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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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حدث استثنائي 
 اختتمت فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ولقد شهد المعرض في نسخته السادسة عشرة إقباًال 

جماهيريًا وأعلن المنظمون عن استقبال أكثر من 27,000 زيارة للمعرض. كما تميزت نسخة العام بأنها ا�كبر من حيث 
المشاركة، حيث عرضت أكثر من 500 عالمة تجارية تصاميمها، من 10 دول على مساحة 29.000 متر مربع.

فعاليات





بحلة جديدة استطاع جناح «علي بن علي الكجوري» الذي صمم في إطار مفهوم «متجر داخل المتجر» «Shop in shop» في أجواء راقية 
تتسم بالخصوصيّة والفخامة لتوفر تجربة تسوق فاخرة للزوار والتميز لشركائهم في أن يكون منصة جذب هواة جمع واقتناء الساعات 

المعقدة من خالل الساعات التي يطرحها في السوق القطرية، فضال عن المجوهرات الفخمة التي تلبي كافة ا�ذواق ومن بين 
الماركات التي أضاءت واجهات العرض في جناحه:

مجوهرات

«علي بن علي الكجوري».. 
ملتقى الروائع

تدرك دار «LALAOUNIS» الذوق الرفيع 
للمرأة وكل ما يجذبها، لذلك خصت 

المعرض بتشكيلة ناعمة وساحرة من 
أحدث مجوهراتها بتصاميمها الفريدة 

وترصيعها المشبعة بنكهة الذوق 
اليوناني، والمشغولة بحرفية بالغة. 

وفي حوار مع السيدة ديميترا الالونيس، 
أكدت أن العالمة تستوحي إلهامها 

من ثقافات القارات الست والحضارات 
القديمة لتترجمها إلى إبداعات ذهبية 

رائعة وعصرية وخالدة، حيث تتجاوز 
التصاميم المتنوعة ما بين العقود 

والخواتم أو اGقراط واGساور. كما برزت 

القطع المستوحاة من الطبيعة وعلقت 
ديمترا بأن القطع هي يدوية الصنع، 

لنضمن أن كل حجر الماس رصع بطريقة 
متماسكة ومتقنة، وأضافت أن الطبيعة 
مصدر ال ينضب من اQلهام Gي مصمم.
تقوم «LALAOUNIS» بصنع قطع 

ثمينة من الذهب البراق بتقنيات مبتكرة، 
من قطع كبيرة الحجم، لم يتم تصنيع 

سوى نسخ محدودة منها، ربما لم 
تتخط الثالث قطع، إلى قطع غاية في 

البساطة وصغر الحجم، لتلبية جميع 
أذواق هواة اقتناء التحف اGصيلة.

ي
ئهم في أن يكون منصة جذب هواة جمع واقتناء الساعات 

لمجوهرات الفخمة التي تلبي كافة ا�ذواق ومن بين 

وعلقت بيعة
الصنع، ة

بطريقة رصع
الطبيعة أن
مصمم. Gي

قطع صنع
مبتكرة، نيات

تصنيع يتم
لم بما

في غاية ع
جميع بية

صيلة.

LALAOUNIS.. مجوهرات تُحاكي الحضارة اليونانية



Arnold & Son الوجه الفني للقمر من HM Perpetual Moon
على هامش معرض الساعات والمجوهرات في دورته السادسة عشر التقينا السيد فرانسوا 
بيتشي، نائب رئيس قسم المبيعات، موضحًا اQصدارات الجديدة التي أزاحت عنها العالمة 

الستار هذا العام، والديناميكية التي تقف خلف قدرة مصّنعة الساعات العريقة على تطوير 
حركة جديدة لكل موديل قدمته في السنوات اGخيرة.

وعن إصدارتها الجديدة لهذا العام نذكر ساعة HM Perpetual Moon الوجه الفني 
 The Globetrotter ضافة إلى ساعةQللقمر لتؤكد عالقة الدار بالتعقيدات الفلكية با

التي تعتبر بمثابة هدية للبحارة، وهي عبارة عن قطعة من أدوات الدار التي تم استلهام 
تشكيلتها من قبل ساعات البحارة، وصنعت بواسطة جون آرنولد وابنه في نهايات القرن 

18 وأعادت تعريف وظيفة التوقيت العالمي بأبعاد ثالثية.
وعن أبرز السمات التي تميز«أرنولد آند صن» أوضح فرانسوا قائال: «نحن نصنف أنفسنا كتيار 

”نيو-كالسيك“، أي أن إصداراتنا ذات تصاميم كالسيكية لكنها حديثة في الوقت نفسه، 
اGمر الثاني الذي يميزنا عن غيرنا هو عنصر التصميم اQنجليزي؛ وبما أن لدينا مصنعنا 

الخاص بنا فإننا قادرون على التصميم بالطريقة التي نعتقد أنها اGكثر جماًال وأناقة، ومن 
ثم نقوم بتطوير حركة الساعة، إذا ذهبت إلى السوق واشتريت كاليبر، عندها لن تستطيع 

تصميم ساعة بالطريقة التي تريد والشكل الذي ترغب؛ Gنك عندها ستكون محدوداً 
بتصميم حركة الساعة، بينما نحن في العالمة لسنا كذلك، وهذه ميزة كبيرة حقا».

Pomellato... جواهر تتخطى حدود الموضة
كشفت «بوميالتو» عن تشكيلة مذهلة من مجوهراتها 
اGيقونية ومنها النسخة الجديدة منThe nudo بألوان 

وأساليب عصرية ومجموعة Sabbia المشغولة من 
اGلماس التي تعكس أشعة الشمس ياQضافة إلى العديد 

من المجموعات الرّائعة من المجوهرات الفاخرة بالّطابع 
الكالسيكي والمعاصر على حد سواء، والمرّصعة بأفخم أنواع 

اGحجار الكريمة والماس.
وقالت سابينا بيلي، المدير التنفيذي لبوميالتو: تشتهر عالمتنا 
بإضافة مالمح البريق للذهب االعتيادي، ولعل أبرز القطع التي 

تالقي إقباال كبيرا في السوق القطري مجموعة القالدات 
المتوفرة في 3 أحجام، والتي تتسم بقطعها الذكي، 

وتصميمها الساحر.

Jamila/ March 2019



مجوهرات

تواصل أوديمار بيغه تطعيم ساعاتها بقيم 
التمّيز الفني واQتقان التقني بفضل جهودها 

التي كرستها للحفاظ على شغفها ومهاراتها. 
بالتزامن مع معرض الدوحة للساعات 

والمجوهرات,وبحضور رئيس مجلس إدارة (أوديمار 
بيغيه) في الشرق اGوسط نيكوال غرزوزي قّدمت 

الدار مجموعة Code 11.59 الجديدة، والتي 
تعتبر صفحة جديدة في تاريخ المصنع وتمثل 

 Code – جوهرها ورمزها الوراثي. والكلمة كود
باQنجليزية تتشكل من اGحرف اGولى للكلمات: 

تحّدى، امتلِك، تََجرَأ، ارتَِق. 
أوضح السيد نيكوال غرزوزي بأن اوديمار بيغه 

قامت بتوظيف جميع مهاراتها وإبداعاتها 
لتطوير هذه الساعة، وهي إعادة تفسير للساعة 

الكالسيكية، بـ«شيفرة عصرية» مؤكدا بأن 
«أوديمار بيغه» أجادت هذا النوع «الكالسيكي» من الساعات منذ سنوات، لكن الناس قد 

نسوا ذلك بعدما تألقت الدار بـ«الرويال أوك»، وحان الوقت لنعود لهذا العالم.
تتكون هذه المجموعة من 13 خياراً، تضم خمس تعقيداٍت ساعاتية، وستًا من 
حركات الساعات من الجيل اGحدث. إنها تمثل واحدة من أهم إصدارات أوديمار 

بيغه على اQطالق. تطلَبت هذه المجموعة أدواٍت ومهاراٍت وتقنياٍت جديدة من أجل 
الوصول إلى درجٍة استثنائية من التعقيد والتطور التقني والجمالي معًا. 
مع 13 نموذجًا مختلفًا، بما في ذلك أربعة مؤشرات في وقت واحد، تمّثل

 Code 11.59 من أوديمار بيغه إحدى أهم عمليات إطالق ساعة وأكثرها شموًال 
في تاريخ المصنع. وGول مرة، نقدم مجموعة مصممة بشكل يراعي كال من الرجال 

والنساء، مع إطار عملي مقوس يشعر الجميع بالراحة عند ارتدائه. وتصل هذه النماذج 
إلى اGشخاص الذين يختارونها كلها مع اهتمامهم بما هو أبعد من ذلك.

مجوهرات

أوديم تواصل
الفني ّززالتمّيز
كرسته التي

مع بالتزامن
والمجوهرات

ال بيغيه) في
مجموعة الدار

صفحة تعتبر
ورمز جوهرها
تت باQنجليزية

ككامتلِك ّتحّدى،
السيد أوضح
بتوظي قامت
هذه لتطوير
الكالسيكية،

بيغه «أوديمار
بع ذلك نسوا

هذه تتكون
السا حركات

Qا على بيغه
إلى الوصول

نمو 13 مع
de 11.59

الم تاريخ في
مع والنساء،

اGشخاص إلى

AS29 مجوهرات تكسر التقاليد 
تعتمد Audrey Savransky مؤسسة مجموعة AS29 للمجوهرات 
في تصاميمها بشكل رئيسي على اGلماس اGبيض. وهي مجوهرات 

مثالية للمرأة العصرية وللحياة اليومية.
وخصت AS29 المعرض بمجوهرات معززة باGلماس اGبيض واGحجار 
الملونة، وخصوصا اللون اGخضر. وقد صممت مجموعة  قطع كبيرة 

من المجوهرات خصيصًا للمرأة القطرية، باQضافة إلى مجوهرات 
الذهب الوردي التي يمكن ارتدائها في كل اGوقات، وأيضا تشكيلة 
أخرى صممت من 9 أنواع اGحجار لكنها تشع وتشعرك بأنه صنعت 

من حجر واحد. 

كالسيكية بـ «شفرة» عصرية
 Code11.59 أوديمار بيغه» تطلق تشكيلة ساعاتها الجديدة»



دامياني  مهارة حرفية من الدرجة ا�ولى 
تكرس دامياني نهجها في االبداع من خالل تشكيلة مجوهرات فريدة وعصرية 

المصممة خصيصا Gصحاب الذوق الرفيع.
 ولقد احضرت العالمة مجموعة خاصة بما فيها «ميموسا» و «جوليت» و 

«أنيماليا»، التي صممت بطريقة دامياني الخاصة في دمج اGلماس واالحجار 
الكريمة الملونة، باQضافة إلى «مجموعة ماستر بيس» الثمينة ومتعددة الجوانب. 

وهناك االساور التي يمكنك ارتداؤها بأكثر من طريقة وبألوان رائعة وبالطبع 
مرصعة باGلماس. والشركة مهتمة بالسوق القطري وكرست هذا االهتمام 
من خالل اعتزامها افتتاح متجر خاص لها في قطر تحت مظلة علي بن علي 

الكجوري، حتى تضع بين يدي المرأة القطرية قطع ومجوهرات لن تتكرر. 

 Blast تكشف عن مجموعتها الجديدة Repossi 
تعتبر دار «ريبوسي» اQيطالية من دور المجوهرات المميزة حول العالم، حيث إن 

تصاميمها تجمع بين النمط الراقي والعصري، وهذا ما جعل تصاميمها المفضلة بالنسبة 
للكثيرات من النساء والسيما في الشرق اGوسط.

وقد خصت العالمة المعرض هذا العام بمجموعة Blast الجديدة والمستوحاة من 
اGعمال اليدوية التي تمارسها بعض القبائل في افريقيا، تم تركيبها من أساور الذهب. 

استوحت المصممة المتميزة غايا ريبوسي إلهامها من التصاميم القبلية والفنون 
اGفريقية المميزة، فقدمت لفائف ذهبية تلتف فوق بعضها بطريقة ساحرة تزينها أحجار 

اGلماس البراقة. 
وفي هذه المجموعة تظهر براعتها في المزج بين الثقافات بطريقة خارجة عن المألوف، 

لكن بالمحافظة على لمستها اGنيقة والبسيطة. ومن المجموعات اGيقونية التي تالقي 
.Serti sur vide رواجا كبيرا للدار في منطقة الخليج وخاصة قطر مجموعة

 «David Morris»جواهر تأسر القلوب
تعتبر «ديفيد موريس» من الدور العالمية المرموقة في صناعة المجوهرات. 

حيث التصاميم الفخمة والراقية التي ال تتكرر. وباستلهام تصاميمها من 
جمال الزهور الرقيقة أطلقت دايفيد موريس النسخة الجديدة من مجموعة 

«مس ديزي» التي تتكون من خمس قطع رئيسية، والتي تشمل سواراً 
صلبًا نحيفًا ومبرومًا وزوجين من أقراط اGذنين المتدلية والمتدرجة بأربعة من 

الزخارف على شكل زهرة بأسلوب فريد. 
تستمر العالمة في استقطاب نجوم الصف اGول، وتشهد «لو جاردان» إقباال 

كبيرا في السوق القطري، وهي تتضمن مجموعات ورود من الزفير اGزرق 
والوردي والبنفسجي الفاتح مع أوراق بظالل التوت الغني والمالمح الخريفية 

الدافئة، باQضافة إلى أطقم اGعراس التي تفضلها المرأة القطرية. 

حي
جم

«مس
صلبا

الزخارف
تستمر

في كبيرا
و والوردي

Qبا الدافئة،

ب
المجوهرات. صناعة

من تصاميمها
مجموعة من يدة

سواراً تشمل
من بأربعة متدرجة

إقباال إ» جاردان  «لو
اGزرق الزفير من

الخريفية والمالمح
القطرية. 

Jamila/ March 2019



مجوهرات

  ساعة «اش وان زيرو» من  اتش واي تي
تواصل اتش واي تي طريقها في التميز من خالل اصداراتها المحدودة 

واكتشاف للخامات النبيلة والتصاميم شديدة التعقيد بنمط استثنائي، 
ونحج خبراء صناعة الساعات في الشركة المختصين في مجال الميكانيكا 
الهيدرولوجية بتجسيد الخيال على أرض الواقع من خالل الجمع ما بين علم 

الميكانيك والسوائل ضمن ساعة يد فريدة.
 ساعة H10 مبدعة في تصميمها حيث تحتوي على سائل أسود يحيط 

بها، يختفي عند الظالم وهو مؤشر يخبرك بالماضي، وأيضا يظهر لك 
المستقبل.  وهي تجعل تدفق الوقت يتم بشكل دقيق ومختلف ويجعل 
مفاهيم الوقت مختلفة وأثمن. ومزودة بمصدر للضوء، وتحت القبة التي 

تغطي العلبة وعند موضع الساعة 6، أخفت «إتش واي تي» اثنين من 
مصابيح «إل إي دي»، وبمجرد تفعيلهما يغمران الميناء بالكامل بالضوء. 
وأثناء الليل، فإن سائل الفلورسنت الملون يختفي، لتصبح مشعة بشكل 

رائع. 
وهناك ثالثة عوامل جعلت من عملية تطوير هذه الساعة دقيقة وصعبة جداً، 

وهي: التصغير إلى أقصى حد، والشكل المنحني، وحقيقة أنه –مرة أخرى 
–لم يتم إنجاز هذا النوع من التطور من قبل على اQطالق. وهي تناسب 

اGشخاص العصرين الذين يحبون الحداثة والتألق. والساعة قدمت مباشرة من 
المصنع إلى معرض الدوحة للساعات والمجوهرات وبإصدارات محدودة وهي 

مناسبة للرجال والنساء على حدا سواء. 

مميسيكا ..  بريق  ا�لماس 
قدمت فاليري ميسيكا في معرض الدوحة 

للساعات والمجوهرات، مجموعة
Once Upon A Time والتي تمزج فيها بين 

شغفها بأحجار اGلماس وعشقها ل|زياء، حيث 
قامت دار المجوهرات الباريسية الفاخرة بإعادة 

كتابة عدد من الحكايات التي سحرتها وأسرت 
عقلها وقلبها في طفولتها وابحرت في خيال 
هذه القصص الستكشاف افكارها ومفاهيمها 

معتمدة على أسلوب اGزياء الراقية. كما قدمت 
مجموعة جيجي حديد التي تالقي إقباال كبيرا.
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ببوتشالتي ..  جواهر مذهلة

Gilan  مجوهرات مستوحاة من الثقافة التركية 
تأسست دار المجوهرات التركية عام 1980 وهي مستوحاة من الثقافة 
العريقة لبالدها والروح النابضة لمدينة اسطنبول. وتواصل الدار صياغة 

مجوهراتها المشبعة بالثقافات المختلفة بأسلوبها الخاص. ولقد 
خصت المعرض بمجموعات متنوعة نابضة بعراقة وأصالة العديد من 
الحضارات منها مجموعة «هيراتج»،«حفصة»، «اسطنبول»، «تيودورا» 

و«إمبرس» واGطقم والعقود والخواتم واGقراط، التي توازن بين مالمح 
الثقافة الشرقية والغربية، باQضافة إلى قالدة في إنتاج حصري لقطر، 

والقطعة مستوحاة من أفق كورنيش الدوحة والعديد من الجواهر 
التي تروي أسلوب انصهار الخصائص المعاصرة والتقليدية لصياغة 

المجوهرات، باعتماد طريقة ترصيع حصرية ونادرة. 
ومن اهم القطع الموجودة في جناح دار جيالن سوار من اGلماس 

اGبيض والملون يمثل مضيق البسفور، الذي يفصل بين أوروبا وآسيا 
وقد رمز السوار لذلك بطريقة فنية. 

Gilan مجو
المجوه دار تأسست
والرو لبالدها العريقة
المشبعة مجوهراتها
بمج المعرض خصت
مجم منها الحضارات
و«إمبرس» واGطقم

والغ الشرقية الثقافة
مستوحاة والقطعة

ان أسلوب تروي التي
باعتماد المجوهرات،

الم القطع اهم ومن
يمث والملون اGبيض
لذلك السوار رمز وقد

تحتفل دار بوتشالتي هذا العام بالذكرى المائة لتأسيسها. 
والساعات للمجوهرات قطر معرض في الدار شاركت وقد
بنسخته السادسة عشرة بالعديد من المجموعات الرائعة 

منها «ماكري» التي تجسد أسلوب بوتشالتي في التصميم 
على تقنيات الحفر، وهي على شكل سوار مفتوح بنعومة 
بحواف تشبه في بنيتها المنحوتات الدقيقة.  الحرير، وتتميز

وقال السيد لوكا بوتشالتي المدير العام، أن السوق القطري 
أحد أهم اGسواق بالنسبة لهم وأضاف: يعتبر معرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات اGفضل بين المعارض التي 
يشاركونها نظرا Gن كل دور المجوهرات تقدم أفضل ما 

لديها. ومن القطع التي تكشف عنها Gول مرة، ساعة يمكن 
ارتدائها كسوار وهي من الذهب اGبيض المرصع باGلماس 

الملون حيث تتزين بشعار بالشركة في الوسط لتأكد على 
الحرفية والمهارة العالية. وقد صنع منها ثالث قطع فقط. 



آر سي إم مجوهرات عنوانها ا�صالة 
 ال يمكن وصف ما تقدمه وتعرضه الدار اQيطالية العريقة (آر سي إم) من مجوهرات 

رائعة لمنطقتنا خصوصا، إال بأنها إبداع ال حدود له، وبراعة غير مسبوقة في عالم 
هذه الصناعة الفاخرة.  وتتمتع  دار آر سي إم  جولز بمكانة  ممتازة في اGسواق 

العالمية  منذ سنوات طويلة. حيث اشتهرت مجوهراتها الراقية ذات التصاميم 
الكالسيكية والعصرية على حد سواء. وانطالقا من زادها الثري في االبتكارات 

قامت بابتكار طقم مكون من عقد متدل في أربع طبقات، وقرطين ل|ذنين 
بتصميم آسر غير مسبوق. وتالعب التصميم بسحر لون الياقوت كمثري  للون 

اGحمر الساطع، وبياض الماس النقي الذي يشرق به وجه من ترتديه. 

شراينر  صياغة المجوهرات بشغف التميز 
تجسد القطع التي تبدعها دار المجوهرات الفاخرة اGلمانية 

شراينر أهم المبادئ التي تعبر عنها وتمثل عالمة مميزة لها. 
ومن بين أهم هذه المبادئ إبداع مجوهرات يدوية الصنع 

مرصعة بأكثر أنواع اGحجار الكريمة نقاء، من اGلماس وغيره.  
لتكون النتيجة قطع مجوهرات تدهش الناظرين برقتها وجمال 

تصميمها، وفي الوقت نفسه تلبي تطلعات المرأة، السيما 
الخليجية إلى اقتناء إبداعات مجوهرة تتميز بالرقي والروعة 

والبساطة ا�سرة. 
وتطبق شراينر في جميع إبداعاتها مفهوم المجوهرات الراقية 

الحديثة، لتعيد إلى اGذهان تلك اQبداعات الزخرفية التي ذكرت 
في اGساطير الجميلة ولكن بصبغة عصرية.  تخرج علينا شراينر 

باستمرار بتشكيالت مبتكرة تضمها أطقمها المزينة بفيض 
اGحجار الكريمة، والثرية بإشعاعات باقية ال تخبو من البريق 

والتألق.  

فيردي مجوهرات ملونة عصرية 
عبر ماركو فيردي عن سعادته بالمشاركة في 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، حيث انه 

أصبحت لهم مكانة كبيرة في السوق القطري 
وذلك بفضل علي بن علي الكجوري، وتابع أن 
تصميم الجناح لهذا العام رائع وأن أهم ما يميز 
مجموعة عي بن علي ال كجوري انهم يسبقون 

منافسيهم بكل شيء. ومعروف أن تصاميم 
الدار تالقي إعجاب المرأة القطرية التي تفضل 

مجوهرات تتالعب باGلوان لذا تقدم الدار تركيبات 
لونية مختلفة، إضافة إلى حبها للفيروز والمرجان. 

مجوهرات





Leo Pizzo فن صناعة المجوهرات 
يعد اسم دار ليو بيزو مردافا للمجوهرات الفاخرة المصنوعة يدويا، ومعترفا بها 

كمرجع Qبداعات صائغي المجوهرات االيطاليين. اكتسبت شهرتها من قدراتها  
االبتكارية في مختلف مراحل اQنتاج، والحفاظ على التقنيات المتوارثة لصياغة 

المجوهرات. وهو ما أكسب العالمة حضورا واسعا في السوق العالمي.
وخصت المعرض بتشكيالت أنيقة وعصرية مثل مجموعة فينيسيا تزامنا مع افتتاح 

ليو بيزو لبوتيك جديد لها في فينسيا التي تضم روائع من اGساور والخواتم واقراط 
االذنين، ومجموعة butterflies التي تالقي إقباال واسعا في السوق القطري، 

إضافة إلى أطقم اGعراس.

اراف ريفيير سحر البساطة وا�ناقة 
تعتمد الدار اQيطالية الراقية على تحقيق التوزان المثالي بين االبتكار 
في التصميم والمواد المستخدمة في صياغة المجوهرات والمهارات 
الحرفية الرائعة التي تقف وراء هذه االبتكارات. ومن أكثر المجموعات 
التي ابدعتها الدار مجموعة «نود» التي يلتقي فيها نقاء التصاميم، 

كما لو أنها ابداعات راقصة والتي تتضمن اGساور والخواتم. وأهم ما 
يميز مجوهرات اراف ريفيير فضال عن جاذبيتها وتصميمها اGنيق المبدع، 

اشكالها الغير  تقليدية وسهولة ارتداء قطعها اGلماسية.

