزة يمكــن ارتداؤهــا كداليات 
في المناســبات غير الرســمية.

بنظرك، لماذا أصبحت المجوهرات 
حسب الطلب أكثر شعبية؟ 

تحتفي دار «غارارد» بتاريخ عريق ُكلفت 
خالله بُصنع  مجوهرات حسب الطلب 

منذ عام 1735، حينما تلقت أول 
تكليف ملكي من ا'مير فريدريك أمير 
ويلز. ومنذ ذلك الحين، صنعت الدار 
بعًضا من أرقى المجوهرات وأكثرها 

شهرة وشعبية، من التيجان والقالدات 

سارة برينتس:
 «غارارد» إرثنا مصدر إلهام لنا

  حوار - حنان الغزواني
بالرغم من تقاليدها العريقة والتزامها بالمعايير التاريخية، إال أن مجوهرات «غارارد»تحافظ 

على إبتكار مجوهرات  مشبعة بالفخامة في قالب عصري، حيث تروي كل مجموعة 
قصة مستوحاة   من إرث الدار التاريخي، حيث زينت فيه إبداعاتها الملوك وا(مراء والنخبة 

لتحافظ الدار الشهيرة على اسمها كأحد أكثر ا(سماء احتراما وتقديرا في عالم صناعة 
المجوهرات الفاخرة.

ولمعرفة المزيد حول مسيرتها ما بين التراث والتجديد وأحدث إبداعاتها التي خصت بها 
معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2019، التقينا سارة برينتس المديرة ا$بداعية 

لمجوهرات «غارارد» وإلى تفاصيل الحوار..

غالف



إدراك أسلوب الحياة العصري للمرأة 
عامل أساسي لتصميم جواهر خالدة

والبروشات التي ال يزال يرتديها أفراد 
العائلة الملكية، فضًلا عن خاتم 
خطبة دوقة كيمبردج المطعم 

بالزفير.

كيــف تتم عملية التصميم 
حسب الطلب بتوقيع «غارارد»؟

يقــوم فريــق التصميــم اLبداعي 
فــي غــارارد بتوجيــه كل عميــل من 

خــالل مقابلــة مخصصــة بهدف 
تحويــل أفكارهــم وتصوراتهم 
إلــى إبداعــات فريــدة تعبر عن 

شــخصيتهم المســتقلة وتحمــل 
بيــن ثناياهــا إرث الــدار، ابتداًء 

مــن البحــث ا'ول والتخطيطــات 
وحتــى الرســومات الفنيــة والنماذج 

ثالثيــة ا'بعــاد، بعــد ذلك يتم 
طــالء الرســومات بألوان الجواش 

وا'لــوان المائيــة مــع تحديد 
تفاصيــل ا'حجــار والحجم والشــكل. 

بعدهــا تتــم صناعــة نماذج من 
الشــمع أو الفضــة. هنــاك العديد 

مــن المراحــل اعتمــاًدا على 
طبيعــة القطعــة. مهمــا اختلفت 

التفاصيــل فهدفنــا النهائــي واحد: 
تصميــم فريــد وحصــري يتم ارتداؤه 

بــكل فخر.

كيف تحافظ «غارارد» على تاريخ 
العائلة وتراث العالمة التجارية؟

تعتبر مجوهرات «غارارد» ا'قدم في 
صياغة المجوهرات على مستوى 

العالم، إرث وتاريخ الدار يعتبران 
عنصًرا رئيسًيا يميزها ويساعدها 

في االستمرار في جذب الجماهير 
حول العالم. معظم تصاميمنا 

مستوحاة من ماضي الدار سواء 
القطع الملكية التاريخية أو القطع 
 ،Fanfare العصرية من مجموعة

المستوحاة من السنوات ا'ولى 
للعالمة التجارية في منطقة المسارح 

 Jewelled في لندن، إلى إبداعات
Vault المستوحاة من مجوهرات 
دوقة ادنبرة في أواخر القرن التاسع 

عشر، وصوال إلى أحدث تشكيالت الدار 
«Muse»التي تعيد أسلوب وأناقة 
العصر الذهبي من خالل مجوهرات 

الملكة ألكسندرا بأسلوب  يالئم 
أسلوب المرأة العصرية يومنا هذا.

Jamila/ February 2019



كيف تتوّجه اليوم «غارارد» إلى 
الشابّات والنساء من الجيل الجديد؟
ال شــّك فــي أنّنــا كّلمــا اخترنــا التوّجه 

الرقمــّي كّلمــا اســتقطبنا الجيل 
الجديــد أكثــر. وباLضافــة إلى ذلك، 
نقــوم بتطويــر مجموعــات جديدة 
بتصاميــم مبتكــرة تلبــي احتياجــات 

المــرأة المعاصــرة، لقــد أضفنــا مؤخراً 

تصاميــم جديــدة إلــى مجموعاتنــا،   مــن 
شــأنها أن تجــذب الجيــل الجديــد أكثر، 

ومــن بينهــا العقود وا'ســاور مثًال. 
والتصاميــم الجديــدة التــي يمكن 
للمــرأة أن تنّســقها معــًا بأســاليب 

مختلفــة بحســب اLطاللــة التي 
تختارها أو بحســب مزاجها أو الموســم 

والصيحات.
وتتميــز قطــع غــارارد بثورتهــا على 

المألــوف إذ يمكــن ارتــداء القطعة 
بأكثــر مــن طريقــة ســواء تعلق ا'مر 

بالتيجــان أوا'قــراط ذات الشــرابات 
القابلــة للفــك، أو التــي يمكــن تعديلهــا 

وارتداؤهــا بأســاليب متنوعــة تالئم 
اLطاللة الرســمية وغير الرســمية. 

ما هي ا(ســواق ا(كثر أهمية 
لكم؟ بالنسبة 

تلهــم دار «غــارارد» النســاء المتميــزات 
اللواتــي يعشــقن المجوهــرات في 
جميــع أنحــاء العالــم، ونحــن نعمل 

علــى تعزيــز وجودنــا فــي العديد من 

ا'ســواق. منطقة الشــرق ا'وســط جد 
مهمــة بالنســبة لنــا، حيــث إننــا نخطط 
Galler- حالفتتــا بوتيــك «غــارارد» في
ies Lafayette فــي قطــر بالشــراكة 

مــع علــي بــن علــي لوكجــوري، كما أننا 
فخــورون بافتتــاح متجرنــا الثانــي في 

الصيــن مؤخًرا.

غالبــا ما يتوج الماس على عرش 
المجوهــرات الفاخرة، ما هي المواد 
التــي تتوقعون لها حضورا قويا في 

المستقبل؟
نحن نالحظ اهتماما متزايدا با'حجار 

الكريمة، وخاصة ذات ا'لوان الجريئة 
التي تتيح لمن يرتديها التعبير عن 

بالتعاون مع علي بن علي لوكجوري..
 بوتيك «غارارد» قريبًا  في Galleries Lafayette قطر 

غالف



شخصيته بقوة. وينعكس هذا االتجاه 
في بعض القطع الجديدة لغارارد، 

مثل الزفير ا'صفر وا'زرق وا'ورجواني 
في مجموعة Muse، أو خاتم الزمرد 

الكولومبي الفريد من الماس ا'صفر 
وا'بيض المفعم بالحيوية وإبداعات 

Jewelled Vault، التي سيتم عرضها 
حصريا في معرض الدوحة للساعات 

والمجوهرات في نسخته الحالية. ومع 
ذلك، باعتقادي الشخصي سيبقى 

دائمًا لkلماس ا'بيض جاذبيته ولمسته 
الكالسيكية والراقية.

إلى أي مدى تشــعرين أن المجوهرات 
تمنــح المرأة القوة والثقة بالنفس؟

فــي «غــارارد»، نحــن متحمســون البتكار 
المجوهــرات التــي يمكــن للنســاء أن 

يرغبــن فــي ارتدائهــا طوال الوقت. 
توفــر المجوهــرات فرصــة للمــرأة للتعبير 

عن أســلوبها الشــخصي وتُشــعرها 
بالثقــة والراحــة فــي الوقــت ذاته. عالوة 

علــى ذلــك، تبقــى التصاميم حســب 
الطلــب بمثابــة الفرصــة المثلــى البتكار 
مجوهــرات فريــدة وفاخــرة تعكس رؤية 

المرأة الشــخصية.

ما هو التّحدي ا(برز اليوم بالنســبة 
إلى «غارارد»؟ 

يتجّســد إرث الدار وتاريخها في أســلوب 
«غــارارد» الــذي يمّيزها عن الدور ا'خرى. 

أّمــا الّتحــدي ا'كبر فهو االســتمرار في 
تقديــم أفــكار وتصاميــم جديدة تراعي  

إرثنــا العريق فــي قالب عصري.

هل من المهم أن تواكب 
الموضة؟ صيحات  المجوهرات 
منذ بداياتها عام 1735 كانت 
«غارارد» في طليعة اتجاهات 

وصيحات الموضة. وخير دليل على 
ذلك الشعبية الهائلة التي حققتها 
مجموعة الياقوت والماس ا'بيض 
 Garrard’s 1735 في مجموعة

المستوحاة من بروش الملكة فكتوريا 
والمصنوع من الياقوت الذي أهداها 

إياه ا'مير ألبرت، واليوم نراه حاضراً 
في حفل خطوبة دوقة كامبريدج 

وعلى نفس الخطى، تأتي مجموعتنا 
الجديدة Muse المستوحاة من 

الملكة ألكسندرا بخطوط عصرية 

لتحيي موضة العصر الذهبي.
بالنسبة إلينا من المهم إحداث التوازن 

بين التراث وسهولة االرتداء وعملية 
التصاميم، وهو ما يُعبِّد  لنا الطريق 

لالستمرار في تحقيق نتائج باهرة لكل 
الشغوفين بعالم المجوهرات.

ما هي رســالتك لنساء الشرق 
ا(وسط؟ وكيف تقيمون حضور 
«غــارارد» في قطر بالتعاون مع 

علي بن علي لكجوري؟
المرأة القطرية تتبع أحدث االتجاهات 

العصرية، وتعشق الفخامة ونحن سعداء 
بأداء الماركة في الشرق ا'وسط وخاصة 

في قطر. العالقة مع علي بن علي 
لكجوري مهمة، ونحن ممتنون للدعم 

الذي قدموه لغارارد على مر السنين، 
ونتطلع إلى توسيع حضور العالمة 

التجارية مع افتتاح متجر جديد في متجر 
Galleries Lafayette في قطر.

سيبقى دائمًا ل}لماس ا(بيض جاذبيته 
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  حوار / حنان الغزواني
تستمد مصممة المجوهرات القطرية نوف المير أفكارها من التراث القطري 

والخليجي لتعيد صياغتها في قالب عصري. بإصرارها على تحدي نفسها 
ومثابرتها. حولت الهواية إلى احتراف بعدما قررت صقل شغفها بعالم 

المجوهرات بالدراسة، لتتمكن من حجز مكانة مميزة لعالمتها التجارية التي 
تحمل اسمها «مجوهرات نوف» المستوحاة من التراث وا(صالة القطرية 

بأسلوب عصري.  «جميلة» التقت نوف للتعرف عن كثب على جديدها، 
طموحاتها وخططها المستقبلية في هذا القطاع، فكان معها الحوار  ا�تي:

مجوهرات نوف.. تراث قطر يشع بريقا وجماال
خالل  معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2019

مجوهرات



حدثينا عن مشاركتك في معرض 
الدوحة للمجوهرات وما جديدك لهذا 

العام، حيث يحتفي  المعرض هذه 
السنة بالتراث القطري؟

أنا سعيدة جداً بهذه المشاركة 
وأعتبرها تشجيعا وحافزا ل�ستمرار، وفي 

الحقيقة تكرار مثل هذه الفعاليات 
التي تدعم المصممين المحليين، 

قوة تدفعني دائما لتقديم ا'فضل، 
فالمعرض بات يستقطب نخبة 

العاملين في صناعة المجوهرات 
والساعات محليًا وإقليميًا ودوليًا، 

من أجل عرض إبداعاتهم التقليدية 
والعصرية، التي تلبي أرفع ا'ذواق 

وأكثرها تطلبًا.
 وتعكس صورة اللؤلؤ المستخدمة 

في شعار المعرض لهذا العام التراث 
الغني لدولة قطر، وتاريخها في تجارة 

الآللئ الطبيعية. وطبعا يسعدني 
االحتفاء بالتراث القطري 'ن معظم 

تصاميمي مستوحاة من تراثنا ا'صيل. 

ما سبُب اختيارك لتصميم 
المجوهرات؟

أعشُق المجوهرات وا'زياء منذ 
فولة ولقيت التشجيع من ا'هل  الط�
وا'صدقاء لالستمرار في هذا المجال، 
وصقلت الشغف والموهبة بالدراسة 
ومع استمرار التشجيع من المقربين 
قررت فعلًيا أن أحقق حلم طفولتي 
من خالل تأسيس مشروع إلكتروني 

لعرض وبيع تصميماتي الفاخرة.

من أين تستمدين أفكار تصاميمك؟
من كل شيء حولي، من التراث 

وا'صالة ومن حبي لوطني قطر، فهناك 
مجموعة كبيرة من تصاميمي عن قطر. 

وأفتخر بالكشف عن أحدث مجوهرات 
نوف بالتعاون مع الفنان المبدع القطري 
أحمد المعاضيد على الصعيد الوطني 

والدولي 'عماله الفنية، مؤكدة على 
أن هذه القطع الفاخرة ستالقي إقباال 
واسعا خالل معرض الدوحة للساعات 

والمجوهرات في دورته السادسة عشرة.. 
مجموعة تم إنتاجها محليًا بنسبة %100، 

من الذهب ا'بيض وا'لماس عالي 
الجودة وتمت صناعتها وحفرها يدويًّا 

لذلك استغرقت وقتًا طويًال.

هل هناك 
تعتزين  قطع 
؟  بتصميمها

نعــم كل القطع 
أحــس أنها جزء 

مني، ولكن 
ا'قــرب لقلبي 

تلــك التي تصف 
وتترجــم حبي 

لوطنــي قطر، 
مؤخــرا تعاونت 

مــع الفنان احمد 
المعاضيد 

للمــرة الثانية 
لتطويــر مجموعة 

مســتوحاة مــن قطر: أُِحب� في 
التَّصميمــات مــا يدل� علــى هويَّتِنا.

هل تتلقين طلبات لتصاميم حسب 
الطلب وهل قمت بتنفيذها؟

نعم.. ولكن ضمن تصاميمي، فهناك 
بعض ا'شخاص يطلبون تغييرا في 
لون ا'حجار والذهب لتجسد القطع 

أسلوبهم وشخصيتهم.

هنالك اهتمام حكومي بدعم 
الفعاليات والمعارض الوطنية، كيف 

ترين ذلك؟
نعم هناك دعم يشكرون عليه، وهذا 

الدعم هو حافز لنا باالستمرارية والتطور 
لتقديم المميز ورفع اسم قطر في شتى 

المجاالت.

ابتكار مجموعة، كم يستغرق من الوقت؟
من شــهر إلى ثالثة شــهور.
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نوف المير: أُِحب� في التَّصميمات ما يعكس هويَّتنا
ارتدت تصاميمك نجماٌت مثل لطيفة 

وهيفاء وهبي وميساء مغربي.. 
فمن النجمة التي تودين رؤيتها 

تتألق بإحدى قطعِك؟
ال يوجد اسم محدد، فالمجوهرات 

عبارة عن قطع فنية تخاطب مختلف 
ا'ذواق.. ولكل امرأة شخصيتها 

وجمالها في إبراز جمال القطعة.

أي قطعة يجب أن تكون في 
مجموعة مجوهرات كل امرأة؟

برأيي جميع القطع من الحلق إلى 
العقد إلى الخاتم إلى االسوارة، وسر 

التألق يكمن في فن التنسيق.

كيف توّفقين بين الذوق المحلي 
وهدف العالمية في الوقت ذاته؟
أنــا دائمــا أســتوحي تصاميمــي من 
التــراث القطــري وأنفذهــا بطريقة 

حديثــة وغربيــة فتكــون القطعــة مميزة، 
ففكرتهــا مــن التــراث القطــري وتنفيذها 

برؤيــة مســتقبلية ابتكارية .

من خالل تجربتك ما هو تصنيفك 
لمجوهرات نوف مقارنة مع باقي 

المصممات القطريات في هذا المجال؟
لــكل واحدة اســلوبها الخاص في 

التصميــم، وانا فخورة بمســتوى 
المصممــات القطريــات وبمــا يقدمنه 

مــن إبداعــات، أنــا أرى أن مجوهرات نوف 
تتميــز بالجــرأة والعصرية فــي التصاميم.

ما هي مشــاريعك المستقبلية؟
االستمـــرار والتطـــــوير والتـوســـع 
بـهـــدف تعزيز انتشـــار العالمـــــة 

التجاريـــة في العديد من ا'ســواق 
المحليــة والدولية.

مــا هي ماركتك المفضلة في 
المجوهرات والساعات؟ ولماذا؟

في الســاعات أحب «ريتشــارد ميل» 
و«اوديمــار بيغيــه» وفــي المجوهرات 

هنــاك العديــد مــن العالمات 
الكالســيكية الفاخــرة مثــل «ديڤيد 

موريــس» و«شــراينر» و«كارتييــه» وفي 
المجوهــرات العصريــة أحــب «غارارد» 

و«ريپوسي».

مجوهرات





         سندس سالمة 
تعتبر المجوهرات قطعًا فنية ال تقدر بثمن خاصة  عندما تكون لها قيمة معنوية. 

ن تحب ال تقدر بثمن وال تعترف  نعم فالقطعة التي حصلت عليها كهدية ِممَّ
بصيحات الموضة، فذكرى تلك القطعة ستبقى خالدة معك إلى ا(بد..

المجوهرات حتمًا نقطة ضعف كّل سيّدة، فهي التي تنقل إطاللتها إلى مستوى 
آخر..التقينا مستشارة ا(زياء إليزابيت ريس لالطالع على قواعد وأصول إتيكيت 

ارتداء المجوهرات واالكسسوارات. 

 غالبا ما تقع السيدة في حيرة فيما 
إذا كانت مجوهراتها مناسبة 'زيائها 

وطبيعة جسمها وأسلوبها الشخصي 
لتبرز جمالها وتعكس ذوقها الشخصي 

لتمنحها التميز الذي تبحث عنه.. بطبيعة 
عملي أتعامل يوميا مع مثل هذه 

التساؤالت والمخاوف التي تتعب السيدة.
مثل أي خطوة لتعلم شيء جديد، 

فإن تطوير  أسلوبك الفريد بلمستك 
الخاصة يتطلب مجهودا ومثابرة 'ن 

اLتقان يستغرق وقتا.

لوحة ا(لوان
يجــب مراعــاة لون المالبس عنــد اختيار 
المجوهــرات فبعــض ا'لــوان ال تتناغم 
مــع الذهــب ا'صفر والعكــس صحيح، 
أمــا ا'لــوان ا'ساســية مثل ا'بيض أو 
ا'ســود فلــك حرية االختيــار. ا'هم هنا 

هــو التناغــم بيــن المجوهرات ولون 
المالبس.

