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THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

ROYAL OAK 
OFFSHORE
CHRONOGRAPH

IN STAINLESS STEEL
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وطن

            سيظل الثامن عشر من ديسمبر ذكرى محفورة في قلوب 
القطريين جيال بعد جيل لدالالته  الوطنية العظيمة ، وقد أعلنت 
اللجنة المنظمة &حتفاالت اليوم الوطني  «فيا طالما قد زيّنتها 

أفعالنا» شعار اليوم  الوطني  لهذا العام ، وهو  شطر من   أحد 
أبيات المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب اr ثراه، 
وكذلك «قطر ستبقى حرّة»، وبذلك يكون شعار اليوم الوطني 

 r2018، قد جمع بين أحد ا[بيات الشعرية للمؤسس رحمه ا
والنشيد الوطني.

ويشير شعار اليوم الوطني إلى خصلة جوهريّة تحلّى بها الجيل 
ا[ول، تقوم عليها ا[وطان - وإن اختلفت ا[زمنة وتطاولت - 

وهي ُحسن ا[فعال، والعمل الصالح الذي يبني ا[وطان ويُعلي 
من شأنها، وإن اختلف من عصر إلى آخر، خاصًة وأن الوطن على 
مفترق مرحلة حاسمة في تاريخه، كان أول دروسها المستخلَصة 

هو ضرورة أن يعمل أبناؤه على نحت شخصيّة تعتمد على الذات 
في العلم والصناعة والزراعة وتنمية سائر مقّومات نهضة قطر 
التي ال تحتاج إلى العمل فحسب، ولكن إلى إتقانه أيضًا، كون 

حب ا[وطان ترجمته الحقة هي ُحسن العمل وإجادته.
وينسجم شعار اليوم الوطني 2018، مع رؤية اللجنة المنظمة 
لليوم الوطني، والمتمثلة في تعزيز الوالء والتكاتف والوحدة 
واالعتزاز بالهوية الوطنية لدولة قطر، وتأكيدًا على قيم اللجنة 
المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني، والتي تتضمن المشاركة 

وا&لهام وا&بداع والشفافية. لقد حققت قطر إنجازات كبيرة 
وضعتها في مكانة متقدمة عالميا بجهود قيادة رشيدة 

وتكاتف شعبي قل نظيره. واالحتفال في هذا العام يحمل 
نكهة خاصة تكرس المزيد من النجاحات التي ستخلد في 

التاريخ بحروف من ذهب.

اليوم الوطني .. يكرس قيم التكاتف والوالء

ملف



قدم السيد حسن بن راشد العجمي، 
المشرف العام على احتفاالت اليوم 
الوطني للدولة، الخطوط العريضة 

لالحتفاالت، وأبرزها «المسير الوطني» 
الذي سيكون يوم 18 ديسمبر 2018، 
خالل الفترة المسائية على الكورنيش، 

ووضع شاشات كبرى للجمهور تنقل 
المسير مباشرة في اBماكن التي 

يصعب فيها المتابعة في الصفوف 
اBمامية. وأشار إلى أن المدرجات تتسع 

لحوالي 25 ألف شخص. 
وفي ذات السياق، أوضح العجمي، 
أن فعاليات درب الساعي، ستكون 

في نفس مكان العام الماضي 
بمنطقة السد خالل الفترة من 12 
إلى 20 ديسمبر المقبل ابتداء من 

الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة 
ظهرا، ومن الثالثة والنصف عصرا 

إلى العاشرة. وتجدر اTشارة إلى أن 
مساحة درب الساعي لهذا العام أكبر 

من العام الماضي وعدد الجهات 

المشاركة أكبر. منوها إلى أن فعاليات 
القطاع التعليمي، تعتبر من أهم 

الفعاليات،التي تستهدف الفئة الناشئة 
لغرس قيم اليوم الوطني، من 

بينها: «فعالية استقبال سمو اBمير»، 
و«مناظرات قطر»، و«عرضة هل قطر»، 
و«لمراداه»، و«عد القصيد»، و«إعالمي 

المستقبل»، و«المسرح»، و«خدمة 
الوطن»، و«أسود تميم»، و«التمبة» 

و«سند قانوني».
كما أشار إلى أن هناك فعاليات أخرى 
موجهة للجاليات والعمالة في كل  

من المنطقة الصناعية ومدينة الوكرة 
ومدينة دخان ومدينة الخور، متوقعا 

استفادة أكثر من 125 ألف شخص من 
هذه الفعاليات، باTضافة إلى مسير 

الجاليات بمشاركة جمعيات ثقافية من 
الجاليات ومسير فريق الشركات ومسير 

طالب المدارس، وعروض ثقافية تقدمها 
فرق الجاليات، ومسابقات ثقافية وفنية 
يقدمها طالب المدارس وعروض فنية 
تقدمها فرق اBوركسترا، وبرامج توعوية 

تقدمها وزارة العمل والتنمية اTدارية، 
وبرامج توعوية تقدمها مختلف إدارات 

وزارة الداخلية وغير ذلك.

هذه الفعالية تقوم فكرتها على 
المحكمة الصورية حيث يتبارى الطلبة 

أمام هيئة قضائية تمثل هيئة المحكمة 
من قضاة ومستشارين مكونة من ثالثة 

قضاة قطريين، مع وجود عناصر فنية 
مثل (متهم، كاتب، ادعاء)، فيما يتكون 
كل فريق من 5 طالب، على أن يكون 

3 فقط هم هيئة الدفاع للمدعي أو 
المدعى عليه.

  أما الفئة المستهدفة من هذه الفعالية 
فهم طالب الصف السادس االبتدائي، 

بنين، بواقع 5 طالب في كل فريق، 
ويتم مقابلة الطالب الراغبين بالمشاركة 

الختيار أفضل المتقدمين بحيث يتم 
اختيار أفضل 8 مدارس.

  ويتم تدريب الطالب على المهارات 
الخاصة بالقضاء والترافع، ثم إجراء 

جوالت تنافسية بين المدارس 
المشاركة لتصفية الفرق إلى فريقين 

يتقابالن في نهائي الفعالية بدرب 
الساعي، على شكل محكمة يحاكي 

الطالب فيها كافة عناصر المحكمة 
القضائية. تأتي إقامة هذه الفعالية 
انطالقا من مبادرة «سند قانوني»، 

والتي تبنتها اللجنة المنظمة تماشيا 
مع قيم اليوم الوطني المتمثلة 
في «المشاركة واTلهام واTبداع 

والشفافية».
وتهدف الفعالية إلى توعية المجتمع 

بدور المحكمة وترسيخ مبادئ العدل 
واحترام القانون، مع تعزيز الوعي 

القانوني من خالل المحاكم الصورية، 
وصقل مهارات الطالب في اTلقاء وبناء 
الحجج المبنية على المعلومات والقدرة 

على المواجهة ، واكتشاف المواهب 
وصقلها، وتم االستعانة في ذلك 

بأساتذة في كلية القانون بجامعة قطر. 

اللجنة المنظمة  تكشف عن  فعالياتها لهذا العام

«سند قانوني».. جديد االحتفاالت هذا العام

العجمي، راشد بن سن
اليوم احتفاالت على
العريضة الخطوط ة،

الوطني»  زها «المسير
،2018 ديسمبر 18 وم
الكورنيش، على سائية

تنقل للجمهور كبرى
التي اBماكن في

الصفوف في متابعة
تتسع المدرجات أن إلى

شخص.  ف
العجمي، أوضح اق،
ستكون الساعي، ب

الماضي العام ن
12 من الفترة خالل
من ابتداء المقبل بر

الواحدة إلى صباحا ة
عصرا والنصف لثة

أن إلى اTشارة تجدر
أكبر العام لهذا ساعي

فعاليات أن إلى منوها م. أكبر المشاركة
أهم من تعتبر التعليمي، القطاع

الناشئة الفئة تستهدف الفعاليات،التي

Jamila / December 2018



فعاليات المسرح 
في تصريح خاص لمجلة «جميلة» عن 

فعاليات المسرح الخاصة باحتفاالت 
اليوم الوطني، قال الفنان صالح المال 

مدير مركز شؤون المسرح: «توجد سنويا 
فعالية للمسرح وهي مسرح عيالنا 
للمرحلة االبتدائية بنين وبنات، وبدأ 

العمل عليها منذ شهرين، وتقدمت 
للمشاركة 25 مدرسة في التصفيات 

اBولية. وتهدف هذه المرحلة إلى 
اكتشاف الطاقات التمثيلية الموجودة 

لدى اBطفال، وبناء على ذلك تم 
اختيار 6 مدارس تأهلت للمرحلة التالية 

بتقديم اBعمال التي تشارك في اليوم 
الوطني». والمميز في هذا العام أنه 
تم االعتماد على المدرسين والمدارس 

في تجسيد اBعمال، لكن الموضوع 
ليس سهًال، لذلك تم وضع موجهين 
لqشراف على العمل حيث تم  تنظيم 

ورش عمل لمساعدتهم في اBمر، 
وهناك توجه للعام القادم باالعتماد 

الكامل على المدارس. 