ط

،

مجوهرات

برولوغ.. تحف فنية فاخرة 
تشكيلة منتقاة من أثمن التحف المبتكرة، بتوقيع دار برولوغ الشهيرة في إنتاج 
تحف فنية فخمة تحاكي الطبيعة والعديد من الحضارات والثقافات. فمؤسس 
الدار ومبدعها بيدرو دي أرندا يحمل خبرة تتجاوز 40 عاما في صناعة المجوهرات 

الراقية، فهو يمزج بين اGناقة والتميز ونمط الحياة الفاخر .
كشف السيد كارلوس دي أراندا، مسؤول المبيعات والتسويق لدى «برولوغ» 

عن تشكيلة من أحدث ابتكارات الدار في المعرض هذا العام ومن بينها تحفة 
«صندوق النمرة» المستوحى من النمر اGسود وهو مشغول بحرفة يدوية 

بالغة من خشب اGرز.
ومن القطع التي تحقق نجاحا واسعا في قطر تحفة المها العربية، والسيوف، 

والعكاز، وأخرى من الخيول المستوحاة من تقاليد وأصول المنطقة العربية، 
مشغولة يدويا من الفضة الخالصة، البرونز والنحاس وجميعها مطلية بالذهب 
عيار 18 قيراطا. وبالتنسيق مع وكيلها الحصري ستقوم الدار بافتتاح بوتيك لها 

في الدوحة فستيفال سيتي قريبًا.
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مكيموتو ابداعات شديدة التميز 
شاركت ميكيموتو في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2019 
بعدما حظيت مؤخرا بدعوة للمشاركة في حدث أسبوع باريس للموضة 
اGخير والذي عرضت فيه تصاميم اGزياء الراقية لخريف وشتاء 2019. 

وخالل معرض الدوحة للمجوهرات كشفت عن تصاميم مجموعة «جيه 
دور روبون» التي لقيت إقباال واسعا خالل أسبوع باريس للموضة وتضم 

القطع ا�سرة عقودا وأقرطا ل|ذنين، إضافة إلى أساور متناغمة، تمزج دقة 
الخياطة الراقية وبريق صياغة المجوهرات. وتتدرج فيه Gلئ أكويا. والجدير 
بالذكر أن الدار ستفتح مجموعة بوتيك لها في دوحة فستيفال سيتي 

بالتنسيق مع علي بن علي الكجوري. 

«شامباال جولز» تجربة جديدة في التصاميم الكالسيكية
تحت مظلة علي بن علي الكجوري تعرض «شامباال جولز» قطعا فريدة من 

تشكيالتها المدهشة، ومن بينها إسوارة شامباال الكالسيكية أكثر القطع انتشارا 
والتي تتسم بأحجارها الفخمة وطريقة تصميمها المبتكرة، وتنظر تشكيالت 

وتصاميم «شامباال جولز» إلى أن المجوهرات الراقية ليست حكرا على النساء، 
أو على المناسبات الخاصة فبإمكان الرجال ارتداؤها كذلك. وتقدم شامباال 

خدمة التصاميم الخاصة.
وعن الميزة التي تنفرد بها تصاميم «شامباال جولز» الدنماركية أوضح كريستيان 

هيليغارد مدير عمليات شامباال جولز: «تصاميم الدار متمّيزة Gنها تتبع خطا 
خاصا بها ببصمة ابتكارية وغير تقليدية ومفعمة بروٍح شبابية وتجربة جديدة في 

التصاميم الكالسيكية». 

لورين شوارتز أناقة تناسب النجمات
أصبح من المعروف أن تصميمات لورين تجذب اهم 

النجوم وذلك بفضل تصاميمها الراقية فكانت البداية 
مع عارضة اGزياء السوبر موديل ايمان ومنها انتشرت إلى 

بقية المشاهير مثل اليزابيث تايلور، وقد صممت لورين 
عالمتها للمجوهرات بعد أن كانت تبحث عن ما يناسبها 

هي شخصيا Gنها أرادت الخروج من النمط الكالسيكي 
إلى آخر أكثر جراءة. وقد القت تصميمات لورين القبول 

في السوق القطري من خالل العمل مع علي بن علي ال 
كجوري وقد حققت مجموعة الكافيار مبيعات هامة خالل 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ومجموعات أخرى 

من اGحجار الملونة. 



مجوهرات الماجد... نفائس فخمة
عالمات فارقة وتصميم من وحي البيئة القطرية

تألقت مجوهرات الماجد بالنسخة السادسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات،  ويعتبر جناح الماجد أحد أهم ركائز 
المعرض بفضل عالماته الفارقة وبتصميمه المستوحى من البيئة القطرية ليضم تحت مظلته المجوهرات النفيسة والساعات 

الفخمة واللؤلؤ الطبيعي.

Hublot ساعة بيغ بانغ اونيكو رد ماجيك من
وّظفت العالمة السويسرية لصناعة الساعات مرّة جديدة خيالها الالمحدود لتحقيق سابقة 

عالمّية تختص بماّدة السيراميك. تجدر اQشارة إلى أّن هذا االختراع، المصّمم والمصّنع خصيًصا 
ل ببراءة اختراع. إنّه  لدى هوبلو، وتحديًدا في قسم اGبحاث والتطوير الخاص بالماركة، ُسجِّ
البتكار ُمبهر على ثالثة أصعدة، فالسيراميك الملّون الذي اخترعته هوبلو ُمبتكٌر من حيث 

الماّدة عينها ومن حيث عملّية التصنيع. 

هوبلو تُضفي ألوانًا قويّة على السيراميك 
توصل قسم البحث والتطوير بالتعاون مع مختبر علم المعادن والمواد في هوبلو إلى وصفة 

سحريّة تسمح بإنتاج سيراميك زاهي اGلوان، وهو أمٌر غير مسبوق في الصناعات التي تستخدم 
السيراميك Gغراض تقنّية وجمالّية. باQضافة إلى ذلك، حّسنت هوبلو جميع اQجراءات الالزمة Qنتاج 

كّل من مكّونات علبة الساعة من هذه الماّدة الممّيزة. أّما المّدة اQجمالّية التي استغرقها فريق 
هوبلو لهذا االكتشاف وتطويره من الفكرة اGولّية وصوًلا إلى مرحلة التصنيع، فكانت أربع سنوات.

مجوهرات



قامت الشركة المصنعة بجنيف بإثراء مجموعتها 
من ساعات اليد المعقدة للسيدات ومنح هذا 

الكرونوجراف – الذي تصبو إليه النساء المميزة - 
مظهرا جديدا تماما. تم استبدال الغالف المصمم 
على شكل وسادة بغالف دائري أنيق من الذهب 

الوردي بقطر 38 مم، حيث اQطار حول زجاج 
الساعة مرصع بعدد 72 حجر ماس. يتم التأكيد 

على تصميمها اGنيق الخالص من خالل التفاصيل 
الدقيقة ذات المظهر العتيق مثل عروات السوار 

المنحنية أو المزينة بحفر طولي دقيق، وضاغطات 
الكرونوجراف المستديرة ذات نقش جلوشا المنفذ 
يدويا، و الصندوق الزجاجي من كريستال الياقوت 

المحدب بنعومة. كما تمتاز هذه الساعة ذات 
الميناء الفضي من اGوبالين بتصميمها المعاصر 

مع الجمال الكالسيكي. تحمل عقارب ساعات 
ودقائق بريجو منحوتة بدقة من الذهب الوردي، 
واسلوب العرض الذي يجعلها مقروءة بشكل 
واضح. يعبر مقياس بلسمتر (مقياس النبض) 

لساعة الكود الجديد 250R-001/7150 عن كل 
االحترام والتقدير لتقاليد الكرونوجراف الكالسيكية.

Patek Philippe 
تطلق كرونوجراف نسائيا جديدا
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بالتعاون مع و كيلها  الحصري مجوهرات الماجد
 تاغ هوير تحتفل بالذكرى الخمسين على إطالق ساعتها موناكو

وفي هذا السياق، عّلقْت كاثرين إيبرلي-
ديفاو، مديرة التراث في شركة تاغ هوير: 
«يُسعدنا أن نشارك في معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات الشهير للعام 
السادس عشر على التوالي، وبالتعاون 
مع شريكنا الموثوق مجموعة الماجد 

ليس فقط كي نعرض لكم التاريخ 
الغني الذي تتفرّد به تاغ هوير، ولكن 

احتفاًء بالذكرى الخمسين لساعة 
موناكو الشهيرة. وفي الواقع، تتمّيز 

تاغ هوير بإرث فريد من نوعه في عالم 
الساعات، ونحن فخورون بقدرتنا على 

مشاركة هذا اQرث مع جامعي وعّشاق 
الساعات على حد سواء». ومن أبرز 

الساعات الرئيسية المعروضة نذكر:

 1969 Heuer Monaco 
Chronomatic Calibre 11

 أُطلقْت ساعة موناكو في وقت
 متزامن في جنيف ونيويورك، في

 الثالث من مارس عام 1969. وكانت
 أول ساعة آلية كرونوغراف مربعة
 الشكل ومقاومة للماء في تاريخ

 صناعة الساعات السويسرية، كما
 أصبحْت أيقونة بعد ما قام نجم

 هوليوود، ستيف ماكوين، بارتداء
 Le Mans النسخة الزرقاء في فيلم

.في عام 1971

 1975 Heuer Monaco
ساعة كرونوغراف يدوية اللف من 

مجموعة موناكو، تعمل بواسطة 
Valjoux 7740. أُطلقْت في عام 

1975 بهذا اQصدار، وتأتي المجموعة 
مع علبة فوالذية وميناء ساعة أزرق أو 
رمادي داكن. ومع ذلك، فإن النسخة 

اGكثر رواجًا هي النسخة السوداء 
الكاملة، والمعروفة لدى جامعي 

 The) «الساعات باسم «ذا دارك لورد
.(Dark Lord

  2004 Heuer Monaco V4
أُطلقْت ساعة V4 في عام 2004، 

وُسمّيت بهذا االسم نظراً لشكل حرف 
V الذي يحمل اGسطوانات اGربعة 

المرّكبة على محامل الكريات، حيث 
ًُصّممْت لتبدو وكأنها أسطوانات 

لمحرك سيارة فورموال 1. وفي الواقع، ال 
يتحرّك محرك الحزام بالطريقة المعتادة، 

وهو يُمّثل حتى اليوم رمزاً لرغبة تاغ 
هوير المستمرة في االبتكار والتفرّد عن 

ا�خرين في هذا المجال.

1972 Heuer Carrera Pilot
تتمّيز الساعة ا�لية بعلبتها المصنوعة 

من الذهب اGصفر عيار 18 قيراطا، 
وتشتهر باسم ساعة بايلوت. وكان 
جاك هوير قد أهدى ساعة من هذا 

الطراز لكل سائقي فيراري اGسطوريين 
من أمثال روني بيترسون في عام 

1972، حيث نقش أسماءهم وفصيلة 
دمهم على الغطاء الخلفي.

تفتخر تاغ هوير، العالمة السويسرية الرائدة في صناعة الساعات، بتقديم «معرض ذكرى السنة الخمسين لساعة تاغ هوير 
موناكو» بشكل حصري في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2019 واالحتفال بساعة موناكو ا�يقونية الشهيرة، التي 

تميزت بتصميمها الفريد وتقنيتها الرائدة. 

مجوهرات





مجوهرات المفتاح... فخامة وإبداع
نجاح وتألق بالنسخة السادسة عشرة

نجحت مجوهرات المفتاح في النسخة السادسة عشرة لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات في استقطاب أسماء 
المعة في عالم المجوهرات، و استيعاب أذواق العمالء وزوار المعرض. فقد عرض جناح المفتاح مجموعات متميزة من 
أطقم اللؤلؤ الطبيعي والمجوهرات التي تجمع في تصميماتها ما بين الكالسيكية والعصرية، ناهيك عن التشكيلة 

الواسعة �فضل الساعات السويسرية مما وفر خيارات متعددة أرضت أذواق المواطنين والمقيمين على حد سواء. 
وقد رحبت «مجوهرات المفتاح» هذا العام بالزوار في جناحها بمعرض قطر 2019 الذي إمتد على مساحة 1188 مترا 

بتصميمه المتميز، حيث أخذتهم في رحلة فريدة من ا�ناقة المستوحاة من التراث القطري عبر تشكيلة جديدة وفريدة 
من المجوهرات والساعات من أشهر العالمات التجارية مثل مجوهرات «Arzano» التي تالقي إقباال كبيرا وتستوعب ذوق 
المرأة القطرية، ومجوهرات linda bella وJewel Tech الجديدة والتي تعرض �ول مرة عبر مجوهرات المفتاح، با?ضافة 

Ebel،Chronoswiss،Charriol،Sarcar ، Century Movado إلى ساعات
ومن الماركات العالمية التي تألقت ولمعت بجناح المفتاح:

مجوهرات

السيد عبدا} المفتاح - نائب رئيس مجلس إدارة مجوهرات المفتاحالسيد عبدالرحمن المفتاح - رئيس مجلس إدارة مجوهرات المفتاح



SJ مجوهرات سوليتير
تركز  مجوهرات سوليتير JS  على اGلماس 

والسوليتير واGساور الماسية  بأشكال 
وألوان مختلفة   منها الدائري واGلماس 

اGصفر وغيرها الكثير، هذا وتركز الدار أيضًا 
على التصميمات العصرية التي تعكس 

طابعي اGنوثة والبساطة، خاصة فيما 
يتعلق بمجموعات العرائس. 

ساعات ساركار
استطاعت دار الساعات العريقة ساركار أن 
تكتسب ثقة المشاهير، التي تحرص على 

اقتناء قطعها النادرة ذات التصميمات 
المتفردة. واليوم نرى ساركار حاضرة بقوة في 

أهم اGسواق العالمية والمحلية.
يذكر أن دار ساركار تأسست في عام 1948، 

ومازالت حتى ا�ن على فلسفتها العريقة التي 
تأسست عليها والتي تدمج بين آخر التقنيات 
الحديثة مع خبرة ومهارة الساعاتيين الكبيرة. 

Jamila/ March 2019



مجوهرات

جاك دو بوشرون
مرحة، وعفوية، وجريئة، ومستقلة. هذه بعض مزايا مجموعة «جاك دو بوشرون» 

التي تفتح فصًال جديداً في تاريخ دار بوشرون من خالل إعادة ابتكار طريقة ارتداء 
المجوهرات.

سرّها؟ سلك ذهبي مغلق بمشبك مزخرف من الذهب الخالص أو مرصع جزئيًا 
باGلماس، وُمخفيًا رابطًا سريًا مستوحى من هذا المزيج الغامض. «جاك دو 

بوشرون» ليس فقط سواراً. فسواء كان من الذهب اGصفر أو اGبيض، محيطًا 
بالمعصم مرة واحدة أو ثالث أو ست، أو كان بمفرده أو مع مجموعة أخرى، يبرز 

السوار السلكي من مجموعة جاك ليكشف عن مزاجِك. يمكن ارتداؤه حول 
العنق، حول المعصم أو لتزيين الشعر أو حتى Qظهار الخصر الجميل. القرار يعود 

لِك، الرتدائه بالطريقة التي تحبينها!.

ن

يعود  قرار

جناح بوشرون وأهم االبتكارات 
عرضت دار بوشرون ضمن جناح فيفتي ون إيست قطعا فريدة 

من المجوهرات والساعات ضمن مساحة ١١٠ أقدام مربعة مصممة 
بأسلوب بوشرون المميز واGنيق، حيث قّدمت بوشرون هذا العام 
ابتكاراتها من المجوهرات اGيقونية والفاخرة لتروي حكاية جديدة 

في تاريخ دار بوشرون عبر إعادة ابتكار طريقة ارتداء المجوهرات.

مجموعة العرائس
Gكثر من ١٦٠ عامًا، خّصت بوشرون العرائس بأطقم راقية بلمسة اGناقة الباريسية. 

وخالل هذا العام تنفرد بوشرون بمجموعة ماسات مرصوصة بعناية على حلقة 
الخواتم، ويمكن مزج السوليتير التقليدي أو تنسيقه مع قطع اخرى مختلفة.

تحت مظلة فيفتي ون إيست

 «بوشرون» تشارك في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
أسرت «بوشرون» الزّوار في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من خالل مشاركتها 

في الدورة الجارية، ويعّد هذا المعرض ا�كبر وا�فخم على مستوى الشرق ا�وسط، حيث 
استطاع منذ دورته ا�ولى أن يمنح دور المجوهرات الدولية والمحلية إمكانية عرض 

تشكيالت المجوهرات الراقية للزوار وهواة جمع المقتنيات الثمينة من جميع دول الشرق 
ا�وسط. 

وفي هذا الصدد علّقت السيدة هيلين بولي-دوكان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 
إدارة بوشرون، قائلة: «نحن سعداء جدا بالمشاركة مرة أخرى هذا العام في معرض 

الدوحة للساعات والمجوهرات. فالمعرض يعّد فرصة مهمة لدار بوشرون لتوثيق عالقتها 
مع عمالئها من عشاق المجوهرات والساعات»، وأضافت: «تعتبر قطر سوقا مهما للدار، 

ويسرنا أن نشهد النمو االستثنائي والثابت مع شركائنا في فيفتي ون إيست. لدى 
عمالئنا القطريين ذوي الذوق الرفيع والشغف الجميل بالمجوهرات الراقية، فهم على 

دراية تامة بابتكاراتنا وحرفيتنا وتاريخنا وهويتنا كعالمة تجارية عريقة وعالية المستوى».
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كوتور
إن جميع سمات الفن 

والحرية في دار بوشرون 
للمجوهرات تجد 

تعبيرها في مكان ما 
بين عالم اGزياء الراقية 
والمجوهرات الفاخرة، 

وهذه القطعة من 
المجوهرات المصنعة 

يدويًا يمكن ارتداؤها 
بأساليب مختلفة، وفق 

ما يرتئي له مزاجِك، 
سواء أردِت أن تلّفيه حول 
عنقِك، أو تتركيه منسدًال 
على كتفيِك أو تزيّني به 

شعرِك.

ناتور تريومفونت 
تَعّد تشكيلة «ناتور تريومفونت» 

أي «انتصار الطبيعة» تكريًما لجمال 
الطبيعة أّوًال، والذي اتّخذت دار 

بوشرون من تنّوعه وجماله المثالي 
وثرائه الرمزي مصدر إلهاٍم ال ينضب 

Qبتكاراتها، ولروح اQبداع داخل 
الدار ثانًيا، والذي لم يتوان ُمطلًقا 

عن تحّدي قواعد الصناعة وإحداث 
الدهشة بجرأته. 

أنيمو دو كولكسيون 
ظبية، عصفور، أم أفعى.. هناك 

ثالثة خواتم جديدة في الخزنة 
المتنوعة والرائعة التي بدأتها دار 
بوشرون في عام ١٨٥٨. مجموعة 

حيوانات يبدو وأنها 
بُعثت إلى الحياة أمام 

أعيننا، على شكل 
حلقات أو ملتوية بدقة 
متناهية على حلقتها. 

ثالث قطع استثنائية 
غير اعتيادية تعكس 

خبرات الصائغ الذي حفر 
وصقل اGحجار ليعطي  

هذه القطع حجمها 
المتوازن وحركتها. 

Ja ila/ Mar

سيربون بويم
في عام ١٩٦٨ أنتج مشغل بوشرون مجموعة

 سيربون بويم، وهي تعبير حّسي عن اGفعى الساحرة. 
رأسها عبارة عن قطرة من الذهب مرصعة باGلماس، 

وجسمها الرشيق تطارده حراشف مصنوعة من الذهب، 
وتحمل سلسلة ملتوية بأناقة: أصبحت رموزها هذه سريعًا 
أيقونية وكالسيكية. بعد خمسين عامًا، كسرت سيربون 

بويم المعتاد وتحررت  لتنضح ببعض المرح والحيوية فتعّبر 
عن الحريات حيث  تعتمد المزيد من اGلوان مع المحافظة 

على الشعور  بالغموض والتمرد. تضم المجموعة ا�ن 
التركواز والالزورد  وأم اللؤلؤ، كما أن الساعات في هذه 

المجموعة قد حملت إضافًة جديدًة مع سوار ذهبي مرّصع 
باGلماس أو أم اللؤلؤ،  أو حتى حجر كريم مشّع يلّف حول 

الميناء المصنوع من المالكيت أو الالزورد.

كاتر
ماذا لو أصبحت اGربعة 

تساوي ثالثة؟ لقد تم اعتماد 
رموز مجموعة كاتر اGيقونية 

وإعادة توجيهها إلى خاتم 
راديينت من ثالث حلقات. 

بالذهب اGصفر، هذه النسخة 
اGحادية اللون تضم حلقة 

دوبل غودرون (رمز الحب 
الذي يجمع فريدريك بوشرون 

وزوجته غابرييل)، مع حلقة 
كلو دو باري (رمز يعكس 

حصى ساحة فاندوم)، مع 
حلقة غروغران (إشارة إلى 

اGزياء 
الباريسية الراقية وأسرة 

بوشرون وعملها في 
الخياطة في الماضي). 

Qكتشاف آخر إبتكارات بوشرون، يرجى زيارة بوتيك العالمة في الجونا مول.ّ



الصالون ا�زرق... أحدث روائع الساعات والمجوهرات
شارك «الصالون ا�زرق» بنجاح في النسخة السادسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، حيث قدم للزوار تجربة 

 Bovet،و ،Korloffو ،MB&Fو - «Breitling» عالمية فاخرة، شملت أحدث ا?صدارات الفخمة والمبتكرة من دور الساعات
Zenith، Ressence، Manufacture Royal با?ضافة إلى ا?صدار الجديد   UR105- CT Kryptonite من URWERK ذات 
مؤشر القمر الصناعي التجريبي، هذا ا?صدار الذي تم استلهامه من الساعات الليلية في القرن السابع عشر، والتي صنعها 

الشقيقان «كامباني».

مجوهرات

«MB& F» تكشف عن «محرك نفاث حول المعصم»
عادت العالمة السويسرية الفاخرة MB & F إلى اGضواء من خالل 
 Horological Machine N ° 9 الكشف عن ساعتها الجديدة

المستوحاة من تصاميم منتصف القرن في عالم السيارات 
والطيران، وهي تشبه محرًكا نفاًثا صغيًرا على معصمك، مع علبة 

تيتانيوم معقدة، تمزج اللمسات النهائية المصقولة والساتان، 
التي تخفي لًفا يدوًيا.

ويفخر الصالون اGزرق بعرض 
إصدارات الدار الفرنسية 

«كورلوف» في جناحه الذي 
تألق بإطاللة جديدة في 
أجواء من الفخامة التي 
ضمنت للعميل التميز 

واالستقاللية.

عالم Korloff Paris الثمين
قدمت «كورلوف» مجموعة 

واسعة من التصميمات الرائعة 
التي لبت مختلف اGذواق 

وتنوعت ما بين التصاميم 
الكالسيكية إلى المعاصرة.



ساعة Zenith Defy El Primero 21 الرائدة

 Breitling Premier تعد مجموعة
اسما له أهمية خاصة بالنسبة إلى 

العالمة التجارية للساعة اGنيقة، ففي 
أربعينيات القرن العشرين، قدمت بريتلنغ 
مجموعتها اGولى من الساعات اGنيقة، 

والتي كان يتم التعرف عليها 
من خالل أسلوبها العصري 

المواكب Gحدث صيحات 
الموضة.

 وتجمــع مجموعــة 
 Breitling Premier

أعلــى معاييــر اGناقة، 
الجودة واGداء 

والتصميــم الخالد 
كســمات جديــرة بإرث هذه 

العالمــة التجارية.