الجسم شكل 
اختــاري ما يناســب جســمك، فعلى 

ســبيل المثــال إذا كانت رقبتــك قصيرة 
اختــاري عقدا أطول وعلى شــكل 

 .V مســتطيل أو الحــرف

المجوهرات  ارتداء  إتيكيت 
 مــن المهــم اLلمــام بقواعد وأصول 

ارتــداء المجوهــرات وااللتزام بها، 
أحيانــا نجــد بعض النســاء يتناولن 

وجبــة اLفطــار ويرتدين قالدة مناســبة 
للحفــالت، وهــذا خطأ ويعتبر شــيئا 

مبتــذال. ال داعــي لمحاولــة إظهار أنك 
تمتلكيــن العديــد مــن القطــع وترتدينها 

كلهــا مرة واحدة.

لكل مناسبة نوع مجوهرات
«مجوهــرات كل يــوم - العمل - 
المناســبات الرســمية - الحفــالت»
كل مناســبة تتطلــب مواصفــات  

معينــة،  وبالتالــي أمامــك اختيارات 
متعــددة. وتذكــري أن المجوهرات  
تُكمــل إطاللتــك . احــذري المبالغة،

وال تجعلــي مجوهراتــك تســرق  منك 
االنتباه. 

إتيكيت المجوهرات
قواعد وأصول البد من التقيد بها

فن تنسيق المجوهرات 

إتيكيت





 Pasquale Bruni
مجوهرات مترفة تمزج بين الحرفية والفخامة ا$يطالية

خالل هذا الموسم تألّقي بمجوهرات دار باسكال بروني
 المرصعة با(حجار الكريمة االستثنائية وماساتها الفريدة

 وغموض تصاميمها ا�سرة، التي تدخلنا على الفور في عالم من 
الفخامة والرقي.. مجموعة تمنح إطاللتك بريقًا أّخاذا بأسلوبها المبتكر 

وحرفيتها ا$يطالية.
تضم المجموعة عقودا كبيرة سالسل وقالئد وخواتم تتسم بطلتها الملكية

     حيث مزج المصمم فيها بين سحر الذهب ا(بيض  وأحجار الماس وا(ماتيست
              والتوباز ا(زرق وأحجار البراسيوليت  والكوارتز العسلي.

                      كما نجح بجمع ا(حجار الكريمة وشبه  الكريمة مع بعضها البعض 
                                لتقدم ألوانا جميلة.

مجوهرات



وفي هذا الخط من المجوهرات تجتمع ا(حجار 
شبه الكريمة مع الماس في أشكال تجسد 

الزهور وهذا يزيد من تألقها وبريقها السحري 
ويقودها إلى تميز براعة الصقل ومشاهدة 
قوة وعمق ا(حجار... مجموعة تتمحور حول 

ا(حجار الملونة الممزوجة ببريق الماس. 
والواقع أن تلك الحجارة الملّونة أشبه بكنوز 

يتم الكشف عنها في السوق القطرية حصريا 
لدى مجوهرات الماجد.
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بريق النجوم
مجموعة زياد نكد لربيع وصيف 2019

  يقطف المصمم زياد نكد نجمة تلو ا(خرى من كواكب مضيئة، ليرصع بها أزياء الهوت كوتور 
لموسم ربيع وصيف 2019 .المجموعة التي حملت اسم «أوريون» Orion ، أرادها المصمم زياد نكد 

مختبرًا للكواكب، وانعكاسًا مصغرًا لها على االرض. 

أزياء راقية



«أوريون» مجموعة ملهمة 
تتجاوز التوقعات، تجمع بين 

فرح الموسم، وبريق الخيال من 
خالل ا'لوان المتنوعة التي 

تشمل الباستيل، الفضي 
وا'سود، الزهري واللبني 

وغيرها من ا'لوان الناعمة.  
أما القصات المميزة، فتطبع 

روح العصور الملكية بلمسات 
معاصرة، وخيال هندسي 

مع تركيز بالغ على التطريز 
با'حجار الكريمة بأشكال 

وأحجام متنوعة، في حين 
اتسمت القصات بطابعها 

االنسيابي والمريح بما يراعي 
روح الموسم.

تصاميم تمزج بين 
الخيال وبريق الماس
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لربيع وصيف  2019
مجموعة  Ralph & Russo  بطابعها المكسيكي 

    تنبض مجموعة Ralph & Russo  من ا(لبسة الجاهزة وا(حذية واالكسسوارات والحقائب المميزة هذا الموسم بالحيوية 
والنشاط تكريما للممثلة المكسيكية وأيقونة ا(ناقة ماريا فيليكس المشهورة بلقب «الدونا» وشخصيتها القوية وتوجهاتها 

الجسورة نحو ا(زياء.

موضة



أطلت علينا المجموعة بمفهوم جديد (زياء السامبا المكسيكية الثرية السائدة في حقبة الستينات التي تميزت 
با(لوان الزاهية والقبعات الشمسية عريضة الحافة، لتستحضر أناقة وحيوية نجمات العصر الذهبي للسينما في 

هوليوود. أما بذالت السفاري المصممة حسب الطلب، فقد ظهرت باللون الوردي، ا(حمر وا(خضر.
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مجموعة Weill لربيع وصيف 2019
   في أجواء من البهجة مع إطاللة روك-أنيقة تضفي ابتكارات Weill نبضًا جديدًا إلى التصاميم الكالسيكية، 
لتبتكر خزانة أزياء جديدة بالكامل وغنيّة با(ناقة والخيال: بصورة غير رسمية، تدور التفاصيل حول كل واحدة من 

القطع، مع تأثيرات مرهفة بشكل مذهل أو غير متوقعة. 

ستايل



الدّقة في التفاصيل
تدور التفاصيل حول كل واحدة من 
القطع، مع تأثيرات مرهفة بشكل 

 ،(grosgrain)  :مذهل أو غير متوقعة
زر من الياقوت، الزمرّد أو اللؤلؤ، دبّوس 

للزينة (brooch) مطرّز يدويًا، فواكه 
أو كالكيت فيلم، سلسلة لنجم 

روك، لمسة ترصيع ماسيّة، ربطة 
مثل أمنية خاصة.
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Disquared2  تصاميم رياضية عصرية

مجموعة Swarovski المستوحاة من المجوهرات  
لربيع/صيف 2019 كشفت عالمة سواروفسكي عن 
مجموعة النظارات الجديدة بتصاميم نابضة بالحياة، 

وفخمة ومبتكرة حتى تتزيّن بها المرأة المعاصرة 
وكثيرة المشاغل. تستقي المجموعة الجديدة 

إلهامها من مجموعة المجوهرات، وتتجلّى فيها 
قواعد التصميم التي تحمل بصمة سواروفسكي.

تحاكي النظارات المعاصرة التي تالئم شتى 
المناسبات أنوثة المرأة، وهي تسلّط الضوء على 

جمال أحجار الكريستال من سواروفسكي لتطّل 
المرأة بإشراقة تسرق ا(ضواء.

جاءت الطالت هذا الموسم بإكسسورات 
رياضية وعصرية حيث تم إدخال الخياطة 
المنمقة إلى الدنيم المصبوغ  وصنادل 

بالتوفورم التي تربط على الكاحل مرصعة 
بالجواهر حتى أن المجوهرات كان لها جانب 
رياضي ناعم: قالئد من الزهور  وأقراط بألوان 

قوس قزح.

اكسسوارات



res.vswq@tivolihotels.com

+   



كانت التكّهنات كثيرة حول عرض كلوي الذي ستقّدمه ناتاشا 
رامساي لوفي. هذه المرّة في باريس، كانت إطالالت كلوي أكثر 

حيوية، وما نعنيه هنا أنها كانت مزيجا من ا(فكار والثقافات 
والصيحات التي ستميز إمرأة كلوي خالل ربيع وصيف 2019.

برزت أقراط ا(ذن الكبيرة والطويلة حول أعناق العارضات خاّصة 
تلك المرّصعة بالكريستال وا(حجار الملّونة. أما شنط كلوي 

فكانت جلدية في غالبيتها ومتميّزة بالمقبض الصغير الذي حملته 
العارضات في يدها بطريقة عصرية وأنيقة.

كلوي.. تنّوع ثقافي في النقشات والقّصات

ي ير بض ب يز ززو بي ي ي ج
وأنيقة. عصرية بطريقة يدها في العارضات

اكسسوارات





  تشّكل حقائب اليد الجلدية إحدى أبرز مقتنيات السيدة العصرية من ا(زياء التي تستحضر مشاعر الفخر والفرح، كما تُعّد من 
القطع التي تستوجب أقصى درجات العناية واالهتمام. وتعكس ا(قمشة الجلدية في كل مفردات البساطة الجمالية التي 

تكتنفها أبعاداً تتميز بالجاذبية والقدرة على االرتقاء با(زياء إلى آفاق جديدة من ا(ناقة والتميز في إبراز التفاصيل الدقيقة. ومع 
ذلك، تتعرّض المنتجات الجلدية لكافة الظروف المناخية،  إذ يمكن للرطوبة ومكيفات الهواء والغبار أن تؤثر على عمر النسيج 

الجلدي بالقدر الذي تؤثر فيه على صحة شعرنا وكثافته. 
ال داعي للقلق، هناك بعض الخطوات البسيطة التي تعزز من قدرة المنتجات الجلدية على الصمود ضد التلف، وتضمن 
للسيدات التألق بإطاللة جذابة في أبرز المناسبات مع إكسسوارات جلدية ال تهاب الرطوبة والمؤثرات الخارجية. وها هي  

Barbara Cortelazzi مؤسسة دار Alberto Sartori لحقائب اليد الجلدية الفاخرة، تقدم لنا مجموعًة من النصائح الواجب 
اتباعها للعناية با$كسسوارات الجلدية بما يتيح أمام عاشقات الموضة االستفادة بكل ثقة من هذه المعلومات والمضي قدمًا 

نحو عالم من ا(ناقة والتميز.

حماية حقيبة اليد بكريمات العناية 
ينبغي القيام بهذا اLجراء مباشرًة بعد شراء الحقيبة لحظة 
العودة إلى المنزل، وهي خطوة ال تقّل أهمية عن اللحظة 
التي تُظهرين فيها حقيبتك الجديدة أمام الجميع للتباهي 

بها. فعند وضع طبقة واقية يمكنك ضمان حياة سعيدة 
وطويلة للقطعة الجلدية. يُنصح بتطبيق كريم الحماية 

بانتظام كل شهرين حتى 3 أشهر، ما يوفر درعًا واقيًا للحقيبة يحافظ 
عليها بأبهى حّلة ممكنة. وينبغي إجراء اختبار البقع للتأكد من مواءمة 

الجلد للمستحضرات المطبقة وعدم حدوث أية أعراض جانبية أو آثار على 
النسيج الجلدي.

 إزالة البقع فور حدوثها
كغيرها من البقع؛ كلما تم العالج بسرعة   كلما زادت 

احتمالية عدم التلف بصورة دائمة. فعند ظهور أية بقعة، 
ينبغي أخذ الحقيبة مباشرًة إلى المتجر الذي تم شراؤها 

منه أو إلى أحد المختصين في هذا المجال، ما يسمح لهم 
بإعادة الحقيبة إلى حالتها ا'صيلة على نحو أفضل.

ا(سرار الـ«6»
للعناية با$كسسوارات الجلدية
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 عدم لمس الحقيبة بأيٍد 
مبلّلة أو متّسخة

تتميز الحقائب الجلدية بحساسيتها 
العالية المتصاص الدهون والزيوت. 
لذا، من الجيد القيام بمسح النسيج 

الجلدي بقماشة مبللة من القطن ا'بيض 
لتنظيف الجلد، مع االنتباه إلى عدم استعمال 

الكثير من الماء. وال يجب االستعانة بمجفف 
الشعر لتنشيف الجلد 'ن ذلك سيؤدي إلى جفاف 
الزيوت الطبيعية داخله، بل ينبغي وضع الحقيبة 

في الهواء لتجّف طبيعيًا ومن ثّم نحفظها في 
مكان آمن.

 مستحضرات الترطيب  
من المرجح أن يجّف الجلد مع 

مرور الوقت، لذلك من الضروري 
استعمال مستحضرات الترطيب 

مرة واحدة كل شهر لمنع تقّشر 
الجلد أو تجعده. حيث توضع كمية 

صغيرة من المستحضر على قطعة قماش 
ناعمة ثم يُدلك الجلد بلطف في كل مكان 

ويُترك لمدة 10 دقائق قبل إزالة الكمية الزائدة 
من المستحضر.

 فن التنسيق
يمكن لصباغ ا'زياء الداكنة أن 

يعلق على الحقيبة عند االحتكاك 
بها. فعند ارتداء حقيبة يد جلدية 

بلون فاتح، يُنصح بعدم ارتداء 
سروال جينز داكن. وفي حال تلّطخت الحقيبة 
بصباغ ا'زياء، ينبغي الذهاب مباشرًة إلى أحد 

المختصين لتالفي الضرر.

الحقيبة حفظ 
الصحيحة بالطريقة 

 يشــّكل حفــظ الحقيبــة اليدوية 
أمــراً ال يقــّل أهميًة عــن صيانتها 

واالهتمــام بهــا. فارتداء نفس 
الحقيبــة يوميــًا ســيؤدي حتمًا إلــى تلفها 

بالتدريــج، لذلــك من ا'فضــل التبديل بين 
الحقائــب الموجــودة في خزانــة المالبس. وفي 

هــذه الحالــة، يُفّضــل تغليــف الحقائب التي ال 
نرتديهــا اhن بواســطة ورق الزبــدة مثًال ووضعها 

فــي حقيبــة مضــادة للغبار أو حقيبة الوســادة. 
كمــا يُنصــح بعدم حشــو الحقيبــة بالجرائد 

'ن الطباعــة قــد تؤدي إلــى تلطيخ القماش 
الداخلي.
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قدم Hackett London مجموعة مميزة من ا(زياء 
وا(كسسوارات للرجل العصري، والتي اعتمدت على 

أنسجة فاخرة وعملية متينة وهي عبارة عن سترات 
ومحافظ وقمصان بولو وحقائب رياضية الطراز.

 Hackett London
تطلق تصاميم جديدة للرجل العصري

Acqua Di Parma من Barbiere مجموعة
تركيبات جديدة الختبار الحالقة ا$يطالية على أصولها

ترمز مجموعة Barbiere من 
Acqua di Parma إلى جوهر 
أسلوب الحالقة ا$يطالية. فهي 

تجسيد عصري لتقليد عريق. 
ابتُكرت التركيبات الجديدة 

الرائعة لمختلف مراحل الحالقة 
وبعد الحالقة والعناية باللحية 

وعالج الوجه.  تضّم مجموعة 
Barbiere ماَء كولونيا ينضح 

بنفحات خفيفة ومنعشة 
 Acqua di ويحاكي أسلوب
Parma ا$يطالي. فضًال عن 

ذلك، تأتي ا(كسسوارات 
لتكّمل المجموعة. 

أناقته
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بمناسبة عيدها العشرين، تقّدم عالمة فيليب بلين عرضًا استثنائيًا 
لموسم خريف وشتاء 2019. في هذا الموسم، تكشف العالمة 

المشهورة بعروضها المبهرة النقاب عن أجواء مفعمة بالدفء. تعود 
العالمة إلى أجواء «باالتسو كليريتشي» (وهو أحد أولى المواقع التي 

شهدت عروض بلين) التي تنضح رقيًا وفخامًة، لتقّدم تجربًة تُعتَبَر 
ا(ولى من نوعها بحضور 260 ضيفًا متميزًا، فتفتح بذلك صفحة جديدًة 

في تاريخ فيليب بلين. 

إطاللة عصرية بلمسة نابضة 
 Philipp Plein بالحياة من

مجموعة ا(حذية الرجالية 
Geox من

بالنسبة إلى جيوكس، يقدم موسم الربيع والصيف 
2019 ابتكارات تكنولوجية رائعة. وبفضلها، تطلق 

مجموعة ا(حذية الرجالية 
مرة أخرى ثورة في 

مفهوم صناعة ا(حذية، 
مما يوفر أسلوبًا جديدًا 

للحياة والمشي.

تميز بساعات
 Moritz Grossmann  السويسرية 

أناقته





تخّط المجموعة الجديدة «CODE 11.59 من 
أوديمار بيغه» صفحًة جديدة في تاريخ المصنع 
وتمثل جوهرها ورمزها الوراثي. والكلمة كود 
– Code با$نجليزية تتشكل من ا(حرف ا(ولى 
للكلمات: تحّدى، امتِلك، تََجرَأ، ارتَِق. وفي هذا 

السياق تقول جاسمين أوديمار رئيسة مجلس إدارة 
أوديمار بيغه ُموضحًة: «نحن في أوديمار بيغه 

نواصل تحّدي أنفَسنا لدفِع حدود الِحرَفية الفنية 
إلى ما هو أبعد وأرقى، ونتمتع بروح عالية من 

االستقاللية، ونمتلك بكل فخر جذورُنا ومساحتنا 
الخاصة بنا، ولدينا الجرأة على الجمع بين الدقة 

وا$بداع. مخلصون $رثنا، ونُواصل االرتقاء والتطور 
من خالل الحفاظ على التقاليد وإعادة صياغتها. تخرُج 11.59 متقدمًة على 

قواعد اللعبة لتجد مكانها الراسخ على حدود الغد والمستقبل». 
تتشكل هذه المجموعة من 13 من الموديالت التي تضم خمس تعقيداٍت 

ساعاتية، وستًا من حركات الساعات من الجيل ا(حدث. إنها تمثل واحدة من أهم 
إصدارات أوديمار بيغه على ا$طالق.

ساعات

في هذا العدد اخترنا مجموعة من أحدث ابتكارات دور الساعات التي تؤكد مفهومها لصناعة 
مؤشرات الزمن الراقية  كمزيج من الفن والحرفة والتكنولوجيا لتترك بصمتها الخاصة في في 

هذا العالم.. إبتكارات ثورية ساهمت في تطوير هذه الصناعة مع الحفاظ على قيم ا(صالة 
والتميز والجودة.

مزيج بين المهارة الحرفية االستثنائية والدقة الساعاتية
تعبير مذهل عن الزمن

 Audemars Piguet من CODE 11.59

فيفي
مؤشرا

هذا الع

حكايٌة إيطاليٌة جديدة ومثيرة ترتبط بالبحر، مع التميّز واالبتكار 
التقني الذي يدور في حبكتها بفضل الشراكة بين بانيراي 

وفريق اليخت لونا روّسا المتحدي من أجل اللقب، والذي كان 
قبل بضعة أشهر أو من تحّدى المدافع الجديد عن اللقب – 

نيوزيلندا من أجل حق التنافس في النسخة السادسة والثالثين 
من كأس أميركا.

Panerai من Luna Rossa 
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 Twenty~4 ساعة ،Patek Philippe أحدث إبداعات التصميم من
ا(وتوماتيكية الجديدة  والتي تم عرضها في حملة عالمية ال تُنسى أبًدا صممت 

خصيصا لهذه الساعة الجديدة للسيدات، تم الكشف عنها في أجواء فخمة، 
زهرية للغاية، مع حداثة واضحه، تذكرنا بعروض ا(زياء الشهيرة في ميالنو. 

وبالطبع، أتيحت الفرصة للضيوف المدعوين لتجربة الموديالت الخمس ا(ولى 
من ساعة Twenty~4 ا(وتوماتيكية، ذات الغالف المستدير من الستانليس 

ستيل أو الذهب الوردي والمزينة بالماس وتحمل ميناءات من مختلف ا(لوان.