والمدارس بدأت العروض والمنافسة 
بين البنين والبنات وهناك لجنة 

تحكيم تقرر الفائز. والعرض الفائز 
سيقدم على خشبة المسرح في 

درب الساعي ضمن احتفاالت اليوم 
الوطني. وهناك فكرة بتفعيل دور 

المدارس في معرض الكتاب. 
وأهم الفعاليات المسرحية العرضة، 

ومسرح الدمى الذي بدأ في العام 
الماضي ولقي إقباال كبيرا. 

تستهدف هذه الفعالية تعزيز الهوية 
وإرساء قيمة المشاركة، وتعزيز مفهوم 
العمل الجماعي، وبناء القدرات ومنها 

القدرة على التعبير، واكتشاف المواهب 
لرفد الحركة المسرحية القطرية.

بدأت الفعالية باللقاء التوجيهي يوم 
12 سبتمبر الماضي، حيث تم شرح 

آلية الفعالية للمدارس المسجلة، كما 
تم إجراء تصفيات المسرح الختيار أفضل 

ثالثة عروض للبنين وثالثة عروض 
للبنات، وتم إقامة اللقاء التمهيدي 

للمدارس المتأهلة لمعرفة إمكانيات 
كل مدرسة وفق تصور الفعالية 

القائم على تدريب المدارس، وتفعيل 
دورها بالفعالية بانعقاد ورشة أسس 
اTخراج المسرحي لمشرفي المدارس 

وإقامتها مدة 3 أيام، وذلك لرفع كفاءة 
المشرفين ونشر ثقافة المسرح.

ملف





«فيا طالما قد زينتها أفعالنا» هو شعار كل قطري وقطرية ليس فقط باليوم الوطني، ولكن هو شعار كل يوم، بل 
هو فلسفة هذا الشعب الذي عرف بأعماله الصالحة باعتبارها الوسيلة وا[داة لبناء الوطن وتحقيق تقدمه وعلو شأنه، فهم قرروا أن 

يكونوا جزءاً ال يتجزأ من نهضة بالدهم الحبيبة، فعملوا واجتهدوا وتكاتفوا، حتى يستطيعوا رد الجميل لبلدهم المعطاء.
طلبنا منهم كلمة لوطنهم في يوم عزته، فعجزت القواميس عن وصف ما يشعرون به من فخر ووالء وانتماء، من حب وشغف ورخاء.

أما «قطر ستبقى حرّة» فأصبح شعاراً يضعونه بفخر على صدورهم، ووسامًا يزينون به أفعالهم.
كل عام وقطر حرّة، وإلى تفاصيل اللقاءات...

ملف

تاريخ عريق وتراث أصيل.. 
يتجليان في ذكرى المؤسس

يوم ليس كا[يام

حوار / أمل كمال



عبر سعادة السيد محمد بن حمود شافي 
آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي 
عن اعتزازه باليوم الوطني قائًال «بمشاعر 
الفخر واالعتزاز ونيابة عن أعضاء المجلس 
البلدي المركزي، يشرفني أن أرفع أسمى  
آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بعميق 

الوالء إلى قائد المسيرة مقام حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى، ومقام حضرة صاحب السمو 
اBمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
وإلى سمو الشيخ عبداu بن حمد آل ثاني 

نائب اBمير، حفظهم اu ورعاهم، وإلى 
الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري 
الكريم بمناسبة اليوم الوطني المجيد».

وأضاف «سيبقى يوم 18 ديسمبر من كل 
عام تاريخًا مشرقًا في قلب وذاكرة أهل قطر 

اBوفياء، نحتفل فيه بذكرى يومنا الوطني 
الذي يمثل مناسبة هامة نستذكر فيها 

الماضي المجيد لهذا الوطن الغالي، الذي 
وحده وأسس أركانه المغفور له الشيخ 

جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة 
قطر طيب اu ثراه، في هذا اليوم التاريخي 

من سنة 1878م الذي خلف فيه والَده 
الشيخ محمد بن ثاني، في قيادة البالد إلى 
التأسيس والوحدة، وهي محطة تستوجب 
التوقف عندها للتطلع لمستقبل واعد، مع 
قيادتنا الرشيدة التي سخرت كل اTمكانات 

الستمرار مسيرة التقدم والرخاء في كل أرجاء 
البالد. 

فمنذ قيام دولتنا كان المواطن القطري 
هو االهتمام اBول في مسيرة بناء الدولة، 
انطالقًا من أن اTنسان هو محور الحضارة، 
والتقدم الحقيقي، وأن اTنسان المتعلم 

هو الدعامة اBساسية التي يمكن أن تعتمد 
عليها الدولة، ومن هنا جاء اهتمام الدولة 

بتوفير المدارس والجامعات ومؤسسات 
التعليم المختلفة، من أجل بناء وإعداد 

المواطن القطري، وانسجامًا مع هذا النهج 
تواصلت مسيرة اTنجازات لتحقق طفرة في 
مجال الخدمات الصحية، من حيث تنوعها 

وتميزها وتوسع انتشارها، وإدخال أحدث 
التقنيات العالجية، وتخصيص اTعانات 

االجتماعية لمساعدة اBسر المتعففة. كما 
تم إنجاز البنية التحتية من مدن وطرق 

وجسور وموانئ والكثير من المرافق العامة 
وتوفير الطاقة، وأقيمت العديد من المشاريع 

الصناعية الكبيرة، وأصبحت دولتنا تحتل 
موقعًا متقدمًا بين دول العالم.

وبحمد اu عزوجل يأتي احتفال دولتنا 

هذا العام باليوم الوطني، ونحن ننعم 
باBمن واالستقرار والتقدم، وفي ذات الوقت 

تتبوأ بالدنا الغالية مقعدها وسط اBمم، 
كدولة عصرية متطورة، لها مكانتها بين 

دول العالم، ونجاح سياستها الخارجية التي 
تنطلق من حرص سيدي حضرة صاحب 

السمو أمير البالد المفدى، على التمسك 
بمبادئ الحق والعدل واحترام المواثيق 

والقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول 
ووحدة أراضيها، والعمل على إقامة عالقات 

صداقة مع جميع دول العالم. 
في هذه الذكرى الكريمة نستلهم روح وفكر 

المؤسس، بما يدفعنا إلى االرتقاء دائما بأداء 
المجلس البلدي المركزي، لتحقيق طموحات 
المواطنين في تفعيل اختصاصاته وأهدافه، 
متعاونا مع كافة اBجهزة الحكومية وغيرها 

ذات الصلة بعمل المجلس.
وأن المجلس البلدي المركزي الذي جرى 

انتخاب أعضائه للدورة الخامسة، يعبر تعبيراً 
صادقًا عن الديمقراطية التي تتمتع بها 

دولة قطر، والمشاركة المتميزة للناخبين 
والمرشحين من الرجال والنساء في هذا 

العرس الديمقراطي، تترجم النهج السليم 
الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد المفدى، من أجل توسيع المشاركة 

المجتمعية في اتخاذ القرار، وترسيخ التجربة 
الديمقراطية لخدمة الوطن والمواطن، 

والمساهمة في تطويره ورفعة شأنه.
وفي الختام نقف في يومنا هذا وقفة تأمل، 

نسترجع فيها مسيرة سنوات من البذل 
والعطاء، لشحذ الهمم، ونوطن أنفسنا 
عزة وشموخًا لنكون امتداداً لzوائل مّنا.