 Breitling تقــدم المجموعــة الجديــدة
Premier خمســة نمــاذج متميــزة، 

تعكــس التــراث ورمــوز التصميــم التاريخي 
للــدار كمــا تعبــر عــن الذوق الحضري 

والشــغف بالتميز.
بريتلنغ مت
اGنيقة، ت

ا

الحضري الذوق عــن تعبــر كمــا للــدار
بالتميز. والشــغف

ng Premier مجموعة تعد
بالنسبة خاصة أهمية له اسما
اGنيق للساعة التجارية العالمة

ق العشرين، القرن أربعينيات
اGولى مجموعتها

ا يتم كان والتي
أسلوبه خالل من
Gحدث المواكب

الموضة.
مجموعــة وتجمــع
ling Premier
اGنا معاييــر أعلــى

واGداء الجودة
الخالد والتصميــم

جديــرة كســمات
التجارية. العالمــة

قدم العشرين،
الساعا من ى
عليها التعرف

العصري ها
صيحات

ة
Breitl

اقة،

لد
هذه بإرث

Breitling Premier أحدث إصدارات «بريتلنغ» 

 Zenith Defy El Primero 21 مع إطالق الساعة الجديدة
أذهلت Zenith العالم بتحفة فنية أخرى. بوصفها صياغة 

جديدة لدقة وموثوقية الكرونومتر،  التي تعد تجسيدا حقيقيا 
لروح االبتكار، التي تميزت بها Zenith على مدار ال 150 سنة 

الماضية.
تمثل ساعة Zenith Defy El Primero 21 نقلة نوعية من 
حيث اGداء والتصميم الميكانيكي. وهي بذلك تنافس نفسها 

فقط. وتتمتع آلية الحركة، التي تمت ترقيتها حديثا، في هذه 

 A/H360,000.50 التحفة الفنية الفريدة من نوعها بتردد يبلغ
(هرتز)، وهو ما يزيد بمقدار 10 مرات عن سلفها الشهيرة

 El Primero، وذلك بفضل توفيرها لدقة تقدر بقيمة 100 /1 
ثانية. وتبرز الشاشة ذات التصميم الرائع تأثير هذا التردد المذهل: 

فاQطار الداخلي يزدان بتدريج من1 إلى 100يدور حوله عقرب 
الثواني بسرعة البرق تقدر بدورة في الثانية، ليقدم تأثيرا بصريا 

غير مسبوق وتجربة زمنية متفردة لسعيد الحظ، الذي يرتدي هذه 
الساعة الفريدة من نوعها.

Jamila/ March 2019



   جمال العدواني 
يستعد النجم الكويتي طارق العلي هذه الفترة لبدء تصوير أولى حلقات المسلسل التلفزيوني الجديد والذي سيعرض في 
شهر رمضان حيث يحرص العلي على التواجد في موسم رمضان من خالل عمل درامي بعد ما حقق نجاحا مميزًا في السينما 

والمسرح وا?ذاعة . 

نجوم

«ساعة زمن».. مغامرة وتشويق

طارق العلي يصطدم بصخرة القدر والحظ العاثر

هـذا الموسـم زاخـر فنيا بدليل 
تـواجدك في تجارب فنية مـتعددة 

حدثنا عنها أكثر ؟
اعتبر حالي محظوظًا هذا العام بعد ما 

خضت اكثر من تجربة فنية حققت صدى 
طيبًا لدى الجمهور وهذا بفضل ربي 

وباختياراتي الجيدة للمشاركة في مثل 
هذه اGعمال الفنية سواء كانت على 

مستوى السينما أو التلفزيون أو المسرح 
أو حتى اQذاعة، فالتنوع مطلوب حتى 

تقدم حالك بشكل مختلف ومتجدد 
لجمهورك .

قبل ما نتطرق إلى فيلمك 
الســينمائي الجديد دعنا نسألك عن 

سر نجاحك المستمر  ؟
أكيــد نجاحــات  أعمالي  المســرحية لم 

تــأِت  مــن فــراغ، إال بعد جهد ومثابرة 
وتقديــم مواضيــع وقضايا اجتماعية 

تهــم كل بيــت، حيــث نقدمها بطريقة 
كوميديــة يتقبلهــا كل الناس، فأنا 

� الحمــد كل مســرحية أقدمها 
تكون طوال الموســم ولمدة عام 

تقريبــا وتكــون دائما في حالة من 
التجــدد،  فاليوم عندي مســرحيتي 

«هــال بالخميس» بمشــاركة العديد من 
النجوم الشــباب على ســبيل المثال 

ســعود الشــويعي، وخالد المظفر، 
وســلطان العلي، ومشــاري المجيبل، 

وحميــد البلوشــي، وأحمد البارود، وأحمد 
التمــار، ومحمد خالد، وشــمالن المجيبل، 

وشــيماء قمبــر، وعذاري الزامل، وعبد 
الرحمــن الهزيــم، وعادل خليفة، ومن 

تأليــف أيمن الحبيل، وإخراج مشــاري 
المجيبــل, مازلنــا متواصلين بتقديم 

عروصنــا كل اســبوع , إضافة إلى جولة 
خليجيــة فــي أكثر مــن بلد خليجي .



كيف وجدت أصداء فيلمك 
السينمائي ساعة زمن ؟ وحدثنا أكثر 

عن قصته ؟
بصراحة مازلت أترقب ردود فعل الجمهور 

حول فيلم ساعة زمن، لغاية هذه اللحظة 
اسعدتني كثيرا، فالعمل تدور أحداثه في 

قالب إنساني، حول شخص كان يظن 
أن الحياة تسير على هواه، وأنه يستطيع 

أن يحسم كل شيء في ساعة زمان، 
قبل أن يصطدم بصخرة القدر والحظ 

العاثر، ليدخل مغامرة محفوفة بالشقاء 
والمعاناة، وأمور لم تكن في الحسبان، 

فالعمل ال يخلو من المغامرة والتشويق.

هذا أول فيلم سينمائي تقدمه خارج 
شركتك الفنية؟

تعودت دائما على أال أقدم أعماال فنية ما 
لم تكن من إنتاجي، كما حرصت على 
المشاركة مع أسماء مميزة سواء في 

السينما أو المسرح أوالتلفزيون أو اQذاعة،  
لكن امانًة النص أغراني للمشاركة 

وشدني أكثر ابداعات المخرج رمضان 
خسروه، Gنه مغامر وأنا أحب المغامرة، 

إذ ال يهمني تاريخ من أعمل معه، بل إن 
المهم عندي هو ماذا قدم هذا المخرج 

حتى استطاع أن يخرجني من إطار 
الكوميديا إلى إطار التراجيديا , فأنا من 

خالل مطبوعتكم أود أن أشكر الشيخة 

انتصار سالم العلي والفرقة السينمائية 
اGولى لدعمهم الكبير للفيلم حتى 
ظهر بهذا الشكل الجميل والمميز. 

معروف عنك حب الخروج عن النص 
فماذا عن السينما ؟

طبعا السينما تختلف عن المسرح، وأنا 
لست فنانا غير منضبط  كي ال ألتزم 

بالنص، ولكن هذا ال يعني أنه ال تدور 
بعض النقاشات بين الفنان والمخرج 
والكاتب في البروفات، لوضع بعض 

اللمسات على النص قبل الظهور 
بصيغته النهائية، لكن أعترف أنا سلمت 

نفسي للمخرج وهو أظهرني بهذا 
الشكل .

ما الذي تسعى لتقديمه مستقبال ؟
إننا نتطلع إلى تقديم فيلم يضيف إلى 

رصيد السينما الكويتية، وال تقف سلسلة  
االفالم الكويتية عند حد معين.

ما هي أمنياتك لفيلمك الجديد ؟
أتمنــى  أن تمتلــئ الســينما ليس 

فقــط بالجمهــور المحــب لطارق، بل 
بالمحبيــن والداعميــن Gبنــاء الكويت  

، لــدي مجموعــة أفــالم قدمتها القت 
نجاحًا، وأتطلع Gن يشــكل ســاعة زمن 
إضافــة إلــى رصيــدي، وأتمنى أن تترك 

الســينما الكويتيــة أثراعنــد الجمهور 
Gنها بذلك تســتطيع المنافســة, 

ونطمــح أن يأخــذ  الفيلــم حقــه في قطر  
والخليــج من العرض.

تكاد تكون  المنتج المسرحي 
الوحـيد الذي يقدم في كل موسم 

مواهب جديدة
  أســعد عندما أشــاهد نجاحاتهم وأتمنى 

لهم التوفيق، هناك من اســتقل منهم 
وأخــذ منحــى اQنتاج وهذا حقهم وال 
شــك أن حديثهم عن تجربتهم في 

مســرح طارق تسعدني على المستوى 
الشــخصي، فالمجال الفني مفتوح 

للجميــع والجيــد الذي يفرض حاله .

متى سنراك في الدراما الرمضانية ؟
أستعد لبدء تصوير  أول  مسلسل درامي 

بمشاركة العديد من النجوم سيقدم 
خالل شهر رمضان , فأنا احرص  كثيرا على 
لقاء جمهوري خالل هذا الشهر الفضيل . 

هل سنراك مقدم برامج مسابقات 
هـذا الموسم ؟

ال أنا سعدت بخوض التجربة على مدى 
عامين مع تلفزيون بلدي الكويت طارق 

مول وحاليا ال توجد النية لتكرارها في  
الوقت الحالي .
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   حوار: أشرف ياسين 
منذ 19 عاما بدأت المطربة اللبنانية نيللي مقدسي مشوارها مع الغناء، واختارت أن تغرد ببصمة ولون غنائي خاص، ومثلما تعشق 

ترويض الخيول الجامحة، فقد طوعت الكلمة الجديدة واللحن المبتكر، لتقدمها في أربعة البومات غنائية، «أنا إيه»، «أهلي عرب»، 
«شوق العين»، و«أوف أوف»، تخللهم بعض ا�غاني «السنجل» التي أثارت جدال، وحققت نجاحا مثل «مافيش رجالة»، و«كنت أتمنى»، 

و«هال هال» التي شاهدها الماليين، لتواصل رحلة النجاح كمطربة، وكإنسانة ترى برغم أناقتها المبهرة أن جمال الروح ينتصر دائما، 
يراودها حلمان بالعمل في المسرح االستعراضي، وإنشاء دار للمسنين با?ضافة إلى حلم ا�مومة. ال تجد متعتها إال في سماع صوت 

فيروز، وزيارة ديزني الند! وبين ا�حالم والواقع كان حوارنا التالي معها.

نيللي مقدسي:
سر رشاقتي أنني آكل �عيش وال أعيش nكل 

نجوم





متى يتحقق حلمك في الغناء على 
مسرح استعراضي كبير؟

عندما يحين الوقت المناسب، فكل 
شيء بأوانه شريطة أن أقدم قيمة 

فنية سامية تسمو باGرواح، وهي رسالة 
الفن الراقي دائما.

تحلمين بإنشاء مأوى للمسنين فأي 
ريح طيبة جعلتك تفكرين في هذا 

العمل؟
كبار السن والمسنون هم نقطة 

ضعفي، وأشعر باGلم والحزن عندما 
أشاهد شخصا مسنا ملقى به وحيدا 

يعاني اGمرّين ومرارة الحرمان من 
الحنان في دار للمسنين، يشتري الحب 
بالعذاب، وكأننا نسجنه بالحياة سواء 

كان بال أهل أو أن أبناءه ألقوا به 
في أتون العذاب، عندئذ كل دموع 
العالم ال تكفي حزنا على ما قدموا 

حياتهم Gبنائهم، ولم يجدوا إال الجحود 
والنكران من فلذة أكبادهم بدال من أن 

يخفضوا لهم جناح الذل من الرحمة 
«يا عيب الشوم»، ومن ثم أحلم 

بإنشاء دار لهم يكون جدرانها الحنان 
وطعامها الرأفة والرحمة، وأتمنى أن 

أحقق ذلك الحلم يوما ما.

 واضح أنك متصالحة مع نفسك فما 
أهم مميزاتك وعيوبك؟

قلبي طيب وصاٍف وأحاول أال أسيء 

لآلخرين، ولكني أكره من يستفزني 
ويكون رد فعلي قاسيا عليه، Gن كرامتي 
خط أحمر وقد أتحول لوحش كاسر إذا ما 

حاول أحدهم المساس بها.

أال ترين أن أغنية «مافيش رجالة» 
تحمل إساءة بالغة للجنس اnخر؟

اGغنيــة تتحــدث عن بعض أشــباه 
الرجــال الذيــن يعاملــون المــرأة بعنف 
ووحشــية، تصل حد اQيذاء الجســدي 
والمعنــوي بــال وازع مــن ضميــر وهي 
نمــاذج ل|ســف موجودة فــي عالمنا 
العربــي، وأتمنــى أن تختفــي تمامــا، 

وهــذا ال يمنــع وجــود نمــاذج من 
الرجــال يقــدرون المــرأة ويحترمونها 

ويعاملونهــا، باحتــرام، فهــي اGم 
والشــقيقة والزوجــة واالبنــة ولوالها 

مــا كان فــي الدنيــا وال إنســان، وهؤالء 
أرفــع لهــم القبعــة وأقدرهــم وأحترمهم.

أال تشتاقين لحلم ا�مومة؟
ليس هناك امرأة ال تتمنى اQنجاب 

ومثلهن أحلم بالزواج واGمومة، ولكن 
عندما أجد الشخص المناسب الذي 

يحترم عقلي ويحتوي قلبي.

في رأيك ما هو مفتاح الوصول 
لقلب الرجل؟

 العقل أحيانا والمعدة في أوقات 
أخرى، وهناك رجال قلوبهم مغلقة ال 

طريق إليهم وقانا ا� شرهم.

من تقصدين بهؤالء؟
بعض كارهي أنفسهم وهؤالء تنطبق 

عليهم أغنية «مافيش رجالة».
 

لماذا تأخر إصدار أغنية «مافيش رجالة» 
عاما كامال بعد طرح «كنت أتمنى»؟
Gني أنتظر وأتأمل وأدقق كثيرا قبل 
تقديم أي أغنية إال إذا كانت جيدة، 
وتحمل فكرا جديدا ورؤية مختلفة، 

وتغرد خارج سرب اGغاني التقليدية 
الموجودة على الساحة فأنا أؤمن 

أن الجنين يحتاج تسعة أشهر كاملة 
ليولد كامل النمو وليس مشوها، 
وهو نفس الحال بالنسبة للغناء، 

ولكني سأحرص على أال تطول الفترة 
بين أغنية وأخرى.

هل هذا سبب ا?سراع في طرح 
أغنية «هال هال» التي حققت نجاحا 

كبيرا؟
لم أتعمد طرحها بسرعة ولكن عندما 

اكتملت الكلمة واللحن أصدرتها 
بطريقة الفيديو كليب، وقمت 

بتصويرها في تركيا، وطرحتها على 
قناتي الرسمية باليوتيوب لتحقق 

نسبة مشاهدة تجاوزت ثالثة ماليين، 
والعدد في تزايد، وهي كلمات الشاعر 

اللبناني مازن طاهر وألحان أوفيديا 
مارين.

نجوم

كبار السن نقطة 
ضعفي وأحلم 

بإنشاء دار  للمسنين

نجوم



كيف نجحت في الخروج من شرنقة التشابه 
الذي يغطي سماء الطرب حاليا؟

بإصراري على رفض تقديم أغاني تقليدية، وهو 
ما حرصت عليه منذ اللحظة اGولى التي شاركت 

فيها ببرنامج كأس النجوم، كما أنني أسعى دائما 
لالبتكار وتقديم اGفكار المجنونة، فالفنون جنون 

كما يقولون.
 

وهل رحلة البحث عن التميز هي التي دفعتك 
?صدار أربعة ألبومات غنائية فقط منذ بدايتك 

عام 1998؟
كما ذكرت العبرة بالكيف وليست بالكم، 

وألبوماتي اGربعة وسام على صدري.

ظهرت كأميرة محاربة في كليب «كنت 
أتمنى» فهل أنت محاربة أيضا في حياتك 

الخاصة؟
أنا مسالمة جدا، قد أتحول إلى محاربة كما ذكرت 
من قبل للدفاع عن نفسي مثلما ترغمنا الظروف 

أحيانا، وقد أشهر سيفي في وجوه اGعداء.
 

ولماذا أشهرت سيفك في وجوه من زعموا انك 
قلدت المطربة العالمية تايلور سويفت في 

«كنت أتمنى»؟
لم أشهر سيفي ولكني وضحت لهم أن 

اتهاماتهم باطلة، Gن الكليبين صدرا في نفس 
الوقت تقريبا، توارد الخواطر وارد جدا ولذا ال أقبل 

االنتقادات غير المهنية.
 

وبعد السيف بال شك قدمت الورود لمن منحك 
جائزة «ماستر غيت» عن كليب «كنت أتمنى» 

أليس كذلك؟
نعم.. فالجائزة والنجاح الذي حققته على مواقع 
التواصل االجتماعي منحني طاقة جبارة لتحقيق 

مزيد من النجاح وإرضاء جمهوري.

هل تميز المخرجة رندة العلم هو الذي دفعك 
للتعاون معها أكثر من مرة؟

بالفعل.. قدمت معها أغنيات «يا نار ناري» 
و«محتاجة ليك» و«كنت أتمنى»، وبيننا كيمياء 

فنية مشتركة جعلتها تقدمني برؤية مختلفة، وغير 
تقليدية من خالل كليباتي.

 
ولماذا تشابه تقديمك لعدد من ا�غاني غزال 

في العيون؟
ليس هناك تشابه، ومنذ تغزل الشاعر ابن زيدون 

قائال: إن اGعين التي في طرفها حور قتلننا ثم لم 
يحيين قتالنا، يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به وهن 
أضعف خلق ا� أركانا، وحتى ا�ن والجميع يغنون 

للعيون، وأنا شخصيا أرى أنها أصدق لغة للتعبير.
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شؤون المرأة

 إعداد/ أمل كمال

يحتفي العالم كل عام بإنجازات المرأة وإسهاماتها العظيمة في كاّفة مناحي الحياة، وقد أقر يومًا رسميًا 
مكرسًا للتنويه إلى دور المرأة في المجتمع وأهميته والذي يوافق الثامن من شهر مارس كل عام، با?ضافة 
إلى ا?قرار بحقوقها والتأكيد على أهمية تعزيز قيم المساواة بين الجنسين، وقد احتفلت العديد من الدول 

ا�وروبية بيوم المرأة العالمي عام 1911، ومنها الدنمارك، والنمسا، وسويسرا، وألمانيا.

يوم المرأة العالمي
إقرار  بحقوقها..  واحتفاء  بإسهاماتها

تاريخ يوم المرأة 
شهد عام 1856م خروج آالف النساء 
لالحتجاج في شوارع مدينة نيويورك 
على الظروف الالإنسانية التي كن 

يجبرن على العمل تحتها، وقد عملت 
الشرطة على تفريق المظاهرات، 

بالرغم من ذلك نجحت المسيرة في 

دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح 
مشكلة المرأة العاملة على جداول 

اGعمال اليومية، لتبرز كقضية ملحة 
البد من النظر فيها.

وتكرر هذا المشهد في 8 مارس 
1908 حيث عادت ا�الف من عامالت 
النسيج للتظاهر من جديد في شوارع 

نيويورك، وهذه المرة تظاهرن وهن 

يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، 
في إطار رمزي لحركتهن االحتجاجية؛ 

وكانت تلك المسيرة قد طالبت 
بتخفيض ساعات العمل ووقف 

تشغيل اGطفال ومنح النساء حق 
االقتراع. وفيما ترمز الوردة إلى الحب 
والتعاطف والمساواة فإن الخبز يرمز 

إلى حق العمل والمساواة.



1909 أول احتفالية
بعد مرور عام من اليوم نفسه، كان 

االحتفال اGول بالمناسبة تخليدا 
لتلك االحتجاجات النسوية وذلك في 

8 مارس 1909، ومن ثم توسعت 
الحركة إلى أوروبا إلى أن تم تبني 

اليوم على الصعيد العالمي بعد أن 
وجدت التجربة صدى داخل أميركا.

1977 االعتماد ا�ممي
على المستوى الرسمي وعلى 

الصعيد العالمي فإن منظمة اGمم 
المتحدة اعتمدت اليوم العالمي 

للمرأة Gول مرة سنة 1977 ليتحول 
هذا التاريخ إلى رمز لنضال المرأة 

وحقوقها يحتفل به سنويا.

فعاليات يوم المرأة العالمي
 من أبرز الفعاليات التي تقام في يوم 

المرأة العالمي:
- برامج تليفزيونية وندوات تدعى 
فيها العديد من النساء، والقادة 

السياسيين، ورجال اGعمال، وكبار 

اGساتذة، والمخترعين، والشخصيات 
المشهورة والمؤثرة في المجتمع 

للتحدث حول أهمية هذه المناسبة 
وأثرها على المجتمع. 

- تركيز الحوار في هذه البرامج 
والمؤتمرات على دور المرأة وما حققته 

في المجتمع من ابتكارات، وريادة 
في العديد من المجاالت، والمطالبة 

بمعرفة أهمية منحها للتعليم، وتكافؤ 
فرص العمل مع الرجل. 

- مشاركة الطالب في بعض المدارس، 
والمراكز التعليمية، والجامعات في 
دروس أو نقاشات تدور حول أهمية 

المرأة في المجتمع وتأثيرها والقضايا 
التي تؤثر عليها. يقدم أطفال 

المدارس في بعض البلدان الهدايا 
إلى معلماتهم، وتتلقى النساء هدايا 

صغيرة من اGصدقاء أو أفراد اGسرة. 
- االحتفال بذكرى يوم المرأة العالمي 

إعالميًا من خالل النشرات اQخبارية، 
ومواقع التواصل االجتماعي.

االحتفال بيوم المرأة حول العالم
تجرى االحتفاالت بيوم المرأة حول 

العالم لكن بطرق مختلفة ويشارك 
فيها الرجال والنساء. في كثير من 

البلدان يتبادل الرجال والنساء الزهور 
والورود.

ففي الصين، تعمل النساء نصف 
اليوم فقط في هذا اليوم بناء على 

اقتراح مجلس الدولة.
أما في إيطاليا، يتم االحتفال به بتبادل 
أزهار الميموسا، وليس واضحًا بالضبط 

من أين أتى هذا التقليد، ويعتقد 
أنه بدأ في روما بعد الحرب العالمية 

الثانية.
وفي الواليات المتحدة، شهر مارس 

هو شهر المرأة، وجرت العادة أن 
يصدر إعالن رئاسي كل عام لالحتفاء 

بإنجازات المرأة اGميركية. بينما تحتفل 
نساء روسيا باليوم العالمي للمرأة مع 
العائلة واGصدقاء المقربين، فيتناولون 
اGطعمة التي يصنعونها في اGعياد، 

وتتلقى النساء العديد من باقات 
الورود، والهدايا، وكروت المعايدة، 
ويحتفل التليفزيون الروسي بهذه 
المناسبة بعرض أفالم عن أعظم 

النساء الروسيات وأكثرهن تأثيرا في 
المجتمع في الماضي والحاضر.
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 أطلق رالف لورين مجموعة ربيع 2019 .وقد صرّح رالف لورين عن ا�مر هذا قائًال: «أردت أن ألقي 
الضوء على مجموعة الربيع للسيدات وعلى روحها المنعشة وأناقتها العصرية». 

دت أن ألقي 
رية». 

تناقض ما بين ا�سود وا�بيض والذهبي
رالف لورين يقّدم مجموعة ربيع 2019

موضة



وتتمحور المجموعة حول 
النقاء والبساطة في 
تصاميم غير متوّقعة، 

يحّددها تناقض جريء ما بين 
ا�سود وا�بيض والذهبي. 
كما تلتقي أشكال شهيرة 

اعتدنا عليها بمقاييس 
جديدة، بما فيها سراويل 

واسعة ا�رجل بشكل مبالغ 
فيه يرافقها قطع حريرية 
سلسة بتصاميم ثاقبة. 
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  في هذا العدد اخترنا مجموعة العرائس التي 
تجمعها صفات الفخامة والرقي ?طاللة ملكية ال 
تُنسى في ليلة العمر للعالمي  شربل زوي، الذي 

اشتهرت مجموعاته الراقية وتصاميمه المبتكرة حسب 
الطلب مع نجمات الصف ا�ول من هيفاء وهبي 

وجينيفر لوبيز و بيونسي التي ارتدت مؤخرًا بذلة من 
قطعة واحدة مت�لئة وطويلة ا�كمام من تصميم زوي 

خالل جولتها العالمية  «فورميشن».
مجموعة تجمع بين ا�شكال الفنية والهندسية.غنية  
بالقصات المبتكرة وتفاصيل عنوانها ا�ناقة  مطرّزة، 

مزخرفة، مرصعة بالشواروفسكي ، كالسيكية... 
تصاميم ستزيد من أناقتِك وتضفي لمسة مميّزة إلى 

إطاللتك في ليلتِك الكبرى. 