 4 Twenty ساعة
Patek Philippe ا(وتوماتيكية الجديدة من

 بانغ اونيكو رَد ماجيك
Hublot تقوم بالمستحيل وتبتكر أول مادة سيراميك بألوان زاهية

بعد اختراع هوبلو في عام 2011 
مادة ماجيك غولد، وهو أكثر نوع 

ذهب 18 قيراًطا المقاوم للخدش 
في العالم. وّظفت العالمة 

السويسرية لصناعة الساعات مرّة 
جديدة خيالها الالمحدود لتحقيق 

سابقة عالميّة تختص بماّدة 
السيراميك. تجدر ا$شارة إلى أّن 
هذا االختراع، المصّمم والمصنّع 

خصيًصا لدى هوبلو، وتحديًدا في 
قسم ا(بحاث والتطوير الخاص 

ل ببراءة اختراع. إنّه  بالماركة، ُسجِّ
البتكار ُمبهر على ثالثة أصعدة، 

فالسيراميك الملّون الذي اخترعته 
هوبلو ُمبتكرٌ من حيث الماّدة 

عينها ومن حيث عمليّة التصنيع. 
وإلى جانب لونها الزاهي، هذه 

الماّدة أصلب من مواد السيراميك 
التقليديّة. 



 Bovet  من Virtuoso IX

ميدوزا
«إم بي آند إف» + «ليبيه 1839»

في تعاونها العاشرمع رائدة تصنيع ساعات المكتب في سويسرا؛ شركة «ليبيه 1839»، تغوص «إم بي آند إف» في مياه المحيط 
الدافئة حيث تتكاثر قناديل البحر الجميلة والعتيقة. «ميدوزا» – أو «ميدوسا» – هي ساعة مكتب ثنائية التكوين، يحتضنها زجاج 

«مورانو» المشّكل بالنفخ يدويًا، يمكن تعليقها في السقف أو وضعها قائمة فوق مكتب. وعلى شكل أحد أكثر الكائنات البحرية 
إثارة وغموضًا؛ جاءت «ميدوزا» لتمزج بين المهارة الحرفية االستثنائية والدقة الساعاتية السويسرية الفائقة، ولتضع حدودًا جديدة 
لكل منهما. تتشكل الكتلة المركزية من «ميدوزا» من قبة شفافة من زجاج «مورانو» المنفوخ يدويًا، والتي تستحضر إلى الذهن 

جسد قنديل البحر تام النمو الذي يتخذ شكل جرس. وهناك حلقتان دّوارتان؛ إحداهما تعرض الساعات وا(خرى تعرض الدقائق، يمكن 
رؤيتهما من خالل القبة الزجاجية، بينما تتم قراءة الزمن من خالل مؤشر وحيد ثابت يمتد فوق الحلقتين. ومثل قنديل بحر متوهج 

في ا(عماق السحيقة؛ تتوهج «ميدوزا» في الظالم بفضل طالء «سوبر-لومينوفا». وأسفل مؤشرات الزمن تنبض آلية حركة بمعدل 
2.5 هرتز (18000 ذبذبة في الساعة)، لتشكل القلب النابض لهذا المخلوق الميكانيكي الرائع. حركة «ميدوزا» جديدة بالكامل، 

وقد استغرق تطويرها بواسطة «ليبيه 1839» أكثر من عامين. 

ساعات

تمثّل ساعة Virtuoso IX، المتوفرة 
بالذهب ا(بيض، الذهب ا(حمر أو البالتين، 
تتويجًا لقرنين من التاريخ الحرفي لصناعة 

الساعات الذي ال يُضاهى وصناعة 
الساعات في أنبل صورها. ويحظى هذا 

التقليد بدعم العديد من االبتكارات، 
كما يتضح من براءات االختراع ا(ربع 

الخاصة لهذه الساعة على وجد التحديد. 
وتمشيًا مع إنجازات ا$خوة بوفيه، توّفر 

هذه االبتكارات: الراحة، الموثوقية، الدقة، 
ا(ناقة والجمال.





  بيروت-  الريسا معصراني 
من منا ال يتساءل عن إطاللة النجمات وسر تألقهن؟ بالطبع 

سيأتي الجواب بأنها ريشة خبيرة التجميل اللبنانية كوليت 
اسكندر بلمستها التي تظهر الجمال الكامن في كل الوجوه، 

فا$بداع الذي تقدمه في عملها يسلط الضوء على شخصية 
المرأة من خالل المكياج الناعم ومواكبة أحدث التقنيات في 

عالم التجميل. إعتنت بإطاللة العديد من النجمات والمشاهير  
فكان لقاؤنا معها للكشف عن  أسرار مكياج النجمتين سيرين 

عبد النور وأمل بوشوشة.

أسرار ونصائح جمالية 
فــي حوار خاص مع خبيرة التجميل كوليت اسكندر

مكياج





الكونتورينغ الخفيف
سر إطالالت  أمل بوشوشة

من يتابع إطالالت النجمة أمل بوشوشة 
الجمالية يدرك مهارة وموهبة   كوليت 

اسكندر ، حيث اختارت لها الماكياج الراقي مع 
الكونتورينغ الخفيف الذي يحدد مالمح وجهها 

مع إبراز عينيها بااليالينر وأحيانا من خالل أسلوب 
الريترو. تّنوه كوليت بطبيعة شخصية أمل 

المتعاونة التي ساهمت في تنفيذ رؤية فريق 
العمل الذي اختار حقبة التسعينات كمصدر 

وحي Lحدى جلسات التصوير. كما اختارت لها 
إطاللة جديدة بعيداً عن الكالسيكية بالشعر 

ا'شقر والماكياج الملفت للنظر.

أساسيات ماكياج العروس
تعتمد كوليت على الكونتور لتحديد الوجه بطريقة ناعمة، وتختار للظالل 

ا'لوان الذهبية والفضية مع الزهرية، وللخدود تختار اللون الزهري اللماع للمزيد 
من اLشراق. أما أحمر الشفاه فتنصح با'لوان الطبيعية، مع الرموش االصطناعية 

القصيرة Lضفاء نظرة ملفتة للعينين، وتضيف: «العينان تشكالن تحدًيا بالنسبة 
لي، أشتغل عليهما كثيًرا، ويهّمني كثيًرا كيف تظهران، 'ن ا'نظار كلها تكون 

مسلطة على عيني العروس اللتين تُعتبران أهم نقطة جذب في الوجه».

تفضل كوليت االبتعاد عن الماكياج الصارخ Lطاللة هادئة وطبيعية للعروس. 
وتنصح العروس أن تتعرف على كل جديد بعالم موضة الماكياج، و أال تطبق 

على وجهها إال ما يليق بمالمحها. كما تنصحها باالهتمام بالبشرة جيدا قبل 
أشهر من حفل الزفاف، وا'هم اLكثار من الماء والفيتامينات الضرورية. واالهتمام 

بحاجبيها ورموشها وتغذيتهما بالزيوت وخصوصًا زيت الخروع الذي يطيل 
الرموش بطريقة ملفتة.

مكياج





والمناسبات الحفالت  ماكياج 
  يجب استخدام مساحيق تجميل ضد الماء مع مثبت الماكياج واLبتعاد عن وضع الكثير 

مــن الكريمــات 'نهــا تــؤدي إلى ذوبان الماكياج وإفســاد مظهره. 

 اســتخدام طريقــة ماكيــاج العيــون بأســلوب البانانــا، فهــو يبرز جمال العيــن ويمنحها 
ســحبة جذابــة مع االســتعانة بالرمــوش االصطناعية متوســطة الطول.

 أكثــر صيحــة جماليــة رواجًا لهذا 

الموســم  هي اســتخدام الظالل 
البرونزيــة أو اعتمــاد البالشــر المكمل 

لماكيــاج الوجــه عبــر اختيار اللون 
المشمشــي وفرده على كرســي الخد. 
بالنســبة 'حمــر الشــفاه فيفضل اللون 

البيــج أو اللحمــي أو البنــي الهادئ.

 إضــاءة الوجه تأتــي في الخطوة 
ا'خيرة Lشــراقة بــارزة بخطوة تمرير 

الهاياليتــر علــى أعلى الخد
      وتحــت الحاجــب وفــوق الشــفاه العليا 

وعلــى مقدمة ا'نف.

سيرين عبد النور..
 ألوان  تبرز جمال  العيون

خبيرة التجميل الرسمية للنجمة 
اللبنانية «سيرين عبد النور»، في 

أغلب مناسباتها وحفالتها، وتحرص 
على أن تكون «كوليت» دائًما 

معها في أعمالها وكليباتها، فهي 
تختار لها ا'لوان التي تالئمها 

وتظهرها طبيعية، باختصار من يرى 
ماكياج سيرين يُدرك بصمة كوليت 

اLبداعية، فهي تختار لها دائمًا 
االلوان الهادئة وتركز على إبراز جمال 

عينيها العسليتين، نقطة القوة 
في وجه سيرين معتمدة على تقنية 

الكونتورينغ Lبراز جمال وجهها.

ش االصطناعية متوســطة الطول.

ل

خد. 
ون 

ة

عليا 

سيرين عبد االلننور..
ال ال ز ت ا أل

مكياج





   حوار حنان الغزواني 
احتفل خبير ومصفف الشعر العالمي اللبناني وسيم 

ستيف، بالتعاون مع مركز PN for care لXعالن عن 
انطالقه في قطر مطلع العام الجديد 2019، وذلك 

لتقديم آخر صيحات قصات النجوم والمشاهير للشعر.
وفي هذا الصدد قال ستيف :«يسعدني التعامل مع 

فريق  PN for care حيث سأقوم با$شراف على 
تطوير قسم الشعر في مركز PN for care من ا(لف 

إلى الياء وتدريب فريق عمله لمواكبة أحدث الصيحات 
الجمالية، والتي تشمل القص وعالجات وتلوين 

الشعر، لذلك وضعنا خطة عمل مكثفة، حيث سأحرص 
على التواجد في قطر مرتين في الشهر (قدم الدعم 

المطلوب لتطوير آلية العمل. 
ومن جهتها أثنت السيدة هبة أبو جبل  على  هذه 

الخطوة التي تهدف إلى تنمية مهارات خبراء المركز 
 PN for care من مصففي الشعر قائلة «نحن في

نعتمد على سياسة االستثمار في الموظفين وتطوير 
مهاراتهم لمواصلة مسيرة النجاح معا، لذلك حرصنا 

على التعاون مع وسيم ستيف في خطوة أعتبرها نقلة 
نوعية في مسيرة PN for care خالل 2019 لمواصلة 

تقديم خدمات بأعلى جوده واستثنائية، فالهدف 
الرئيسي هو التميز في كل ما نقدمه، فنحن نختار 

موظفينا ومنتجاتنا وتجهيزاتنا وفقًا (فضل المعايير».
يذكر أن «ستيف» قام بتصفيف شعر العديد من 

النجمات العرب أمثال هيفاء وهبي، وشيرين عبد 
الوهاب، إليسا، وغيرهن، با$ضافة لعدد من النجمات 

العالميات. وبهذه المناسبة التقينا وسيم وكان لنا 
معه الحوار ا�تي:

 PN for care يقدم دورات تدريبية لتطوير مهارات خبراء

وسيم ستيف وسيم ستيف 

شعر



االبتكار 
واالبتعاد 
عن التقليد 
سر النجاح
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حدثنا أكثر عن التعاون مع PN for care؟
الهدف ا'ساسي بالنسبة لي هو أن 

يكتسب كادر المركز أسلوب وفلسفة 
وسيم ستيف، وسأكون رهن أي استشارة 

'وضحها سواء لفريق العمل أو عمالء 
PN for care. وأنا متأكد مما أقوله 

فلقد سبق وقمت بتدريب أكثر من 3500 
شخص في أماكن مختلفة حول العالم 
والنتائج كانت مذهلة، وانصح زبائن مركز 

PN for care بزيارتنا بعد فترة قصيرة من 
الفترة التدريبية وسوف يكتشفون الفرق. 

كيف تراعي خصوصية المرأة القطرية؟
أنــا موجــود بقــوة في قطر وتســريحات 

الشــعر التــي أعتمدهــا تلقــى رواجــا كبيرا 
لــدى الســيدة القطريــة خصوصــا في 

ا'عــراس، وأنــا أســعى لتقديــم كل ما 
هــو جديــد فــي عالــم الجمال من خالل 

الشــركات التــي أتعامــل معهــا في 
الســوق القطــري أو مــن خــالل خبرتي 

كوســيم ســتيف، ســواء تعلق ا'مر 
بوصــالت الشــعر أو العالجــات الطبيعيــة 

لعــالج الشــعر مثــل الصبــار الطبيعي 
والزيــوت وفيتاميــن د b6 الــذي لــه تأثيــر 

فعــال وآمن.

ما هي أحدث صيحات تسريحات الشعر 
لربيع وصيف 2019؟

'ول مــرة فــي عالــم الجمــال أجمع 11 
مــن أبــرز مصففــي الشــعر العالميين 
علــى حضــور اللون ا'حمر ومشــتقاته 
بقــوة خــالل هذا الموســم، وكذلك 

اللــون الــوردي المائل لkشــقر، الموضة 
هــذا العــام القصــات القصيرة، الكاريه. 
مــع ا'خــذ بعيــن االعتبار أنــه في العالم 

العربــي المــرأة ال تأخــذ الموضة الســائدة 
بحذافيرهــا بــل ا'نســب إلــى طبيعتها 

وشــخصيتها ونمــط حياتها.
 

ما الذي يميز وسيم ستيف عن غيره؟ 
االبتكار واالبتعاد عن التكرار والتقليد، 

وإنشاء خط خاص بي في عالم الشعر 
وأنا أعمل كل يوم بشغف وأطور 

من نفسي وتجاربي، ومتابعة كل ما 
هو جديد وحصري مع إضافة لمستي 

الخاصة، وقريبا سأطرح منتجات خاصة 
بي خالل يونيو القادم.. منتجات ثورية 

وغير مسبوقة في عالم صبغات الشعر 
توفر الكثير من العناء على السيدة أثناء 

اختيار الدرجة التي تحب. أهم ما يميز 
المصفف المتميز هو االبتكار فعندما 

تكون صاحب موهبة حقيقية وفكر خالق 
ومبدعا تكون في الصف ا'ول.

هل تفكر بإنشاء أكاديمية خاصة بك؟ 
بالفعــل أنشــأت أكاديميــة عن طريق 

االنترنــت، يتمكــن مــن خاللها الناس من 
االنضمــام إلينــا فــي أي وقت، لالطالع 

علــى خطــوات وأســرار اLطاللة الجمالية 
من الشــعر إلى العناية بالبشــرة إلى 

المكيــاج بخطوات بســيطة.

ماهي النصائح التي تقدمها للمرأة 
للعناية بالشعر بشكل طبيعي؟

أقدم نصيحة للعروس، يجب أن تولي 
نفس االهتمام الختيار مصفف الشعر 

بدقة مثلما تختار فستان الزفـاف، 'ن 
ا'مـر مهم وفي يوم الزفاف عليك تجربة 

3- 4 تسريحات مختلفة لتعرفي تماما ما 
يناسبك بغض النظر عن التكلفة.

وفــي النهايــة أود أن أنــوه إلــى ان
PN for care يقــدم أحــدث التســريحات 
للعرائــس وهــي مبتكرة ورائعة وســتكون 

كل عــروس تأتــي إلــى هنا مميزة، 
ومتألقــة وتضمــن ليلــة عمر ال تنســى.

ا(حمر والقصات 
القصيرة أحدث 

صيحات الموسم

شعر





استمتعي ببشرة مشرقة
 Rodial مع الفونديشن الماسي من 

 Morning  مجموعة
Guerlain من Love

Soir d'Orient إصدار محدود 
Sisley من

اكتشفي مجموعة مصّممة 
لتجّسد أجمل الذكريات. تقوم 
البودرة الرقيقة والبرّاقة، كما 

باليت ظالل العيون بإبراز 
العيون والخدود. 

مجموعة جديدة للعناية بالبشرة 
 La Prairie من

تقدم عالمة 
البريري منتجها 

الجديد «بالتينوم 
رير سليوالر اليف 
لوشن»، والذي 

تم إطالقه ضمن 
مجموعة بالتينوم 

رير، وهو يستند 
في تركيبته إلى 

الطاقات الجمالية 
التي يكتنفها هذا 

المعدن النفيس.

منتجات

يبقى عطرها المشبّع ثابتًا وينفتح وسط 
اندفاع وافر من الليمون ا$يطالي الذي يتداخل 

مع الكلخ ا$يطالي المنعش والزعفران.  أما 
الدرجات الوسطى الحريفة الزهريّة فتضّم 

الفلفل ا(سود القوّي من مدغشقر مقترنًا مع 
الورد التركي الفاخر والمسك وخشب الصندل 

والعطور الجلديّة الغامضة للبخور الصومالي 
مع دفء البتشول ا$ندونيسي.

بعد النجاح الهائل الذي حققه مصحح العيوب 
من روديال – Diamond Concealer، أطلقت 

العالمة التجارية روديال صاحبة المنتجات 
المبتكرة للعناية بالبشرة مجموعتها الجديدة 

من الفونديشن التي تَِعد بمنح بشرتك مظهًرا 
مثالًيا يخلو من العيوب.

أعلني عن أسلوبِك وحّولي 
ماكياجِك إلى تصريح في مجال 

الموضة مع التألّق الثالثّي ا(بعاد 
 Morning والملّون لمجموعة

.Love
Météorites Highlight-  ليشّك

er Duo مستحضراً ضروريًا هذا 
الموسم، وهو يجمع بين اللونَين 

الزهرّي والليلكي مع مستحضر 
تظليل الجفون وبودرة الحاجبَين، 
 Coloured Kit يذهلنا مستحضر

ويبقى فائق ا(ناقة فضال 
عن  أحمر الشفاه

KissKiss  الكريمي

مجموعة كيكو ميالنو الجديدة..
تشكيلة ستعشقينها من النظرة ا(ولى



Fenty Beauty كونسيلر جديد من

مستحضرات كونسيلر جديدة تمامًا 
باسم برو فلتر تتضمن 50 درجة لونية 

تتوافق ألوانها مع مجموعة كريم 
ا(ساس برو فلتر (التي يجري التوسع 
في ألوانها أيضًا لتشمل 10 درجات 
لونية في عام 2019). ويُشار إلى 

تركيبة الكونسيلر بوصفها ذات «قوام 
كريمي، ال تتراكم، وتدوم طويًال».

Chanel من  Vision D’asie: L’art Du Détail

وفقًا لتقرير موقع بينتريست السنوي 
الخاص بصيحات الجمال، الصيحة ا(كثر 

انتشارًا في اليابان ا�ن هي بودرة الخدين 
باللون البرتقالي الدافئ. وللوهلة ا(ولى 

قد تعتقدين أن هذا اللون فاقع وال يليق 
بمختلف أنواع البشرة، ولكن عكس ذلك 

هو الصحيح. إن هذه الدرجة المشمسة 
تضفي لمسة من الدفء على الوجه.  