محمد آل شافي:
محطة تستوجب التوقف عندها للتطلع لمستقبل واعد

قالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام 
مؤسسة الرعاية الصحية اBولية: يسعدنا 

بمناسبة اليوم الوطني للبالد أن نرفع 
أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد المفدى، وإلى صاحب السمو اBمير 

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
وإلى عموم الشعب القطري. 

وأضافت: لهذه المناسبة الوطنية 
مكانة مميزة على المستوى النفسي 

واالجتماعي لدى الجميع، حيث يتم 
تعزيز الثوابت الوطنية بين مختلف 

الشرائح وتجديد مفهوم الوالء لهذا 

الوطن الغالي، من خالل االستمرار 
في مسيرة العطاء والعمل الدؤوب 

واTتقان لبناء اBوطان، سعيًا لتحقيق 
رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب 
السمو بمضاعفة الجهود واالبتكار من 
أجل الوطن، كما نؤكد في هذا اليوم 
على تمسكنا بقيمنا الثقافية وعاداتنا 

اBخالقية الحميدة التي نزرعها في نفوس 
اBجيال القادمة، والمثابرة الدائمة التي 

دفعتنا بنجاح لكسر الحصار باTنجازات 
لنثبت بذلك حقًا قول المؤسس الشيخ 
جاسم بن محمد بن ثاني «فيا طالما قد 

زيّنتها أفعالنا».

د.مريم عبد الملك:
يوم تعزيز الثوابت الوطنية وتجديد مفهوم الوالء
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بدوره قال المدير العام لمؤسسة الحي 
الثقافي (كتارا) د. خالد السليطي: تحرص 

المؤسسة على أن تكون عنصرا فاعال 
في مسيرة اTنجازات والنهضة والتنمية 

التي تعيشها دولة قطر، وتشارك الجميع 
فرحتهم  باليوم الوطني، ذلك اليوم الذي 
يجسد ذكرى عزيزة على القلوب والنفوس، 

نؤكد من خاللها والءنا وانتماءنا للوطن 
وقائده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، وتضرب 
أروع اBمثلة في التكاتف والتعاضد تحت 
راية سموه والوفاء لجذور الدولة الحديثة 

ومؤسسها الشيخ جاسم بن محمد بن 
ثاني الذي وحد الشعب تحت راية واحدة، 

وذلك انطالقا من أهداف كتارا االستراتيجية 
في تعزيز الهوية الوطنية التي تستند إلى 

اBصالة وترسيخ حب الوطن في نفوس 
اBجيال، واالرتقاء بحسهم الوطني عبر 

ربطهم بمنجزات اBجداد والحفاظ على تراث 
الوطن، الستنهاض العزائم وصنع تاريخ 

مجيد ومشرف. 
وأضاف: في هذا اليوم الغالي على 

نفوسنا والذي ينطلق هذا العام تحت 
شعار (فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا ) والشعار 

المصاحب له (قطر ستبقى حرة)، تجدد 
كتارا عهد الوفاء والوالء واالنتماء للقيادة 
الحكيمة، صاحبة الرؤية السديدة وصانعة 

اTنجازات المبهرة التي جعلت من قطر 
نموذجا يحتذى به في الحفاظ على 

المبادئ والقيم النابعة من المجتمع 
القطري اBصيل، وتسعى كتارا من خالل 

فعالياتها الثقافية والتراثية إلى تعريف 
الجيل الجديد بالتاريخ القطري العريق وتراثنا 

اBصيل، وإبراز القيم الوطنية التي ترتبط 
ارتباطا وثيقا بهويتنا وتقاليدنا، وترسخ إرثنا 
العظيم في نفوس الجيل المؤمن بحرية 

وطنه، وتربطه بمنجزات اBجداد والحفاظ 
عليها، الستنهاض العزائم وصنع تاريخ 

مجيد وحاضر كريم، ومستقبل زاهر. وهذا 
ما ينسجم مع شعار اليوم الوطني لهذا 

العام الذي يجسد تمسك الجيل المؤمن 
بمشروع وطنه والسائر على نهج أجداده 

اBولين، بقلوب تنبض عزة وكرامة، وخصال 
حميدة وأخالق كريمة، لمواجهة التحديدات، 

وحماية الوطن وسيادته حتى تبقى رايته 
حرة عالية خفاقة.

ومن هذا المنطلق، تحرص كتارا في 
هذا العرس الوطني الكبير أن تشارك 

الجميع، مواطنين ومقيمين، فرحتهم 
بهذه الملحمة الوطنية التي تروي تاريخ 

قطر وأمجادها وتستحضر تضحيات ا�باء 
واBجداد، وتساهم في رسم اللوحة 

الرائعة التي تستلهم تراثنا وماضينا 
اBِصيل وتستشرف حاضرنا الزاهر 

ومستقبلنا المشرق.

ملف

السليطي: د.خالد 
لوحة رائعة تســتلهم تراثنا ا[صيل وتستشــرف حاضرنا الزاهر ومستقبلنا المشرق

أما اTعالمية إيمان الكعبي فقالت: اليوم 
الوطني للدولة يعزز في نفوسنا ونفوس 

اBجيال الناشئة الوالء والتكاتف والوحدة 
واالعتزاز بالهوية الوطنية القطرية، منذ عهد 

المؤسس غفر اu له تأسست قطر على 
القيم، وكل أزمة تمر بها تزيد هذه القيم 

توهجا وتجسدها على أرض الواقع وتحولها 
من محنة إلى منحة.

وأضافت: تحديات كبيرة وصعوبات عقيمة 
تعرضت لها قطر على مدى سنوات مضت، 
ولكن في كل تحدٍّ نرى كيف تمكنت دولتنا 
بفضل اu وحنكة وفطنة قيادتها أن تحول 

هذه التحديات إلى نجاحات والعراقيل إلى 

فرص. فهذا اليوم ماهو اال يوم لتجديد الوالء 
لقيادتنا الحكيمة، وتجديد العهود للحفاظ 

على هذه اBرض الغالية.
فقطر هي الوطن وهي اBمن وهي نعمة 

من النعم التي وهبنا اu إياها، بالفعل 
يُحسد كل من يعيش على أرضها الطيبة. 

وتمكنت قطر من جذب أنظار العالم، على 
الرغم من صغر حجمها إال أنها تقف على 
القمة بأخالق شعبها وقيمهم واعتزازهم 

بهويتهم، ليضربوا بذلك أروع اBمثلة، 
ويسطر التاريخ على مدى اBعوام القادمة 

قصة تالحم الشعب والقيادة. 
قصة ختامها... قطر ستبقى حرة.

إيمان الكعبي:
 قطر حولت التحديات إلى نجاحات والعراقيل إلى فرص



وقالت الشــيخة أســماء بنت ثاني آل 
ثانــي مدير إدارة التســويق واالتصال 

باللجنــة اBولمبيــة القطريــة، إن االحتفال 
باليــوم الوطنــي لدولة قطر الذي 

يصادف الثامن عشــر من ديســمبر في 
كل عــام يجّســد الكثير مــن المفاهيم 

والقيــم ونســتذكر فيــه معاني الوالء 
واTخالص، التي ســطرها المؤســس 

الشــيخ جاســم بن محمد بن ثاني 
«طيــب اu ثــراه» والتي تمّثل مناســبة 
وطنيــة يفخــر بهــا كل مواطن ومقيم 

يعيــش علــى هــذه اBرض الطيبة في 
ظــل ما تشــهده دولة قطــر من نهضة 

وتطــور في شــتى المجاالت.
وأعربت الشــيخة أســماء عن فخرها 

واعتزازهــا باTنجــازات التــي تمضي فيها 
الدولــة قائلــة: إن اليوم الوطني مناســبة 

تُبــرز إنجــازات قطر والتــي تتحدث عن 
نفســها ويلمســها الجميــع على أرض 

الواقــع، ونتطلــع في الوقت نفســه إلى 
مســتقبل أكثر إشــراقا فــي ظل القيادة 

الحكيمــة لحضرة صاحب الســمو 
الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني أمير 

البــالد المفدى «حفظــه اu»، والحكومة 
الرشيدة. 