مجموعة «شربل زوي» 
تفاصيل عنوانها ا�ناقة

اعراس





 Valentino مجموعة
خريف 2019 في أسبوع الموضة في باريس 
 اختارت دار ڤالنتينو في مجموعتها لموسم خريف/شتاء 2019 أن تقترب أكثر 

من أزياء الشارع، إيمانًا منها بأّن الدار تقوم على القيم وليس الشكل.
في إطار هذه المجموعة، ترى ڤالنتينو الِشعر في كل مكان، وتترجمه إلى 
تصاميم راقية توثّق أربعة شعراء معاصرين، وهم Greta Bellamacina و

.Robert Montgomeryو Yrsa Daley-Wardو Mustafa The Poet
 يُترجم بييرباولو بيتشولي ، المدير ا?بداعي للدار، الصور وأبيات الشعر في 
تصاميم ترّف لها القلوب. تزدان الفساتين القصيرة بتناغم تام بالكلمات 
والنقشات الملفتة للنظر، والرسومات المتشابكة وقماش الجاكار. يكسر 

بيتشولي حّدة ا�سود با�لوان، وينّسق الفساتين القصيرة مع الكعب الطويل. 
معه يتغيّر سياق الكوتور، لكن يحافظ على المعنى. 

صيحات





«ريتا أورا» تجسد روح ”إسكادا“ 
المغنية العالميَّة واجهًة حملة ربيع وصيف 2019 

خالل موسٍم مميٍَّز نجح مدير التصميم 
العالمّي «نيال سلون» في ترسيخ رؤيٍة 

عصريٍَّة وفريدٍة للمرأة في دار ا�زياء 
«إسكادا» من خالل عرض أزيائه لربيع 

وصيف 2019.

 تأتي «إسكادا» لتقدِّم جانًبا جديًدا 
رها من خالل االستعانة  من تطو�

بالنجمة العالميَّة «ريتا أورا» 
كسفيرٍة لها. «ريتا أورا» نجمًة 

موسيقيًَّة جعلت منها موهبتها 
واستقالليَّتها وإبداعها اسًما 

معروًفا للجميع، وقد أصبحت 
أيقونًة للموضة العصريَّة 

والحديثة.

إكسوارات



Valextra تكشف عن مجموعة مستوحاة من أعمال فنية
تكشف العالمة ا?يطالية للمنتجات الجلدية الفاخرة 

Valextra عن مجموعة ما قبل ربيع/ صيف 2019 الذي 
يستقي ا?لهام من ثالثة فنانين مشهورين وأعمالهم 

الرائعة. تعرض الصور أسلوبين بارزين من ا?خراج الفني: 
ا�ول مستوحى من الرسام ا?يطالي فيليس كاسوراتي 

ورسوماته الرؤيوية ل�شياء الجامدة التي ترّكز على 
الهندسة ووضوح ا�شكال. أما الثاني فيحاكي أعمال 

المصّورَين هورست بول هورست وروبيرت مابلثورب 
البتكار سلسلة صور تستعرض تالعبًا متقنًا بالمساحة 

والضوء.

تزخر هذه المجموعة بمختلف ا�لوان المستوحاة من صور البورتريه للمصّور النرويجي جارلي هاغن. وقد استلهمت 
Bally من موضة المالبس التي كانت رائجة في تسعينيّات القرن العشرين لممارسة الرياضة في الهواء الطلق 

واالستمتاع بعطلة نهاية أسبوع شتوية مع ا�صدقاء، فأعادت العالمة صياغتها بحلّة جديدة، في محاكاة الرابط 
العاطفي القوي الذي يجمع عالمة Bally بسويسرا.  تجدر ا?شارة إلى أّن السيدة سيسايكل تمضي ُقدمًا بتجديد 

مجموعة الحقائب وإذا بها تطرح حقيبة مزيّنة بمسامير 
تزيينية صغيرة ورسم قمم الجبال وحقيبة مزدانة بنمط 

أشكال ا�لماس ومزّودة بأهداب. 

Bally لموسم خريف/شتاء 2019 
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Berluti تكشف عن أّول مجموعة محدودة ا?صدار
من تصميم كريس فان آش 

Nike  تكشف عن حذائها المخصص للجولف 
بغطاء ُعشبي!

كشفت «نايك»، شركة صناعة ا�حذية الرياضية، عن حذائها 
المخصص لهواة رياضة الجولف، والذي جاء بتصميم غاية في 

الغرابة بعد أن غطي بالكامل بطبقة ُعشبية. واستوحت «نايك»، 
تصميم حذائها الرياضي الجديد من لون العشب ا�خضر المنتشر في 

مالعب الجولف المفتوحة. كما كشفت  «نايك»  منذ أيام قليلة عن 
حذائها الذكي ا�ول من نوعه في العالم والذي لديه القدرة على 

تعديل مقاسه عبر تطبيق يحمل على الهاتف الذكي، وحمل الحذاء 
.Nike Adapt BB  اسم

مل و ي ى مل ي بيق بر يل
.Nike Adapt BB اسم 

Tudor من Black Bay S&G

تتمحور هذه المجموعة حول القطع ا�ساسية التي يجب أن يقتنيها كّل رجل معاصر، بحيث 
تمّهد الطريق لتصاميم ستُعرَض قريبًا. أعاد كريس صياغة هوية بيرلوتي لتطّل تصاميمها 
بحلّة جديدة تتّسم بقّصات واضحة المعالم. ومن المتوّقع أن يبتكر في المستقبل قطعًا 

مميّزة مثل جاكيت بدلة مزّود بزرّين، وقميص من البوبلين ا�بيض، وبدلة تكسيدو باللونين 
ا�سود وا�بيض. تضّم هذه المجموعة الجديدة مالبس وأكسسوارات بسيطة تتمحور حول 

ابتكار مالبس رجالية أساسية، بما في ذلك المالبس الرياضية مثل الجاكيت المنفوخ، 
والجاكيت العملي المزيّن بأحرف والبدلة الرياضية.

أناقته

احتفاًال بمرور 60 عامًا على انطالق ساعة الغواصين الشهيرة من «تودور» ذات 
الحرفية الفائقة في الصنع، تعزّز «هريتيج بالك باي» المصنوعة من الذهب 

ا�صفر، سمعتها الكبيرة بنسخة جديدة لطراز «أس أند جي» وهو اختصارًا 
لكلمتي «فوالذ» و»ذهب» أي  steel and gold باللغة ا?نجليزية، مع المحافظة 

يعلى الخطوط التصميمية ونسب المقاسات التي تمتاز بها عائلة «بالك باي»، 



 عطر Bally Louis Vuitton Sur La Route في رحلة ممتعة إلى سويسرا
استوحت عالمة Bally مجموعتها لموسم خريف/ 

شتاء 2019 من تاريخها السويسري العريق، 
فعرضت تصاميم معاصرة تُحاكي أسلوب الحياة 
في الجبال.  تحمل هذه المجموعة المميّزة عنوان 

 Bally وتحتفي من خاللها عالمة Peak Outlook
بتراث سويسرا الغنّي وجبالها الشامخة. تتمحور 
المجموعة حول نقشة قمم الجبال التي تظهر 

على جميع القطع.. كما أُعيد تصميم خريطة رحلة 
استكشافية تعود إلى ثالثينيّات القرن العشرين 

باستخدام الجاكارد الحريري والجلد المطبوع برسوم 
من الحبر. أّما أحذية التنزه في الطبيعة الجبلية فقد 

استُمّدت من أرشيف ثالثينيّات وأربعينيّات القرن 
.Bally العشرين لعالمة

لقد صنع هذا العطر والمقدم من عالمة Louis Vuitton الرائعة ليكون 
مثالياً لمحبي روائح ثمار الحضميات العطرية وعلى رأسها الليمون 

والبرتقال، والتي تم تعزيزها بقاعدة قوية من الفانيليا التي تم إحضارها 
خصيصًا من بيرو ومجموعة من البهارات التي تعتمد على مستخلص 

الفلفل وجوزة الطيب.

Givenchy تطلق مجموعة
 “TAG” للرجال

 ”Tag“ لربيع وصيف 2019 بتشكيلة أكسسوارات ”I am Your Mirror“ تأنّق عارضو  مجموعة
من جيڤنشي على منّصة العرض. وتعكس هذه ا�كسسوارات روعَة التصاميم البسيطة 
والكاجوال إنّما العصرية. تتّسم حقيبة “Tag” ا�سطوانية بتصميم جريء ومميّز محافظًة 

على طابعها العملي لتتيح لحامليها إمكانية استخدامها يوميًا أو إضفاء لمسة مميزة على 
إطالالت عطلة نهاية ا�سبوع. وهي تزدان بطبعة “GIVENCHY” الجريئة المنقوشة بحروف 

متباينة، بما يعزّز أناقة شكل الحقيبة وقاعدتها المسّطحة. 

Salvatore Ferragamo
للرجل العصري 

الرجل بطبيعته أكثر عملية، ال يأخذ كثيًرا 
من الوقت عندما يتعلق ا�مر بإطاللته 

على عكس المرأة، لهذا نجده دائًما يبحث 
عن ا?طالالت السريعة، والتي تناسب 
كذلك غالبية أوقاته، كا?كسسوارات 
ا من إطاللة  التي أصبحت جزًءا أساسيًّ

غالبية الرجال، يختارها الرجل لتضيف له 
اللمسة العصرية وا�ناقة أيًضا.
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  سندس سالمة 
في كل سنة تظهر صيحات جمالية مختلفة، وال شك أن كل امرأة تبحث عن الجديد 

وا�نسب لها. وميزة هذا الموسم أنه يحمل طابع البساطة بعيدا عن المبالغة. تابعينا 
في هذا المقال، حيث سنقدم لك أبرز صيحات الجمال لسنة 2019. 

صيحات «2019»
البساطة دون تكلف

مكياج
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الجمال الداخلي
في السابق كانت الموضة السائدة 

تركز على المكياج الصارخ مع استخدام 
طبقات كثيرة منه، واعتماد الكونتور 

ومحدد الوجه وخافي العيوب. إال أن اGمر 
قد تغير، وأصبح التركيز على المكياج 
الخفيف مع إضافة اللمعة واالشراقة 

للوجه. بطريقة طبيعية يعكس من 
خاللها مكياجك جمالك الداخلي 

والخارجي معا. 

الحواجب الطبيعية 
تعّد الحواجب الطبيعية إحدى أبرز 

صيحات الحواجب لعام 2019، يقول 
خبير تجميل المشاهير كريس النستون، 
قولي وداعا لموضة الحواجب الكثيفة 
التي كانت حاضرة وبقوة عام 2018. 

بإمكانك تمشيط الحواجب، وملء 
الفراغات بالماسكارا واالكتفاء بسيروم 

الحاجبين أو الصبغة وأقالم التحديد 
للحصول على مظهر رائع. 

خلطة طبيعية لتكثيف الحواجب
اخلطي كمية متساوية من زيت الزيتون 
وزيت الخروع. من ثم، قومي يوميًا، قبل 

الخلود إلى النوم، بتدليك حاجبيك بمزيج 
الزيوت، مع الحرص على عدم غسل 

حاجبيك حتى صباح اليوم التالي. 

الماسك 
كل ما تحتاجينه هو قناع الوجه الصحيح. 

ولديك الكثير من الخيارات لالختيار من 
بينها. استخدمي أقنعة التقشير التي 
تعمل على إزالة الطبقة الخارجية من 

بشرتك برفق وتهدئتها وإزالة الجلد 
الميت. ومع المواظبة على استخدامها 

يصبح نسيج الجلد أكثر سالسة مما 
يخلصك من التصبغات. 

وينصح الخبراء باGقنعة الورقية أو 
الماسك شيت، وفي ظل الضغوطات 

اليومية حاولي إيجاد الوقت الكافي 
لالسترخاء واستعادة التوزان، وهذا اGمر 

ممكن من خالل الماسكات المفيدة 
للبشرة. 

الشعر ا�شقر الذهبي 
اللــون اGشــقر هــو لــون العام. وتقول 
ســينثيا ديرســن، عضو فريق تشــاي كير 
للعنايــة بالبشــرة: فــي العــام الماضي 
كان اGشــقر المائــل للــوردي هــو الدارج، 

أمــا هــذا العــام فاللون اGشــقر المائل 
للذهبــي هــو الســائد. حيــث تنصــح الخبيرة 

باعتمــاد الشــعر باللــون اGشــقر الالمع 
والغامق شــرط أن يناســب درجة بشــرتها. 

التكنولوجيا 
أصبحــت كل العالمــات التجاريــة تســتفيد 
مــن التكنولوجيــا فــي عالــم الجمال. وال 

يقتصــر اGمــر علــى المكيــاج بــل كل ما 
يخــص التجميــل. واالن أصبــح بإمكانــك 
صقــل مهارتــك في تطبيــق المكياج من 

,Perfect365 خــالل التطبيقات
Makeup Plus,YouCam. التي 

تساعدك على إجراء تغييرات افتراضية شاملة 
على مظهرك – من أحمر الشفاه والكونتور 

والرموش إلى الحواجب ولون الشعر.

التركيز على 
المكياج الخفيف  

بطريقة طبيعية



مكياج

نصيحة:
بعد تنظيف البشرة بالكريستال ينصح أن تبقى البشرة خالية من الماكياج، 
أو أّي مستحضرات تجميل لمدة ساعتين، كما ينصح بعدم تنظيف البشرة 

بالكريستال، في حال وجود ندوب حديثة في البشرة، أو أمراض جلدية أو اQصابة 
بأمراض جهاز المناعة الذاتي، أو في حال إجراء تقشير ليزر أو تقشير كيميائي 

حديث، لتجنب إجهاد البشرة، وإلحاق الضرر بها، وإصابتها بالعدوى، كما ينصح 
بإجراء التنظيف في عيادات طبية مختصة، وتحت إشراف طبيب جلدية.

الكريستال للعناية البشرة 
هناك اتجاه كبير لتوسيع دائرة استخدام الكريستال في عالم الجمال 

والعناية بالبشرة. وأكثر تقنيات الكريستال استخداما في هذا الموسم 
quartz لتنظيف وتدليك الوجه، وهذه التقنية جاءت من العالجات 

الصينية القديمة مثل حجر اليشم واسطوانة اليشم حيث انها تعالج 
وتنشط الدورة الدموية في الوجه. 

منتجات باللون ا�زرق 
أصبحــت التكنولوجيــا ا�ن جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن مختلــف جوانب الحياة، 

لكــن مــن المعــروف أن لهــا تأثيرا 
ســلبيا على البشــرة. لذا فإن 

منتجــات العنايــة بالبشــرة تحتوي 
علــى مــواد مضادة ل|كســدة وذلك 

لحمايــة البشــرة مــن الضــرر الناتج من 
اللــون اGزرق الصــادر مــن الهواتف 

النقالة. 

 
بودرة الخدود 

هذا العام جلب معه الكثير من 
اGلوان الجذابة للخدود. وتقول 

ايمي مالون، خبيرة العناية 
 Osmosis  بالبشرة في شركة

«يمكنك اللجوء إلى احمر 
الخدود بدال من محدد الوجه، 

من خالل استخدام بودرة الخدود 
باللون الوردي أو اGحمر الفاتح 

للخدود واستخدامها كظل 
للعيون في نفس الوقت». 





  حوار- أشرف ياسين 
فاطيما خبيرة تجميل مغربية درست بالمعهد العالمي للتجميل بالرباط  «Hunri du Fursac»، واكتسبت خبرات في 
عالم التجميل والجمال �كثر من عشر سنوات، تكشف لـ جميلة عن صيحات ماكياج 2019  سواء في استخدام البالش 

بطريقة جذابة تأسر القلوب، أو أسرار تالفي سقوط  الرموش والعديد من الحيل الجمالية.

خبيرة التجميل المغربية فاطيما:
الماكيــاج الخفي صيحة العام و القلق عدو الرموش ا�ول

حوار



ما أهم مالمح ماكياج 2019؟
اتفق خبراء الموضة أن ماكياج هذا العام 

مميز بالجرأة واGنوثة،  حيث يحتل اللون 
اGحمر موضة أحمر الشفاه، ومعه كافة 

اGلوان القوية مثل الخمري والفوشيا، 
مع مراعاة أن يكون ماكياج العيون 

تقليديا،  لالبتعاد عن المبالغة، وتظهر 
ظالل العيون الالمعة فتمنحها سحرا 

كبيرا خاصة مع اعتماد لون أحمر الشفاه 
النيود  بدرجاته، ويجب أال ننسى أن االيالنير 

المسحوب إلى خارج العين  مع ظالل 
العيون العنابية سيجعلها أقرب لعيون 

المها، ويمنحها «لوك» عصريا وجذابا.
وحسب  أسابيع الموضة العالمية تحتل 

عيون القطة  والشفايف الفرنسية 
موضة ماكياج هذا العام الذي يميل 

للبساطة والطبيعية إلى حد ما، 
واللمسات البراقة واللمعان تغلبان 

على العيون، بينما يطفو ماكياج 
البرنسيسات أو اGميرات بشدة على 
موضة هذا العام،  بماكياج الخدود 

البسيط جدا،  ودرجات روج تميل للون 
الخوخي الداكن أو الوردي، باQضافة إلى  

الرموش الصناعية.
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حوار

 أال يؤدي استخدام الرموش الصناعية 
لتساقط الطبيعية؟

نعم.. وعند استخدامها بكثرة سواء 
تلك التي يمكن إزالتها فورا أو بعد فترة 

فل|سف،  يمكن أن تؤدي لتساقط 
الرموش الطبيعية، وهي إحدى ضرائب 

الموضة أحيانا، ومن ثم يجب أن 
نستخدم المالئم منها لنا فقط دون 

مبالغة أو إسراف.

كيف نتالفى سقوط الرموش؟
بتجديد الماســكرا كل ســتة أشــهر على 

اGقــل حتى ال تحمــل الميكروبات الضارة 
التــي تــؤذي الرموش،  كما أن التقدم 

فــي العمر يؤثر ســلبا على الرموش 
باQضافــة للقلق العدو اGول لها، وســوء 

التغذيــة مع بعض اGســباب  الصحية 

مثــل اQصابة بالغــدة الدرقية التي تؤثر 
علــى  الرمــوش، ومن ثم يجب تناول 

اGطعمــة المختلفة الغنيــة بفيتامينات 
أ و ب و ج وهــي موجــودة فــي الفواكه 

والخضــراوات وزيــت الزيتون واللوز وجوز 
الهنــد وعلينا إزالــة الرموش الصناعية 

قبــل النوم فورا.

يطل المكياج الخفي بقوة هذا 
الموسم أليس كذلك؟

نعم.. فيتم اختيار القاعدة الجيدة للبشرة 
أو base ثم طبقات الـ foundation والـ  

concealer  أحمر الخدود، وظالل العيون 
والشفاه بدرجات تخفي عيوب البشرة، 

ومنحها لونا مطفأ، لكنه متجانس ويظهر 
الوجه كأنه بدون ماكياج، ولكنه خفي أو 

. secret makeup





ماسك الذهب 
كيف يمكن اختيار  «البالش»  أو أحمر الخدود المناسب للون البشرة؟

البالش يمنح  المرأة  عمرا  أصغر من سنها الحقيقي وهناك قواعد 
أساسية في اختياره ال تتغير مع تغير الموضة، فصاحبات البشرة 

السمراء أو الحنطية يصلح لهن الدرجات البرتقالية والبرونزية فهي 
اقرب للطبيعية على بشرتهن، ويمكن خلط لون البرونز مع لون بالش 

آخر يقترب مع لون أحمر الشفاه، فإذا كان البالش زهريا فإنه يتجانس 
مع أحمر شفاه زهري، أما صاحبات البشرة البيضاء فالمناسب لهن 

التدرجات الزاهية من اللون الزهري واللون الوردي والبني الفاتح، كما 
يناسبها اللون الدراق «الذي يجمع بين اGحمر والبرتقالي» بدرجات زاهية 

أيضا واGخير يليق بكل أنواع البشرة عموما، مع مراعاة اختيار البالش 
اGعمق من لون البشرة بدرجتين، وأخيرا فإن ذوات البشرة الداكنة 

يناسبهن درجات اللون البنفسجي العنابي واللون اGحمر القرمدي. 
وGن هذا اللون قوي جدا لصاحبات البشرة الداكنة، لذا يجب استخدامه  

بطريقة خفيفة ومزجه جيداً.

أخيرا ما أهم فوائد ماسك الذهب للجسم؟
له فوائد عديدة لتجنب ظهور عالمات الشيخوخة، ونتائجه فورية، 

ويحسن البشرة بنسبة ثالثين بالمائة، ويحافظ  على شباب البشرة 
Gطول فترة ممكنة، ولكنه بالتأكيد منتشر أكثر في أوروبا والدول 

العربية التي تهتم بتطوير تقنيات الجميل، ولكن يجب مراعاة عدم 
تكراره كثيرا حتى ال يؤثر سلبا على البشرة وتظل «الحياة جميلة».

حوار





Honey Cataplasm Mask ماسكGuerlain من
يُعّد ماسك Honey Cataplasm Mask عالجًا فريدًا 

للعناية بالبشرة يُستخدم في أّي وقت، ويُمكن إدخاله 
بسالسة ضمن أّي روتين جمالي من «جيرالن». يقوم هذا 

القناع من الجيل الجديد بتمليس المالمح خالل بضعة 
دقائق فقط مع تأثير فورّي، مثل انخفاض التجاعيد بنسبة 

  خالل 15 دقيقة. وليس هذا كّل شيء؛ فبفضل 
التركيز االستثنائي من العسل في التركيبة، يعزّز إشراق 

مالمح الوجه ويملّسها بشكٍل مستدام.

Christophe Robin تطرح 
 Regenerating مجموعة

للعناية بالشعر
تتوفر مجموعة Regenerative من 

عالمة Christophe Robin حصريًا 
في سيفورا الشرق ا�وسط، وتتّسم 

تركيبتها بزيت بذور الصبار النقي 
نظرًا لخصائصه الفّعالة والمضادة 

ل�كسدة وكونه أحد أندر وأغلى 
الزيوت في العالم. وبالتالي، 

سيساعد هذا الزيت الغنّي على 
تغلغل التركيبة المرّممة في أعماق 

الشعر لتمنحه منظرًا أكثر صحة 
ولمعانًا.

Power Fabric مجموعة كريم أساس
 الحائزة على عدة جوائز من عالمة Giorgio Armani بالبشرة

 Power Fabric Longwear بعد مرور عاَمين على طرح كريم أساس
High Cover Foundation، قرّرت عالمة Giorgio Armani توسيع 

مجموعة Power Fabric بإضافة مستحضرَين جديَدين وهما كونسيلر 
 Power Fabric High Coverage Stretchable CONCEALER

 Power Fabric High Coverage Foundation وبلسم كريم ا�ساس
Balm. عند استخدام هذين المستحضرين معًا، تحصلين على تغطية 

كاملة تدوم طويًال. 

جاكي آيش تطلق منتجات العناية 
 The Gypsy Collection الشخصية

أطلقت المصممة الرائدة في إبداع 
المجوهرات الفاخرة جاكي آيش تشكيلًة 

مميزة من منتجات العناية الشخصية 
المستوحاة من التركيبة السحرية لبلورات 

الكريستال ذات الطاقة ا?يجابية، والتي 
تتالءم مع أسلوب حياة راٍق يراعي االنسجام 
والتوازن الداخلي. وتضم التشكيلة الجديدة 
للعناية اليومية رذاذًا معطرًا للجسم يسهم 

في تعزيز الطاقة الداخلية، ورذاذًا مخصصًا 
للوسائد والمالءات يبعث على السكينة 

والهدوء، فضًال عن مسحوق ?نعاش وتنقية 
الهواء المحيط.