الصيحة اليابانية الجديدة
 البرتقالي سيّد ا(لوان 

Lancome نسخة مبتكرة من L’Absolu Rouge Drama Matte
 L’Absolu تألّقي بإطاللة شفاه ماتية واخطفي أنظار من حولك - هذا هو شعار
Rouge Drama Matte لكّل محبّات إطالالت الشفاه المميزة. يمتاز هذا القلم 
بتأثير ماتي فائق وطابع جريء وقوام مريح للغاية، كما أنّه يمنحك نتائَج مذهلًة. 
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تستمد لوشيا بيكا إلهامها من التناقضات البراقة والرقيقة بآسيا. 
تبتكر مجموعة ماكياج مكثفة ومشرقة تميزها درجات من اللون ا(خضر 

وا(زرق والذهبي والعاجي والفوشيا.



لبشرة مشدودة وأكثر إشراقا
تعرفي على افضل أنواع السيروم

من أقوى أنواع المستحضرات الطبية 
التي يمكنها معالجة الخطوط الدقيقة 
التي تظهر على  البشرة وحول منطقة 

العين، فهو يحتوي على مزيج من 
المركبات والفيتامينات التي تناسب 

جميع أنواع البشرة.
يشتمل على حمض 

الترانيكساميك 
والفينيلثيل 
ريزورسينول 

والنياسيناميد، 
وهذه المواد 

تعمل معًا 
على توحيد 
لون البشرة 

والتخلص 
من اسوداد 

البشرة.

SkinMedica TNS Essential Serum

ستحضرات الطبية 
لجة الخطوط الدقيقة 
ى  البشرة وحول منطقة 

توي على مزيج من 
فيتامينات التي تناسب 

لبشرة.
ى حمض

اميك 
ثيل 
نول 

سيناميد، 
 المواد 

ل معًا
ى توحيد 
ون البشرة 

والتخلص وا
سوداد من اسود

البشرة.

se
 Roc Retinol Correxion Deep

Wrinkle Facial Serum

  إذا لم يكن سيروم الوجه جزًءا من روتينك اليومي في 
العناية بالبشرة ، سارعي  $ختيار واستخذام  النوع الذي 

يناسب طبيعة بشرتك . يعتبر السيروم من أهم العالجات 
الموضعية لمكافحة شيخوخة البشرة و يمكن استخدامها 

إما في الصباح أو في المساء .فهي  تحتوي على نسبة 
عالية من المكونات الفعالة المصصّمة خصيصًا لمعالجة 

مختلف مشاكل البشرة، حيث تحارب تجاعيد الجلد، كما توحد 
لون البشرة ونقاوتها. . 

احرصي على اختيار سيروم غني بفيتامين C وE، وتأكدي 
من تطبيقه بالشكل الصحيح. لنتائج مبهرة: اغسلي وجهك، 

ثم أضيفي خمس إلى ست قطرات من المصل على 
وجهك ورقبتك، ما من داعي للتدليك. تابعي معنا المقال 

لتكتشفي  أفضل أنواع سيروم الوجه، فاختاري منها ما 
يناسب بشرتك.

تحتوي تركيبة السيروم 
 RoC المجّدد للبنية والمالمح

 Retinol Correxion Deep Wrinkle
Facial Serum

على مزيج من الخالصات 
النباتية القويّة وهو 

يؤثر على ا(سباب 
الثالثة الرئيسية 

لتقّدم البشرة في 
السّن ضعف إطار 

الوجه وترّهل 
المالمح، فقدان 

كثافة البشرة، 
وترّهل البشرة 

الذي ترافقه 
تجاعيد أعمق 

وظهور البقع.

بشرة



يساعد هذا السيروم 
الخفيف والناعم 

كالحرير في المحافظة 
على بشرة بمظهر 

صّحي وشبابي، 
وتصحيح العالمات 

الظاهرة للتقّدم في 
السن من خالل تقديم 

خليط جديد ومحّسن من 
المكّونات التي تحتاج 

إليها بشرتك. 
يدعم الكوالجين 

الطبيعي في البشرة 
لمظهر أكثر تماسكًا.
ويرّمم ويجّدد البشرة 

$طاللة أكثر طراوًة، 
نعومة، وصّحة.

تّم اختباره سريريًا 
ومن قبل أطبّاء الجلد 

والعيون،  وهو آمن على 
العيون الحّساسة. 

Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules
Line Erasing Night Serum 

 SkinCeuticuals C E
Ferulicc

سيروم معزز 
بحامض 

الهيالورونيك  أسيد 
الذي يعتبر مكونًا  

قويًا في العناية 
بالبشرة يمكن أن 

يساعد في الحفاظ 
على رطوبتها. 
يرطب البشرة 

دون أن يجعلها 
دهنية، لهذا السبب 

يعتبر سيروم 
الهيالورونيك أسيد 

مثاليا (صحاب 
البشرة الدهنية.

PCA Skin Hyaluronic Acid 
Boosting Serum

Guerlain Orchidée
 Impériale Longevity 
Concentrateate

يساعد ه
الخفيف
كالحرير

على بش
ييصّحي و

وتصحيح
الظاهرة

السن من
خليط ج
ّالمكّونا
إليها بش
يدعم ال

الطبيعي
لمظهر

ممويرّمم و
$طاللة
نعومة،

ّتّم اختبا
ومن قبل
والعيون

العيون

Concent

مصل قوي مضاد ل}كسدة لجميع أنواع 
البشرة. يستخدم هذا السيروم المضاد 

ل}كسدة المتطور للغاية 15٪ 
 L-ascorbic حامض
(فيتامين C) النقي, 

٪1 االسكوربيك 
توكوفيرول ألفا 

(فيتامين E) وحمض 
الفيرليك لتقليل ومنع 

عالمات الشيخوخة 
وأضرارالتصوير. 

يزيل الخاليا 
الضارة، ويحمي 

من ضرر ا(شعة فوق 
البنفسجية، ويعزز إنتاج 

الكوالجين. كما أنه 
يلطف ويضيء البشرة. 
هذه الصيغة االستثنائية 
مثالية لحماية جميع أنواع 

البشرة، باستثناء البشرة 
الحساسة للغاية.
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سيروم ابتكاري 
يستهدف كثافة 

البشرة ومظهرها 
المثالي من خالل 

 Cell الدمج بين تقنيّة
 RespirationTM

Technology لتنفس 
الخاليا.

حّقق مركز أبحاث 
«جيرالن» خطوة إلى 

ا(مام لتقديم مفعول 
معزّز (مثلة البشرة 

وتعزيز حجمها.
 Cell تكافح تقنيّة
 RespirationTM

Technology نقص 
ا(كسيجين من 

خالل تنظيم تنّفس 
الخاليا وتعزّيز إنتاجها 

للطاقة، وبالتالي تزيد 
ديمومتها.



تغذية

 ترجمة: حنان الغزواني
جميعنا يدرك أن النوم يلعب دورا مهما في الصحة العامة، في الواقع، تشير ا(بحاث إلى أننا نحتاج إلى 385 سعرة 
بعد ليلة مؤرقة. نمط النوم يؤثر سلبا على مزاجنا وإنتاجيتنا كما يجعلنا نبتعد عن النظام الغذائي الصحيح. وهناك 

العديد من االستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتعزيز النوم الجيد واالستيقاظ أكثر حيوية، بما في ذلك تغيير النظام 
الغذائي، حيث إن هناك بعض ا(طعمة التي تحسن من نومك.

أطعمة صحية.. لغفوة هنية



الخضار الورقية الخضراء
اللفــت والســبانخ والخضــار الورقيــة الخضــراء تحتــوي على 

المغنيســيوم، وهــو معــدن مهــدئ يســاعد فــي عالج اضطرابات 
النــوم نظــرا 'نــه يعمــل علــى اســترخاء العضــالت وتدعيم بعض 
مســتويات «غابــا» (GABA) -الناقــل العصبــي المنظــم 'فــكار 
القلــق والتوتــر- ممــا يســاعد علــى ســهولة الدخــول في النوم.  

توازن السكر في الدم
هــذا هــو الســر للنــوم الجيــد، يــؤدي ارتفــاع مســتوى الســكر فــي الدم إلى حدوث 

خلــل فــي حــرق الســكر وتحويلــه إلــى طاقــٍة يســتفيد منهــا الجســم. كمــا أن الحرمان 
مــن النــوم يزيــد مــن إنتــاج هرمــون الكورتيــزول الــذي يزيــد بدوره مــن مقاومة الخاليا 

لkنســولين، وفــي المقابــل، يســاهم التمتــع بنــوم جيــد فــي زيــادة قدرة الجســم على 
ضبــط الهرمونــات وا'نســولين لتنظيــم الســكر فــي الــدم. مــن ناحيــة أخــرى، يمكن أن 

يــؤدي انخفــاض نســبة الســكر فــي الــدم إلــى حرمانــك من النوم.
فــإذا كنــت تحــاول الحفــاظ علــى تــوازن مســتويات الســكر بالــدم، ينصح بجعل 

الدهــون، مثــل زيــت جــوز الهنــد، وبــذور الشــيا، والمكســرات، وصفــار البيض وا'فوكادو 
جــزءاً ثابتــًا مــن نظامــك الغذائــي. جــرب تنــاول وجبــة خفيفــة قبــل النــوم مثل التفاح 

المغطــى بزبــدة اللــوز أو بعــض الجبــن مــع الكعك.

الدجاج
صدور الدجاج مصدر رئيسي 

للتريبتوفان (التريبتوفان حمض 
أميني أساسي وضروري 

Lنتاج فيتامين ب 3(نياسين). 
والتريبتوفان يستخدمه المخ في 
 ،Serotonin إنتاج السيروتونين
وهو ناقل عصبي ضروري لنقل 

النبضات العصبية من خلية 'خرى 
وهو مسؤول عن النوم الطبيعي).

يمكنــك تعزيــز التريبتوفــان من 
خــالل المــزج بيــن الدجــاج مع 30 غ 
مــن الكربوهيــدرات، جرب شــريحة 
خبــز الحبــوب الكاملــة مــع الدجاج.

عصير الكرز 
يعتبــر عصيــر الكــرز مصــدرا طبيعيا 

لهرمونــات النــوم الميالتونيــن، كما 
أنــه مــن المشــروبات التــي تقضي على 

مشــكلة ا'رق فــي حالــة تناولــه بانتظام. 
بمعــدل مرتيــن فــي اليوم، وبحســب 
الدراســات، تبين أن ا'شــخاص الذين 
يتناولــون عصيــر الكــرز شــهدوا زيادة 

فــي ســاعات النــوم بمقــدار 90 دقيقة. 
ينصــح بشــرب كــوب عصيــر قبل الذهاب 

للنوم بســاعتين.

عين الجمل
إنهــا ليســت مجــرد مصدر 
للتريبتوفــان، فلقــد أثبتــت 
ا'بحــاث أن الجــوز يحتوي 

علــى مصــدر خــاص به من 
الميالتونيــن، مما يســاعد 

علــى النــوم المريح، 
باLضافــة إلــى كونــه مفيدا 

لصحــة الدماغ.

الثيانين  (الحمض ا(ميني الخاص باالسترخاء)
ا'حمــاض ا'مينيــة الموجــودة فــي بعــض ا'طعمة 

قــد تســاعدك علــى النــوم، حيــث تعمل على 
تغذيــة الجهــاز العصبــي، ومــن هذه ا'حماض 

الثيانيــن المشــهور باســم الحمــض ا'مينــي الخاص 
باالســترخاء، ويوجد في الشــاي ا'خضر وا'بيض 

وا'ســود. ووفقــًا للعديــد مــن الدراســات العلمية يعزز 
الثيانيــن النــوم مــن خــالل تقليــل القلــق والتوتر. 
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  ترجمة حنان الغزواني

 جسم ا$نسان يمثل أعظم آلة على وجه ا(رض، وإذا توقف أحد ا(جزاء عن العمل، تبدأ المشاكل، وأفضل مثال على ذلك الغدة الدرقية، 
تلك الغدة الصغيرة في وسط الرقبة المسؤولة عن عملية التمثيل الغذائي (ا(يض)، وتتحكم في مختلف وظائف الجسم (التنفس، 

ودرجة الحرارة، بشرتك.. وغيرها). 
مشاكل الغدة الدرقية شائعة، وأغلبية ا(شخاص الذين يعانون مشكلة في الغدة الدرقية من دون تشخيص ال يعلمون با(مر سواء 

تعلق ا(مر بقصور الغدة الدرقية (a.k.a. Hypothyroidism) أو فرط نشاط الغدة الدرقية hyperthyroidism)  (ن أعراضها تشبه العديد من 
المشاكل الصحية ا(خرى باعتبارها  المسبب الرئيسي، كما تختلف ا(عراض من شخص �خر، وذلك تبعا لحالة المريض وعمره ووزنه. وفقا 
لجمعية الغدة الدرقية ا(ميركية يعد مرض الغدة الدرقية أكثر شيوًعا لدى النساء، حيث تصاب واحدة من بين كل ثمانية باضطراب الغدة 

الدرقية. في هذا المقال نستعرض أبرز عالمات وأعراض تدل على مشاكل في الغدة الدرقية، يجب استشارة الطبيب إذا ظهرت عليك 
واتباع العالج المناسب.

 الغدة الدرقية.. احذرها7

  عالمات تدل على مشاكل في

صحة



ترقق الشعر وفقدانه
وفقا لkكاديمية ا'ميركية لkمراض الجلدية (AAD)، قد 

يكون طبيب الجلدية هو أول من يالحظ عالمات إصابتك 
بمرض الغدة الدرقية، حيث إن العديد من العالمات 

وا'عراض تظهر على بشرتك وشعرك وأظافرك. 
يعتبر فقدان الشعر الدرقي واحدة من العالمات ا'كثر 

شيوعا والمؤلمة من الغدة الدرقية غير النشطة. كلتا 
الحالتين - قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة 

الدرقية - قد يسبب فقدان الشعر أكثر من المعتاد 
وترقق أطرافه، تساقط الشعر من فروة الرأس وكذلك 
من الحاجبين أو أجزاء أخرى من الجسم، باالضافة إلى 

أن الشعر يصبح جافاًّ وهشا وخشنا، هذه أعراض تدل 
على قصور في الغدة الدرقية. 

تضخم الرقبة
في كثير من ا'حيان يحدث تضخم الغدة الدرقية 

نتيجة لقلة أو زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية أو نمو 
العقد على الغدة نفسها.

االكتئاب
قد يترافق قصور الغدة الدرقية مع صعوبة في التركيز أو 

االكتئاب، في حين أن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن 
أن يؤدي إلى القلق، وبدال من اللجوء إلى أدوية االكتئاب 

يمكن إختيار العالج بأدوية  الغدة الدرقية. هذا وينصح 
ا'طباء المصابين بالتهاب الغدة الدرقية بتناول ا'غذية 

الغنية باليود، مثل ا'سماك ومنتجات ا'لبان.

تورم الساقين والكاحل.
قصور الغدة الدرقية يمكن أن يسبب تباطًؤا في 

وظائف الجسم، فقد يؤدي إلى احتباس الماء، الذي 
يظهر في الجزء السفلي من جسمك - الوركين 

والركبتين والكاحلين والقدمين.

الوهن العضلي
تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى ضعف أو تصلب 

العضالت، قصور الغدة الدرقية على المدى الطويل 
يتلف ا'عصاب التي تحمل المعلومات من الدماغ 

والحبل الشوكي لبقية جسمك، أعراض الغدة الدرقية 
غالبا ما تتطور ببطء، فرط نشاط الغدة الدرقية قد يسبب 

ضعف العضالت والتعب.أغلبية الناس ال يالحظون آالم 
العضالت أو ضعفها على الفور، ويعتبرونها آالم طبيعيه 

مع التقدم بالعمر أو اLجهاد ، من شأن الكشف المبكر 
عن مرض الغدة الدرقية عالج ذلك.

جفاف وانتفاخ العيون 
قد يرتبط جفاف العينين بمشاكل الغدة الدرقية (فرط 

نشاط أو قصورالغدة الدرقية) تحدث كلتا الحالتين 
عندما يقوم الجهاز المناعي بالهجوم الخاطئ على 

الغدة الدرقية بدال من محاربة العدوى، ونظرا 'ن العين 
تحتوي على بروتينات مشابهة للموجودة في أنسجة 

الغدة الدرقية، فيمكن أن يقوم الجهاز المناعي 
بمهاجمتها أيضا.

جحوظ العين قد يكون عالمة على داء جريفس وهو 
اضطراٌب في الجهاز المناعي يؤدي إلى زيادة  إنتاج 

هرمونات الغدة الدرقية، وفقا للمعهد الوطني 
.(NIDDK) للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى

يحدث ذلك نتيجة تورم ا'نسجة والعضالت وراء 
مقلة العين فتتحرك مقلة العين إلى ا'مام، ويُصاب 

تغير كبير في الوزنالمريض بجحوظ وتورم العينين،وضعف الرؤية.
زيادة أو فقدان  الوزن غير المبررة يمكن أن يكون عالمة 
تحذيرية على اضطراب الغدة الدرقية.  إذا كانت الغدة 

الدرقية تفرط في إفراز  الهرمونات  أكثر مما يحتاجه 
الجسم، قد تتعرض إلى فقدان الوزن المفاجئ. 

عواقب أمراض الغدة الدرقية صعبة للغاية إذا تم 
تجاهلها خاصة على القلب.

Jamila/ February 2019



  أمل كمال
تحرص كل أم على صحة طفلها ونموه، و(ن مرحلة الطفولة تعد من المراحل المهمة وا(ساسية في بناء الصحة الجسدية 

والعقلية لدى ا(طفال، تقدم لِك «جميلة» أهم الفيتامينات الضرورية لنمو طفلك، وأهم المصادر الغذائية لهذه الفيتامينات.

صحة

فيتامينات
ضرورية لنمو طفلك

A فيتامين
 مهم للنمو وعمليات إصالح ا'نسجة والعظام، وكذلك لنمو 

العين والجلد وتحفيز استجابة الجهاز المناعي، وهو مهم لkطفال 
الرضع وا'طفال الصغار. 

:(A) مصادر جيدة لفيتامين
– منتجات ا'لبان

– الجزر، البطاطا الحلوة، والمانجو.
– الخضار ا'خضر الداكن مثل السبانخ والملفوف والقرنبيط.

 D فيتامين
يســاعد الجســم علــى امتصــاص المعــادن مثل الكالســيوم 
ويبنــي ا'ســنان والعظــام، وتقويــة الجهــاز المناعــي وإنتاج 

ا'نســولين، وتنظيــم نمــو الخاليا. 

:(D) مصادر جيدة لفيتامين
- أشــعة الشــمس المباشــرة، بعيداً عن أوقات الذروة.

- ا'ســماك والبيض. 
ويجــب إعطــاء كل الرضــع وا'طفــال الصغار الذيــن تتراوح أعمارهم 

بين ســتة أشــهر وخمس ســنوات، فيتامين Dعلى شــكل نقط، 
وتختلــف الجرعــة على حســب عمر الطفل. 

الكالسيوم
عنصر مهم جدا لضمان النمو السليم لعظام وأسنان الطفل.

للكالسيوم مصادر جيدة 
- مصــادر حيوانيــة كاللحــوم، ا'لبــان ومنتجاتهــا.

- مصــادر نباتيــة كالخضــراوات الورقيــة.

C  فيتامين
يحافــظ علــى امتــالك الجســم نظام مناعة قويا وكذلك يســاعد 

فــي الوقايــة مــن العــدوى والتئام الجروح، وهو ضــروري للنمو 
والتطــور الطبيعي للجســم.

:(C) مصادر جيدة لفيتامين
الحمضيــات، الجوافــة، الفراولــة، القرنبيــط، الطماطــم، الفلفل، 

المانجو، الشــمام وا'ناناس. 