وأكــدت بــأن جمع شــعار اليوم الوطني 
لهــذا العام 2018 بين شــطر من 

النشــيد الوطنــي وهو «قطر ســتبقى 
حرة»، وأحد أبيات شــعر المؤســس «فيا 

طالمــا قــد زينتهــا أفعالنا» يحمل دالالت 
ومعانــي كثيــرة، ويمثل رســالة تأكيد 

علــى أن قطــر دولة حرة ذات ســيادة 
وســتبقى دائمــا على هــذا النهج حرة 

أبية.
وحول نشاط اللجنة اBولمبية القطرية 

في اليوم الوطني، أشارت الشيخة 
أسماء إلى مشاركة اللجنة اBولمبية 

القطرية في االحتفاالت من خالل 

تنظيمها لفعالية «جولة العلم» وذلك 
للعام الثاني على التوالي بمشاركة 
مختلف شرائح المجتمع، مؤكدة في 

هذا الصدد حرص اللجنة اBولمبية 
على المشاركة الفاعلة في مختلف 

المناسبات واBحداث عبر تنظيم العديد 
من البرامج والمبادرات والفعاليات في 

إطار مسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع.

الشيخة أسماء آل ثاني: 
قطر دولة حرة ذات سيادة وستبقى على هذا النهج 

د. مريم العلي المعاضيد نائب 
رئيس جامعة قطر للبحث العلمي 

والدراسات العليا عبرت عن مشاعرها 
تجاه وطنها الحبيب في عيده الوطني 
قائلة: يطيب لي أن أتقدم إلى مقام 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات، 

 uبمناسبة اليوم الوطني، أعاده ا
علينا وعلى الشعب القطري، وكل 

من يقيم على أرضها بالخير والسعادة 
واليمن والبركة. 

وأضافت: خالل العامين الماضيين، 
واجه الشعب القطري، بمواطنيه 

ومقيميه، التحديات بشجاعة وقوة 
وإقدام، وكان لسان الحال يردد: قطر 

ستبقى حرة، وهذا ما نعاهد عليه 
قيادتنا الرشيدة اليوم، فيا طالما قد 

زينتها أفعالنا. 
وذكرت د.مريم: بأن جامعة قطر، ومنذ 

تأسيسها في السبعينيات، تشارك 
بدورها في صناعة تاريخ الوطن، 

واليوم تتحمل أعباء كبيرة، تتمثل في 

تأسيس كوادر قطرية مؤهلة، تعتز 
بهويتها وقيمها، ومسلحة بأرقى ما 

وصل إليه العالم من علوم ومعرفة، 
كي يساهموا في تحقيق رؤية قطر 

الوطنية 2030.
وأشارت إلى أهمية البحث العلمي، 

ودوره في تحقيق اقتصاد المعرفة 
وقالت: النمو في المجال البحثي 

عملية طويلة المدى وتتطلب الوقت، 
ولقد بدأت جامعة قطر في بناء 

القدرات البحثية، وحاليا في جامعة 
قطر، يمر البحث العلمي بفترة ازدهار 

واضحة، حيث بلغ إجمالي التمويل 
الذي حصلت عليه الجامعة من 

الصندوق الوطني لرعاية البحث 
العلمي QNRF أكثر من 403 

ماليين دوالر.

د. مريم المعاضيد: 
واجهنا التحديات بشجاعة وقوة وإقدام
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ملف

         جمال العدواني 
استطاعت المرأة القطرية اليوم أن تحقق قفزات سريعة ومميزة في مختلف القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والرياضية وغيرها بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ساهمت إلى جانب شقيقتها الكويتية في رسم خريطة الخليج ل�جيال 
القادمة والتي تحمل فكرا وطموحا للمضي قدما في درب التنمية، وبمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر أشادت نخبة من المذيعات 

الكويتيات بإنجازات المرأة القطرية في مختلف الميادين لتؤدي دورها المنشود في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. 
مذيعات تليفزيون الكويت : أنوار مراد وأماني الكندري ومناير القالف وفاطمة الكندري يوجهن رسالة تقدير   للمرأة القطرية  على 

مساهمتها  في رفع نهضة بالدها.

بمناسبة اليوم الوطني.. إعالميات «الكويت» يشدن بالمرأة القطرية 

شركاء في النهضة والطموح



فاطمة الكندري:  المرأة القطرية  تواكب كل مجريات العصر
بدأت المرأة القطرية دورها في تكوين وصناعة نهضة بلدها بمنظور 

جديد ومتطور، ولم تقف عند حاجز معين بل حاولت وبكل شجاعة 
وإصرار على تنوع التخصصات من التربية والطيران والهندسة والطب 

والقانون والشؤون الدولية والشريعة واTعالم وا�داب والفنون 
والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها. فالقطرية اليوم ناجحة وتواكب 

تحديات الحياة لتثري بها بلدها في مجاالت واسعة تنافس وتواكب بها 
مجريات العصر.

وفي هذه المناسبة الغالية أقول: اليوم الوطني لدولة قطر يعني 
الحديث عن اTنجازات والنهضة العمرانية بدولة قطر أصبحت محور 

اهتمام العالم والخبراء نظراً لتدفق الرؤية الهندسية الطموحة 
لنموذجية التخطيط واTنجاز حتى تبوأت قطر مكانة عالمية في سرعة 

إنشاء وإنجاز المشاريع العمرانية العمالقة وتوفير البيت النموذجي 
الالزم لحياة الشخصية القطرية أفرادا وأسراً.

وأوضحت: تجربتي في الحقل اTعالمي ليست طويلة، لكن تعلمت 
منها الكثير والكثير، ال أخفي عليك كنت أخاف من رهبة الكاميرا وهذا 
إحساس طبيعي يشعر به كل من خاض هذه التجربة، لكن سريعا ما 

تداركتها خاصة في برامج البث المباشر، فاليوم أراها تجربة ثرية ومميزة 
وفريدة من نوعها، أعتبر حالي شخصية كالسيكية وأبحث عن أزياء 

تناسبني.

أنوار مراد: تحية حب وتقدير لدولة قطر الشقيقة
ا في منطقة الخليج  احتلت المرأة القطرية دوراً بارزاً ومهّمً

وبالذات في دولة قطر، حيث أصبحت تنافس على الصدارة 
وتحصد أعلى المناصب اTدارية والعلمية من خالل إسهامها 

في شتى المجاالت داخل المجتمع القطري وخارجه، مما 
جعلها محل اهتمام واعتزاز لدى المرأة الكويتية والعربية 

بشكل عام، وبهذه المناسبة أوجه تحية حب وتقدير لدولة قطر 
الشقيقة  ولشعبها الكريم ولقيادتها الحكيمة، وهذه تهنئة 

من القلب ومشاركة وإن كانت من خالل هذه الكلمات لكن ما 
في القلب أكبر وأكبر.

وأضافت: تجربتي في اTعالم جد خاصة، واTعالم اليوم يوجد 
فيه الصالح والطالح لكن في النهاية كل واحد يتعامل بأصله 

وطبيعته، وعلى حسب تعاملك مع ا�خرين سوف تحصد 
ما تزرعه. في العمل أعترف بأنني غيورة بعض الشيء لكن 

ليس من اBشخاص بل من العمل الجيد والمميز، ودائما 
أسعى للمنافسة الشريفة في عملي خاصة وأن كل مذيعة 

تتميز بشيء معين، وصدقني مادامت روح المنافسة موجودة 
فسوف تبدع وتتميز أكثر. 
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أماني الكندري: نفتخر بحضور المرأة 
القطرية في مختلف المجاالت

نحن الكويتيات فخورات جدا بعطاء وحضور 
المرأة القطرية في مختلف الميادين، فبالرغم 
من التحديات إال أنها برهنت بأن القطرية قول 

وفعل وصاحبة مواقف مشرفة الكل يشيد بها، 
وبهذه المناسبة أقول: اليوم الوطني لدولة قطر 

يعني الحديث عن اTنجازات التاريخية العمالقة 
التي تسابق الزمن وتتجاوز المكان والحيز والتي 
تمكنت خالل فترة زمنية وجيزة من اللحاق بركب 

التقدم العالمي.
وأضافت: كل سنة أحقق فيها العديد من 

طموحاتي وأحالمي اTعالمية، لدّي طموحات 
عديدة وعلى مستوى البرامج التليفزيونية أتمنى 
أن أحققها على أرض الواقع لكني أؤمن أن لكل 

مجتهد نصيبا. 
تجربتي في الحقل اTعالمي أعتبر حالي إنسانة 

ا مثالية، مشغولة ما بين بيتي  مكافحة وأّمً
وأسرتي وعملي اTعالمي، أحيانا البرامج تأخذ 

مساحة كبيرة من وقتي، ال أنكر ذلك، لكن أكيد 
نجاح المرأة المتزوجة وراءه زوج متفهم ودعم 

أسري يدفعها لzمام، وإذا لم تجد تقديرا من بيتها 
فسوف تفشل.