ويم وج ح

رموش كثيفة وأطول!
برايمر «بارادايس» الجديد من لوريال باريس

تساعدك لوريال باريس على مضاعفة مساحة أحالمك 
مع إطالق برايمر بارادايس الجديد لتدليل رموشك 

والعناية بها أكثر فأكثر كخطوة أساسية في مرحلة 
التحضير للنتائج المذهلة عند دمجه بماسكارا    

بارادايس. فعند استعمالهما معًا، يخلق برايمر بارادايس 
و ماسكارا  بارادايس مرحلتين من الجمال المترف وخبرة 

حسية حقيقية ذات نتائج مذهلة. 

منتجات



اغمري نفسك بألوان ساحرة مع إطالالت تزيّنك بالزهري الغني وا�رجواني 
العميق لزهرة اللوتس، ويمكن تعزيزها بسهولة من لمسة ناعمة إلى توّهج 

زهري حاّد. هنا، تنبض العيون والشفاه والخدود بالحياة مع ألوان متباينة 
لحديقة مائية، تُكّملها مستحضرات للعناية بالبشرة معزّزة بمكّونات نباتية. 

حان الوقت الستقبال الربيع!

Rituals  مجموعة خاصة   بعيد ا�ّم مجموعة «واتر فالور» من كيكو ميالنو:
تكرّم Rituals كاّفة ا�ّمهات الرائعات والمحبّات اللواتي لهّن كّل الفضل علينا 

من خالل هذه المجموعة الرائعة التي أطلقتها من وحي هذه المناسبة. 

ماكياج ربيع صيف 2019 من شانيل
 Vision D’asie: L’art Du ،2019 تم التعبير عن العمق وا�ناقة في مجموعة ربيع – صيف

Détail. يضفي المستحضر الجديد الشفاف Baume Essentiel إشراقة بتأثير «رطب» 
على البشرة، فيستعيد الوجه حيويته من خالل تأثيرات رقيقة محددة له. كما تزيد 

اللمسات اللؤلؤية الالمعة من نشاط البشرة وتحددها بنعومة.
بتناغم التركيبة الكريمية لمستحضر تظليل الجفون Ombre Première Crème ولوحة 
تظليل الجفون Les 9 Ombres، تلمع العينين وتشع حيوية. ويبرز سحر التركيبة الكريمية 

والمعدنية لمستحضر Ombre Première Crème Patine Bronze منفرًدا وعند دمجه 
مع لوحة Les 9 Ombres، حيث يمكن استخدامه كأساس لتكثيف درجات ألوانها.
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شعر

بسيطة ومفيدة
6طرق ?حياء الشعر

  ترجمة - حنان الغزواني
العديد من الســيدات يعانين من مشكلة الشعر غير الصحي والخفيف  ، إال أن هناك بعض 

ا�مور التي  بإمكانك القيام بها لتحسين صحة وجمال شعرك.. أمور قد تفاجئك لبساطتها 
وفوائدها  التي لن تتخيليها .





الصبار لكثافة الشعر 
للصبار نتائج مذهلة في عملية 

الهضم  والتغلب على عسر الهضم 
بفضل المواد المغذية والفيتامينات 
التي يحتوي عليها، كما أنه يساهم 
في تعزيز  نضارة البشرة  ومعالجة 

 فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر .

أضيفيه إلى الشامبو: امزجي الصبار 
بالشامبو الستخذامه في  تنظيف 

 فروة الرأس و تحفيز نمو الشعر

قناع مغذي: أضيفي قطعة كبيرة من 
الزنجبيل وفص ثوم،  إلى ملعقتين 
من عصير الصبار و زيت الزيتون ،ثم 

ضعي الخليط على فروة الرأس 
 والشعر، ودلكي بلطف.

اتركي القناع  على فروة الرأس لمدة 
ال تقل عن 30 دقيقة ثم اغسلي 

الشعر بالشامبو والماء البارد.

زيت الخروع للشعر المتكسر 
زيت الخروع من العناصر الغنية بفيتامين E واGحماض الدهنية اGساسية التي تحفز 

الدورة الدموية على سطح الجلد ، مما يساعد في نمو الشعر .

للعناية با�طراف :بعد تسخين الزيت ادهني أطراف الشعر .

لتعزيز نمو الشعر : قومي بإضافة زيت الخروع للشامبو واستخذميه لتدليك الشعر 
مرتين في اGسبوع . 

?ضافة اللمعة: اصنعي قناعًا باستخدام 3-2 مالعق من زيت اللوز أو جوز الهندالساخن 
، ثم أضيفي بضع قطرات من النعناع والزيوت العطرية الالفندر ، قومي بتدليك فروة 

الرأس لمدة 5 دقائق ، اتركي القناع بعد تغطيته  لبضع ساعات .

شعر

 قناع اروماثيرابي للشعر
 - 40 مل من زيت جوز الهند وهو بمثابة مغذي للبشرة.

 - 10 مل زيت النيم لعالج فروة الرأس وجفاف الشعر.
 - 4 قطرات زيت «Qيلنغ يالنغ» أو ما يسمى بزهرة الزهور المنشط للشعر الرقيق.

- 3 قطرات من الزيت العطري الباتشولي الضروري لصحة الجلد وفروة الرأس و نمو الشعر.

الطريقة 
قومي بإذبة زيت جوز الهند في وعاء بوضعه على قدر من الماء المغلي وأضيفي زيت النيم 

 وامزجي الخليط مع باقي  الزيوت اGساسية واتركيها  لبعض الوقت.
طبقي  القناع على فروة رأسك وقومي بالتدليك بأصابعك على شكل حركات دائرية لتحفيز 

الدورة الدموية. لفي منشفة دافئة حول شعرك واتركي القناع لمدة 20-15 دقيقة ثم اغسليه 
بالماء  والشامبو .

التدليك ..للشعر الرقيق الهش
ينصح باستعمال ماء الشعير لعالج 
الشعر Gنه يقوي الدم ويمنح الشعر 

المظهر الصحي..
ال داعي للقلق ، تدليك فروة الرأس لن 

يتسبب في تساقط  الشعر ، على 
العكس ، فالشعر الصحي يبدأ بفروة 
الرأس ، والتدليك بالزيوت الطبيعية 
يساعد على تنشيطها وتحفيز الدورة 

الدموية ، قومي بمشط الشعر 
بخالصة الزيوت الطبيعية والتدليك 
باستخدام أطراف أصابعك بحركات 

دائرية في كل جوانب الرأس.
وإليك هذه الوصفة الفاخرة:



للنمو الصحي 
امزجي خل التفاح مع القراص ، يعتبر 

القراص مهما  لتحفيز بصيالت الشعر 
، فهو يساعد على تقوية الشعر من 

جذوره حتى أطرافه في حين يقاوم تلف 
الشعر ، يوازن خل التفاح مستوى درجة 
حموضة البشرة (ph) ، ويزيل اGوساخ 

من قشرة الرأس ، ويقاوم تساقط 
الشعر عن طريق تقوية الجريبات ، 

ويضيف اللمعان ، ويقلل التجعد ويمنع 
 تقصف اGطراف.

- انقعي  كوب أوراق نبات القراص 
المجفف في وعاء به 4 أكواب  من 
الماء المغلي لمدة 15 دقيقة على 
اGقل ، ثم أضيفي 4 مالعق من خل 

التفاح إلى المزيج  ، بعد الشامبو 
أضيفي الخليط على شعرك واتركيه 

لفترة ثم اشطفي شعرك بالماء .

الفيتامينات 
البيوتين : يساعد فيتامين البيوتين 

على تقوية خصالت الشعر.

فيتامين د3 : مستقبل هرمون مهم جداً

أوميغا 3 : لزيوت السمك نتائج مذهلة 
في  تعزيز كثافة الشعر ونموه.

العادات الغذائية الخاطئة 
الغلوتين : حساسية الغلوتين تؤثر على 
نسبة ضئيلة جًدا من الناس، حتى لو لم 
يسبب لهم اضطرابات هضمية ، قد يزيد 

الغلوتين من اQلتهاب في جسمك ويمكن 
 أن يساهم في مشاكل الجهاز الهضمي.
السكر والُمحليات االصطناعية يمكن أن 

تسبب اQجهاد التأكسدي ، وله تأثيرات 
التهابية ، قد يعطل الهرمونات ويستنزف 

الماغنيسيوم.

الشاي والقهوة: التانين والكافيين يؤثران 
على قدرة الجسم على امتصاص الزنك 

والحديد، والعديد من النساء اللواتي 
يعانين من تساقط الشعر يفتقرن 

لهذين العنصرين ، يُفضل تقليل الشاي 
واالكتفاء بكوب واحد منه يومًيا واQكثار 

من الماء ،اGعشاب والزنجبيل والليمون أو 
شاي الفواكه.

ا�كل الصحي
البيض العضوي من المغذيات المثالية 
للجسم. كما أن الكينوا مهمة لتعزيز 

نمو الشعر ، وتعتبر من أفضل المصادر 
النباتية للبروتين الغني باGحماض اGمينية 

، هذه ”الحبوب“ الخالية من الغلوتين 
وهي عبارة عن بذور غنية بالفيتامينات 

والمعادن، وتحتوي على نسبة مهمة 
من الكالسيوم مثل القمح باQضافة إلى 

 الحديد وفيتامين ب.
القمح جيد Qزالة السموم والقضاء 

على المعادن الثقيلة وبناء وإصالح خاليا 
بصيالت الشعر.

الشامبو 
للشعر الجاف: ينصح بشامبو ومرطب 

في نفس الوقت  ليزيد من حمض 
 الهيالورونيك.

الشعر المتعب:  عليك اختيار شامبو 
يحتوي على حمض الساليسيليك 

لتنظيف فروة الرأس الجافة وتغذية  
 خصالت الشعر.

الشعر الخفيف:  عليك اختيار شامبو 
يحتوي على حامض الفلفيك الستعادة 

نمو الشعر.
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تغذية

 سندس سالمة

حساسية الطعام أمر شائع، وال يجب االستهانة بها، فأحيانا قد تسبب الوفاة، لذلك يجب أخذها بمحمل الجد. وفي هذا المقال 
نستعرض الحقيقة الكاملة حول هذا النوع من الحساسية. 

ا�غلبية ال تعتقد أن مواعيد وجبات الطعام تؤثر على النظام الغذائي الصحي، وخاصة الذين يعانون من حساسية الطعام إذ 
يجب عليهم احترام مواعيد تناول الطعام، مع ا�خذ بعين االعتبار أن كل وجبة جديدة هي بمثابة اختبار لردة فعل الجسم اتجاه 

مكوناتها، تعتبر حاالت حساسية الطعام أكثر شيوًعا بين ا�طفال. 

متى يتحول ا�كل إلى كابوس؟
كل ما يجب معرفته عن حساسية الطعام 



حساســية الطعــام هــي خلل في 
االســتجابة المناعيــة، حيــث إن الجســم 
يســتقبل غــذاء معينــا ومــن المفترض 
أال يتعــرف عليــه كشــيء غريــب، لكن 

جهــاز المناعــة يعتبــره شــيئًا  غريبًا، 
ويقــوم بإفــراز مــواد كيميائية تســبب 
تفاعــًلا حساســًيا فــي غضــون دقائق 

بعــد تنــاول الطعــام. في بعض 
الحــاالت التــي تعانــي من حساســية 

الطعــام قــد يكــون هناك إنتاج 
بروتينــات مناعيــة تــؤدي إلــى صدمة 

تحسســية «التأق» قد تســبب الوفاة، 
مثــل مــا حصــل فــي قضية وفاة 

الطفلة ناتاشــا عدنان البروز، بســبب رد 
فعــل تحسســي جــراء تناولها شــطيرة 
أثنــاء رحلــة جويــة متجهــة إلى نيس، 

حيــث انهــارت الطفلــة البالغــة من 
العمــر 15 ســنة، ولــم يفلــح والدها 

بإنقاذهــا علــى الرغــم مــن حقنه إياها 
بجرعتــي أدريناليــن (يعطــى في 

حــال الصدمــة التحسســية). وتوفيت 
الطفلــة، بعــد معاناتهــا مــن أعراض 

قاتلــة، تفاقمــت إلــى أزمــة قلبية.

وهنا نود أن نشير إلى أن على 
الشركات التعامل مع موضوع 

حساسية الطعام بجدية بالغة بكتابة 
المكونات على العبوات الغذائية 

ويتفاصيل أكثر دقة،  إذ يعتقد أن بذور 
السمسم خبزت داخل الخبز الذي 
تناولته نتاشا، بدًلا من رشها على 

سطحه، ويعتبر هذا المكون واحدا من 
14 مادة مسببة للحساسية.

من أسباب زيادة حساسية الغذاء 
البدانة وزيادة استهالك الغذاء 

واGغذية عالية التحسس كالسمك 
والفول السوداني والمكسرات واللبن 

والبيض، ومن اGعراض الشائعة 
لحساسية الطعام: القيء، تورم 

الشفتين أو الوجه أو العينين، ومن 
اGعراض الشديدة صعوبة التنفس، 
غياب الوعي، هبوط ضغط الدم، 

وتصل في بعض الحاالت إلى توقف 
القلب. وأكثر اGطعمة التي تسبب 

الحساسية هي حليب الصويا، البيض، 
القمح، السمسم، الفول السوداني، 

الجمبري، المحار واGسماك.

حساسية الطعام في حقائق:
فــي بريطانيــا، تشــير هيئــة الخدمات 

الصحيــة الوطنيــة إلــى أن حاالت 
اQصابــة بحساســية الطعــام أو صدمة 

الحساســية شــهدت زيادة  %33 
بنسبة  خالل الخمس سنوات اGخيرة. 

وهناك 2 ميلون شخص معرضون 
ل�صابة وهو أمر مثير للقلق. 

البعــض ال يُفــرق بيــن حالــة عدم 
تقّبــل نــوع معيــن مــن الطعام وبين 

حساســية الطعــام. فــي الواقع قد 
تســبب الحالة اGولى الغازات وعســر 
الهضــم واQســهال وآالمــًا في الرأس 

والتوتــر. لكــن حالــة عدم تقّبل 
الطعــام ال ترتبــط بجهــاز المناعــة، 

وتنتــج عــن عــدم قدرة الشــخص على 
هضــم بعــض المــواد كالالكتوز. 

وصحيــح أنهــا قــد تكــون مزعجة لكن 
نــادراً مــا تكــون خطيرة، بعكس 

الحساسية.
وتشــير الفرضيــات إلــى أن عدم 

تعــرض الطفــل لبعــض الكائنات 
الحيــة الدقيقــة فــي البيئــة الطبيعية 

يــؤدي إلــى تعرض الجســم إلى 
ميكروبــات أقــل ممــا يضعــف جهازه 

المناعــي ويجعلــه أكثــر عرضة 
للحساســية، لذلــك يشــير الخبــراء إلى 

فوائــد اللعــب فــي الهواء الطلق، 
وضــرورة اعتمــاد نظام غذائي 

متنــوع وغنــي باGليــاف والخضراوات 
والفواكه. 

البعــض يؤخــر إدخــال اGطعمة 
المســببة للحساســية فــي روتين 

الطفــل الغذائــي لعمــر الســنة مما 
قــد يزيــد مــن خطر الحساســية بدًلا 

مــن تقليلهــا عكــس المفهوم 
السائد.
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قد يحدث تفاعل 
تحسسي  شديد  

anaphylaxis من 
المحتمل أن  يكون 

مهدًدا  للحياة 

تغذية

القمح 
يمكن أن يوجد القمح في العديد من 

اGطعمة، بما في ذلك بعض اGطعمة 
التي ال تشك في احتوائها على القمح 

مثل صلصة الصويا والكاتشب. 
يعد تجنب القمح العالج اGساسي 

لحساسية القمح، وقد تكون اGدوية 
ضرورية Qدارة تفاعالت الحساسية إذا 

تناولت القمح من دون قصد. المحاريات 
يسبب الجمبري وسلطعون جراد 

البحر تورم الشفتين وحكة والقيء 
أو الحكة أو اQكزيما والشرى أو 

انسداد اGنف. ويجب االنتباه من هذه 
اGطعمة إلى جانب الصلصات التي 

تضاف إليها فهي خطيرة أيضا. 
يمكن أن تتسبب الحساسية في 

حدوث تفاعل تحسسي شديد من 
المحتمل أن يكون مهدًدا للحياة 

ويعرف باسم فرط الحساسية 
anaphylaxis، وهو حالة من حاالت 
الطوارئ الطبية التي تتطلب العالج 

بحقن اQبينيفرين (اGدرينالين).

االكزيما وحساسية الطعام 
هنــاك رابــط قــوي بين اGكزيما 

وحساســية الطعــام، فاGطفــال الذين 
عانــوا منهــا فــي ســن صغيرة تزيد 

فــرص إصابتهــم بالحساســية. ويحدث 
التحســس عــن طريــق الجلــد، عندما 

يكــون الجلــد يعانــي مــن الجفاف الحاد.
والطفــل عــادة يتأثــر بالمــواد الغذائية 
التــي تســبب الحساســية الجلديــة مثل 

البيــض (وهــو المســؤول اGول عن 
اGكزيما) وكذلك الســمك والفســتق 

والصويــا والحبــوب والطماطــم والخمائر 
والفواكــه (الحمضيــات) والليمون 

واGطعمــة الملونــة (العصائــر الملونة 
وا�يــس كريــم الملون)، واGغذية 

المعلبــة والمحفوظــة والشــاي والقهوة 

والشــوكوالتة. ويجــب عــدم إعطاء 
اGطفــال المصابيــن باGكزيمــا هذه 

المواد التي تســبب الحساســية.
فالمــواد التــي تســبب اGكزيمــا هي 

المــواد الكيماويــة مــن اGصباغ 
والمنظفــات والمعقمــات واGســمنت 
وغيرهــا مــن المــواد الكيمياويــة التي 
تهيــج الجلــد وتســبب حــدوث اGكزيما. 
وللوقايــة مــن حــدوث هــذا النوع من 

اGكزيمــا يجــب اســتعمال مــواد كيمياوية 
غيــر ســامة وواقيــات لليديــن (قفازات) 

مــع التعــرض لضــوء الشــمس المصدر 
اGساســي لفيتامين د. ووجدت دراســات 

اســترالية أن اGطفــال الذيــن يعانون 
مــن نقــص فيتاميــن د هــم أكثــر عرضة 
لحساســية البيــض وللفول الســوداني.

حساسية الفول السوداني
ويقدر انتشــار 

حساســية الفول 
السوداني 

بحوالــي %3.7 
بين الراشــدين 

و6% بين 
اGطفال. 

ويعتبــر اGطفال 
الذيــن يعانون 
من حساســية 

الجــوز أكثر 
عرضــة ليكونوا 

متحسســين من المكســرات كذلك. 





  إعداد/ أمل كمال
يسبب قدوم فصل الربيع بأزهاره المتفتحة، ظهور الفيروسات والجراثيم الدقيقة، ا�مر الذي يؤثر على صحة الجهاز التنفسي لدى 

ا�طفال، وإصابتهم بالحساسية، لذلك عليِك معرفة الخطوات الالزمة لوقاية وحماية طفلك من ا?صابة بحساسية الربيع.

صحة

حساسية الربيع عند ا�طفال
أسباب.. أعراض.. وقاية

ا�سباب:
هناك عدة أسباب ل�صابة بهذا النوع من الحساسية، وهي: 

- حبوب اللقاح المنتشرة في الهواء. 
- اGتربة والغبار. 

- تغير حالة الطقس نتيجة لتغير الفصول. 
- بعض أنواع الحشرات التي تنتشر خالل فصل الربيع. 

ا�عراض: 
- العطس المتكرر دون مخاط.

- السعال الجاف. 
- حكة وسيالن اGنف المائي أو الشفاف. 

- احمرار وحكة تدميع العين المتكرر.
-  صعوبة التنفس والشعور بالضيق المستمر. 

- التهاب الجيوب اGنفية في بعض اGحيان. 

طرق الوقاية: 
- ال تسمحى لطفلك باللعب في الحدائق والمزارع التي تنتشر 

بها الزهور لفترة طويلة في موسم الربيع.

- التأكد من إغالق نوافذ البيت في حالة العواصف الترابية خالل 
هذا الموسم والحفاظ علي نظافة البيت من اGتربة والغبار.

- غسل اليد والوجه والجسم بصورة منتظمة، والتأكد من نظافة 
أغطية السرير والمناشف واGدوات التي تالمس الوجه باستمرار.

- شرب الماء بكثرة خالل فترة النهار خصوصًا يقلل من خطر 
اQصابة بأعراض الحساسية، Gن الماء يساعد على طرد السموم 

من الجسم.
- احرصي على تناول طفلك المشروبات واGكالت التي تزيد 

من مناعته، وتجنبي الفواكه واGطعمة التي يمكن أن تزيد من 
أعراض الحساسية أكثر، مثل الموز والفراولة والشوكوالتة.

العالج:
 يتم العالج بطريقتين: 

- اGدوية: عن طريق إعطاء الطفل قطرات للتخفيف من 
الحساسية، ومراهم مضادة للهستامين، للتخلص من الطفح 

الجلدي، وقطرات ل|نف للتخلص من الحساسية. 
- الوقاية: االبتعاد عن أسباب الحساسية، مثل االبتعاد عن الغبار 

واGتربة خالل فصل الربيع، وتناول اGعشاب واGطعمة المفيدة. 
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نصائح

 سندس سالمة
من منا ال يحلم بالسعادة والتمتع بصحة جيدة مهما تقدم به العمر. وهذا ا�مر ال يحدث بسهولة 
فعليك البدء بتغيير تفكيرك وأسلوب حياتك في سن مبكرة لتضمن نتائج أفضل. وإليك بعض 

النصائح التي تساعدك على الحياة الصحية. 

طرق لحياة صحية5
ابتعد عن التوتر والتكنولوجيا



الصيام 
 أظهرت نتائج دراسات علمية حديثة 

فوائد الصيام المتقطع للعيش 
سنوات أطول وأكثر صحة، فالصوم 

المتقطع يقلل من مستويات 
اGنسولين، كما يؤدي إلى زيادة 
طفيفة في جين معروف بتعزيزه 

لطول العمر. 

التخلص من التوتر 
التوتر يسبب التهابات وعندما تصبح 
مزمنة فإنها تؤدي إلى أمراض القلب 
والسكتات الدماغية ومرض الزهايمر. 

لذا يجب عليك االسترخاء والراحة، 
فهذا يساعد الجهاز العصبي ويخفض 
مستويات الكورتيزول في الجسم مما 

يساعد اQنزيمات الهاضمة على عملها، 
وتنخفض معدالت نبضات القلب 

وتهدئ العضالت. مما يسمح بهضم 
الطعام بشكل مناسب، وبالتالي النوم 

بشكل أفضل. خصص وقتا لالسترخاء 
لمدة 15 دقيقة، سواًء كان بالتأمل 

واليوجا أو مجرد الجلوس بهدوء، المهم 
أن تجد الطريقة المناسبة التي تريحك 

وتخلصك من التوتر. 

 عدم ارتداء ا�حذاية 
80٪ منا يرتدون أحذية ضيقة وغير 
مريحة، وهناك حركة متنامية تروج 

للفوائد الصحية الجسدية والنفسية 
لعدم ارتداء الحذاء. يعتقد بعض 

اGشخاص أن الخطوة الصحيحة نحو 
نمط حياة أكثر صحة هي التخلي عن 

اGحذية.
وتقوم حركة تعرف باسم «الحفاة» 

على فكرة أن السير بقدمين حافيتين 
يجلب فوائد صحية، حيث يسمح 

Gجسادنا باالتصال مباشرة باQلكترونات 
الموجودة في اGرض.

ويرى هؤالء أن ذلك يسمح أيضا 
ل�لكترونات بالوصول إلى الجسم، 

وهذه اQلكترونات الحرة تعمل 

كمضادات قوية ل|كسدة. ولكن 
ليس هناك دراسات قوية يمكنها أن 

تؤكد فوائد السير دون حذاء.