B فيتامين
مجموعــة فيتاميــن B وهــي B6 ،B3 ،B2 ،B12، تســاعد هــذه 

الفيتامينــات علــى تنشــيط عمليــة ا'يــض ممــا يمنح الجســم 
طاقــًة أكبــر، وتُحســن مــن الــدورة الدمويّة والجهــاز العصبي.

  (B) مصادر جيدة لفيتامين
اللحــوم، ا'ســماك، المكســرات، الحليــب، الجبــن، البيض، 

الفــول، وفــول الصويا.

الحديد
مهــم جــداً لمختلــف العمليــات الحيويــة في الجســم ولتمايز الخاليا 

ونموهــا، ويدخــل فــي عمــل وتكوين العديد مــن االنزيمات، كما 
يدخــل فــي تكويــن الهيموجلوبيــن المكون لكريــات الدم الحمراء 

التــي تعمــل علــى نقل ا'كســجين والغــذاء لمختلف خاليا 
الجســم، وتزويدهــا بالطاقة. 

مصادر جيدة للحديد
اللحــوم الحمــراء، الكبــد، الخضــراوات، والبقوليات.

الزنك
مهــم جــداً لنمــو وتطــور الطفل ولجهازه المناعي بشــكل 

خــاص، فهــو ضروري النقســام الخاليــا واتمام العمليــات الحيوية 
المختلفــة، فالزنــك مهــم لعمــل مــا ال يقــل عن 200 أنزيم في 

الجســم وهــو ضــروري لتطور ا'عضاء التناســلية وعمل البروســتاتا 
والهرمونــات المختلفــة فــي الجســم والتئام الجروح.

مصادر جيدة للزنك
اللحــوم الحمــراء، الدواجــن، المأكوالت البحرية، المكســرات 

والبــذور، البقوليات، والحبــوب الكاملة.

أوميغا 3 
أحــد أهــم العناصــر الغذائيــة لتطور الدماغ ونمــوه وتعزيز مناعة 

الطفــل، كمــا أنــه عنصــر هام جداً لصحــة الجهاز العصبــي ولتعزيز 
الذاكرة والســلوك.

مصادر جيدة ل}وميغا 3 
الزيــوت النباتيــة، ا'ســماك الدهنية، بذور الكتان، والمكســرات.
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اصنعيها بنفسك 

وصفات عالجية مبتكرة با(عشاب
  سندس سالمة 

تشعرين بالتعب وا$رهاق،أو تعانين من ا�الم في الركبة؟ يمكنك اللجوء إلى مزيج منعش من ا(عشاب لالسترخاء واستعادة توازنك 
خاصة وأن التداوي با(عشاب آمن جدا، وليس له أي أضرار جانبية..  «جميلة» تقدم لِك بعض الوصفات الطبيعية لعالج ا(مراض 

البسيطة وبعض المشاكل الصحية:

التحضير: طريقة 
قومــي بنقــع خليــط ا'عشــاب فــي المــاء الســاخن لمــدة خمــس دقائق. بعــد تنظيف 
وجهــك جيــدا، ثــم صفــي  الخليــط وضعيــه فــي مقــالة ســاخنة. انحني مباشــرة فوق 
البخــار أبقــي وجهــك بعيــدا مــا ال يقــل عــن 10-12 ســنتيمترا مــن الخليــط لتتجنبــي 

احتــراق البشــرة، ثــم ضعــي منشــفة نظيفــة فــوق رأســك، فالمنشــفة تعمــل على 
تركيــز البخــار مباشــرة تحــت وجهــك. خــذي نفســا عميقــًا واستنشــقي البخــار، وبعد 

االنتهــاء قومــي بغســل وجهــك بماء فاتر. 

بخار ا(عشاب المنعشة 

 3 أكــواب مــن المــاء المقطــر والمنقــى.

 معلقتــان صغيرتــان مــن أوراق العليــق 

المجففــة الطازجة. 
 ملعقــة صغيــرة مــن أوراق زهــرة ا'ذريون 

المجففــة أو الطازجــة.
 ملعقــة صغيــرة مــن أزهــار البابونــج المجففــة

 ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجففة.

يحتوي الخليط التالي على ا(عشــاب العالجية والمهدئة التي تجدد خاليا البشــرة ويشــمل:

قولي وداعا لمسمار القدم!
إذا التزمــت بهــذا العــالج بانتظــام، ســوف تتخلصين من مشــكلة مســمار القدم 

الــذي يحــدث عــادة نتيجــة الضغــط الزائــد أو االحتكاك أو ارتداء أحذية غير مناســبة 
والوقــوف لفترات طويلة.

العــالج بســيط إال أن نتائجــه مبهــرة، تحضيــره ال يأخــذ من وقتــك أكثر من خمس 
دقائــق. ويتطلــب نصــف كــوب مــن البيكنج صودا ونصف كــوب من الملح 

البحــري أو ملــح الطعام. 
التحضير:  طريقة 

مــلء حوض من المياه الســاخنة 
ونضيــف إليهــا ملــح الطعام والصودا 
ونضــع بهــا القدمين لمدة ربع ســاعة 

وتدليكهــا بحجــر القدم، قومي 

بتكــرار العمليــة إذا لــزم ا'مر بعدها 
قومــي بتنشــيف القــدم جيدا وتدليك 

المنطقــة المصابــة بزيــت الخروع أو 
أي كريــم مرطــب  مــع  ارتداء جوارب 

قطنيــة وذلك قبل النوم مباشــرة.

الطب البديل





الطب البديل

التحضير: طريقة 
 احضــري المــاء المغلــي، إذا كنــت تســتخدمين بــذور الشــمر 

احرصــي علــى فرمهــا جيــدا حتــى تصبــح ناعمــة، ثــم أضيفي أي 
نــوع مــن ا'عشــاب المذكــورة فــي الوصفــة وانقعيهــا لمدة 30 

دقيقــة فــي الماء الســاخن.

 حضــري غســوال عشــبيا للعينيــن مــن خــالل إضافــة بعض 

ا'عشــاب المجففــة لكــوب مــن المــاء المقطــر. ثم قومي 
بغليهــا مًعــا، وتصفيتهــا جيــدا قبل االســتخدام. 

 قومــي بإضافــة ملعقــة صغيــرة مــن بــذور الشــمر مــع بتالت 
الــورد الطازجــة فــي وعــاء، مــع كــوب من المــاء المقطر، ثم 

قومــي بغليهــا. بعــد ذلــك، يصفــى الســائل جيــدا ويغطــى لمدة 
15 دقيقــة. لعــالج العيــون الملتهبــة، يمكنــك اســتبدال بــذور 

الشــمر بالنعنــاع المجفف.

زبدة منعشة لليدين وا(ظافر
هذه الوصفة مناســبة ل}يدي الخشنة والبشرة الجافة 
والشفاه المشــققة. بغض النظر عن نوع المرطبات 

التي تســتخدمها فإن هذه التركيبة عميقة وغنية 
ومفيدة بشكل ال يصدق. 

المكونات: 
4/1 كــوب مــن زيــت الزيتــون وزيــت اللــوز، أو زيــت عباد الشــمس 

 2 ملعقــة كبيــرة مــن زبــدة الــكاكاو. 

 ملعقــة طعــام مــن شــمع العســل أو زيــت الخضار. 
 ملعقــة طعــام زبدة الشــيا 
E كبســولتان مــن فيتاميــن 

 48 نقطــة مــن زيــت بــذور الجــزر، وزيــت اللبــان والخزامــى وإكليل 
الجبــل وبعــض الزيوت ا'ساســية. 

التحضير: طريقة 
في مقالة كبيرة على نار هادئة سخني زيت اللوز وزبدة الكاكاو 
والشمع حتى يذوب المزيج، وبعدها أزيليه من على النار، دعيه 

 E يبرد لمدة 5 دقائق. وبعد ذلك أضيفي قطرات الفيتامين

للمزيج. اسكبي المزيج كله في وعاء للتخزين ثم قومي 
باالحتفاظ به بعيدا عن الضوء. استخدمي الخلطة على 

اليدين والقدمين لترطيبها والعناية بها في الليل، وال تنسي 
ارتداء القفازات والجوارب حتى تحافظي على رطوبتها. 

غسول للعيون المجهدة

المكونات: 
 كــوب من المــاء المعقم.

 ملعقــة صغيــرة مــن العرقون وزهرة 
البابونــج أو معلقتــان صغيرتــان من بذور 

الشــمر الطازجة.

هذه ا(عشاب العالجية تناسب 
على  المتعبة.للحصول  العيون 

المزيج  نتائج مذهلة استخدمي 
وهو بارد. 





  استضاف النادي الصحي «هيفنلي سبا» في فندق«ويستن الدوحة» حفًال مميزًا $طالق المجموعة الجديدة من منتجات شركة «ذا 
أورجانيك فارمسي»، وذلك بحضور المدير العام لعالمة أورجانيك فارمسي السيد دانيال وايت، وممثلة العالمة التجارية السيدة ليلى 

أسيد، وحشٍد واسٍع من ممثلي وسائل ا$عالم ومشاهير التواصل االجتماعي.

وتعتبر «ذا أورجانيك فارمسي» العالمة 
التجارية المعروفة عالميًا بمنتجاتها 

العضوية الُمحضرة من خالصة 
ا'عشاب والمكّونات الطبيعية للعناية 

بالصحة والجمال. وتلتزم العالمة، 
التي تأسست عام 2002 على يد 

الزوجين مارجو وفرانسيسكو ماروني، 
بابتكار مستحضرات نباتية خالية من 
السموم والمواد الضارة بهدف تعزيز 

إشراق ونضارة البشرة وحيوية الجسم، 
وذلك بالجمع بين الخبرة العملية 
وا'ساليب العلمية لتحقيق نتائج 

استثنائية. وتحظى منتجات العالمة 
اليوم بحضورٍ عالمي واسع في 28 

بلداً حول العالم، ومن بينها دولة 
قطر.

وبهذه المناسبة، قالت سيبيلليه 
بوخهولتزر-يون، مدير «هيفنلي سبا» 

الصحي في «فندق ويستن الدوحة»: 
«يغمرنا شعور كبير بالحماس اليوم 

النضمام مستحضرات عالمة «ذا 
أورجانيك فارمسي» إلى سلسلة 

منتجاتنا المميزة، ونتطلع قدمًا 
الستخدام هذه المنتجات االستثنائية 
في منتجعنا الصحي. وقد استكمل 

فريقنا من الخبراء والمتخصصين 
التدريبات الالزمة لضمان تقديم تجربة 
فريدة ومفعمة باالسترخاء واالنتعاش، 
وذلك عبر باقة واسعة من العالجات 
الجديدة التي تمنح الضيوف شعوراً 

بالتجدد والحيوية والنشاط».
وأضافت: «نلتزم بتوفير خدمات متميزة 

للعناية بصحة الضيوف. ويسرنا 
استخدام منتجات مكّونة من عناصر 

طبيعية وصحية لتعزيز حيوية وإشراقة 
البشرة، بما يشمل العالجات الخاصة 

بالوجه والشعر وجلسات التدليك. 
ويسرني أن أعلن عن توافر هذه 

المنتجات للبيع في «هيفنلي سبا» 
بأسعار مناسبة للضيوف الراغبين 

باستخدامها بشكل يومي».
بــدوره، قــال المديــر العام لعالمة 
أورجانيك فارمســي الســيد دانيال 
وايــت: «لقــد اتخذ فندق ويســتن 

الدوحــة خطــوًة ســباقة ومميزة من 
خــالل اقتنــاء مجموعــة منتجاتنا 

الجديــدة. ونثــق أن توفيــر منتجــات 
عالمتنا سيســهم دون أدنى شــك في 

إضافــة القيمــة إلــى عروض وتجارب 
الصحــة وفــي النــادي الصحي، ونؤكد 
أن هــذه الخطــوة تنســجم مــع المبادئ 

ا'ساســية لعالمة «ويســتن» التي 
تركــز علــى توفيــر أرقــى تجارب الصحة 

للضيــوف». وأضافــت: «يســعدني جداً 

مستحضرات نباتية تعزز نضارة البشرة وحيوية الجسم

 إطالق منتجات «ذا أورجانيك فارمسي» في فندق ويستن الدوحة

سبا



التواجــد معكــم اليــوم فــي هذا الحفل 
المميــز، وتقديــم مزيــد مــن المعلومات 

للضيوف والســادة ممثلي وســائل 
اLعــالم حــول هــذه المنتجــات الطبيعية 

والصديقــة للبيئة». 
والجديــر بالذكــر أن منتجــع «هيفنلــي 

ســبا» الصحــي يقــع في طابق 
الميزانيــن مــن «فندق ويســتن 

الدوحــة». ويمكــن للضيــوف أيضــًا زيارة 
«ويســتن وورك أوت» للياقــة البدنيــة 

ومرافــق الســبا ا'خــرى، وذلــك يوميًا بين 
الســاعة 6 صباحــًا و10 ليــًال.

ذا أورجانيك فارماسي:
تأسســت شــركة «ذا أورجانيك 

فارمســي» عــام 2002 علــى يد 
الزوجيــن مارجــو وفرانسيســكو ماروني 

بلندن. واســتوحت الســيدة ماروني 

إلهامهــا لتأســيس هــذه العالمــة بعد 
أن الحظــت وجــود كميــات كبيرة 

مــن المــواد الكيمائيــة الضــارة في 
معظــم مســتحضرات الجمــال وا'دوية 

التقليدية.
وتمــزج الشــركة بيــن أحــدث التقنيات 

والمكونــات والمســتخلصات الطبيعيــة 
ومفاهيــم الطــب التجانســي بهدف 
تزويــد العمــالء بحلــوٍل متوازنــة عبر 

عالجــات للصحــة والجمــال والتــي تحقق 
لهــم نتائــج مضمونة.

مبادئ المعالجة التجانسية وخالصات 
ا(عشاب العضوية 

تعتمــد العنايــة بالبشــرة علــى 
المعالجــة التجانســية وطــب ا'عشــاب 

مــع الوضــع فــي االعتبــار أن أهمية 
جــودة المكونــات ونقــاء التركيبات 

تماثــل أهميــة تحديــد الجرعــة الالزمة.
إن أحــد مــا يميــز ‘ذا أورجانيــك 

فارمســي’ هــي المــزج بيــن التركيبات 
العلميــة والمســتخلصات الطبيعيــة 

والمكونــات المضافــة بمعاييــر 
صيدالنيــة وجرعتهــا فــي المنتجــات 

بالمســتويات المطلوبــة فــي الحصــول 
علــى نتائــج جــادة لبشــرة متألقة 

وصحية.
يوفــر مســتوصف ا'عشــاب والمعالجــة 
التجانســية والمكمــالت عاليــة الجــودة 

ا'دوات الالزمــة الســتعادة صحة 
الجســم وتحقيــق التــوازن. وتعتبــر 

معالجــة اLجهــاد وتنظيــف أجســامنا 
وتغذيــة خاليانــا بالمجموعــات الغذائيــة 
الضروريــة المتطلبــات ا'ساســية التبــاع 
نمــط حيــاة صحــي ال يتأثــر بمــرور الزمن.

سيبيلليه  بوخهولتزر  يون :  نلتزم بتوفير خدمات متميزة للعناية بصحة الضيوف
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  تضم فنادق سوق واقف التي تقدم مزيجًا مثاليًا من الفخامة العصرية في ا(جواء التراثية ا(كثر أناقة وسط مدينة الدوحة في قطر، 
توليفة مميزة من تسعة فنادق من فئة البوتيك تحتضن من خاللها 183 وحدة فندقية، واستطاعت في وقت قياسي أن تصبح أحد أبرز 

عوامل ومالمح الضيافة القطرية. حيث تعكس هذه الفنادق التي تم تصميمها وتطويرها ا$رث والتاريخ الغني لدولة قطر، وتعتبر 
مقصداً أساسيًا لمحبي الضيافة العربية.

لكل فندق تصميمه الخاص، ليتميز عن غيره من الفنادق وليعكس جزءا من التراث الغني للدولة بلمسة عصرية فريدة من نوعها، 
وتشمل فنادق سوق واقف كال من فندق «بسم ا_»، «المرقاب»، «النجادة»، «الرميلة»، «الجسرة»، «البدع»، «الجمرك»، «مشيرب» و«نجد».

فنادق سوق واقف
أعلى مستويات الضيافة الراقية من وحي التراث

فنادق



يعتبر فندق «بسم اx» جوهرة تاريخية، 
وا'قدم في الدوحة، حيث تم بناؤه في 

خمسينيات القرن الماضي، فكان مالذاً للتجار 
ا'جانب، مما جعله ا'كثر شهرة في قطر. 

كما يوفر إطاللة رائعة على سوق واقف. 
واليوم يوصف بأنه معلم من معالم الضيافة 
حيث تم إدخال تعديالت ووسائل راحة عصرية 

لتتوافق مع متطلبات الزوار.

بسم ا_

النجادة 
يعتبر فندق النجادة جوهرة 
معمارية تم تصميمها من 

خالل جمع ثالثة منازل قطرية 
من ثالثينيات القرن الماضي، 

وذلك بهدف الجمع بين الفخامة 
التقليدية والضيافة العربية 

ا'صيلة. تم تصميم الغرف الثالث 
والعشرين بشكل يعكس النمط 

العربي في فن العمارة. 

البدع
يمزج فندق «البدع» بين الراحة والضيافة الفاخرة 

والمبتكرة، وذلك بفضل تصميمه الفريد 
المستوحى من ا'جواء والديكورات القطرية، 

ويعكس السقف ذو القبة الزجاجية اللمسة 
العصرية في كل ركن من أركان الفندق التي 
تضيف انطباعًا عن الرفاهية التي يتم توفيرها 

لكافة الضيوف، وخصوصًا الذين يقيمون في 
ا'جنحة المكونة من طابقين حيث يستطيعون 
االستمتاع بوجبة شواء على الشرفة الخارجية مع 

طاٍه خاص لهم.

أرميلة 
يتميز «أرميلة» بإيقاع عربي معاصر في قلب 

سوق واقف النابض بالحياة. تم منح أسماء 
عربية تقليدية بالترتيب ا'بجدي لكافة غرف 

الفندق البالغ عددها 13 غرفة و6 أجنحة لخلق 
لمسة فريدة ذات صلة ثقافية. وللباحثين 

عن أشهى المأكوالت الهندية يوفر مطعم 
«المطبخ» فرصة االستمتاع بالكباب الهندي 
بطريقة الشواء التقليدية وكل ذلك ضمن 

أجواء أنيقة وترحيبية.
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الجسرة
يعتبر فندق «الجسرة» مالذاً أنيقًا يجمع بين 

حسن الضيافة وسط أجواء من ا'ناقة 
العصرية، حيث تم تصميم أجنحته الـ 

«26» بألوان جريئة وديكوارته بتوقيع أشهر 
المصممين العالميين. يقدم مطعم «أرغان» 

لضيوف الفندق أصول الضيافة المغربية. 
من خالل أجوائه المميزة النابضة بألوان 

الحياة لالستمتاع بالمجلس وتناول أشهى 
المأكوالت على أنغام الموسيقى الشرقية.