مناير القالف:
قطر بلد المحبة والوئام

إن المرأة القطرية الكل يفتخر بها ويشيد بدورها 
البارز  والمهم في منطقتنا الخليجية، نظرا 

لسعيها الدائم إلى تقديم فكر ناضج وترجمة 
أفكار ابتكارية على أرض الواقع، فهي ال تتوقف 

عند نقطة معينة، قطر بلد المحبة والوئام 
وبهذه المناسبة السعيدة أقول: اليوم الوطني 

لدولة قطر يوم لكل اBمة ولكل محبي دولة 
قطر، ومن منا ال يحب دولة قطر الحبيبة وشعبها 

المضياف الكريم وأميرها الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني وولي عهده اBمين.

وعن تجربتها في التقديم اTعالمي في قسم 
اBخبار السياسية أوضحت منار قائلة «شخصيتي 

تميل إلى الجدية إضافة إلى أن الوجوه 
الكويتية في قسم اBخبار السياسية قليلة، فأنا 
أعتبره مجاال حلوا ومميزا وال أرى حالي في مجال 

المنوعات». 
أحالمي كثيرة ومتعددة Bن كل فترة نعيشها 

تأخذ حقها بالتدرج، فكلما تحقق شيء فهو 
إضافة وتحقق حلم وثمرة نجاح، وال يوجد حلم 

معين مازلت أسعى له، فأنا إنسانة واقعية جدا 
وأحب أن أكون مختلفة. 

ملف





  جمال العدواني 

النجم القدير سعد الفرج الذي صنع المسرح السياسي في دولة الكويت منذ عام 1965 أثرى الساحة المسرحية الكويتية 
والعربية آنذاك بأعمال رسخت في أذهان الجمهور، واستشرقت الرؤى المستقبلية للبلد، فكان المسرح منتدى فكريا عميقا وثريا 

يتطرق للقضايا بكل ذكاء وحرية. في هذا العدد معنا أبو بدر الذي جاوبنا بكل صراحة ورحابة صدر...

نجوم

بعيدًا عن الشــهرة من هو سعد الفرج؟
ترتيبــي العائلــي الثالــث بين شــقيقي 

ناصــر وخليفــة، وهمــا قدوتي في 
الحيــاة، درســت فــي مرحلــة االبتدائية 

فــي عــام 1956 ومــن ثم عملت 
بوزارة اBشــغال إلى عام 1962 إلى 

أن أطلــق تليفزيــون دولــة الكويت، 
وطلبنــي وكيــل التليفزيــون آنذاك 
الراحــل أحمــد الســقاف لكي أعين 

رئيــس شــعبة التمثيليــات والنصوص.

كيف ترى مســتوى ا[عمال الكويتية 
اليوم بكل صراحة؟

أشــعر باTحبــاط للتراجــع الملحوظ 
لمســتوى الفن في الكويت ســواء 

علــى صعيــد الدراما أو المســرح.

 ما السبب برأيك؟
ألقــي اللــوم علــى الرقابــة في تراجع 

مســتوى الفــن الكويتــي، لرفضها 
الكثيــر مــن النصــوص الجيــدة، مما 

ســاهم وبشــكل كبير في تدني 
مســتوى اBعمــال الدرامية.

 حذثنا أكثر عن وجهة نظرك؟
عــن تجربــة شــخصية مــن بين اBعمال 

التــي ألفتهــا وخضعــت لمقص 
الرقيب هــــو مسلســـل بعنـــوان 

«قهــر»، كان يناقــش حالـــــة إنســانية 
عن رجل شــرطة يعيش فـــــي أزمة 
نفســية حــادة، إزاء اضطهــاده في 
البيــت والمجتمـــــع، حتـــــى ازدادت 

حالتــه ســوءاً عندمــا اتهــم زميلـــــه في 
الشــرطة بفعــل فاضــح مع زميلـــــة 

ســابقة لهما أيام الجامعة، وســبب 
الرفــض Bنــي ذكرت الـــــداخلية، 

وهنـــــاك أعمال كثيــــــرة مازالــــــت 
حبيســـــة اBدراج.

مــا حكاية المواطنة الفخرية 
ا[ميركيـــة التـي منحت لك 

المسرح؟ بسبب 
كتبت مســرحية «عشــت وشــفت» 

وعلــى ضوئهــا حصلــت علــى المواطنة 
الفخريــة اBميركيــة، وتناولــت المســرحية 

«الكويــت ســنة 2000» التــي حاكت 
بطريقــة كوميديــة نضــوب النفــط، 

ومــن ثــم توالــى تقديــم العديد من 
المســرحيات التــي حققــت لــي نقلة 

نوعيــة في مشــواري.

لماذا تم رفض مسرحية«هذا سيفوه»؟
بصراحة مســرحية «هذا ســيفوه» 
التــي عــرض نصهــا على اBحزاب 
بالكويــت والتــي وافقــت عليها، 

وأجيــزت مــن قبــل وزارة اTعــالم إال أنها 
أوقفــت جــراء طرحهــا قضيــة التجار 

الجشــعين، الســيما أن العمل رفعت 
عليــه دعــوى قضائيــة وأوقف جراء 
قــوة اBحــزاب آنذاك. وبالمناســبة 

مســرحية «ممثل الشــعب» كذلك 
لــم تعــرض Bنهــا حملــت تيمة ذات 

جرعة سياســية.

مــن المعروف عنك يا أبو بدر أنك 
أكثــر الفنانين التزامًا بالنص وال 

تحــب الخروج عنه كبقية الفنانين؟
نعــم كالمــك صحيح، طوال مشــواري 
الفنــي كنــت ملتزمــا بالنــص وال أخرج 

عنــه إال وفــق حــدود معينــة، Bننــي أحترم 
أبجديــات العمل المســرحي.

أيقونة الفن الكويتي والخليجي.. 

سعد الفرج: مسرحنا فقد بريقه





لماذا  هجرت  المسرح لسنوات بالرغم من 
كثرة العروض المسرحية اليوم؟

Bنه ومع اBسف قد توقف المسرح الجاد 
الذي كان يسبب إزعاجا للمسؤولين، لم 
أعد أتابع المسرح Bنه فقد بريقه وتأثيره 

كما السابق.فلو كنت متابعا جيدا 
لمشوار المسرح الكويتي لوجدت هناك 
مسرحيات كانت تطرح قضايا مستقبلية 
مثل «عشت وشفت» عام 1964 التي 

تناولت حصول المرأة الكويتية على كل 
حقوقها السياسية واالجتماعية، فاBعمال 
المسرحية السابقة كانت تحدث رد فعل 

قوي في صنع القرار.

شاركت في بعض ا[عمال التي لم تحدث 
أثراً قويًا لدى المشاهد فهل جاملت فيها؟

ال، أبدا لم أجامل، لكن كوني فنانا البد 
أن أعمل Bني أكون متعطشا للتمثيل 

وحتى (ال أفقد طاقتي الفنية) كذلك 
البد أن تدور الماكينة بأي شكل من 

اBشكال، بمعنى لياقتي الفنية البد أن 
تكون مستمرة.