التمتع بضوء الصباح 
الخروج في الصباح والتعرض للضوء 

الطبيعي يساعدك على النوم بشكل 
أفضل في المساء، وهو بدوره عامل 

أساسي في الحماية من الشيخوخة 
وضبط إيقاع يومك. 

 االبتعاد عن التكنولوجيا 
كلنا نجد صعوبة في ترك أجهزتنا لمدة 

خمس دقائق. كشفت نتائج الدراسات 
أننا نتحقق من هواتفنا 221 مرة في 
اليوم، وفي الوقت الذي نذهب فيه 

للنوم نقضي ثالث ساعات و16 دقيقة 
على أجهزتنا وهذا يشوش على دماغنا 
وتفكيرنا ويؤثر على النوم، لذا حاول أن 
تخصص يوما في اGسبوع لترك الهاتف 

وهذه الفكرة ستؤتي ثمارها.  

الصوم المتقطع يقلل من مستويات ا�نسولين
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حوار

 حوار / أمل كمال
شغفها بعالم الضيافة كان وراء نجاحها وتميزها بل واستمراريتها بالعمل في هذا المجال، اهتمامها 

بالتفاصيل وحبها للتنظيم كانا مفتاح دخولها لعالم إدارة الحفالت، فشخصيتها االجتماعية منذ الصغر 
ساعدتها على اكتساب مهارات التواصل في الكبر. استطاعت نسرين عمارة مدير إدارة الفعاليات بفندق 

شانغريال، الدوحة أن تكتسب ثقة العمالء من خالل ذكائها وإدارتها المهنية لفريق عمل مكون من 4 
موظفين. حاورتها جميلة، وإلى تفاصيل الحوار...

نسرين عمارة: شغفي سر نجاحي
مدير إدارة الفعاليات بفندق شانغريال- الدوحة



بداية، حدثينا عن دخولك عالم الضيافة.
عملــي بمجــال الضيافــة كان وليــد 

الصدفــة  وال يمــت بصلــة إلى دراســتي 
الماليــة، ولكــن مــن صغري ولدّي 

شــغف بالتنظيــم واالهتمــام بكافة 
التفاصيــل، وهــو اGمــر الــذي يتطلبه 

العمــل بمجــال تنظيــم الحفالت، 
والــذي يكمــن ســر النجــاح فيه في 

كيفيــة إرضــاء العميل بشــكل 
مهنــي مــن خــالل تحقيــق توقعاته 
المرجــوة مــن الحفــل دون اQخالل 

بــأي جانــب، فأنــا بطبيعتي شــخصية 
اجتماعيــة أحــب التعامــل مــع الناس، 
وهــو اGمــر الــذي وجدتــه في العمل 

بقطــاع الضيافــة، حيــث بــدأت بالعمل 
فــي أحــد الفنــادق الخمس نجوم 

فــي الدوحــة كمنســقة حفالت في 
البدايــة، وقتهــا لــم أتمتــع بالخبرة 

الكافيــة، ومــن ثــم تحديت نفســي 
مــن خــالل ثقتي بقدراتي وشــغفي 
بالعمــل فــي قطــاع الضيافــة، وبعد 

العمــل المتواصــل وصلــت لمنصب 
مديــر قســم خدمــات الضيافــة بنفس 
الفنــدق، ثــم انتقلــت بعدهــا للعمل 

ببنــك قطــر الوطنــي في مجال 
تخصصــي ودراســتي، وبالرغــم من 

قلــة ســاعات العمــل مقارنــة بالعمل 

فــي الفنــادق، إال أن شــغفي بهــذا 
المجــال ظــل ينبــض داخلــي، وظللت 
أنتظــر اللحظــة التــي أعــود فيهــا إليه، 

وهــو مــا تحقــق بعدما ســمعت من 
إحــدى صديقاتــي بوجــود شــاغر بفندق 
شــانغريال، الدوحــة بعــد عاميــن ونصف 
مــن عملــي بالبنــك، ولــم أتردد لحظة 

فــي االنضمــام مــرة أخرى لقطاع 
الضيافــة، فالشــغف كان دافعــي اGول 

لهــذه الخطوة.

مــا الذي يميز حفالت ا�عراس 
بفندق شانغريال، الدوحة؟

فــي فنــدق شــانغريال، الدوحة، ندرك 
مــدى أهميــة يــوم الزفاف بالنســبة 

للعروســين، قاعــة شــانغريال الملكيــة 
الفخمــة بثرياتهــا الفاخــرة والمترفــة 

ومســاحتها المفتوحة والســقف 
الشــاهق االرتفــاع هــي المــكان المثالي 
Qقامــة حفــل زفــاف مذهل ورائع بشــكل 

يفــوق كل التصــورات، حيث تســع 
القاعــة لحوالــي 400 إلــى 500 
شــخص، كمــا تضــم غرفًة مجاورة 
لتجهيــز العــروس يمكــن الوصول 
إليهــا بســهولة عبــر مدخــل خاص 

للحفــاظ علــى خصوصيتهــا، وتمتاز 
القاعــة بألوانهــا الراقيــة التــي يمتزج 

فيهــا اللــون اGبيــض والذهبي، اGمر 
الــذي يعطــي للعروس مســاحة من 
الحريــة Qضافــة ديكوراتهــا المفضلة 

ممــا يعطــي فخامــة ورقيا Gجواء 
العــرس، لــذا نضمن للعروســين أن 
يبدآ رحلتهما ســويًا وســط أجواء ال 

تُنسى. 

الناجحة للحفالت  ا?دارة 
اللقاء ا�ول مفتاحها 

العميل مع 
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ماذا عن عروض حفالت الزفاف بالفندق؟
هناك عروض ثابتة لحفالت الزفاف، 
وقد تزيد التكلفة حسب متطلبات 

العروسين، ولكن بشكل عام يقدم 
الفندق ليلة إقامة مجانية للعروسين في 

أحد اGجنحة مع عشاء وإفطار بالجناح، 
باQضافة إلى 60 دقيقة مساج للعروس 

يمكنها الحصول عليها قبل أو بعد 
العرس، ونعمل حاليًا على إطالق عرض 
جديد يتضمن قضاء العروسين لليلتين 
بأحد فروع شانغريال حول العالم، وقريبًا 
سوف يتم اQعالن عن الوجهات المقررة 

بعد استطالع آراء عمالئنا. 

ماهي أحدث صيحات الزفاف؟
البســاطة فــي الديكــورات، مــع اختيار 

العــروس لســمة مميــزة للعــرس، مثل 
اختيــار إحــدى المــاركات العالمية 
المعروفــة المفضلــة للعروس، 

لتشــمل كافــة جوانــب العــرس وحتى 
الهدايــا، ويعتمــد اGمــر فــي النهاية 

علــى ذوق العروس.

أعطينا نبذة عن تنظيم الفعاليات 
والمؤتمرات بفندق شانغريال – الدوحة؟
يضــم الفنــدق قاعــة كبيــرة و7 قاعات 
أصغــر حجمــًا، ويقــوم الفنــدق بتنظيم 

المؤتمــرات واالجتماعــات مهما 
كان عــدد الحضــور، وتشــتمل جميــع 

القاعــات علــى معــدات صوتيــة ومرئية 
حديثــة، وبفضــل موقــع الفنــدق المتميز 
فــي الخليــج الغربــي فهــو يُعــد المكان 
اGمثــل والوجهــة المفضلة الســتضافة 
وتنظيــم الفعاليــات المهمــة وخاصة 
تلــك التــي تضــم زواراً مــن خارج البالد، 

لقــرب المســافة بيــن الفنــدق ومركز 
الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات والثقة 

التــي يوليهــا الكثيــرون فــي عالمة 
الفنــدق التجارية. 

ماهي ا�سس التي تعتمدونها لخلق 
عالقة قوية مع العمالء؟

اQدارة الناجحة للحفالت مفتاحها إتقان 
إدارة اللقاء اGول مع العميل، من خالل 
الفهم الجيد لخلفية العميل الثقافية 
وشكل الحفل أو االجتماع الذي يرغب 
في الترتيب له، وذلك من خالل حوار 
سلس مبني على طرح اGسئلة من 

جهة فريق العمل بشكل يُشعر العميل 
بمدى مهنيتنا واحترافيتنا في عملنا، مع 

قدرة مدير اQدارة على اختيار الموظف 
المناسب للتعامل مع العميل، وبعد 

الحصول على المعلومات المطلوبة، 

تقوم اQدارة ببلورة تلك المعلومات 
وترجمتها على أرض الواقع، ومن 

خالل ثقة عمالئنا نعمل على توجيه 
النصيحة للعميل أو العروس للوصول 

معهم Gفضل نتيجة مرجوة.

هل حفالت الزفاف هي الحفالت 
ا�كثر حاجة للتنظيم؟

بالطبع، فتفاصيل حفل الزفاف كثيرة، 
وتركيز فريق العمل كله ينصب على 

تحقيق رؤية العروس لليلة عمرها.

أخيراً، ما الذي يتميز به فندق شانغريال 
في مجال الضيافة؟

يوفر فندق شانغريال، الدوحة سبعة 
مطاعم نابضة بالحياة تقدم أشهى 

المأكوالت العالمية المعاصرة، وتتميز 
جميعها بأجواء هادئة، باQضافة 

إلى الـ Helipad وهو مكان مثالي 
يميز الفندق، يقع بالطابق الخمسين 

مخصص لحفالت العشاء الخاصة 
أو أعياد الميالد التي تقتصر على 

اGشخاص المقربين فقط، ويوفر إطاللة 
رائعة تساعد على االستجمام والتمتع 

بجرعة زائدة من الهدوء، ويمكن 
الحصول عليه من خالل الحجز المسبق.

حوار





  بيروت - الريسا معصراني
المزج بين اتجاهين مختلفين تماًما من اتجاهات الديكور قد يكون قراًرا صعًبا يحتاج إلى شجاعة ومجهود كبير في التصميم 
إال أن النتيجة  تكون رائعة بالفعل. واليوم جئنا لك بمثال ممتاز لذلك، فهذا المنزل الفخم يجمع بشكل رائع بين الديكورات 

الكالسيكية والـart deco المعتمد على اللون ا�بيض الذي يعطي أناقة واضحة وتميزًا للغرف.

ا�بيض.. أناقة وإشراق
فخامة الديكور  بين المودرن والكالسيك

ديكور



تم اختيار اGبيض Gنه من اGلوان 
السهلة والصعبة في الوقت ذاته، 
كما أنه يرمز إلى النقاء والنظافة 
ويضيف للمنزل لمسة من االناقة 

بعيدة عن التكلف. ويعتبر من أهم 
اGلوان المضيئة التي تضفي شعوراً 

بالفرح الداخلي والشفافية.

نيو كالسيك
تصف مصممة الديكور لينا كرم هذه 

الشقة الديلوكس بأنها شقة متناغمة 
بعناصرها الثمينة واكسسواراتها 

الراقية والمزخرفة وتحمل معها جواً 
من الدفء والرفاهية والجمالية.
لقد لعبت اQضاءة دوراً أساسيًا 

ليس فقط في إبراز قطع اGثاث أو 
المنحوتات القيمة الموزعة في أرجاء 

الشقة، بل أيضًا في تحديد معالم 
المساحات بطريقة مبهرة. واالنتقال 

من الصالونات إلى صالة الطعام أو 
المكتب أو غرف النوم، يكشف عن 
محطات مدهشة، وتصاميم بديعة. 

Jamila/ March 2019



أوضحــت كــرم  أن الديكــور   الذي يمزج 
بيــن المودرن والكالســيكي في هذا 
النمــوذج   يّتســم بطابــع مــن الرقي 

واGناقــة بفضــل اGلــوان الطاغية من 
مشــتقات البيــج المطّعمــة بالذهبــي 

مــن خالل اGكسســوار.صالونات 
وغرفــة طعــام، وكأنّهــا لوحة واحدة 
متجانســة اGلــوان والتصاميــم، لكّل 

منهــا خصوصيــة وفــرادة وتمّيز. 
وأضافــت: بأن الرحابة واالنشــراح 

ضروريــان جــداً في تصميم الشــقة 
الفخمــة وهمــا مــن عناصــر نجاح 

التصميــم الداخلــي. غرفة المعيشــة 
اتخــذت الطابــع العصــري وفيها 

الكثيــر مــن الرحابــة والهدوء .أما 

ديكور



غرفــة النــوم فتراها كالســيكية 
وتحمــل الخــط الرومانســي مــع أناقة 

الخشــب البســيط الفخم. لذلك تم 
مــزج الخشــب الداكــن مع الذهب أو 

النحــاس والرخام.

أساسيات الديكور الناجح
وفي الختام أكدت المصممة لينا بأن 
الديكور الناجح يتطلب  عناصر مهمة 

منها المساحة الواسعة بهدف نقل 
اQحساس بالراحة والشعور بالفخامة من 

خالل اGسقف العالية إضافة الى تصاميم 
االثاث التي تختار بعناية كبيرة ضمن 

جميع أنواع أساليب التصميم منها 
المودرن والكالسيك واعتماد اGلوان 

الراقية والحيادية منها اGبيض الناصع.
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فنادق

مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا
تفتتح فندق سينتارا ريزيدنس أند سويتس وست باي في قطر

  أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا التايالندية عن تدشين أول فندق لها في العاصمة القطرية والذي يحمل اسم فندق
سينتارا ريزيدنس أند سويتس وست باي الدوحة، حيث أشار السيد ثيوراوث تشيرايفات، الرئيس التنفيذي، لمجموعة فنادق ومنتجعات

سينتارا التايالندية إلى أن اختيار الدوحة كوجهة ?حتضان هذا الفندق يؤكد على ريادتها كمركز للنمو التجاري واالقتصادي في
المنطقة عالوة على النمو المتواصل الذي تحققه هذه المنطقة في مجال السفر والسياحة بعدما نجحت قطر في ترسيخ

مكانتها أمام الجميع كمنافس قوي، قادر على منافسة العواصم والمدن الكبرى المضيفة، بعد فوزها باستضافة ا�حداث الكبرى
والمسابقات الرياضية وأبرزها مونديال 2022 .

وأوضح تشيرايفات في تصريحات: «لقد كنا ملتزمين تجاه هذا المشروع منذ مرحلة التحضيرات والبناء، وسوف نواصل بذل كل جهد
لضمان النجاح المستمر لهذا المشروع. وإظهار التراث الثقافي للبالد، ودفع عجلة السياحة في قطر والمساهمة في ازدهار االقتصاد».

ومن جهتهم أوضح أصحاب شركة الثريا للتطوير والتسويق العقاري ذ.م.م، بالقول: «نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر فريق العمل
بأكمله الذي بدونه لم نتمكن من تحقيق هذا الحلم. كما نود أن نعرب عن امتناننا لجميع المؤسسات الحكومية التي ساهم دعمها

المستمر في افتتاح الفندق في الموعد المحدد».



68 منشأة فندقية حول العالم
وبوصول سنتارا إلى الدوحة يكون قد

اكتمل إجمالي عدد منشآتها حول
العالم 68 منشأة فندقية سواء قيد

التشغيل أو تحت اQنشاء. ليكتمل سجل
نجاحاتها من خالل أنشطتها في قطاعات
السفر، واتساع أعمالها التجارية، واGنشطة
الترفيهية ونزالئها الدائمين. كما ساهمت

قاعات المؤتمرات اGربعة التي صممتها
سنتارا على أحدث طراز في وضع اسمها

كشركة رائدة في مجال استضافة
المؤتمرات واالجتماعات والمناسبات.
بمرافقها التي تعد من أشهر الوجهات

التي يقصدها السكان المحليين أو نزالء
الفندق لتناول الطعام :

مطعم دالتشيني: المطعم الهندي
الذي من المتوقع أن يحدث ثورة في

عالم المأكوالت والمطاعم.
يقع مطعم داليتشيني في الطابق

اGرضي بالفندق تحت اشراف الشيف
ألفريد براساد، الذي كان يشرف سابقًا
على سلسلة مطاعم تمرهند اGربعة،

بما فيها مطعم تمرهند الموجود في
مايفاير - لندن والحائز على تصنيف

ميشالن. تقدم فيه المأكوالت الهندية
اQقليمية في أوقات الغداء والعشاء

في أجواء هادئة ومريحة.

مطعم كابريس: يقع في الطابق
اGول، وهو مستوحى من فكرة

المقاهي ويعد بمثابة ملتقى
اجتماعي عصري، تقدم فيه

الوجبات التايالندية واGوروبية
والعالمية على مدار اليوم في
جو مفعم بالحيوية والنشاط.

كما يتم تقديم باقة من اGطعمة
الخفيفة وتشكيلة رائعة من
المرطبات في ردهة الفندق
والمسبح في أجواء مثالية

مفعمة بالحيوية لسكان الدوحة
ونزالء الفندق.
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تشيرايفات: تم تصميم وتطوير الفندق بشكل يلبي
احتياجات رجال ا�عمال والعائالت على حد سواء



خيارات متنوعة ل�سرة

وتتراوح مساحات الغرف ما بين 45
إلى 365 مترا مربعا تشمل غرف نوم

مريحة، وغرف معيشة وغرف طعام،
ومطابخ مجهزة بالكامل، غساالت

ومجففات مالبس مّما يجعل من الفندق
المكان اGمثل لرجال اGعمال القادمين

إلى الدوحة سواء ل�قامة لفترات قصيرة
أو طويلة. كما يقدم الفندق خدمة

الواي فاي عالية السرعة مجاًنا في جميع
الغرف باQضافة إلى أجهزة التليفزيون
الذكية، في حين توفر النوافذ الممتدة

من اGرض حتى السقف إطالالت

بانورامية خالبة على الخليج الغربي.
وتفتخر الشركة بتركيز واهتمام فنادقها

ومنتجعاتها على تلبية احتياجات اGسرة،
من خالل توفير نواد خاصة ل|طفال،

وحدائق ألعاب مائية مليئة بالمغامرات،
باQضافة إلى خيارات متنوعة ل|سرة

لتناول الطعام. وتحتل سينتارا أعلى
مراتب التصنيف في استطالعات رأي

النزالء، وأحدث تلك التصنيفات كانت
على تطبيق «تريب أدفايزور .»

وقد تم تصميم سينتارا ريزيدنس أند
سويتس وست باي الدوحة بحيث يقدم

كل وسائل الراحة والمميزات خاصة
التي تلبي احتياجات اGسرة مما يجعلها

بال شك أماكن جذب سواء للسكان
المحليين واGسر والعائالت من جميع

أنحاء العالم. حيث تتميز بمساحات
شاسعة، تصل فيها بعض الوحدات

السكنية إلى ثالث غرف، باQضافة إلى
مطابخ داخلية وأماكن لتناول الطعام.
وتشتمل على بركة سباحة مخصصة

ل|طفال.
وتتشرف سينتارا بإتاحة الفرصة لها

لتقديم خدمات الضيافة ذات الطابع
التايالندي لمدينة الدوحة وشعبها

الكريم، وتتطلع Gن تكون جزءا أساسيًا
من المدينة الحديثة التي تنبض بالحياة

خالل اGشهر والسنوات القادمة.

فنادق





  تقدم شركة قطر للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات ميتسوبيشي في قطر، سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس التي تعد 
واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر وذلك لفضل أدائها القوي وتقنياتها الحديثة والمزايا العديدة التي تضمها. وترسي هذه 

المركبة معايير جديدة في فئة الكروس أوفر حيث تلبي تطلعات جميع الفئات وا�عمار على حّد سواء. 

مظهر شبيه بمركبات الكوبيه
تتمتع إكليبس كروس الجديدة بمظهر 
جميل وحيوي وانسيابي يشبه الشكل 

الجميل والساحر النعكاس خاتم 
اGلماس خالل الكسوف الكلي. فاللون 

اGحمر البراق لهذه السيارة يماثل هالة 
الشمس الرائعة من خلف القمر خالل 

عملية الكسوف.
بدأ إنتاج هذه المركبة في الواليات 

المتحدة في عام 1989 واقترن اسم 
إكليبس مع كروس في سيارة إكليبس 

كروس الجديدة كليًا ليخرج طرازاً يرتقي 
بمتعة القيادة إلى أعلى المستويات.

تتميز السيارة بمظهرها اGنيق الذي 
يشبه سيارات الكوبيه وبتصميم 

سيارات SUV المعروف في 
ميتسوبيشي. فالشكل االنسيابي 

والمنحوت يعطي المركبة إحساسًا 
بالقوة والنشاط الرياضي ابتداًء من 

الواجهة الرياضية وصوًال إلى المصابيح 
الخلفية لتتجانس كافة المكونات في 

شخصية السيارة المميزة.

تصميم ملهم
يثير تصميم المركبة رغبة السائقين في 
تجربة قيادة منذ النظرة اGولى لتمنحهم 

الثقة الكاملة ومتعة القيادة. وتمامًا 
كحركة الرياضي خالل نشاطه، يترك 

الشكل االنسيابي والخطوط المنحنية 
والحادة انطباعًا هجوميًا وديناميكيًا لدى 

السائقين وكذلك الجمهور.
وتقدم المركبة الجديدة مفاجأة من 

حيث الشكل والتصميم متمثلة 
بالمقصورة حيث يظهر درة الشغف 

سيارات

ميتسوبيشي إكليبس كروس .. أداء قوي وتقنيات حديثة
متوفرة اnن لدى شركة قطر للسيارات 



الهندسي الذي يجمع المميزات 
الرياضية واGنيقة في الوقت نفسه. 
من لوحة الوظائف اGفقية المميزة 
إلى الزخرفة باللون الفضي اللماع، 

تستقبل المقصورة السائق والركاب 
لتجربة جريئة فريدة من نوعها ممزوجة 
بخصائص حديثة من الصوت والعرض 

بغرض الترفيه وتقديم المعلومات. 

ا�داء
تتميز سيارة ميتسوبيشي إكليبس 

كروس 2018 بمحرك مطور بسعة 
1,5 ليتر بتقنية الحقن المباشر وتيربو 

مزدوج ليولد قوة كبيرة وعزم دوران 
تمنح السيارة أداء نشطًا.

جسم صلب
إلى جانب التصميم اGنيق، أولت 

ميتسوبيشي موتورز أهمية بالغة 
لجودة القيادة وصالبة الهيكل. تتسم 

المركبة بجسمها الصلب والمتين 
من دون التأثير على الوزن الحقيقي 

للمركبة، وذلك بفضل استخدام 
تقنيات حديثة ومطورة.

القيادة الذكية
إكليبــس كــروس هي الكروس 
أوفــر التــي يمكن فقط لشــركة 

ميتسوبيشــي أن تصنعهــا نظــراً 
لخبرتهــا العريقــة فــي مجــال تصنيع 

 .SUV ســيارات الدفــع الرباعي
وبينمــا يبحــث النــاس عــن العديد 
مــن الخصائــص فــي كل مركبة، 

تأتــي مركبــة إكليبــس كــروس لتلبي 
متطلبــات العمــالء فــي كل تفاصيلهــا 
حيــث توفــر إعــدادات كاملــة من القيادة 

الذكيــة تضــاف إلــى تميزهــا من حيث 
التصميــم والمظهــر الخارجي.

السالمة
تــم تحســين هيــكل المركبــة ونظام 

التعليــق إلــى أعلــى المســتويات لزيادة 
قــدرة الســيارة علــى الثبــات والقيادة 
ا�منــة مــن دون التأثيــر علــى الجودة 

والراحــة لمســتوى القيــادة. فتم 
تعديل الشاســيه وهيكل الســيارة 
لتمنــح المركبــة مزيــداً مــن المرونة 

والســيطرة والقيــادة المتفوقة.