نجد
يتميز «نجد» بتصميمه المعماري المميز  ويعتبر 

المالذ العربي التقليدي مع وسائل الراحة 
العصرية. يضم الفندق 14 غرفة وثالثة أجنحة 

فاخرة. بإمكان كافة النزالء في أي من فنادق 
سوق واقف استخدام المرافق في جميع الفنادق 

التسعة. حيث يوفر فندق «الجسرة» صالة 
رياضية وسبا مع حمام مغربي أصلي، فيما 

يوفر «المرقاب» أيضًا صالة رياضية، ومسبحا 
في الهواء الطلق لالستمتاع ببعض لحظات 

االسترخاء.

المرقاب
يعتبر فندق المرقاب من أكبر فنادق المجموعة 
حيث يضم 35 غرفة، وجناحين تم تصميمهما 

بأناقة لتعكس أفضل التصاميم العربية 
الحديثة. كما يعد المكان المثالي الستضافة 

أحداث الشركات أو االجتماعات الخاصة، باLضافة 
إلى ذلك يحتضن الفندق مسرح «عبدالعزيز 

ناصر» الذي يتسع لـ «980» مقعداً. هذا ويضم 
الفندق مطعم «التراس» والذي يوفر لضيوفه 
تناول أشهى المأكوالت اللبنانية والحلويات 

الشرقية.

فنادق



res.vswq@tivolihotels.com

+   



  بيروت - الريسا معصراني
الشــغف وحب تصميــم الديكور قاد المصمم أنطوان خوري للبراعة والتعمق في هــذا المجال وبناء بصمته الخاصة من 

خالل اعتماده ا(ســلوب المودرن مع طرح أفكار ثورية ال تخلو من الرفاهية ســواء في اختيار تفاصيل واكسســوارات الديكور 
الداخلي. في هذا العدد يكشــف لـ «جميلة» تفاصيل وأســرار الديكور الداخلي الفخم والمتجدد:

تصاميم تخطف ا(نظار

 بتوقيع مصمم الديكور أنطوان خوري

ديكور
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ال يمكن 'ي مادة أن تسحب البساط 
من الخشب وال سيَّما خشب الجوز بلونه 

الطبيعي، الُمطّعم بالطالء الفضي 
والذهبي، مع إمكانية إدخال الرخام 

كمادة ثانوية مع الخشب. 

تجدر اLشارة إلى أّن الـ«ستاينلس ستيل» 
والزجاج قد حققا تراجعا ملحوظا في 

صيحات الديكور، وحلَّ محلهما الحديد 
م  الرمادي وا'سود، والنحاس الذي يُطعِّ
الخشب، ليضفي فخامة على القطعة 

بلونه الذهبي. عندما تُكسى أرضية 
د في  ة ببالط كبير الحجم، وموحَّ الشقَّ

التصميم وا'لوان، وال سيَّما في ا'ركان 
المفتوحة على بعضها البعض، فهي 

توحي بأنَّ المساحة أكبر.

النيو كالسيك: مزيج بين أصالة الماضي وفخامة الحاضر

ديكور



وفيما يتعلق با'قمشة، يعتبر القطن 
والمخمل، والكتَّان والجاكار، والشامواه 
والجلد في الواجهة، كما أّن الفرو حاضر 

في الوسائد والسجاد، أما النوبوك 
فيعطي إحساس الجلد بتكلفة أقل. أما 

اكسسوارات الكريستال والمورانو والزجاج 
ن، فال تزال رائجة في االكسسوارات  الملوَّ

بينما القطن والكتان حاضران في السجاد 
ذي القطع صغيرة الحجم. 

وتتألَّق التحف أو االكسسوارات المنزليَّة 

بلونها الذهبي، وخصوًصا ا'واني 
الـ«مودرن» غريبة التصميم، وكذلك 
ا'مر بالنسبة الكسسوارات المائدة. 

أما اللوحات فتكون تجريدية باLجمال 
وكأنها منفذة بتقنية ا'بعاد الثالثية.
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ا$ضاءة:
يدخل الشواروفسكي أو المورانو في 

تصميم وحدات اLضاءة المودرن. 
وفي هذا اLطار، يُمكن اختيار الثريا 

لمدخل المنزل أو لصالة الطعام، بطراز 
مة بالنحاس،  الـ«نيوكالسيك»، ومطعَّ

فيما تحتفظ الصاالت بوحدات اLضاءة 
المخفية في السقف.

يالحظ أنَّ ا'قمشة السادة وذات 
النقوش المستوحاة من الطبيعة، 

تدخل أيًضا في تصاميم وحدات 
ن بلون الذهب  اLضاءة التي تتلوَّ

أوالبرونز.

توجهات ألوان الديكور 2019
يُعــد� البنفســجي مــن ا'لــوان غير 

المألوفــة فــي عالــم الديكــور المنزلي، 
وهو مريح، ويُســاعد على االســترخاء 

بعــد يــوم طويــل في العمل. ويُناســب 
اســتخدام لــون العــام، مع ا'بيض 

وا'ســود والبيــج والرمــادي، باLضافة 
إلــى طــالء الحائــط به، وتنســيقه مع 

ا'رائك والســجاد.

البنفسجي.. لون العام  
عموًما كان البنفسجي رمز الملوك 

والنبالء في المجتمعات ا'وروبيَّة، 
وخصوًصا قبل الثورة، حيث لم يكن 

مسموًحا 'حد ارتداء المالبس ذات 
اللون البنفسجي سوى أفراد العائلة 

المالكة، والُمقرَّبين منها. وقديًما، كان 
البنفسجي لوًنا نادرًا، حيث إن تكلفة 

ة به كانت باهظة  شراء الصبغة الخاصَّ

الثمن، وتتطلَّب الحصول على تسعة 
آالف كائن رخوي من أجل الحصول 
على غرام من الصبغة البنفسجية.

نصائح لديكور المنازل الصغيرة
يجــب أن يتناغــم عــدد ســاكني 
ة مــع مســاحتها، علــى أن  الشــقَّ

يحظــى كلٌّ منهــم بســهولة الحركــة 
داخــل كلِّ أنحــاء الشــقة.

ديكور





ا'ســقف في الشــقق الســكنية 
الحديثــة، غالًبــا مــا تكــون منخفضــة، 

ولــذا ينصــح أنطوان باالســتغناء 
عــن أّي زخرفــة فــي ا'ســقف أو أّي 

تفاصيــل قــد تكــون مزعجــة للعين، 
مــع اعتمــاد اLنارة البســيطة.

وعــن ا'رضية، أشــار إلــى أهمية 
البــالط ذي المقاســات الكبيــرة، 

فهــو يعكــس إحساًســا بأنَّ 

ــا فيمــا يتعلق  المســاحة أكبــر. أمَّ
ر  با'لــوان، فإنَّ ا'بيــض يتصدَّ

المشــهد فــي الشــقق الضيِّقة، 
باالنســجام مــع ا'لــوان الترابية. 

ومــن االكسســوارات ا'كثــر أهميَّة 
فــي الشــقة الضيِّقــة: المرايا 

والســجاد، فلــو تــم توظيفهمــا 
با'ســلوب الصحيــح فهمــا يضفيــان 
طابعــا  يوحــي بــأن المســاحة أكبر.

أناقة التفاصيل:
للفخامة مفاهيم عدة، إال أن ثمة 

ديكوات وخامات راسخة في ا'ذهان 
على أنّها رمز للفخامة والثراء، كالفراء 

ذي الملمس الناعم، أو التحف 
والكريستال والشمعدانات باLضافة 

الستخدام الستائر المخملية أو ا'رائك 
المشغولة من الجلد ا'صلي، أو 

ا'سرة المزودة بظهور عالية، أو وسائد 
الحرير...  يمكنك االنتقاء مما  سبق 

لجعل مساحتك «تنطق» بالثراء.
الفخامة تفرض نفسها ضمن الديكور 

الداخلي للفيالت، حيث المساحة 
الواسعة واالثاث الفخم مع الواجهات 

الزجاجية العريضة.
ا'سقف العالية تعطي شعورا 

باالنشراح والراحة فهي تؤمن إضاءة 
داخلية، كما يتم التفنن في توزيع 

ا'ثاث واالكسسوارات بفضل 
المساحات المفتوحة.

 اللون الذهبي من أهم ا'لوان في 
الطراز الكالسيكي، كما أن ديكورات 

الجبس الخاصة با'سقف تضفي 
لمسة جذابة حيث يتم توظيفها في 
وجهات عديدة مع التأكيد على عدم 

تجاهل أهمية اLنارة الخفيفة التي 
تضفي جاذبية على ألواح الجبس.

كما تتألق الساللم المشغولة 
بخشب السنديان والزان حيث يتناسب 

مع الطابع الكالسيكي أو المودرن 
العصري، حيث يتسم بالمرونة في 
الديكور الداخلي ويمكن استغالله 

بطرق مختلفة.  

ديكور



THE RALPH LAUREN STIRRUP  

PETITE-LINK TIMEPIECE

STAINLESS STEEL 

SNOW SETTING 

WITH 148 DIAMONDS 

HIGH-PRECISION 

QUARTZ MOVEMENT 

SWISS MADE

RALPHLAURENWATCHES.COM



أعلنت «شركة الخدمات الغذائية» عن إطالق مشروعها الجديد 
«The Oven» والذي يشكل افتتاحه، بالتزامن مع بداية العام 

الجديد 2019، فرصًة مميزة لعشاق الطعام مّمن ينشدون وجهة 
استثنائية لتناول الطعام الصحي.  وبموقعه الفريد في شارع 

الوعب، يستوحي «The Oven» مفهومه من شعار «الغذاء 
الصحي لحياة صحية»، حيث يقدم تشكيلة واسعة من المأكوالت 
الطازجة والفاخرة مع باقة متنوعة من ا(غذية الصحية المبتكرة، 

ويقدم «The Oven» لعشاق الباستا قائمة طعام تشمل 
مجموعة متنوعة من أصناف الباستا الطازجة والمشروبات 

الساخنة والعصائر الصحية الباردة، وهو مفهوم متوّفر للطلبات 
الخارجية والتوصيل فقط. ويُوفر المطعم خيار إقامة محطات 
الطهو الحية في المنزل، بما ذلك محطة خبز الرقاق الشهير، 

وهو الخبز التقليدي الذي يُحّضر على الطريقة المنزلية، مع 
تشكيلة متنوعة من الحشوات المختارة. 

The Oven
مفهوم جديد للغذاء الصحي 

أعلن فندق ميلينيوم بالزا 
الدوحة عن االفتتاح الرسمي 

الذي طال انتظاره لمطعم 
توشي ذي البصمة المميزة 

والفاخرة. 
تذوق أطيب وأشهى 

المأكوالت في مطعم توشي 
المستوحى من ا(جواء 
ا�سيوية ذات النكهات 

وا(طباق المبتكرة والخدمة 
المميزة. يقع مطعم توشي 

في الطابق االرضي في فندق 
ميلينيوم بالزا الدوحة بنوافذه 

البانورامية المطلة على شارع 
سحيم بن حمد. ويقدم هذا 

المطعم أصناف المطبخ 
ا�سيوي الشهية في تجربة 
مدهشة ممزوجة  مع حسن 

الضيافة ا�سيوية في أبهى 
وأرقى حللها. 

 ميلينيوم بالزا الدوحة  
يفتتح مطعم توشي ا�سيوي 

New In Town





يَستقِبل فورسيزونز الدوحة- الفندق الحائز على العديد من الجوائز- 
العام الجديد بتجربة عشاء فريدة من نوعها على الطراز العربي ا(صيل. 

إنها حًقا تجربة عشاء استثنائية تجمع بين سحر ورومانسية الصحراء، 
ولكن في قلب مدينة الدوحة العصرية حيث ينعم الضيوف بمشاهدة 

تقاليد الدوحة وثقافتها الغنية.
سيكون الضيوف على موعد مع وليمة تأسر الحواس تُقّدم خاللها 

فنون الطهي ا(صيلة التي تعود إلى قرون مضت، تحت رعاية الطاهي 
العربي الُمحنك عدنان العمري، الذي سيتحف ضيوفه بقائمة طعام 

تزخر بكل ما لذ وطاب من ا(طباق القطرية التقليدية والمشاوي المميزة 
بطريقة الزرب المدفون، أو داخل فرن تقليدي أرضي. وتتصدر المقبالت 

الباردة والساخنة قائمة الطعام وتشمل متبّل الشمندر والحمص، بابا 
غنوج الباذنجان، وسلطة الزبادي والخيار، وسمبوسك اللحم والجبن، 

وكبة لحم الضأن المقلية مع غموس الزبادي والنعناع. ومن بين ا(طباق 
الرئيسية الُمميزة: لحم خروف كامل مطهو في فرن تحت ا(رض مع 

أرز مكبوس وخضراوات مدخنة، وصالونة اللحم المتبل ومرق الخضار، 
ومضروبة ا(رز المطهوة بالزبدة ومتبلة بالهيل تُقدم مع الفاصوليا 

المهروسة. كما تُقدم أطباق الحلوى الشهية مثل اللزاقيات - وهي خبز 
طازج مع الزبد والسكر والحالوة- وبالليط بالشعرية والزعفران، وبودينج 

التمر مع آيس كريم الفستق الحلبي، ولقمة القاضي. 

خيمة تقليدية - فورسيزونس الدوحة
 تجربة عشاء استثنائية تحت أضواء النجوم

New In Town

تواصل فليكوري سياستها 
التوسعية في قطر من 

خالل افتتاح فرع جديد لها 
في قطر مول، في عرض 

تصميم مألوف وفريد 
من نوعه بما يتوافق مع 

الثقافة المحلية.
تعتبر فليكوري من أقدم 

محامص البن في إيطاليا 
تأسست في بولونيا في 
عام 1919 ، وافتتحت أول 
مقهى لها في قطر عام 

2009 في برج أوريدوو ، 
تقدم لورادها تشكيلة 
متنوعة من الحلويات 
المخبوزة والمعجنات 

التي يمكن االستمتاع بها 
القهوة الكريمية الخاصة 

بفيلكوري.

Filicori zecchini
افتتاح فرع جديد في  قطر مول
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CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT
Automatic Chronograph
Carbon Composite Case

Start/Stop Trigger in Carbon
Carbon Bezel, Dial and Buckle



New In Town

رالف وروسو العالمية 
تفتتح أول بوتيك لها في قطر في الجونا مول

مكبر الصوت 
الفريد من نوعه 

والبسيط بتصميمه  
من بانج آند 

أوليفسن ..نفحة 
برونزية جديدة 

وحصرية نضيفها 
لخمسة من 

مكبرات الصوت 
الالسلكية بوظيفة 

 Multiroom
الخاصة بالعالمة.

تواصل العالمة 
التجارية العالمية 
رالف وروسو خطة 

توسعها وانتشارها 
حيث افتتحت أكبر 

بوتيك لها على 
ا$طالق في الجونا 

مول في الدوحة.
يمتد البوتيك الجديد 

على مساحة أكثر 
من 300 متر مربع 

وهو الثاني في 
سلسلة المتاجر 

التي تعتزم العالمة 
الفاخرة افتتاحها في 

السنوات المقبلة 
والذي سيليه افتتاح 

فروع عالمية أخرى 
في كل من مونتي 

كارلو ونيويورك 
وميامي.

Beosound Edge
ثورة في عالم الصوت





  إعداد: أمل كمال 
كانت دولة قطر سباقة إلى اختيار يوم وطني للرياضة، حيث صدر بذلك مرسوم أميري في 

ديسمبر2011 بتخصيص يوم رياضي للدولة، ويكون في الثالثاء الثاني من فبراير.
نعم العقل السليم في الجسم السليم، تعزيز الصحة الجسدية يبدأ من الصحة العقلية، 

لذا اختارت لكم «جميلة» خالل هذا الشهر 5 كتب تشعل حماسكم الرياضي.

Run Fast. Cook Fast. Eat Slow
تأليف: شانان فالناغان

أكثر الكتب مبيعًا حسب New York Times، يقدم 
الكتاب نصائح لجميع العدائين من جميع ا'عمار حول 
الغذاء الصحي، من خالل عدد من الوصفات السريعة 

والسهلة، دون التضحية بالنكهة والمذاق الطيب، 
فسواء كنت رياضًيا أو تتدرب لسباق الماراثون، فهذا 

الكتاب هو الصديق ا'مثل لك.

The Complete Runner’s Day
تأليف: مارتي جيروم

يتضمن 
الكتاب 
نصائح 

وعالمات 
اقتباس 

وصورا 
فوتوغرافية 
با'لوان 
الكاملة 

ومساحة 
كبيرة 

لتسجيل 
ا'وقات 

وا'ميال 

والمالحظات أثناء ممارسة الرياضة، 
كما يتضمن مقاالت مارتي جيروم 

الشهرية عن الرياضة.

Yoga Anatomy
تاليف: ليزلي كامينوف

يقدم هذا الكتاب 
المزيد عن اليوغا، 

والرسوم التوضيحية 
والمعلومات 

المتعمقة، الطبعة 
 Yoga الثانية من

Anatomy ستجعلك 
تدرك أعمق الهياكل 
والمبادئ التي تقوم 
عليها كل حركة من 

حركات اليوغا.

How Bad Do You Want It?
تاليف: مات فيتزجيرالد

أعظم العروض الرياضية مصدرها العقل ال 
الجسد، لقد أدرك الرياضيون المحترفون ذلك، 

واhن يتحرى العلم عن صحة ا'مر، في كتابه 
 ،How Bad Do You Want It الجديد

يفحص المدرب Matt Fitzgerald أكثر من 
اثني عشر سباقًا محوريًا الكتشاف الطرق التي 

يعزز بها الرياضيون النخبة قوتهم الذهنية.

زالتان إبراهيموفيتش 
الكاتب: دافيد الغركرانتس

يحكي الكتاب حكاية الطفل السويدي المظلوم 
الذي تحّول إلى أحد أهم محاور حديث كرة القدم في 

العالم، شخصية إبراهيموفيتش المركزية والمتناقضة 
الغاضبة والمتكبرة والُمحبة والفخورة، كل هذه 

المشاعر سيجدها القارئ في كتاب «أنا زالتان».
كمية المشاعر اLنسانية في هذا اLصدار ستجعل 

القارئ واقًفا بين زالتان الالعب وزالتان ا'سطورة 
الكرتوني، فالكتاب أقرب إلى أساطير الكتب 

المصّورة، حيث نجح دافيد الغركرانتس بوضع لمسته 
السحرية في قالب شيق ليرسم إحدى الشخصيات 

ا'كثر تعقيًدا في عالم المستطيل ا'خضر.

كتب تشعل حماسك الرياضي
كتب5العقل السليم في الجسم السليم
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فينتاج أالمبرا
تعيد هذه المجموعة رسم أول قطعة 

أالمبرا أُبدعت عام 1968 بأناقتها 
الفريدة التي تتخّطى ا'زمان. نجد 

الحلى الزخرفية ذات الحجم نفسه التي 
اشتهرت بها الدار، محّددة بشريط من 
الحبيبات الذهبية مع لوحة راقية من 

المواد الطبيعية. 
ماجيك أالمبرا

تلتقي حلى أالمبرا الزخرفية بأحجامها 
مختلفة في رقصة فرحة. فهذه القطع 

بتصميمها غير المّتسق، تستمّد 
جاذبيتها من المزيج المتناغم بين 

ا'شكال والمواد، فيسطع الحظ من 
الوجه إلى الرسغين مع هذا اLبداع 

المرصع بالماس.
ساعات أالمبرا

تستلهم الدار من رمز الحظ الشهير 
Lثراء عالم ساعاتها مع ساعتي سويت 

وفينتاج أالمبرا ذات التصميم المنفرد؛ 
ساعتان رائعتان تعيدان تعريف تصميم 

أالمبرا بأناقة فاتنة. 