حتى لو كانت هذه ا[عمال ضد قناعاتك؟
ال أعمــل ضــد قناعاتــي، لكــن هناك 

أعمــاال ال تســيء لــي وال تكــون على 
حســب قناعتي.

 هل مازلت تشــعر بالحنين  للمسرح؟
جدا، فالمسرح هو أبو الفنون وبمثابة 

أكاديمية وصرح فني يخرج اBجيال للفنون 
اBخرى لكن الوضع الحالي ال يسمح.

 اسمك يتواجد في بعض ا[عمال 
عند  يختفي  وفجأة  التليفزيونية 

التصوير ما السبب ؟
كثيرا ما سمعت بأن اسمي موجود 

في عمل ما وأنا ليس عندي علم 
بذلك، والسبب من أجل الدعم 
وتسويق العمل على حسابي.. 

واللوم يقع على وزارة اTعالم أو الجهة 
المنتجة، لماذا ال تسأل عن اBبطال 

المشاركين قبل إعطائهم المنتج 
المنفذ وتفرض شروطا عليهم.

لماذا توقفت عن ا&نتاج فجأة؟
حاربوني بشراسة.. لم أتمكن من 

اTنتاج في الوقت الراهن لكن صدقني 
أنا موجود وأنتظر الفرصة المناسبة 

للعودة مرة أخرى.

هل تجد صعوبة في العودة إلى غمار 
ا&نتاج مرة أخرى؟

ال أبدا ليس من الصعب العودة لqنتاج 
فنصوصي موجودة ولدي القدرة على اTنتاج 

لكني بحاجة إلى جهة تقدرني وتدعمني.

نجوم



حاليا يعرض لك فيلم سينمائي 
«شياب شباب»  حدثنا عنه

حقيقة لمست تفاعل الجمهور مع 
أحداث الفيلم حتى ا�ن، وحاليا يعرض 

في مختلف دور العرض في منطقة 
الخليج، فالفيلم «شياب شباب» عمل 

اجتماعي كوميدي يحمل حكاية طريفة 
ومقتبسة من مجموعة من قصص 

الشاعر كريم العراقي، ويتناول المواقف 
والمفارقات واBحداث عبر حكاية أربعة 

مسنين يمضون ما تبقى من حياتهم 
في دار للمسنين، بينهم العسكري 

والمتقاعد وعازف العود وقارئ الفنجان، 
حيث يجتمعون معا ويعيدون شريط 
ذكرياتهم وحياتهم ويقلبون المواجع، 

في ظل هذه  الحالة المتشائمة يحصل 
أحدهم على مبلغ مالي كبير من إرث، 
بعدها يكتبون بداية حقيقية لحياتهم 

من خالل الهرب من الدار والخروج 
إلى أفق يالمس واقعهم الجديد، بعد 

مساعدة صديقهم الذي ورث ثروة طائلة 
على تحقيق أحالمهم، والعمل كان مع 
المخرج ياسر الياسري، أنا متفائل بنجاحه 

وتميزه في السينما.

بعض الفنانات الخليجيات قد أسأن 
للفن   بأدائهن المتواضع  ما هو 

تعليقك؟
التركيز اTعالمي والتضخيم اTعالمي 

ومواقع التواصل االجتماعي على هذا 

الشيء زاد من اBمر، ال يجب إعطاء بعض 
اBمور أكثر من حقها.

إذاً   ترى أنهن  مظلومات؟
لم اقل مظلومات، لكن أتمنى أال تضخم 

اBمور بهذا الشكل.

بماذا  تفسر  غيابك عن  العمل مع رفيقات 
دربك حياة الفهد وسعاد عبد اr؟

أتمني بأن يجمعني أعمال مع هذين 
االسمين وتكون مدعمة بالشكل الصحيح.

هل عانيت من مرارة الفراق؟
من منا لم يذق هذه المرارة خاصة فراق 

اBحبة واBصدقاء مثل عبد الحسين 
عبد الرضا وخالد النفيسي وعلي 

المفيدي وغانم الصالح وغيرهم، ما 
يتعوضون لكن هذا حال الدنيا.

كلمة في حق الراحل الفنان عبد 
العزيز جاسم؟

اu يرحمه، فنان خلوق وملتزم يحب 
فنه  ويعشق بلده.

متى سنقرأ مذكراتك؟
من يريد قراءة مذكراتي فليتابع 

أعمالي على الشاشة.
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  بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة السادسة، اختتم مهرجان أجيال السينمائي فعالياته، حيث عرض المهرجان هذا العام 
81 فيلمًا من 36 بلدًا، أظهرت تأثير ا[فالم في تكوين ا[فكار وتغيير المفاهيم. وشملت ا[فالم 23 فيلمًا طويًال و58 فيلمًا 

قصيرًا من ضمنها 24 فيلمًا من العالم العربي و44 فيلمًا لمخرجات نساء. كما تضمن برنامج أجيال عروض أفالم روسية في 
قسم «صنع في روسيا» احتفاًال بالعام الثقافي لقطر وروسيا 2018. وفي قلب المهرجان، برز قسم «صنع في قطر» من 

تقديم أوريدو حيث احتفى بالمواهب السينمائية القطرية والمقيمة في قطر وعكس تطور صناعة السينما المحلية.

فن

«مالعب الحرية»
وتماشــيًا مع شــعاره لهذا العام، افتتح 
أجيــال 2018 فعالياتــه بفيلم «مالعب 

الحريــة» (ليبيــا، المملكة المتحدة، 
هولنــدا، الواليــات المتحدة، قطر، لبنان، 
كنــدا / 2018) للمخرجــة نزيهــة عريبي، 

ويروي قصة ثالث نســاء شــجاعات 

وجهودهن في تأســيس فريق كرة 
قــدم فــي حقبــة مــا بعد الثورة في 
ليبيــا، علــى الرغــم من انزالق البلد 

نحو حرب أهلية. وقد رشــح الفيلم 
الذي حصل على دعم من مؤسســة 
الدوحــة لzفــالم، لجائزة أفضل فيلم 
وثائقي في مهرجان ســتوكهولم 

الســينمائي 2018. ويأتي الفيلم 
فــي وقــت تعمــل فيه اللجنة العليا 
للمشــاريع واTرث المســؤولة على 

اســتضافة كأس العام قطر 2022 
لتنظيم أول بطولة في الشــرق 

اBوســط، ويتزامن مع تســلم قطر لراية 
البطولة العالمية من روســيا.

«أجيال السينمائي» يحتفي بقيم ا[مل والشجاعة
اختتم دورته السادسة بنجاح كبير



تقدير تحية 
وفي حفل االفتتاح قدم المهرجان 

تحية تقدير للفنان الراحل عبد العزيز 
جاسم، حيث أعلن عن تدشين «جائزة 

عبد العزيز جاسم Bفضل ممثل» 
تقدم ضمن جوائز برنامج «صنع في 

قطر» من تقديم أوريدو.
ويعمل المهرجان على إحياء 

روح السينما وتوفير فضاء رحب 
للسينمائيين الواعدين والناشئين 

من قطر والعالم، كما يضم أنشطة 
متنوعة تضم عروض اBفالم ومنبر 
أجيال وأنشطة موجهة لzسرة في 

مركز أجيال لqبداع.
وقد شدد صانعو أفالم ونجوم 

سينمائيون دوليون مشاركون في 
الدورة السادسة من مهرجان أجيال 

السينمائي على قدرة السينما على 
ربط اBجيال، مؤكدين على شعار 

المهرجان «صوت اBجيال»، كما أكد 
صناع أفالم قطريون ومحليون على 

أهمية مهرجان أجيال السينمائي 
في توفير منصة للمواهب المحلية 

لعرض إبداعاتهم وفي دفع حركة 
النمو والتطور لبناء صناعة سينمائية 

مستدامة في قطر.