من حيث اGمان والسالمــــة، تـــم 
تجهيــــز إكليبــس كــروس بأحدث 

تقنيــات الســالمة النشــطة مــن ضمنها 
الحــد مــن التصــادم اGمامــي، التحذير 

مــن الخــروج عن المســار، نظام 
النقطــة العميــاء، تحذير وحساســات 
خلفيــة، التحكــم النشــط بالتصادم، 
نظام الســيطرة على زيادة الســرعة 

غيــر المحســوبة لتوقــع الحاالت 
التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى حوادث 

والمســاعدة فــي تجنبها.
تتوفــر الســيارات فــي صالة عرض 

ميتسوبيشــي موتــورز علــى طريق 
ســلوى وفــي الخــور. يمكــن للعمالء 

زيــارة صالــة العــرض على طريق 
سلــــوى من الســبت إلى الخميس 

مــــن الســاعة 8 صباحًا ولغاية 9 
مســاًء ويوم الجمعة من 5 مســاًء 
إلــى 9 مســاًء، وكذلــك يمكــن زيارة 

صالة العرض فـــي الـــــخور مــــن 
الســبت إلــى اGربعــاء مــن 8 صباحًا 

إلــى 8 مســاًء، وأيــام الخميــس من 8 
. إلــى 3 عصراً
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  إعداد: أمل كمال 
«عندما نجمع الكتب نجمع السعادة». فنسنت ستاريت

فالقراءة تصنع إنسانًا كامًال، والمشورة تصنع إنسانًا مستعدًا، 
والكتابة تصنع إنسانًا دقيقًا. لذا  اخترنا الكتب التالية، لحياة أكثر 

سعادة واطالعًا ومعرفًة.

Can’t Hurt Me
المؤلف: دايفيد جاجينز

بالنسبة لدايفيد جاجينز، كانت الطفولة كابوًسا؛ فالفقر 
والتحيز واQيذاء الجسدي أرقت لياليه، ولكن من خالل 

االنضباط الذاتي، والصرامة الذهنية، والعمل الشاق، تحول 
جاجينز من شاب يعاني من االكتئاب والوزن الزائد مع عدم 

وجود مستقبل واضح، إلى أحد أكبر رياضيي القدرة على 
التحمل في العالم، الرجل الوحيد في التاريخ الذي أكمل 

تدريب النخبة كخاتم للبحرية، ملهًما مجلة Outside لتسميه 
الرجل اGصلح في أميركا.

تأليف: ستيفن كوفي

 Medical Medium
Liver Rescue

المؤلف: أنتوني ويليام
ازدادت  الشكاوى الصحية 

العامة من مشكالت 
الهضم إلى زيادة الوزن 

أو ارتفاع ضغط الدم 
ومشاكل القلب واGمراض 

الجلدية إلى أمراض 
المناعة الذاتية وغيرها 

من اGمراض المزمنة، 
التي لها عالقة بشكل أو 

بآخر بصحة الكبد فهذا العضو بمثابة آلة تنظيف 
السموم اGساسية في الجسم. 

The Keto Reset Diet
تأليف: مارك سيسون

اليوم، النظام الغذائي «الكيتو» هو اGسرع نمواً في 
العالم، فعندما يمارس بشكل صحيح، ثبت أنه يحرق 

الدهون، ويحد من االلتهابات، ويكافح السرطان، ويعمل 
على توازن الهرمونات وبكتيريا اGمعاء، ويحسن من 

حاالت اGمراض العصبية، ولكن ل|سف، ال يزال العديد 
من الناس غير مدركين للعديد من العوامل الرئيسية 

التي تعتبر حاسمة لنجاح هذا النظام الغذائي.

Stress Less, Accomplish More
تأليف: إيملي فليتشر

عندما يشتد اQرهاق، فالتحدي يكمن في تحقيق 
المزيد من النجاحات، ولكن أفضل مكافأة 

يمكن أن نقدمها Gنفسنا هي أن نأخذ استراحة 
ذهنية لنقضي بضع دقائق في هدوء Qعطاء 

الجسم والدماغ الراحة الالزمة، فهل تعلم أن 
التأمل القصير يمكن أن يوفر الراحة للجسم 

أفضل بخمسة أضعاف من النوم؟ عندما 
تخصص وقتك لدراسة تقنية Z التي يعّلمها 
هذا الكتاب، ستكون في الواقع أكثر إنتاجية 

مما لو أخذت غفوة لمدة ساعة ونصف الساعة 
أو تناولت فنجاًنا من القهوة.

كتب تثري 
كتب5جوانب حياتك

The 7 Habits of Highly Effective People

ما هي عادات الناس الناجحين؟ تم 
حصر السبع عادات اGكثر فعالية 

للناجحين لمدة 25 عامًا، لقد حولت 
هذه العادات حياة ماليين الناس من 

جميع  اGعمار   والمهن  نحو  اGفضل.



  إن التســوق على ا?نترنت عبر متجر إن-كيو ا?لكتروني (inq-online.com) يكمل تجربة تســوق منتجات هدايا متاحف قطر 
الحصريــة، حيث يمكن للعمالء اســتعراض أحدث المجموعات، وإيجاد ا?لهام في المنتجــات الفاخرة التي تورد وتنتج خصيًصا 

لمتاحــف قطر. حيث ســيجد العمالء كل ما يحبونه من منتجات الهدايا الخاصــة بمتاحف قطر متاحة من خالل نقرة زر واحدة. 
وتتيح ميزة الشــحن لجميع أنحاء العالم للعمالء شــراء هدايا �حبائهم عبر ا?نترنت، وشــحنها إلى أي مكان في العالم.

من متجر إن-كيو ا?لكتروني التابع لمتاحف قطر

تسوق من منزلك  هدايا خاصة بعيد ا�م بكل ارتياح

اعالن تحريري

التابــع  اQلكترونــي  إن-كيــو  متجــر  ويقــدم 
نفــس   (inq-online.com) قطــر  لمتاحــف 
المجموعات والمنتجات المصممة حســب 
الطلــب والمتاحــة فــي متاجــر الهدايــا فــي 
اســتعراض  للعمــالء  يتيــح  ممــا  المتاحــف، 
بمــا  المنتجــات  مــن  واســعة  مجموعــة 
والقرطاســية  المنزليــة  اGدوات  ذلــك  فــي 
تتضمــن  كذلــك  الحصريــة.  والمجوهــرات 
المجموعــات المعروضــة للبيــع منتجــات تم 
توريدهــا وإنتاجهــا خصيًصــا لمتاحــف قطــر، 
بمــا في ذلك المنتجــات الخاصة بالمعارض 
مثــل معــرض «ســوريا ســالًما» الحالــي فــي 
متحــف الفن اQســالمي. وتشــمل التشــكيلة 
عبــر  المتاحــة  المنتجــات  مــن  الواســعة 
تصميمهــا  تــم  منتجــات  أيًضــا  اQنترنــت 
برنامــج  خــالل  فنانيــن  بواســطة  وإنتاجهــا 
فــي  أشــهر  تســعة  لمــدة  الفنيــة  اQقامــة 

الفنانيــن. مقــر  مطافــئ: 
المنزليــة  اGدوات  مجموعــات  وتتضمــن 
 (Eusamex) أوزاميكــس  شــركة  منتجــات 
باQضافــة إلــى منتجــات شــركة ديكوريــوم 
شــركة  وتعتبــر  الفاخــرة.   (Decorium)
ديكوريــوم «Decorium» التــي يقــع مقرهــا 
فــي اســطنبول، فــي تركيــا، عالمــة تجاريــة 
رائــدة فــي قطاع المنتجات الزجاجية الخاصة 

بالديكــور، والمتخصصــة فــي أنــواع مختلفــة 
مــن تقنيــات صناعــة الزجــاج، والتــي تشــمل 
الزجاج المســنفر باستخدام بالسفع الرملي، 
واGعمــال  والمحفــور،  المطبــوع،  والزجــاج 
الفنيــة المصنوعــة يدوًيــا، واGعمــال الفنيــة 
مــن الموزاييــك ذات الجــودة العاليــة، والتــي 
الصناعــات  حرفــي  مــن  أســتاذة  يصنعهــا 
Decori- ديكوريــوم  شــركة  فــي  (اليدويــة 

um). وتشــمل مجموعــة شــركة ديكوريــوم 
ــة وشــمعدان الســليمية  (Decorium) مزهري
المســتوحى تصميمهمــا وزخرفتهمــا مــن 
تحفــة المعمــاري العثمانــي الشــهير/ معمار 
مــن  وبالتحديــد  الســليمية،  جامــع  ســنان، 
زخــارف القبــة وبــالط «مقصــورة الســلطان».
تضم مجموعة أنفراما (Anframa) مجموعة 

مجوهرات رقيقة وأنيقة تم صياغتها 
باستخدام التقنيات الدمشقية التقليدية 

لتطعيم المعادن. وتعرض مجموعة 
مجوهرات أنفراما (Anframa) مزيًجا فنًيا من 

تطعيم المعادن، حيث يطّبق حرفيو أنفراما 
(Anframa) تقنية زخرفية كانت تستخدم 

في البداية في تزيين اGسلحة والدروع. 
المجموعة لها تأثير شرقي معروف، 

مقترن بفن تطعيم المعادن الدمشقي، 
ومستوحى من الوجود المغربي الذي دام 

قرونا في اGندلس في إسبانيا.
قم بإنشاء حسابك على متجر إن-كيو 

اQلكتروني (inq-online.com) اليوم، 
وتسوق من مجموعة الهدايا الفريدة 

Gحبائك.
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الكشف عن مروحة الدوحة المميزة احتفاًال بالتدشين
افتتاح ماندارين أورينتال الدوحة رسميًا

  افتتح فندق ماندارين أورينتال، الدوحة أبوابه في حفل ترأسه 
السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي با?نابة لمشيرب العقارية- 

المالك والمطور للفندق في قطر، وبحضور كلٍّ من السيدة 
جيل كلوج، رئيسة قسم التسويق في مجموعة فنادق ماندارين 

أورينتال، والسيد مارتن شنيدير المدير العام لفندق ماندارين 
أورينتال، الدوحة.

المروحة المميزة للفندق 
يتميّز ماندارين أورينتال بمفهوم رائع وهو ابتكار أو اختيار مروحة 

خاصة لكل واحد من فنادقه حول العالم، لكي تكون مرآة 
تعكس تراث الموقع وا?حساس الفريد الذي يولّده المكان. 

تم تصميم مروحتَي ماندارين أورينتال، الدوحة محليًا في قطر، 
وتنفيذهما يدويًا وبإتقان عاٍل في فرنسا من قبل «دار دوفيلوروا» 

(Maison Duvelleroy)، الصانع الحرفي للمراوح منذ عام 
1828. وبهذه المناسبة تقول جيل كلوغ، «يمثل تصميم مروحة 
ماندارين أورينتال، الدوحة احتفاًال بالهوية القطرية، مع مزيج من 

عناصر التصميم المستوحاة من منطقة الشرق ا�وسط. يُبرز 
اللون العنابي وا�نماط في كل واحدة من شفرات المروحة 

التسع سلسلة من الرموز  التي تعبر في جوهرها عن الدوحة، 
في حين تمثّل الشرّابة تذكيرًا رائعًا بأهمية صيد اللؤلؤ في تراث 

المدينة».
يُعرض توأم المراوح المميّز لماندارين أورينتال، الدوحة في 

واجهتين زجاجيتين خالّبتين ومزخرفتين. تتميّز واحدة من 
الواجهتين بعناصر تقليدية، مذهلة وملفتة للنظر من التصميم 

القطري، في حين تتمتع الثانية بتصميم عصري ومستقبلي. 
محطة بارزة

من جهته، قال السيد علي الكواري، «يسعدنا اليوم أن نرى فندق 
ماندارين أورينتال الدوحة يفتح أبوابه للجمهور، فهو أول فندق 

لمجموعة ماندارين أورينتال العالمية في الشرق ا�وسط، وكذلك 
أول فندق يبدأ أعماله فعليا في مشيرب قلب الدوحة، التي تعد 

أيضا أول مركز للمدينة في العالم يتم تطويره بشكل مستدام 
بالكامل، وهو ا�مر الذي يجعل من هذا الحدث محطة بارزة في 

مسيرة نجاح مشيرب العقارية». 
واحتفاًال باالفتتاح ولهذه المناسبة، أطلق الفندق باقة «االزدهار في 

الدوحة»  الرائعة التي تشتمل بطاقة هدية من ماندارين أورينتال 
بقيمة 100 دوالر أميركي لليلة واحدة، ونسخة خاصة ومحدودة عن 

مروحة ماندارين أورينتال، الدوحة مع شرّابة من اللؤلؤ ا�صلي.



   تواصل شركة أوتوكالس للسيارات، إحدى شركات مجموعة ناصر بن خالد القابضة والوكيل العام المعتمد لـ «إم جي موتور» 
في قطر، عرضها المميز على سيارة إم جي 6 موديل 2019 نتيجة ا?قبال الشديد من العمالء القتناء هذه السيارة المميزة.

ويشمل العرض تقديم العديد من 
المزايا الفريدة فور شراء هذه السيارة، 

وتشمل تركيب عازل حراري مجاني، 
تسجيل مجاني للمركبة، باQضافة إلى 

ضمان لمدة 6 سنوات أو 200,000 
كلم أيهما يأتي أوًال وخدمة مجانية 

لمدة سنتين أو 30,000 كلم (أيهما 
يأتي أوًال). ويستمر هذا العرض لغاية 

31 مارس 2019 حيث يمكن زيارة صالة 
عرض أوتوكالس للسيارات على طريق 
سلوى لالطالع على مزايا هذه السيارة 

عن قرب إلى جانب مجموعة واسعة من 
مركبات إم جي.

وقال هشام الصحن، المدير العام 
لشركة أوتو كالس للسيارات: «تضم 
محفظة إم جي مجموعة واسعة من 
السيارات التي تلبي مختلف اGذواق. 
ويسرنا أن نقدم هذا العرض لعشاق 

سيارات السيدان ليتمتعوا بالعديد من 
المزايا الفريدة عند شرائهم سيارة إم جي 

6 الجديدة موديل عام 2019».

تصميم انسيابي
يتعزّز الشكل الجانبي السلس واالنسيابي 

لسيارة MG 6 الجديدة كّليًا عبر لمسة 
من ألياف الكربون على المصد اGمامي، 

إضافة إلى اGضواء اGمامية التي تتأّلق 
بمفهوم تصميمي مشابه لِمعَلم 
«عين لندن»، ووجود أطراف أنابيب 

 Star عادم توأمية وشبك أمامي بنمط
Rider المستوحى من اللغة التصميمية 

التعبيرية للعالمة التجارية البريطانية 
المنشأ. وتستمر هذه النفحة الرياضية 
الراقية في داخل المقصورة عبر لوحة 
عّدادات وكونسول وسطي بتصميم 

ذكي، ومقاعد عصرية مغّطاة بالجلد، مع 
التمّيز بمقصورة باللونين اGسود واGحمر 

في طرازات الفئة العليا.

تجهيزات تكنولوجية حديثة
إلى جانب توفير المساحة الداخلية 

اGفضل ضمن فئتها، فإن MG 6 الجديدة 
كّليًا ترتكز على شعبية MG الواسعة 

وتعزّزها أكثر عبر مستويات غنية جداً 
من التجهيزات البارزة مثل شاشة لمس 

 Apple ملّونة قياس 8 بوصات مع تقنّية
CarPlay، ومفتاح تشغيل يعمل 

بالضغط، ومّيزة الدخول بدون مفتاح، 
ومّيزة التثبيت اGوتوماتيكي، ونظام 

مراقبة ضغط هواء اQطارات، وكاميرا رؤية 
خلفية، ونظام ثنائي المناطق للتحّكم 
بالمناخ البارد مع فتحات خلفية لتكييف 

الهواء، وكل هذا من المقرَّر أن يتوفر 
قياسيًا ضمن كامل نظاق المجموعة.

أداء قوي
وقد تم تجهيز MG 6 بمحرّك سعة 1.5 

ليتر مع شاحن توربيني ويتصل بنظام 
نقل حركة ُسباعي السرعات مع قابض 

ثنائي (DTC)، عالوة على توافر خيار 
تبديل التعشيقات عبر القابض للحصول 

على أداء ناعم دون أي مجهود. ويوّلد 
هذا المحرّك الفّعال العامل على وقود 
البنزين قّوة قصوى قدرها 169 حصانًا 

وعزمًا أقصى يبلغ 250 نيوتن-متر.
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أوتو كالس للسيارات تواصل عرضها المميز على سيارة إم جي 6
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مصنوعة من الماء وآمنة االستخدام
باري غاليري يطلق عدسات Lens Me في عرض حصري 

   في عرض حصري أطلق باري غاليري «النس مي» الرائدة 
في مجال بيع العدسات الالصقة في الشرق ا�وسط. وقد 

تم ذلك في فرع باري غاليري الجونا مول بحضور السيد حكم 
القواسمي مدير عام باري غاليري، ليال يزبك مديرة العالمة 
التجارية «النس مي» وضيفة الشرف عهود العنزي المدونة 

الكويتية الشهيرة.
وفي هذا الصدد أوضحت السيدة ليال قائلة: «تتبع العدسات 
الالصقة لدينا واحدة من أهم التقنيات الرائدة في العدسات 

الالصقة التي يتم تصنيعها في كوريا. نوفر مجموعة من 
ا�لوان الطبيعية التي تناسب أي شخص. ا�لوان تأتي إما في 

العدسات الطبية أو التجميلية. أما بالنسبة لعدساتنا الطبية، 
لدينا مجموعة واسعة من الدرجات لكل من بُعد النظر وقرب 

النظر». تعتبر «النس مي» العالمة التجارية الرائدة في الشرق 
ا�وسط في أكثر من 1500 نقطة بيع.»

وأضافت «انطالقا من إيماننا بإنتاج وتقديم أحدث التقنيات 
والتكنولوجيا الحديثة ال نهدف فقط للعمل التجاري، بل للعمل 

أيًضا على منح عمالئنا رؤية أفضل للجمال أيًضا. لذا نحرص 
على الحفاظ على توفير العدسات الطبية والتجميلية مع 

أفضل تدابير السالمة والصحة فيما يتعلق بكيفية استخدامها.»
 Lens Me 2. ميزات

للعدسات الالصقة فوائد كثيرة وال تقتصر فقط على فكرة 
استبدال النظارات. العدسات الالصقة تتحرك مع عينيك، 
مما يسمح بمجال الرؤية الطبيعي، وليس لديك إطارات 

?عاقة رؤيتك والحد بشكل كبير من التشوهات. على عكس 
النظارات، فإنها ال تشوش أو تتناثر بالطين أو المطر. فهي 

ممتازة للرياضة وا�نشطة البدنية ا�خرى.
تختلف مزايا Lens Me كثيًرا من وجود محتوى مائي بنسبة  

(H20) لتحقيق ثبات البعد. محتوى الماء في العدسات هو 
الشيء ا�كثر أهمية �نه ال يسبب جفاف العين أو يسبب أي 

تهيج. وبالتالي السماح للعدسة بأن ان تصبح وكأنها جزء من 
عينك بالفعل.

 Lens Me با?ضافة إلى السطح المبلل للعدسة، تسمح
ل�وكسجين بالمرور إلى العين مما يسمح للعين بالتنفس 

بشكل طبيعي دون التسبب في أي صداع أو احمرار في 
العينين.

تعتبر Lens Me آمنة جًدا لالستخدام لفترة طويلة تسمح 
للعدسة بالبقاء ثابتة في مكانها وعدم التحرك مع حركة 

العين. 
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مطعم ساباي تاي
 في فندق ونادي صحي ويستن الدوحة يطلق قائمته اnسيوية الجديدة

   أعلن «ساباي تاي»، المطعم الحائز على العديد من 
الجوائز ضمن فندق ونادي صحي ويستن الدوحة - عن إطالق 
قائمة طعام جديدة مستوحاة من المطابخ اnسيوية تشتمل 

على أكثر من 10 أطباق أبدعتها كبيرة طهاة المطعم 
الشيف باويتشادا تهانافيبون من مكّونات فريدة من مختلف 

دول المنطقة مثل ماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا وفيتنام 
وسنغافورة.

كما شملت التحديثات الجديدة الديكور الداخلي للمطعم مع 
إضفاء لمسات تزيينية تصوغ أجواًء آسيوية أصيلة في المكان، 

بما يتضمن زخارف تقّدم سرداً عن تطور مفاهيم الراحة وفن 
الطهو بين جيلين، عالوة على ركن مشروبات محّدث ليستقبل 
الضيوف بأشهى المشروبات المنعشة، وفعاليات ترفيهية حية 

تغني اGجواء بالمزيد من الحيوية.
وتزخر القائمة التايالندية اGصيلة بباقة متنوعة من اGطباق 

الجديدة، بدءاً من المقبالت مثل الفطائر السنغافورية 
بالسلطعون؛ وسلطة لحم عجل واجيو التي تجمع هذا اللحم 
الياباني المشوي الشهي مع أطايب التتبيالت ا�سيوية، فضًال 
عن اGطباق الرئيسية مثل الريندانج اQندونيسي المطهو على 
الطريقة التقليدية مع كاري لحم العجل، والتوابل المطحونة، 

وحليب جوز الهند؛ وطبق لحم البط المحّمر مع التوابل الخمسة، 
والذي يُقّدم مع الملفوف الصيني والزنجبيل المخلل.

وفي معرض تعليقه على القائمة الجديدة، قال روي إدواردو، مدير 
المأكوالت والمشروبات لدى فندق ونادي صحي ويستن الدوحة: 

«يتيح المفهوم والتجربة الجديدان باقة استثنائية من النكهات 
اGصيلة من جنوب شرق آسيا، ويسرنا طرح هذه المنهجية 

المبتكرة التي من شأنها إضفاء نفس جديد على «ساباي تاي»، 
وكل ذلك تحت إشراف خبيرتنا المخضرمة والموهوبة الشيف 

باويتشادا التي تتمّتع بمعرفة واسعة حول مطابخ تلك المنطقة، 
وخبرات منقطعة النظير اكتسبتها من العمل في نخبة من 
المطاعم ضمن فنادق من فئة خمس نجوم».  وأضاف: «ال 

يقتصر التغيير على قائمة الطعام فحسب، فاللمسات الفنّية 
والعناصر التزيينية المحّدثة تلعب دوراً هامًا في صياغة الطابع 

الجديد للمكان. ندعو الراغبين لتذوق النكهات ا�سيوية اGصيلة 
في أجواء فريدة إلى زيارتنا لعيش تجربة ‘ساباي تاي’ الجديدة».
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مونوبري قطر تطلق حملة مميزة
  أطلقت سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية الكبرى في 

قطر، «مونوبري قطر»، مبادرًة مميزًة في مجال التواصل في 
إطار سعيها إلى استقطاب اهتمام قاعدة عمالئها المتنامية 

باستمرار.
وقد استوحت «مونوبري قطر»، التي افتتحت أول فرع لها 

في أبراج النخيل في الخليج الغربي في 2013 وأكبر فرع لها 
في الدوحة فستيفال سيتي، فكرة هذه الحملة التي حملت 

عنوان «أحب مونوبري» من عمالئها المتفانين.
وتمحورت حملة «أحب مونوبري» حول التزام مونوبري قطر 

برعاية صحة ورفاهية عمالئها، وقد انطلقت بقوة عبر سلسلة 
متنوعة ومؤثرة من القنوات ا?عالمية، لتظهر سبب عشق 

عمالء مونوبري لهذه العالمة، وتقّدم لمن لم يكتشفها 
بعد فرصة اختبار أفضل ما يمكنها أن تقّدمه. واستغلّت 

«مونوبري قطر» هذه الحملة أيًضا لتُعِلَم عمالءها أّن عائلة 
مونوبري تكبر أكثر فأكثر من خالل مواقع جديدة سيتّم 

افتتاحها في مراكز تسّوق وأماكن سياحية مهمة في قطر.
وقد انطلقت حملة «أحب مونوبري» من خالل تقديم تجربة 

جذابة داخل المتاجر. وارتدى طاقم مونوبري القمصان 
وغيرها من ا�كسسوارات التي تحمل اسم العالمة وترفع 

شعار الحملة. ولم تقتصر الحملة على داخل متاجر مونوبري 
فحسب، بل طالت نقاًطا مختلفة مثل مواقف السيارات 

والجدران والممرّات بهدف نشر شعار الحملة «أحب مونوبري» 
بشكٍل أوسع. 