مجموعة « فريفول»
 تتألق مجموعة « فريفول» بنوع جديد 

من الجمالية التي تتميز با'نوثة، إذ 
كل قطعة منها تضم ثالث حليات 

مصغرة. وأن هذه المجموعة معروفة 
لبتالتها التي تأخذ شكل القلب، وتأتي 
باقات الزهور لتزين الرقبة والوجه بألوان 

مرهفة. 
مجموعة كوتور الفاخرة 

يتمّتع فّن تصميم ا'زياء الراقية وفن 
تصميم المجوهرات الفاخرة بالروح 

نفسها. وتشيد مجموعة المجوهرات 
الفاخرة كوتور من تصميم دار فان 

كليف أند آربلز بهذه القيم المشتركة. 
فيضفي صائغ المجوهرات لمسًة 

جديدًة من ا'ناقة والجمال على 
عالم تصميم ا'زياء الراقية. أما 

التصاميم التي تقّلد ا'لبسة ا'نيقة 
فتذّكر با'قمشة الفاخرة. فّحولت 

ا'كسسوارات مثل ا'زرار والسحابات 
والشراريب وا'شرطة إلى تفاعل متألق 

من المعادن وا'حجار الكريمة.

بوتون دور
استلهامًا من تراث الدار ، يتم إثراء مجموعة 

مجوهرات بوتون دور بخمسة إبداعات 
مبهرة تقّدم تعبيراً غرافيكيًا لتصميم وحلى 

« الباييت» التي أحبتها دار فان كليف أند 
آربلز منذ ثالثينيات القرن الماضي.وبأسلوب 
عصري، نجد تالعبًا جريئًا بالمعادن وا'حجار 

يقدم لمسة لون جديدة وإشراقة مميزة إلى 
مجموعة بوتون دور. 

إبداعات دار فان كليف آند آربلز 
من المجوهرات والساعات امن المجوهرات والساعات الفاخرة في بوتيكها في فيالجيو مول

 إن محبي الجمال مدعوون الكتشاف إبداعات الدار الفريدة للمجوهرات والساعات 
الفاخرة، التي تجمع ما بين النقاء وا(ناقة  في بوتيك فان كليف أند آربلز الكائن 

في فيالجيو مول . ولطالما كانت دار فان كليف آند آربلز معروفة ببراعتها االستثنائية 
في تصاميمها، وتقوم باستخدام أحجار استثنائية في هذه التشكيلة ا$بداعية من 

المجوهرات والساعات ا(نثوية، مبتكرًة عالم متغيّر وفي التطور والتجدد الدائم. 
شهدت مجموعة أالمبرا التي تعد من الرموز ا(كثر شهرة في الدار، تجدداً مستمرّاً عبر 

الزمن مع إبداعات جديدة تميّزت بتصاميمها السرمديّة. 
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  أعلن منظمو معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات عن تنظيم 

فعاليات النسخة السادسة عشرة من 
المعرض، والمزمع عقدها خالل الفترة 

25-20 فبراير في مركز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات. جاء هذا ا$عالن خالل مؤتمر 
صحفي ُعقد في فندق شانغريال، حضره 

لفيف من المسؤولين الحكوميين، 
ومنظمو المعرض والعارضون. 

على مدار 6 أيام، يُسلِّط المعرض، الذي 
يقدمه المجلس الوطني للسياحة، 

وتنظمه شركة أوديتوار، الضوء على 
المنتجات الفاخرة لما يزيد عن 500 عالمة 

تجارية مرموقة من أكثر من 10 دول 
مختلفة. ويتمتع المعرض بسمعة راسخة 

كواحد من أكبر المعارض الفاخرة في 
المنطقة وأسرعها نمواً، وبات يستقطب 

نخبة العاملين في صناعة المجوهرات 
والساعات محليًا وإقليميًا ودوليًا، من أجل 

عرض إبداعاتهم التقليدية والعصرية، 
التي تلبي أرفع ا(ذواق وأكثرها تطلبًا.

وقد حقق المعرض زيادة في عدد 
العالمات التجارية المشاركة في نسخة 

عام 2018 بنسبة 17% عن معرض 
2017. علمًا أن 93 % من العالمات 

التجارية المشاركة في المعرض هي 

عالمات عالمية، وأكثر من ثلثها هي 
عالمات تجارية سويسرية وإيطالية راقية. 

كما ارتفع عدد زوار المعرض بشكل 
ملحوظ من 19300 زائر في عام 2017 
إلى أكثر من 23.000 زائر عام 2018. 
وتمثل نسخة عام 2019 بداية مرحلة 

جديدة في تاريخ المعرض، حيث شهدت 
الكشف عن الهوية التجارية الجديدة 
للمعرض، والتي شملت اسمًا جديدًا 

هو «معرض قطر»، في تطور يعكس 
مفهوم المعرض ورؤيته للمستقبل، 

وسعيه للحفاظ على النمو والتقدم في 
الدورات المقبلة.

وتعكس صورة اللؤلؤ المستخدمة في 
الشعار الجديد التراث الغني لدولة قطر، 

وتاريخها في تجارة الآللئ الطبيعية. 
كما يعكس جوهر العالمة التجارية 
 Luxury Up Close الجديدة، وهو

and Personal، االلتزام بتقديم تجربة 
سلسة ال تُنسى لجميع الزوار. وتماشيًا 
مع موقعه الرائد في سوق المجوهرات 

العالمي، سيُرحب «معرض قطر» بالعديد 
من العارضين الجدد المرموقين من أنحاء 

العالم للمشاركة في نسخة 2019. حيث 
سيشهد المعرض عودة دار بولغري، لعرض 

مجموعتها من المجوهرات والساعات 
ا$يطالية الراقية. كما سيشهد المعرض 

مشاركة «تيفاني آند كو» (ول مرة، حيث 
ستقدم واحدة من أجود الماسات لديها. 

أما ا$ضافة الجديدة التي سيقدمها 
معرض هذا العام فتتمثل في مشاركة

L’Atelier du Bracelet Parisien 
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مجموعة 2019 من باندورا.. اكسسوارات مصاغة بكل حب

 تحتفل باندورا بالحب بجميع أشكاله، من حب 
الذات ، العائلة وا(صدقاء والشركاء، وستطرح 

هذه القطع المزينة يدويا والمصاغة من الفضة 
االسترلينية ومعدن باندورا شاين بجودتهما العالية. 
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   نشر فريق باحثين من وايل كورنيل 
للطب - قطر بقيادة الدكتور ديتريتش 

بيسلبرج، أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء 
الحيوية، دراسًة متعّمقًة حول فعالية 

عالجات مشتقة من النباتات في محاربة 
أكثر أنواع سرطان الثدي شراسًة على 

ا$طالق. وقد استعرض الباحثون 353 دراسة 
علمية لتحديد أي العالجات المستمدة من 
نباتات تتسم بخصائص مضاّدة للسرطان 
يمكن أن يُستعان بها في حالة المصابات 
بسرطان الثدي ثالثي السلبية. ويعرف هذا 
النوع من السرطان بشّدة شراسته، وعدم 
استجابته للعالجات الهرمونية التقليدية، 

وقدرته على االنتشار والمعاودة وتطوير 
مقاومة للعقاقير الدوائية بمعدالت عالية.

وقام فريق الباحثين الذي ضّم كال من 
إليزابيث فارجيز، الدكتور سامسون ماثيوز 

صاموئيل، مريم أبو طالب، الدكتور رافيندر 
مامتاني، الدكتورة سهيلة شيما بدراسة 

استقصائية متأنية للبحوث الراهنة تناولت 
14 مرّكبًا نباتيًا مختلفًا لها سمات مضادة 
للسرطان وموجودة في مجموعة واسعة 

من النباتات، مثل لوتيولين (الموجود 
في العديد من ا(عشاب والخضروات)، 

كوركومين (الموجود في الُكركم)، 
كابسيسين (الموجود في مستخلَص 

الفلفل الحار)، روتين (الموجود بكثرة في 
التفاح والتين والحمضيات)، إلى جانب عدد 

آخر من المركبات الطبيعية.
ويُطلق على سرطان الثدي ثالثي السلبية 

هذا االسم بسبب نتيجته المخبرية 
السلبية الثالثية بشأن وجود مستقِبالت 

هرمون ا$ستروجين، ومستقِبالت هرمون 
البروجسترون، ومستقِبل عامل نمو البشرة 
2 (HER2)، وعليه فإن سرطان الثدي ثالثي 

السلبية ال يستجيب للعالجات الهرمونية 
وتلك المستهدفة لمستقِبل عامل نمو 

البشرة 2، وتستهدف مثل هذه العالجات 
تلك المستقِبالت وهي فعالة في عالج 

ا(ورام غير المنتمية إلى فئة أورام سرطان 
الثدي الثالثي السلبية. لذلك يلجأ ا(طباء 

في المقام ا(ول إلى الجراحة، جنبًا إلى 
جنب مع العالجين الكيميائي وا$شعاعي، 

وهذه التوليفة العالجية غير فعالة في 
العادة إلى جانب آثارها الجانبية المضنية. 

ومن المعروف أن سرطان الثدي هو 
السرطان ا(كثر شيوعًا بين النساء في 

العالم، وتُصنف نسبة %24-10 من سرطان 
الثدي ضمن فئة سرطان الثدي ثالثي 

السلبية.
ونّوه الدكتور بيسلبرج بالكّم الوفير من 
البحوث التي أُجريت حول فعالية نطاق 

عريض من العالجات المستخلصة من 
نباتات في عالج سرطان الثدي ثالثي 

السلبية، إالّ أن قلة قليلة من ا(وراق البحثية 
المنشورة استقصت هذه الدراسات وخرجت 

برؤية شاملة عنها. وقال: «من المثبت أن 
تناول العديد من الفواكه والخضروات 

المتنوعة يقلّل خطر ا$صابة بالسرطان، 
غير أن البحوث عن العالجات المستندة إلى 

نباتات ومركبات طبيعية المنشأ مبعثرة 
ومتناثرة ما يجعل استيعابها مسألة مرهقة 

ومستنزفة للوقت». 
يكمن تأثير المركبات الطبيعية ذات 

السمات المضادة للسرطان في أنها تعّدل 
«مسارات» تأشير الخاليا المختلفة المنخرطة 

في نمو الخاليا السرطانية. وقام فريق 
الباحثين بتحليل مسارات التأشير التي تتأثر 

بكل مرّكب من المرّكبات قيد الدراسة، 
ووجدوا أن 13 من أصل 14 مركبًا خضعت 

للدراسة االستقصائية تتسم بخصائص 
مضادة لسرطان الثدي ثالثي السلبية، 

وهذه المركبات موجودة في قائمة طويلة 
من النباتات تشمل البروكلي، الفلفل 

ا(خضر الحار، البصل، أوراق البصل، الفجل، 
الجزر، الكرفس، الطماطم، الكراث، التفاح، 

الكيوي، الحمضيات، الفاصولياء، الخيار، 
الكركم، فول الصويا، العنب ا(حمر، 

التوت البري، توت العليق، الفلفل، بعض 
البقوليات، ُفْطر توليبوكالديوم، ونبتة زنبق 

الذرة من فصيلة الخربق وهي نبتة ذات 
ُسّمية معتدلة.

نُشرت الدراسة بعنوان «تأثير ِيْن يانغ 
للمرّكبات الطبيعية في مكافحة السرطان 
في ما يخص سرطان الثدي ثالثي السلبية» 

في الدورية الطبية العالمية المعروفة 
والمرموقة Cancers. وأُنجزت بفضل منحة 
تمويل التجسير الممنوحة للدكتور بيسلبرج 

من برنامج بحوث الطب الحيوي في وايل 
كورنيل للطب - قطر، وهو البرنامج الذي 

تمّوله مؤسسة قطر. وأما مشاركة إليزابيث 
فارجيز فتّمت بدعم من قسم الصحة 

السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر.

باحثو وايل كورنيل للطب قطر 
يستقصون عالجات محتملة لسرطان الثدي مستخلصة من النباتات
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حصريا لدى باري غاليري 
«Jardin De Parfums» من The Mona Lisa Smile إطالق عطر

 «The Mona Lisa Smile» أطلق باري غاليري عطر  
من Jardin De Parfum الجديد بمفهومه االستثنائي 

في عالم العطور الراقية والمستوحاة من غموض وبراعة 
الموناليزا التي حيّرت العالم أجمع، مما دفع العديد 

من ا(شخاص إلى السعي للبحث عن سرّها واكتشاف 
لغز السيدة الغامضة، كما سعى الكثيرون القتناء 

لوحتها. وقد تم ذلك بحضور السيدة نور عامر مدير تطور 
عطورات جاردان دو بارفان إلى جانب عدد من المديرين 
والمسؤولين في باري غاليري وحشد من أهل الصحافة 

وا$عالم وعشاق العطور الفاخرة.
Mona Lisa Smile

يأخذك هذا العطر إلى عالم ا(ساطيروالخيال، وهو يجمع 
بين جمال الموسيقى والغموض من خالل تركيبته 

التي صنعت على يدي أمهر الخبراء في إيطاليا..تركيبة 
غامضة تجعلك ترغب باستمرارفي اكتشاف المزيد. ومن 

مميزات هذا العطر ونظرًا للتقنية المستخدمة في صناعة 
عطورها فإن شذى العطر يختلف من بشرة إلى أخرى مما 

يحعلك دائما مستمتعا في اكتشاف نوتاتها العطرية 
التي تمزج الياسمين والزعفران والكهرمان با$ضافة إلى 

ا(رز. وهذا العطر شرقي بامتياز، وقد تم تصميم قارورة 
العطر في فرنسا في قالب مستوحى من الحرف اليدوية 
القديمة مع لمسات تكنولوجية حديثة. ومن المرتقب أن 

تحدث عطورات «Jardin De Parfums» نقلة نوعية في 
سوق العطور الفاخرة محليا وعالميا.

 Jardin De Parfums وأضافت نور أنه تم طرح عطور
في الشرق ا(وسط منذ نوفمبر العام الماضي، إال أنها 
حققت نجاحا واسعا في المنطقة وبالتعاون مع باري 

غاليري نتطلع لمواصلة هذا النجاح في قطر وتقديم تجربة 
تسوق استثنائية.
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باقات ا(عراس من سيتي سنتر روتانا.. لزفاف ال ينسى

باقة الماس تتيح الباقة للعروسين: 
- خبيرة خاصة بتنظيم ا'فراح 

- غرفة تزيين للزفاف
- إقامة مجانية في جناح غرفتين لليلة 

واحدة لشخصين 
- إفطار للعروسين 

- تزيين الغرفة بالورد والشموع 
- كعكة مجانية 

 -جلسة مساج للعروسين ( ساعة واحدة) 
- مغادرة الفندق حسب رغبة العروسين

 - نظام إضاءة كامل
- عشاء فاخر بمطعم تياترو لشخصين

تتيح الباقة للضيوف: 
- مدخل خاص إلى قاعة الماس

- قائمة طعام بتشكيلة واسعة مع 
محطات الطهي الحية ومشروبات 

وعصائر 
- سجادة حمراء ترحيبية

-خدمة مخصصة لصف السيارات لكبار 
الشخصيات و2 حارسة أمن

- تصاميم خاصة لتزين الطاوالت
 - غرفة العبايات 

- خصم خاص على أسعار الغرف 
للضيوف والعائالت

إقامة لليلة واحدة في جناح كلوب روتانا 
للذكرى السنوية ا'ولى للزوجين

- وجبة اLفطار
- عضوية روتانا ريواردز سيليكت مجانية مع 

نقاط تبدأ من 40000

باقة الزمرد تتيح الباقة للعروسين: 
- خبيرة خاصة بتنظيم االفراح 

- غرفة تزيين للزفاف
- إقامة مجانية في جناح مكون من غرفة 

نوم واحدة لشخصين مع إفطار 
- خصم بنسبة 20٪ على المأكوالت 

والمشروبات طيلة فترة اLقامة
- مغادرة الفندق حسب رغبة العروسين 

- جلسة مساج للعروسين ( 1 ساعة)
- 2 حارسة أمن

- عشاء فاخر بمطعم تياترو لشخصين
تتيح الباقة للضيوف: 

- مدخل خاص إلى قاعة الماس
- قائمة مأكوالت مميزة حسب الطلب 

- مشروبات غازية وعصائر
- غرفة العبايات 

طاولة طعام لكبار الشخصيات للعائلة- 
- خدمة مخصصة لصف السيارات 

خصم خاص على أسعار الغرف للضيوف 
والعائالت

- إقامة لليلة واحدة في جناح كلوب روتانا 
ا'ولى للزوجين  السنوية  للذكرى 

- وجبة اLفطار
- عضوية روتانا ريواردز سيليكت مجانية مع 

نقاط تبدأ من 35,000
- نظام إضاءة كامل

باقة اللؤلؤ تتيح الباقة للعروسين: 
- خبيرة خاصة بتنظيم االفراح 

- غرفة تزيين للزفاف
- إقامة مجانية في غرفة كلوب روتانا 

لشخصين لليلتين مع إفطار 
- تزيين الغرفة بالورد والشموع 

- مغادرة الفندق حسب لرغبة العروسين - 
مدخل خاص إلى قاعة الماس

- قائمة مأكوالت مميزة حسب الطلب 
- مشروبات غازية وعصائر 

- غرفة العبايات 
- لكل 100 ضيف، احصل على 10 مقاعد 

مجانية
- خدمة مخصصة لصف السيارات 

- خصم خاص على أسعار الغرف للضيوف 
والعائالت

- إقامة لليلة واحدة في جناح كلوب روتانا 
للذكرى السنوية ا'ولى للزوجين مع وجبة 

اLفطار.
- عضوية روتانا ريواردز سيليكت مجانية مع 

نقاط تبدأ من 30000

  يوفر فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة، ذو ٥ نجوم والذي يقع في قلب الخليج الغربي، أجواء مميزة لضمان االحتفال ا(مثل 
بحفالت ا(عراس من خالل توفير خيارات متنوعة، فريق عملنا على استعداد كامل لتلبية كل احتياجاتك $عداد الحفل الذي لطالما 
حلمِت به مع االهتمام التام بأدق التفاصيل والمواعيد. لذلك يعمل منظم حفالت الزفاف على إضافة اللمسات الفنية المبتكرة 

التي تجعل هذه الليلة في قّمة التألق، بالتنسيق مع فريق عمل متخصص يقوم باالهتمام بأدق التفاصيل كباقات الورود، وجلسة 
التصوير، والفعاليات الترفيهية التي تليق بليلة العمر، أما باقات العروض الخاصة بحفالت ا(عراس فهي:
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ماكسس D90 الجديدة..
سيارة ا(مان والسالمة المطلقة متوفرة ا�ن في السوق القطري

 تقدم شركة أوتو كالس للسيارات، 
الوكيل العام المعتمد للعالمة التجارية 

ماكسس في قطر، مركبة الدفع الرباعي 
الجديدة ماكسس D90 التي تتبنى 

مفهومًا جديداً كليًا وتعّد نموذجًا مثاليًا 
لالبتكار في صناعة السيارات الصينية 

الحديثة. وقد حصلت هذه المركبة مؤخرًا 
على تصنيف خمس نجوم في مجال 

ا(مان والسالمة من «برنامج تقييم 
السيارات الجديدة» ANCAP الذي يقيم 

ويصنف السيارات الجديدة في مجال 
السالمة.