صناع أفالم ونجوم 
يشاركون  دوليون 

السينمائية  رؤاهم 
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أزياء



متى بدأ شغفك بتصميم ا[زياء؟
بدأ شغفي بتنسيق مالبسي منذ صغري، 

ولطالما أشادت صديقاتي وقريباتي 
بذوقي في اختيار القطع التي أرتديها 

والتصاميم التي كنت أخص بها أخواتي 
الصغار، اBمر الذي ألهب الحماس داخلي، 

وزاد شغفي بهذا المجال، وخاصة 
تصميم أزياء اBطفال، حيث كنت أتابع 

كل مصممي أزياء اBطفال العـالــميين، 
للتعرف على كل ما هو جديد في هذا 

العالم، وBستطيع من خالل تصميماتي أن 
تظهر كل طفلـة وكأنها أميـرة مدللـة فـي 

عـالمها الصغير.

وخالل 2015، العام الذي شهد انطالقتي  
الحقيقية في عالم تصميم اBزياء، قمت 

بتصميم فستان Bرتديه خالل االحتفال 
بليلة حنة إحدى قريباتي، وكانت قطعة 

القماش الخاصة بالفستان سادة وقمت 
بتطريزها بخيوط جمعتها من عدة دول، 
جعلت الفستان يظهر وكأنه تحفة فنية، 
من هنا بدأ تفكيري ينطلق نحو امتهان 

تصميم اBزياء، وحرصت من خالل معظم 
التصاميم على توفير قطع لzم وابنتها 
أو لzخت الكبيرة والصغيرة، دون تكرار 
القطع، فكل من تشتري قطعة تشعر 

بالتفرد واBناقة الخاصة بها وحدها.

الطاووس مصدر إلهامها..

طموحي العالمية بهوية قطريةنوف العمادي: 
  حوار- أمل كمال

نوف عبد العزيز العمادي... مصممة قطرية شغفها بعالم ا[زياء كان بذرة، روتها بتطوير نفسها وطموحاتها التي تعانق السحاب، 
فطرحت ثمرة «Peacock Fashion Designer» «PFD»  العالمة التجارية التي باتت اسمًا المعًا في عالم تصميم ا[زياء. وجدت في 
الطاووس بألوانه الخالبة مصدر إلهامها، وكما سكن الطاووس قديمًا حدائق القصور لجماله الفائق، أسكنته تصاميمها لتقدم قطعًا 

فنية راقية تتباهى بأناقتها كل من ترتديها، كما يتباهى الطاووس بجماله ا[خاذ.
أفكارها ا&بداعية وحسها الفني، كانا وراء تميزها في عالم تصميم ا[زياء، إشادة الجميع بذوقها الراقي في تنسيق مالبسها منذ 

صغرها، كان الدافع وراء انطالقتها بقوة في هذا المجال، تطمح للعالمية ولكن بهوية قطرية، قدمت الكثير ولديها ا[كثر لتقدمه.
نوف العمادي في حوار مع «جميلة» وإلى التفاصيل...
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من أين تستوحين أفكار 
تصميماتك؟

الطــاووس هــو مصــدر إلهامي، كما 
تحمــل العالمــة التجاريــة الخاصــة بي 
اســم الطاووس، فريشــة الطاووس 
وتدرجــات ألوانهــا عنصــر مهــم يدخل 

بــكل قطعــة أقــوم بتصميمها بشــكل 
أو بآخــر، وحتــى فــي اBزياء الشــتوية 
التــي تعتمــد اعتمــادا أساســيا على 

الفــرو، البــد أن يكــون للطاووس 
نصيــب فيهــا، فهدفي اBساســي 

وحلمــي القــادم هــو أن أصــل إلى 
العالميــة ويعرفنــي الجميــع كمصممــة 
قطريــة تنفــرد بتصميماتهــا المســتوحاة 

مــن جمال الطاووس.

مــا أحدث صيحات الموضة لخريف 
وشتاء 2019/2018 بالنسبة 

للعبايات؟
خرجــت العبايــة مــن هويتها الســوداء، 

وباتــت تُقــدم بألــوان مختلفة، 
وفــي هــذا الموســم حرصت على 

تقديــم عبايــات بألــوان مختلفة 

Tرضــاء كافــة اBذواق، منها اBســود 
والكحلــي والتركــواز واBبيــض واBخضر 

الزيتي،اســتخدمت فيهــا الصوف 
والكشــمير، Tعطــاء العبايــة الدفء 

الــالزم لمــن ترتديهــا خالل فصل 
الشتاء.

 
ماهي النصيحة التي تقدمينها 

لمصممات ا[زياء المبتدئات؟
أنصح كل مصممة مبتدئة، أو لكل 

من تريد أن تمتهن تصميم اBزياء، أن 
تسعى جاهدة ليكون لها بصمتها 

الخاصة، وأال تقلد كل من حقق 
نجاحًا أو تميزاً في عالم تصميم 

اBزياء، متوهمة بالحصول على نفس 
شهرته ونجاحه لمجرد تقليده، فبدًال 

من التركيز مع ا�خرين لتحقيق نفس 
نجاحاتهم، احرصي على التركيز على 

عالمك الخاص واعملي بجهد وشغف 

حتى تحققي أهدافك ورؤيتك أنِت. 
بالنسبة لي، حرصت على أن تكون 

لي بصمتي الخاصة من خالل 
الطاووس، الذي حققت شهرتي به، 

وحفظت حقوقي من خالل توثيق 
عالمتي التجارية محليًا وخليجيًا 
وعالميًا، فكل تصميم يمثلني 

شخصيًا، لم أفكر يومًا في تقليد 
أي مصمم، وال أنصح أحداً بمحاولة 

تقليدي، Bن أعماله وقتها سوف تكون 
نسخًا مكررة من أعمالي التي اشتهرت 

بها.

أي خطوط الموضة تأثرت بها نوف 
العمادي؟

الخط الكالسيكي، فال أميل بطبيعتي 
لصرعات اBزياء التي تعتمد على 
اBلوان المتعددة والمتداخلة، بل 
لتصميم قطع عملية كالسيكية 

،،بــدأت من الصفر وتميزت بخط أزياء خاص بي

،،

أزياء



يمكن استخدامها في أكثر من 
مناسبة. فعالمتي التجارية تضم كافة 
أنواع اBزياء التي ترضي كافة اBذواق. 

ما الذي تضعينه في اعتبارك عند 
تصميم أي قطعة أزياء لزبائنك؟

تصميماتي تفرض نفسها، وال يعتمد 
اBمر على لون البشرة أو شكل 

الجسم وخالفه، لي نظرة في كل 
قطعة أصممها، وأراعي كافة اBذواق 
واBعمار، ولكن ال أقبل أن أعدل في 

التصاميم على حسب رغبة العميلة، 
فكل سيدة مهما كان عمرها أو لون 
بشرتها أو شكل جسمها، سوف تجد 
في تصميماتي ما يناسبها ويجعل 

منها أيقونة لzناقة.

كيف خلقت نوف العمادي بصمة 
خاصة بها  وســط هذا العدد الهائل 

من المصممات على الساحة؟
بدأت من الصفر، ثم تميزت بخط أزياء 

خاص بي وحدي، حرصت من خالله 
على تقديم أفكاري الخاصة بشكل 

إبداعي ومختلف، ولم أنسب نجاح أحد 
لنفسي، لذا يزعجني جداً إذا نسب أحد 

نجاحي لنفسه، فأنا بدأت من حيث 
انتهى ا�خرون، تعلمت من أخطائهم 

وحرصت على تفاديها، فالمصممة 
الناجحة هي التي تتمتع باTبداع 

الداخلي وتستطيع أن تترجم فكرها 
من خالل تصاميمها، والحمدu منذ 

السنة اBولى النطالقتي كونت قاعدة 
عريضة من العمالء ليس من داخل 

قطر فقط بل من خارجها أيضًا. 

وهــل ترين أن الموهبة كافية لصنع 
ناجحة؟ مصممة 

الموهبــة قــادرة علــى التصميــم، ولكن 
لــو لــم يصاحبهــا ذوق راق ومبدع، 

ســيكون هنــاك خلــل فــي التنفيــذ، كما 
أن االطــالع المســتمر علــى خطوط 

الموضــة قــادر على توســيع أفق 
المصممة.

أخيرًا، ماهي طموحاتك القادمة؟
 Peacock Fashion» أن أصــل بـــ

Designer» للعالميــة بهويــة قطريــة 
وتوقيــع نــوف العمادي.