ولالستفادة من تأثير وسائل التواصل االجتماعي وا?عالم، 
أقيم فطور خاص في مونوبري في الدوحة فستيفال سيتي، 

حضره مدّونون وإعالميون، شاركوا في عدد من ا�نشطة 
التفاعلية داخل المتجر، كان من شأنها أن تنقل لهم 

العناصر المختلفة من الحملة. 
ولعّل أبرز الفعاليات داخل المتاجر وأكثرها شعبية، كان 

شخصية «أحب مونوبري» المحبّبة التي اتخذت شكل قلب 
أحمر وأضفت أجواء من التسلية والمرح في المتجر.

في التعليق على إطالق الحملة، قال المدير العام ا?قليمي 
لشركة مونوبري، السيد سيباستيان فرحات: «نجحت مونوبري 

قطر في كسب سمعة قوية بفضل وضع عمالئها ضمن 
أهم أولوياتها، فنحن نرّكز على حاجات عمالئنا ورغباتهم، 

ونسعى إلى تقديم منتجات عالية الجودة لهم حتى يكون 
لديهم خيارات واسعة ويتمكنوا من الحصول على قيمة 
ال تضاهى لمشترياتهم. هذه المقاربة التي تتمحور حول 
حاجات العميل هي التي اعتمدناها منذ بداية عملنا. في 

الواقع، بعد تواجدنا في سوق قطر للسنوات الست ا�خيرة، 
سعينا من خالل هذه المبادرة إلى السماح للعمالء بالتعبير 

عن آرائهم بنا. 
وبالنسبة إلى مونوبري، تعهدنا تقديم أفضل المنتجات 
الغذائية بالتجزئة با?ضافة إلى المالبس، والمستلزمات 

المنزلية، والعطور، ومستحضرات التجميل والهدايا. ويسرنا 
القول إننا وفينا بوعودنا.

 أما بالنسبة إلى العمالء، فنحن على يقين بأنهم لديهم 
آراؤهم الخاصة حول ما يدعوهم إلى اختيار عالمتنا وما 
يجذبهم إليها.  ومن خالل هذه الحملة، فإننا نجمع بين 

هذين العنصرين، ونجري هذا الحوار حولهما إلى الفضاء 
ا?عالمي».

تمتلك شركة مونوبري القابضة 377 متجرًا في فرنسا و75 
متجرًا في العالم، حيث لها وجود في %85 من المدن التي 

تعّد أكثر من 50 ألف نسمة. وهي تعتمد نموذج أعمال ناجحًا 
في العالم. وتمثّل مجموعة علي بن علي سلسلة متاجر 

مونوبري الفرنسية الكبرى في دولة قطر . 
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 Espa Mondrian
يوفر لك عناية كاملة  وعالجات لفترة قبل الوالدة وبعدها

 يعتبر Espa Mondrian الدوحة من المنتجعات 
الصحية الوحيدة في قطر المتخصصة في العالجات 

لمرحلة ما قبل الوالدة من خالل سلسلة عالجات تساعد 
المرأة على الهدوء وتخفيف ا�وجاع واnالم، واالسترخاء 

تحت إشراف خبراء ومختصين في العالجات للحوامل. 
Hydrotherm يقدم نظاما فريدا حيث يوفر أكثر 

العالجات المفيدة لفترة الحمل وبعد الوالدة وا�كثر 
راحة في عالم السبا، حيث الوسادات المملوءة 

بالماء الدافئ تدعم الجسم بالكامل وتمكنك من 
االستلقاء بشكل مريح على ظهرك طوال فترة العالج. 

مع االهتمام بالتغييرات التي يمر بها الجسم خالل 
 Espa مراحل الحمل المختلفة وما بعد الوالدة، يوفر

Mondrian باقة فريدة ومدروسة من العالجات 
لرعايتك خالل هذه الفترة الثمينة بالنسبة لكل أم.

تدليك خاص بالثالثة أشهر ا�ولى 
تؤكد الدراسات على أهمية التدليك على صحة المرأة 

الحامل، قد يخفف العالج بالتدليك أثناء الحمل من 
القلق، وأعراض االكتئاب، آالم العضالت والمفاصل، 

ويمنحك نوًما أفضل، ويقلل من التورم.
وتم تطوير برنامج خاص للتدليك لمعالجة التغييرات 

المحددة التي تطرأ على جسم المرأة الحامل خالل 
الثلث ا�ول من الحمل، مما يضمن لك الشعور 

باالنتعاش.
عالج الساقين 

خالل فترة الحمل من الشائع أن تنتفخ الساقان 
والكاحالن، وهذا العالج يساعد على تقليل التورم 

واحتباس الماء وكذلك تخفيف أعراض متالزمة تململ 
الساقين. 

 BELLY عالج 
يساعد هذا العالج اللطيف على تليين جلد البطن، 
لضمان نضارة البشرة والوقاية من عالمات التمدد. 
خالل فترة العالج، ستتمكن من االختيار بين تدليك 

اليد أو القدم أو الرأس، وسوف يهدأ طفلك وانت أيضا 
ستشعرين باالسترخاء. 

  عالج البشرة 
خالل فترة الحمل ترتفع الهرمونات، مما يتسبب في 

العديد من التغيرات للبشرة منها حب الشباب وتصبغ 
الجلد أثناء الحمل. وهذا العالج يساعد على العناية 

بالبشرة خالل هذه الفترة. 
تدليك ما بعد الوالدة 

التدليك ما بعد الوالدة مهم ومفيد. غالًبا ما تعاني 
ا�م في ا�سابيع ا�ولى بعد الوالدة من آالم في الظهر 

والرقبة والذراعين، بسبب حمل طفلك وإطعامه. 
التدليك ضروري لمساعدتك على االسترخاء واستعادة 

نشاطك. 
 عالج البشرة لما بعد الوالدة 

تم تصميم هذا العالج خصيصا لمنح بشرتك إشراقة 
خاصة، وذلك بسبب الهرمونات التي تحدث قبل الحمل 

وخالله. 

Jamila/ March 2019
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تألقي بأزياء واكسسوارات  بوكيه الراقية 
   توجهي إلى بوكيه لتجدي كل ما يناسبك، حيث 
ا�زياء الرائعة واالكسسوارات وا�حذية ذات اللمسات 

الخاصة التي تجعلك دائما متميزة.
 وكعادتها تولي بوكيه اهتمامًا بالغًا لكل مجموعاتها 

حتى تضمن لك التميز والظهور في أبهى حلة، من 
خالل إطاللة فريدة  وغير تقليدية. الفساتين في هذه 

المجموعة حكاية أخرى بتفاصليها ا�نيقة والمبتكرة 
، وهي بسيطة وبعيدة عن التكلف وتناسب جميع 

ا�ذواق. وهناك أيضا القفطان المغربي الذي أصبح 
ايقونة للموضة ومناسبًا لكل ا�وقات ويحتفظ بجزء 

مهم من التراث للسيدات الراغبات في مواكبة الموضة 
والحفاظ على الهوية. وال تكتمل ا?طاللة بدون 

االكسسوارات التي تساعدك على إبراز جمالك الداخلي، 
وتتوفر اكسسوارات الشعر وا�قراط الكبيرة. والحقائب 

الجزء ا�هم والمفضلة للسيدة نجد أنها مصممة بشكل 
رائع وناعم كما أنها مرصعة بالكريستال الذي يجعلها 

فخمة وساحرة. 
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  قدم بوتيك «سيكريت نوتس» الوجهة الراقية 
في عالم العطور الفاخرة (بفرعه الثاني داخل دوحة 

فستيفال سيتي)، والذي يضم عددًا منتقى ومحدودًا من 
أفخر أنواع العطور العالمية النادرة، المجموعة العطرية 

الجديدة «هيرماتيكا»، خالل حفل مميز حضره كل من 
السيد أشرف أبو عيسى رئيس مجلس ا?دارة لشركة أبو 

عيسى القابضة، والسيد فواز ا?دريسي نائب الرئيس 
 Johnالتنفيذي لشركة أبو عيسى القابضة، والسيد
Molloy وحشد من ا?عالميين والصحفيين، ومحبي 

العطور الفاخرة داخل بوتيك «سيكرت نوتس» بجانب 
لفيف من المتخّصصين في مجال العطور والموضة. 

مجموعة عطور «هيرماتيكا» تعمل على ترطيب البشرة
في سعيهم للعثور على المكونات النادرة، أنشأ 

مؤسسو «هيرماتيكا» جون وكالرا مولوي مجموعة 
ثورية تستخدم كل من المكونات الطبيعية، والجزيئات 

االصطناعية المشتقة من المصادر الطبيعية. عالوة 
على ذلك، تستخدم هذه الصيغة الهجينة كيمياًءا 

خضراء، تشتمل على مواد خام متجددة، في خطوة 
واعية نحو إنشاء العطورالتي تدوم طويًال.

 وبهذه المناسبة قال جون مولوي «مثل الخيميائيين في 
العصر الحديث، تمامًا مثل تحويل المعادن إلى ذهب 
- أخذنا المكونات العطرية التقليدية وقمنا بتحويلها 

إلى إكسير جديد لعالم العطور. هذه هي الطريقة التي 
أنشأنا بها عطور «هيرماتيكا» طويلة االمد والمرطبة 

للبشرة، فهي مجموعة من العطور الحديثة ذات تركيبة 
فريدة خالية من الكحول ورائحة تدوم طويًال». 

 Corpus اسمها من Hermetica وأضاف: «تأخذ
Hermeticum، وهي مجموعة من النصوص الغامضة 

التي أثرت على ممارسة الخيمياء في أوائل العصور 
الوسطى. وكما سعت الخيمياء إلى تحويل المعادن 

ا�ساسية إلى مواد ثمينة، تقوم عطور «هيرماتيكا» 
بتحويل المكونات التقليدية إلى عطور جزيئية جديدة 

وحديثة».
عطور هيرماتيكا«هي نتاج من التعاون المكثف �كثر من 

عامين بين «كالرا مولوي»، أليانور «ماسينيت» و«فيليب 
باباريال»، أحد كبار خبراء العطور في سميرايز، هذا التعاون 

الذي أدى إلى إبتكار عطور خالية من الكحول وذات نهج 
جديد. 13 عطرًا فريدًا واستثنائيًا

تضم المجموعة 13 عطًرا فريًدا من نوعه، 12 منها ضمن 
 Emerald Stairways، – المجموعات ا�ربعة المختلفة

 ،Vertical Ambers، The Door and Dry Waters
وأخيرًاSource ١ الذي يأتي بروائح ا�زهار، والروائح 

الخشبية، كما تضيف هيرماتيكا» لمسة عصرية إلى 
العطر الخشبي الكالسيكي لتقدم لك عطور تتميز 

بعبيرها القوي ذات نفحات الفلفل، التي تعززها نفحات 
البنفسج والسوسن. ويأتي في قارورة مطلية باللون 

ا�خضر الزمردي، ويوجد داخل أسطوانة مثقوبة باللون 
الذهبي. 

يتم تقديم كل عطر «هيرماتيكا» في قارورة أنيقة 
مطلية باللون ا�خضر الزمردي، مع غطاء معدني ذهبي 

مزين بشعار Hermetica، ويتم وضع القارورة داخل 
اسطوانة ذهبية مثقبة كي تحمل العطر إلى ا�نف 

مباشرًة. فهي قارورات مصنوعة من الزجاج المعاد تدويره، 
والرمال التي يتم مصادرها محلًيا للحد من انبعاثات 

الكربون. وهي قابلة ?عادة التعبئة، وقابلة ?عادة 
االستخدام مع العطور.
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  يعتبر   هايد بارك  كوفي شوب من أقدم المطاعم في الدوحة، ويقع مقره داخل فندق راديسون بلو، ويعد المطعم الرئيسي بالفندق، 
ومنذ افتتاحه عام 1979، وهو يحرص على تقديم  مزيج  من النكهات من كافة أرجاء العالم ليلبي كافة ا�ذواق، مستخدمًا المكونات 

الغذائية الطازجة ومتبنيًا أعلى مستويات الجودة والخدمة السريعة، ويمزج المطعم بين ا�صالة والمعاصرة. 
ويطل مطعم هايد بارك على حدائق الفندق الجميلة حيث مساقط المياه التي تمتع ا�نظار وتعطي شعورا بالراحة، فالمطعم يعد مقصدًا 

للراغبين في االسترخاء واالبتعاد عن مظاهر الحياة العصرية المثيرة للضوضاء، مع التمتع بتناول ألذ وأشهى الوجبات.

هايد بارك كوفي شوب بفندق راديسون بلو

وجهة نموذجية للذواقة ومحبي ا�جواء الفاخرة

بوفيهات شهية
ويعمل المطعم من الساعة السادسة 

صباحًا،  حيث يقدم  افطاراً عالميًا  يُرضي 
كافة اGذواق،  بما يتضمنه بوفيه  االفطار 
من أطعمة متنوعة ومحطات مختلفة، 

ومنها محطة تجهيز البيض بكافة طرقه 
وبالطريقة التي يراها الضيف مناسبة له، 

ومنها الطريقة الشهيرة لتقديم البيض 
(اGومليت) والتي للضيف الحرية  في اختيار 

مكوناتها الشهية، أو يمكنه االختيار من 
أنواع البان كيك، وكل ذلك يجهز أمام 

ناظريه مع االهتمام بأدق التفاصيل.
أما  بوفية الغداء فهو غني بمكوناته 

وبما يحتويه من أطباق  متنوعة من 
الشرق والغرب، و كذلك بوفيه العشاء 

حيث يمكن للضيف التمتع به  بعد عناء 

يوم طويل، ومن خالله سوف يجد ما 
يريد  من وجبات يرضي  بها  شهيته من 

خالل البوفيه العالمي المعد بعناية.  
كما يمكن للضيوف اختيار وجباتهم من 

القائمة الغنية بأشهى اGكالت لدينا. 

برنش الجمعة
وللباحثين عن التميز يقدم هايد بارك 

كوفي شوب وجبة افطار وغداء مثالية 
يوم الجمعة، سواء كان ذلك من أجل 

االلتقاء باGصدقاء أو قضاء وقت ممتع  
مع العائلة أو االحتفال بإحدى المناسبات 

السعيدة، حيث يمكنهم التمتع بمزيج 
استثنائي من اللحوم التقليدية، 

الفطائر، السلطة الطازجة، المخبوزات  
المتعددة، التمبورا، المأكوالت الدولية، 

ومجموعة من الحلويات المغرية. 
مع االستمتاع  بمعزوفات جوقة 

الموسيقيين الموهوبين.

ليلة السندباد العربية 
كل ليلة خميس  أنتم على موعد  مع ليلة 

عربية،  حيث يقدم هايد بارك كوفي شوب 
أضخم بوفيه  عربي  على اQطالق،  انطالقا 

من  شواطئ المحيط اGطلسي  و دول 
المغرب العربي مرورا بشمال أفريقيا، ليعبر  

الوطن العربي اGسيوي  حتى يصل الى  
دوحة الجميع العاصمة القطرية،  حيث 

يمكن للجميع ايجاد أطباق  لم ترد على 
أذهانهم من قبل،  بل سيتذكر  الجميع  
حالوة أطباق جداتهم  وأمهاتهم  و على 

رأسها اGطباق القطرية  الشهيرة .  
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   أقامت مرزوق شمالن الشمالن القابضة حفلها 
السنوي بهدف تكريم الموظفين في شركاتها المتعددة، 
والذي أقيم في فندق سيتي سنتر روتانا – الخليج الغربي، 
الدوحة. هذا وقد حضر الحفل السيد طارق الشمالن، رئيس 

مجلس إدارة المجموعة، با?ضافة إلى السيد جو لحود، 
المدير التنفيذي للمجموعة، الذين شاركوا في مراسم 

حفل التكريم، والتي تضمنت توزيع الشهادات والجوائز 
القيمة على الموظفين في شركات المجموعة، با?ضافة 

إلى فقرات ممتعة أحياها عدد من الموظفين ذوي 
المواهب المبتكرة، فضال عن ا�نشطة المسلية المختلفة، 

التي أضافت ل�مسية سحرا خاصا المعًا.

في مطلع كلمته رحب السيد طارق 
الشمالن، رئيس مجلس إدارة المجموعة، 

بالمدعوين قائال: «نسعى إلى تعزيز 
بيئة عائلية بين موظفي الشركة، الذين 
يشكلون الهيكلية الصلبة للمجموعة».

هذا وقد شهد الحفل مراسم توزيع 
شهادات التقدير والجوائز القيمة 

المختلفة على الموظفين في شركات 
المجموعة والقائمين عليها تكريما 

Qخالصهم في العمل، وقد تم توزيع 
الجوائز وشهادات التقدير وفق مراحل 

التحاقهم بشركات المجموعة التي 
تراوحت ما بين 5 سنوات وحتى 40 

سنة، كما تم تكريم أداء موظفي كافة 
شركات المجموعة: كيو تاير والمركز 

العالمي ل�طارات، شركة قطر التجارية، 
العالمية لحلول اQنشاءات، مركز خدمة 

كارشر، مرزوق الشمالن وأوالده (كرونو 
وركن الساعات)

وفي هذا السياق علق السيد جو لحود، 
المدير التنفيذي للمجموعة قائال: «بالنيابة 
عن إدارة مرزوق شمالن الشمالن القابضة، 

أود أن أعبر عن مدى امتنان المجموعة 
وتقديرها لجميع الجهود التي يبذلها 

كافة الموظفين في شركات المجموعة، 
وتفانيهم الدائم وإخالصهم الدؤوب 

في العمل والذي يمكن المجموعة من 
تحقيق أهدافها والحفاظ على ريادتها». 
يعتبر الحفل السنوي لمجموعة مرزوق 

شمالن الشمالن القابضة فرصة للتأكيد 
على التزام القابضة بخلق بيئة عمل 

إيجابية، قواعدها تمكين الموظفين، 
تكريم جهودهم، وصقل قدراتهم.
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مرزوق شمالن الشمالن القابضة تقيم حفلها السنوي لتكريم موظفيها
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 تركز حملة «تشارلز & كيث» لربيع وصيف 2019 

«َسَمر ديز» في مضمونها على حس التفاؤل والمرح 
اللّذين يبعثهما أجمل أوقات العام في النفس والروح. 

وتستمّد المجموعة إلهامها من جمال تصاميم مجموعة 
«ميمفيس» التي اشتهرت في الثمانينات لتعيد الحياة 
إلى أجمل وأروع قطع الموسم مع ألوان تنبض بالحياة 

وأنماط رسوم فريدة بأشكال وتصاميم جريئة.
تلعب الخامات المميزة دورًا أساسيا في منح هذه 

المجموعة تفرّدها وهو ما يتجلى واضحًا في تصاميم 
مميزة بتفاصيل من الكروشيه المحاك بحرفية عالية 

وورود الزينة ونقوش الجاكار المتباينة ا�لوان، ودانتيل 
الغيبور بتصاميم متمردة والترتر والنقشات المقصوصة 

باللّيزر وا�طراف المنسوجة، ونقوش الرافيا. 
تضم مجموعة قطع «تشارلز & كيث» المميزة لهذا 
الموسم أجمل التصاميم الصيفية الجذابة بما فيها 

أحذية ديربي والصنادل وا�حذية سهلة االنتعال بدون 
أربطة وأحذية الكعب العالي وا�حذية المفتوحة من 
الخلف وحقائب اليد الواسعة بحجمها الكبير وا�حذية 
المميزة بكعب «بليكسي» شفاف وسميك وا�حذية 

بدون أربطة وحقائب كالتش- هي كل ما تحتاجينه 
لالستمتاع بعطلة مشمسة عنوانها المتعة.
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المكتبة الوطنية تحتفي بإنجازات المرأة في شهر مارس

   احتفلت  فعاليات مكتبة قطر الوطنية خالل شهر مارس بالمرأة القطرية والعربية وقامت بتسليط الضوء على دورها في المجتمع وإنجازاتها عبر العصور. وقد  
تم ذلك عبر سلسلة من الفعاليات التي ألقت الضوء على القدرات ا?بداعية والخالقة للمرأة في مجاالت الفن ا?سالمي، وتحديًدا إبداعها في مجال نسخ الكتب 

وإنتاجها، مثل فن الخط العربي والزخرفة ورسم المنمنمات، وذلك عبر عرض مقاطع فيديو لممارسين معاصرين لهذه الفنون، وعدة محاضرات لفنانين بارزين من 
جميع أنحاء العالم، منهم الدكتورة فيدا أحمد، وهي رسامة ذائعة الصيت درست في جامعة أكسفورد، وحصلت على شهادة الدكتوراه في تأثير الرسم الفارسي 

والمغولي على الفن المعاصر في الهند وباكستان. كما نظمت المكتبة ندوة  أتاحت لجمهور المكتبة االطالع على إنجازات المرأة القطرية والتعرف على قصص 
نجاحها ودورها البارز في المجتمع. وكانت الندوة تحت عنوان  « ملهمات نحو القمة: ندوة عن دور المرأة في تنمية المجتمع القطري»، عدًدا من السيدات القطريات 

الالتي تركن بصمة بارزة في المجتمع القطري، وهن رشا السليطي التي أنشأت أول مشروع قطري للكتاب المسموع باللغة العربية، وشذى علي مديرة ا?نتاج في 
منصة للتسوق ا?لكتروني Purplebox، وحصة حامد المرواني الرائدة في المجال التطوعي التي فازت بجائزة المتطوع المتميز على مستوى الوطن العربي، 

وإلهام ا�نصاري الناشطة المتطوعة ومصممة ا�زياء، ونوف المري التي أسست مطعم كشتة وشركة الشيف نوف ?دارة المطاعم، وتدير الندوة الدكتورة لطيفة 
الدرويش، الرئيس التنفيذي لشركة «إطالق ?دارة المشروعات» ومؤلفة «دليل عمل المرأة القطرية».
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ريفاج ومشاركة متميزة في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات
  أعلنت شركة ريفاج التي تم 

إنشاؤها مؤخرا عن مشاركتها ا�ولى 
في معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات وعلى هامش مشاركتها 
قال السيد حمد عبدا} أحمد القايد 

العمادي صاحب شركة ريفاج 
للذهب والمجوهرات والساعات 
«نحن سعداء بمشاركتنا ا�ولى 

في المعرض والتي نقدم خاللها 
لعمالئنا تشكيلة واسعة من أرقى 

قطع المجوهرات والساعات. وأضاف 
«بعد أن أطلقنا الشركة في بداية 

عام ٢٠١٩ نشارك في المعرض بقوة 
?براز إبداعاتنا التي استوحيناها من 

التراث القطري مع تصميمات حديثة 
من إيطاليا وتركيا.  وأكد العمادي 

أهمية المعرض ليكون نقطة 
انطالق الشركة في السوق القطري 
تتواصل بعدها نجاحات الشركة في 

فرعها بمعيذر. 
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ينظمون مهرجان الصحة ل�طفال في المدينة التعليمية 
   نظمت مجموعة الطالب المهتمين بطب ا�طفال 

في وايل كورنيل للطب – قطر بالتعاون مع حملة 
«صحتك أوًال»، مهرجان الصحة ل�طفال وذلك في ساحة 

االحتفاالت في المدينة التعليمية. 
هدف المهرجان إلى تثقيف أفراد المجتمع حول الطرق 

التي يجب اتباعها من أجل اعتماد حياة صحية �طفالهم 
شملت تناول ا�كل الصحي وممارسة التمارين الرياضية. 

كما تضمن المهرجان فقرات تثقيفية وترفيهية متنوعة 
من بينها تعريف ا�طفال على مهنة الطب من خالل لعبة 

الدب والمستشفى، وتوعيتهم بشأن مواجهة التنّمر، 
وتعليمهم كيفية الحفاظ على صحتهم وعافيتهم. 

ومن بين الفقرات الترفيهية، كان هناك الرسم والتلوين 
وتحضير العصائر الطازجة بواسطة تحريك دواسات عجالت 

دراجات «صحتك أوًال».
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