ا(مان والسالمة
حققت ماكسس D90 تصنيفًا متفوقًا من 
فئة الخمس نجوم في مجال السالمة من 
 ANCAP برنامج تقييم السيارات الجديدة

لتؤكد بذلك على ريادتها كواحدة من 
السيارات ا'كثر سالمة وأمانًا في فئة مركبات 

الدفع الرباعي في العالم. وقد حققت 
المركبة عالمات متفوقة في كل أقسام 

 ANCAP االختبار حيث يظهر تقرير برنامج
المعدالت العالية للمركبة بدءاً من أكياس 

الهواء المتعددة الموجودة في المقدمة 
وعلى الجانبين بهدف حماية السائق 

والركاب وصوًال إلى مختلف التفاصيل 
المتعلقة بهذا الجانب. في اختبار الحماية 

 D90 صابات، أظهرت ماكسسLمن ا
قدرات عالية في تأمين السالمة بمعدل 

«جيد» وهو أعلى تقييم في هذا االختبار. أما 
في اختبار حماية المشاة، سجلت المركبة 

27,37 نقطة من أصل 36 نقطة بمعدل 
«مقبول». وقد وفرت غطاء المؤخرة حماية 

كاملة بدرجة «جيد» لحماية رأس المشاة. 
أما الحماية لمنطقة الحوض، فسجلت أيضًا 

درجة «جيد» وكذلك نتائج اختبارات حماية 
إصابة ا'رجل.

مفهوم جديد في صناعة السيارات
 D90 وتأتي مركبة الدفع الرباعي الجديدة
من ماكسس، وهي واحدة من العالمات 
التجارية لشركة صناعة السيارات الصينية 

العمالقة «سايك موتور»، لتكون أول مركبة 
ذكية مصممة وفق طلب الجمهور. وتعد 

هذه المركبة مثالية في فئة مركبات  الدفع 

الرباعي الصغيرة والمتوسطة الحجم وتجمع 
توجهات ورغبات المستهلكين والمصممين 

والمهندسين على حّد سواء. 
 ،D90 خالل عملية إنتاج المركبة ماكسس

شارك أكثر من 1000 مستخدم في 
استطالع بينما شارك أكثر من 300,000 

مستخدم في عملية تجربة محاكاة القيادة 
من خالل منصة تفاعلية ليقدموا االقتراحات 
والمواصفات والخصائص التي يرغبون بها 
في المركبة. وبناء على آراء العمالء، تبنت 
سايك ماكسس أسلوبًا جديداً في تقديم 

مركبة فاخرة ورياضية تتضمن رغبات ا'فراد. 
تضم المركبة خصائص عديدة منها التطريز 

على شكل الماس، وإطارات 21 إنشًا، 
ولوحة تحكم ثالثية ا'بعاد وشاشة بحجم 
12,3 إنش، بينما تم تعديل طولها من 
5,2 متر إلى 5 أمتار لتناسب القيادة في 
المدن. وقد تم تصميم المقاعد بطريقة 

يمكن التحكم بتحريكها وتغيير وجهتها ما 
عدا مقعد السائق لتوفر للركاب مقصورة 

داخلية مرنة وفق حاجاتهم.
وتضم مركبة ماكسس D90 نظام ربط 

ذكي يوفر العديد من الوظائف منها الدفع 
اLلكتروني والموسيقى عبر اLنترنت ونظام 

المالحة المتصل باLنترنت وجهاز التحكم 
عن بعد والتفاعل الصوتي. ومن الميزات 

الفريدة للمركبة القدرة على برمجة الوظائف 
وفق رغبات كل شخص ومتطلباته. في 
المستقبل، ستوفر المركبة خيارات أخرى 

للتعديل منها تصميم شكل المقاعد 
والعادم والتصميم الداخلي.

ا'داء تعمل المركبة بمحرك 2 ليتر تيربو 
بتقنية الحقن الفائق ليولد قوة تصل إلى 

224 حصانًا وعزم دوران يزيد على 360 
نيوتن في المتر. وقد تم تزويد ناقل الحركة 

بست سرعات أوتوماتيكية ونظام الدفع 
الرباعي.وتواصل الشركة جهودها في االبتكار 

حيث بدأت منذ تأسيسها قبل 6 سنوات 
باالستفادة من قوتها وتفوقها التكنولوجي 

بهدف منافسة المركبات ا'خرى.



  أعلنت يونيفارم للتجارة الوكيل 
المعتمد لمنتجات Dentaid العالمية 

والرائدة في تقديم أحدث االبتكارات 
والمنتجات المختصة في العناية با(سنان 

عن توفر منتجاتها في السوق القطري.
Dentaid على أحدث االبتكارات   تعتمد 

وا(بحــاث العلمية لتعزيز الرعاية اليومية 
بصحة الفم وعالج أمراض الفم.

تقدم Dentaid مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها فراشي ا'سنان 
بتقنيات يوصي بها أطباء ا'سنان حول العالم، أفضل أنواع معجون ا'سنان 
بتركيبات فعالة، شرائط ا'سنان، بخاخ الفم وفرش Interproximal. تهدف 

«يونيفارم للتجارة» من خالل منتجات Dentaid إلى إحداث تغيير إيجابي 
وملموس في عادات وسلوكيات العناية بصحة الفم عبر إطالق سلسلة من 

برامج واسعة النطاق.
ا'غلبية ال يلتزمون بممارسات الرعاية اليومية لصحة الفم، كما يفتقرون 

للوعي الالزم حول الوقاية من أمراض الفم. وقد حان الوقت من أجل العمل 
والتعاون لمعالجة هذه المشكلة، وكّلنا ثقة بأن منتجات Dentaid الجديدة 

وبرامجها المكثفة ستساهم في نهاية المطاف في تطوير السلوكيات 
والعادات المتبعة للعناية بصحة الفم».

Dentaid سيتم توفيرها في السوق خالل ا'شهر المقبلة وسيتم تمثيلها في 
UNIPHARM قطر من قبل شركة

                         تصل السوق القطري 
ثورة جديدة في عالم العناية بصحة الفم

 Dentaid اسأل طبيب ا(سنان ا�ن عن منتجات

اعالن تحريري
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e سائقي ريتشارد ميل يحققون أداء استثنائيا في رالي مونتي كارلو السابع والثمانون 
 حقق السائق الفرنسي 

سيباستيان اوجيه الفوز 
السابع في تاريخ مشاركاته 

برالي مونتي كارلو الدولي 
للسيارات وشهد السباق 

منافسة محتدمة بين أوجيه 
شريك عالمة الساعات الراقية 

ريتشارد ميل من جهة والسائق 
تييري نوفيل. حيث استطاع 

ا(ول الذي انضم حديثا 
إلى فريق سيتروين إنهاء 

السابق متقدما على غريمه 
سائق فريق هيونداي بفارق 

ضئيل بلغ 2.2 ثانية ومحققا 
المركز ا(ول في هذا السباق 

ا(سطوري. 
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بوكيه إكسسوارات تعكس حضور المرأة وقوة شخصيتها 

  االكسسوارات من مكّمالت أناقة المرأة التي تبحث دائما عن التجديد في كل شيء، وكما جرت العادة تضع «بوكيه» 
بصمتها الخاصة التي تكمل ا$طاللة وتضيف لها الكثير. توفر بوكيه مجموعة اكسسوارات متنوعة تنسجم مع أسلوب المرأة 
العصرية  واحتياجاتها من ا$كسسوارات التي تناسب مختلف المناسبات.  تصاميم أيقونية تحّولت إلى قائمة ا(ساسيات في 

خزانة كل سيّدة. إلى جانب ا(كسسوارات المواكبة للصيحات الجديدة والتي تتغيّر من موسم �خر بما في ذلك ا(حذية ذات 
الكعب العالي التي تظهر أناقتك بشكل جميل. وا(حزمة التي يمكن أن تستخدميها بأشكال مختلفة مع الفساتين وا(زياء 

العادية واكسسوارات الشعر التي أصبحت حاضرة وبقوة في عالم الموضة .. اختيارك لبوكيه يضعك دائما في المكان 
الصحيح. 
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  يسر الريتز-كارلتون، الدوحة ا$عالن  عن إفتتاح  مطعم STK الدوحة الذي يقدم تجربة تناول الستيك ا(مريكية ا(صلية والموجودة 
من خالل فروعه في لندن، وميالن، ونيويورك، وميامي، ولوس أنجلوس. ويرسخ المطعم في كل تفاصيله المفهوم العالمي الشهير 
(صول مطاعم الستيك، باعتباره: «نوت يور دادديز ستيك هاوس». يقع المطعم في الطابق 23 في الريتز-كارلتون، الدوحة، ويحظى 

بديكورات أنيقة، وأجواء حيوية، وقائمة طعام منتقاة لمجموعة متنوعة من ا(طباق ا$بداعية المصنوعة من أجود المكونات. 
يستمتع الضيوف بأطباق شهية محضرة على يد رئيس الطهاة العالمي، سيزار دي ليون توريس، ا(رغواي ا(صل، الذي يجلب إلى الدوحة 

خبرة 18 عاًما في مجال الطهي من أمريكا الالتينية، وأوربا، والواليات المتحدة،  وكذّواق، يفخر الشيف سيزار بقدرته على تقديم أطباق 
إبداعية ولذيذة في نفس الوقت. 

يقدم STK الدوحة لضيوفه 13 قطعة رائعة من أجود أنواع الستيك، منها الواغيو ا(لماني «هيدا»، با$ضافة إلى 8 إضافات رائعة من 
بيض الدجاج العضوي إلى اللحم المقدد والجبنة الزرقاء. إلى جانب الستيك، يقدم STK الدوحة تشكيلة واسعة من ا(طباق المنّوعة، 

والمقبالت، والمشروبات. وللنباتيين، وأؤلئك الباحثين عن خيارات خالية من اللحم، نصيب من الهامور، أو الكرنكد، أو صدر البط الرائع 
الذي يقدم مع حلوى القطن المبّخرة. وتكتمل متعة العشاء مع ا$طاللة الخالبة على الخليج العربي وموسيقى الدي جي ا$ستثنائية. 

Sh
an

gr
i-L

a D
oh

a

تعيين طيب جوالق مديرًا عامًا لفندق شانغريال، الدوحة
  أعلن فندق شانغريال الدوحة عن تعيين طيب جوالق مديرًا عامًا للفندق. 

يتمتع جوالق بخبرة واسعة تزيد عن عشرين عامًا في مجال الضيافة 
ويمتلك  خبرة غنية وثروة من المعرفة اكتسبها من عمله حول العالم. 

جدير بالذكر أن جوالق، خالل عمله بالهند،  قد حصل على جائزة افضل 
مدير عام لسنة 2018 لجميع الفنادق الفاخرة في الهند والتي تعد تتويجًا 
لجهوده المتميزة. بدأ جوالق مسيرته المهنية  مع شركة ستاروود في عام 
2002 بعد افتتاح فندق ايبروستار الحمامات - تونس، واستمرت الرحلة  في 

العديد من فنادق ستاروود المشهود لها بالنجاح حيث كان مسؤوًالعن 
افتتاح خمسة فنادق على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ، بما في 

ذلك فندق وأبراج شيراتون تونس، فنق دبليو الدوحة - قطر، فندق دبليو 
إسطنبول - تركيا ، فندق دبليو بالي - إندونيسيا، ثم إدارة  فندق دبليو 

تايبيه - تايوان ومديرًا عامًا لفندق دبليو جوا - الهند. كما عمل  جوالق مع 
فندق جراند بريتان،  أحد فنادق مجموعة الكشري كوليكشن في أثينا ، 

اليونان. ومن منصبه الجديد، سيتولى جوالق مسؤولية استراتيجية بصفته 
المدير العام، عبر ا$شراف على جميع نشاطات الفندق بما يضمن االرتقاء 

بمستوى المعايير االستثنائية التي تقدمها الوجهة الفاخرة لتتجاوز 
توقعات الضيوف وتوفر لهم بيئة مفعمة بالدفء وحفاوة الترحيب، 

با$ضافة إلى تقييم ا(داء المالي والمبيعات وتحقيق ا$يرادات، العالقات 
المجتمعية والشراكات وتطوير المواهب. وذلك في إطار الفلسفة 

الخاصة بالعالمة المرموقة التي تسعى لتحقيق رضا العمالء وتقديم 
أرقى مستويات الخدمة الفاخرة.

Jamila/ February 2019
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فيفتي ون إيست 
يستضيف عرضًا حصريًا لمجموعة مانيش أرورا X باريس سان جيرمان 

  استضاف فيفتي ون إيست، متجر قطر المفضل، 
X باريس سان  عرضًا حصريًا لمجموعة مانيش أرورا 

جيرمان وذلك مباشرة بعد إطالقها في أسبوع 
الموضة في باريس. وحضر العرض المصمم 

العالمي نفسه والعبي نادي باريس سان جيرمان، 
ماركو فيراتي وأريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، 

الذين شكلوا مفاجأة مذهلة وسط تفاعل مع 
الحضور الحاشد في فيفتي ون إيست، الجونا مول.

يعد مانيش أرورا واحدًا من أشهر المصممين الهنود 
المعروفين على مستوى العالم، وقد تعاون مع 

النادي العريق لتقديم مجموعة أزياء فريدة تكسر 
حواجز مفاهيم عالم ا(زياء وكرة القدم. تظهر 

المجموعة الجديدة إبداعات المصمم في عدد من 
القطع التي تحمل شعار النادي الباريسي واسمه 

أنثوية. وتزدان القمصان المختلفة في  بلمسة 
هذه المجموعة بوجوه العبي النادي نايمار جونيور، 

وتياغو سيلفا، وكيليان مبابي، وماركو فيراتي، 
وإديسون كافاني من الجهة ا(مامية أو الخلفية. 
 2019 هذا وتستلهم كامل مجموعة ربيع وصيف 

أسلوب الثمانينات وجمالياته الفريدة، سواء في 
شكل ا(لبسة الرياضية أو في التنورة المالصقة 

على القسم العلوي من ا(رجل، والتنانير القصيرة 
وا(حذية النسائية ذات الكعب العالي وألوان 

باللونين  النادي المخططة  الفاقعة وجوارب  النيون 
ا(حمر وا(زرق. إن التعاون الجديد الذي يعكس مهارة 
مانيش أرورا ا$ستثنائية واللعب الفريد على ا(لوان 

سيبقي بالتأكيد مشجعي كرة القدم ومحبي نادي 
باريس سان جيرمان على وجه التحديد مذهولين.

وفي هذه المناسبة قال المصمم مانيش أرورا: «لقد 
اخترت الدوحة على وجه التحديد (عرض مجموعتي 

المميزة تعبيرًا عن إعجابي الشديد بالتزام فيفتي 
ون إيست بتقديم أفضل وأرقى الخيارات والمنتجات 

الفاخرة من دور ا(زياء العالمية العريقة. وها أنا 
أظهر هنا ثمار تعاوني مع النادي الباريسي من خالل 

2019 التي تنضح با(لوان  مجموعة ربيع وصيف 
الحيوية لنقدمها إلى عمالئنا المميزين في قطر 

من خالل فيفتي ون إيست، العالمة التجارية التي 
تبعث على الفخر وتعكس قيم الفخامة والجمال 

والرقي».

X باريس سان جيرمان  تتوفر مجموعة مانيش أرورا 
2019 حصريًا في فيفتي ون إيست  لربيع وصيف 

في الجونا مول.
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مجموعة الوحدة الطبية 
تنظم المؤتمر ا(ول لعلم البيوميكانيك في تقويم ا(سنان

  نظمت مجموعة الوحدة الطبية أعمال المؤتمر ا(ول 
لعلم البيوميكانيك في تقويم ا(سنان، والذي استمر على 
مدار ثالثة أيام بالدوحة، بمشاركة محاضرين أساتذة وأطباء 

أسنان رياديين في مجال تقويم ا(سنان من أكثر من خمسين 
دولة ومن قطر، وحضره أكثر من 150 طبيبا. 

افتتحت المؤتمر رئيسة قسم التقويم بمستشفى حمد 
العام الدكتورة نجاة السيد. ويهدف المؤتمر الذي ناقش 

أهمية علم البيوميكانيك في تقويم ا(سنان إلى تقديم 
كل ما هو جديد في هذا االختصاص.

وبهذه المناسبة أشارت دكتورة إيمان حسن الحايك 
إختصاصية تقويم ا(سنان ومديرة فرع الوعب بمجموعة 

الوحدة الطبية إلى أهمية المؤتمر ودعمه للقطاع الصحي 
بالدولة ولرؤية قطر الوطنية 2030. إلى جانب دعمه للقطاع 

السياحي؛ حيث استقطب المؤتمر أطباء ومحاضرين من 
أكثر من خمسين دولة حول العالم.

وأضافت: تحرص مجموعة الوحدة الطبية على المساهمة 
بشكل مستمر في تطوير القطاع الصحي بالبالد، من خالل 
إقامة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الهادفة، ونفخر بأن 
نكون جزءًا من هذا الحدث الهام والذي يقام للمرة ا(ولى 

على مستوى العالم، ويشير مصطلح «البيوميكانيك» 
إلى قوى تحريك ا(سنان، وهو جزء هام في مجال تقويم 

ا(سنان، ويهدف التطرق لهذه الجزئية إلى تعزيز  معلومات 
أطباء تقويم ا(سنان حولها وتوعيتهم بأهم التقنيات 

الجديدة في هذا المجال، كما ساعد المعرض الطبي الذي 
أقيم على هامش المؤتمر إلى التعريف بأحدث ا(دوات 
المستخدمة في عالم تقويم ا(سنان، ا(مر الذي يعمل 

على تحسين نوعية العالج المقدم للمريض، كما يساعد 
في تسريع النتائج المرجوة.

وأكدت على أن مجموعة الوحدة الطبية تستخدم أحدث 
ا(جهزة في مجال تقويم ا(سنان، كما أكدت علي سعيها 

الدائم إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بما يلبي ثقة 
وراحة عمالئها. 

Jamila/ February 2019
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s محالت السالم تدشن «روز دي كاروالين» من شوبارد

   أقامت محالت السالم حفال لتدشين العطر الجديد «روز دي 
كاروالين» من شوبارد في ذي جيت مول. بحضور كبار العمالء 

والشخصيات البارزة في قطاع التجميل في قطر.
تقول باوال كومينيلي، مديرة التسويق الدولي في شوبارد 

للعطور: «إن عطر روز دي كاروالين هو عطر فاخر استثنائي وفريد 
من نوعه». وأضافت: «روز دي كاروالين يأسر ِحّدة وردة استثنائية: 
زيت ورد بلغاري نادر، أثمن من الذهب، معزّزة بأهم المواد الخام 

ا(ولية من مصادر مستدامة».
ومن جهتها قالت بتينا القبج، مديرة التجزئة ا$قليمية للعطور 
ومستحضرات التجميل لمحالت السالم: «العطر متوفر بحجم 

100 مل فقط وعدد محدود من العبوات متوفر كل عام في 
بيوت العطور المختارة وبوتيكات شوبارد في أنحاء العالم. 

يسعدنا أن هذا العطر متوفر في قطر وحصريًا لدى محالت 
السالم».
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