أميل للخط الكالسيكي 
وأصمم قطعًا عملية يمكن 
،،ارتداؤها في أكثر من مناسبة

،،
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مجموعة المصمم طوني ورد ل�زياء الجاهزة لربيع وصيف2019 للسيدة 
العصرية. تشكيلة مستوحاة من رحالته، تتأرجح ألوانها ما بين ألوان البشرة 
والباستيل، فتتراوح ما بين ا[خضر، إلى البالش، ثّم ا[زرق السماوي، وا[حمر 

الداكن فالرمادي.

لربيع وصيف 2019أزياء
مجموعة Noon to Midnight لطوني ورد  



مجموعة  طوني ورد ل�زياء 
الجاهزة لربيع وصيف 2019 
للسيدة العصرية النشيطة 

التي تبدأ يومها باجتماعات في 
المكتب وتتجه مباشرة من بعدها 

لتناول العشاء مساء مع عائلتها 
أو أصدقائها مستفيدة من كل 

دقيقة خالل يومها. 
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قام طوني ورد بمواكبة 
النهار والليل، فتالعب بـ 
الدانتيل والحرير والترتر، 

ورسم خطوًطا هيكلية، 
وصوًرا ظلّية بدقة عالية مما 

يجعلها خالية من العيوب.

أزياء





مجوهرات
شهدت مجموعة أالمبرا التي تعد من الرموز ا[كثر شهرة في الدار، ، تجددًا مستمرًّا عبر الزمن مع إبداعات جديدة تميّزت بتصاميمها السرمديّة. 

واعتمدت المجموعة مع الوقت لوحة واسعة من المواد الطبيعية با&ضافة إلى عدد من الرموز وا[لوان وا[حجار والحلى الزخرفية ذات 
ا[حجام المختلفة. وكنسمة شتاء تهّب وتالمس البشرة، تضم خيارات أالمبرا بريز إبداعات مرّصعة بالماس وأحجار أخرى تسلّط الضوء على 

تاريخ الدار وتقنياتها وبراعتها المتفّوقة في صياغة المجوهرات.

حصريا لدى علي بن علي للساعات والمجوهرات 
شتاء متألّق مع إبداعات أالمبرا بريز من دار فان كليف أند آربلز

فينتاج أالمبرا
تعيد هذه المجموعة رسم أول قطعة أالمبرا 

أُبدعت عام 1968 بأناقتها الفريدة التي 
تتخّطى ا[زمان. نجد الحلى الزخرفية ذات 

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

من المواد الطبيعية. من العقد الطويل 
الشهير إلى ساعة المرأة، تتخّطى مجموعة 

فينتاج أالمبرا تقلّبات ا[زياء ومرور الزمن 
بأناقة مميزة. 

فين
تعي
أُبد

تتخ
الح
بش
من
الش
فين
بأنا

 ساعات أالمبرا
تستلهم الدار من رمز الحظ الشهير 

&ثراء عالم ساعاتها مع ساعتي سويت 
وفينتاج أالمبرا ذات التصميم المنفرد؛ 

ساعتان رائعتان تعيدان تعريف تصميم 
أالمبرا بأناقة فاتنة. 

ماجيك أالمبرا
تلتقي حلي أالمبرا الزخرفية بأحجامها 

المختلفة في رقصة فرحة. فهذه 
القطع بتصميمها غير المتّسق، تستمّد 

جاذبيتها من المزيج المتناغم بين 
ا[شكال والمواد، فيسطع الحظ من 

الوجه إلى الرسغين مع هذا ا&بداع 
المرصع بالماس.





ستايل

تمثّل الطبعات جزءًا أساسيًا في كل واحدة من مجموعات دار هيريرا، وأي
 طريقة البتكار نتائج مفاجئة أفضل من جمع متناقضات واضحة مع بعضها؟

تألقي بنقوش الحيوانات 
من تشكيلة كارولينا هيريرا 

لهذا الشتاء



طبعات الحيوانات ومربّعات 
الطرطان الكالسيكية

تعيد كارولينا هيريرا هاتين الطبعتين البارزتين 
في ا[زياء المعاصرة من أجل ابتكار إطالالت 

خالّبة، في حين تحافظ على احترام خطوط 
ورموز العالمة التجارية. تم تطبيق تقنيات 

مختلفة في الطباعة على مواد مثل الحرير، 
الجلد، الموهير، الصوف أو النايلون، لتحقيق 

نتائج كثيفة بشكل مذهل في كال النمطين. 
ترافقت أصناف مميزة مثل الفساتين على 

شكل قميص أو المعاطف التي تلبس على 
الوجهين مع ألوان صلبة مثل ا[سود، البني 
الفاتح أو ا[حمر، لتولّد صورة انسيابية بصريًا 

حيث ُجِعلت الحدود بين التصميمين غير 
واضحة.

  شّكلت حقيبة Inro االبتكار ا[برز في 
المجموعة، وهي مصممة للواتي يرغبن 

بالمجازفة وترك انطباع قوي، في حين 
يحافظن على الطابع غير الرسمي والمريح. 
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أناقته
 GUCCI تشكيلة مبتكرة من

لخريف وشتاء 2018 
مجموعة فيليب بلين

..Brown أحذية
 اختيار الرجل الكالسيكي

يعتبر الحذاء من 
ا[جزاء الرئيسية التي 

يقصد بها حماية 
قدم ا&نسان وراحته 

أثناء قيامه با[نشطة 
المختلفة. إليك 

مجموعة من ا[حذية 
التابعة لماركة برون 

ذات جودة عالية 
واهتمام متقن 

بالتفاصيل. 
Habit Rouge

Dress Code
Guerlain من

تحرص العديد من بيوت الموضة والعالمات التجارية كل موسم على 
عرض وتقديم أحدث موديالت النظارات الشمسية التي ينتظر  الكثير من 

 GUCCI الرجال آخر صيحاتها،   إليك تشكيلة غنية وواسعة ومبتكرة  من

مجموعة خريف وشتاء 2018 من فيليب بلين تضع بين 
يَدْيك تشكيلًة رائعًة من االكسسوارات، فاختر ما تريده من 

المجموعات العصرية المنتقاة بعناية والتي تشمل
 حقائب يد مترفًة المزّودًة بأحزمة، فضًال عن ا[حذية

 الرياضية المميزة وحقائب
 الظهر العصرية أحادية

 اللون.

 Guerlain «في عام 1965، قامت «جيرالن
 Habit بابتكار أّول عطر شرقّي للرجال باسم

Rouge وهو يتميّز بأثر عطرّي جديد أحدث 
ثورة في مجال فّن صناعة العطور من خالل 

الدمج بين التباينات: انتعاش ومرورة الفاكهة 
الحمضيّة مع دفء الدرجات الشرقيّة.

..Brown أحذية
 اختيار الرجل الكالس اختيار الرجل الكالس

يعتبر
ا[جز

يقص
قدم
أثناء
المخ
مجم

رالتابع
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تمام متقن
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لربيع-صيف 2019
مجموعة بيرلوتي من تصميم 

كريس فان آش     
كشف كريس فان آش عن مجموعة محدودة ا&صدار 

لموسم ربيع/صيف 2019 لعالمة بيرلوتي تمهيدًا [ّول 
عرض أزياء له في يناير 2019. تتمحور هذه المجموعة 
حول القطع ا[ساسية التي يجب أن يقتنيها كّل رجل 
معاصر، بحيث تمّهد الطريق لتصاميم ستُعرَض قريبًا. 

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. 

لربيع-صيف 19
مجموعة بيرلوتي من

كريس فان آش
ي

كشف كريس فان آش عن مجموعة مح
لموسم ربيع/صيف 2019 لعالمة بيرلو

عرض أزياء له في يناير 2019. تتمحور ه
حول القطع ا[ساسية التي يجب أن يق

ي

ددمعاصر، بحيث تمّهد الطريق لتصاميم ّ
ععومن المتوّقع أن يبتكر في المستقبل

ّد بزرّين، وقميص من ا ّجاكيت بدلة مزّو
وبدلة تكسيدو باللونين ا[سود وا[بيض

TAG Heuer تضيف ساعتين جديدتين إلى 
تشكيلة آيرتون سينا محدودة ا&صدار

تسعى العالمة هذا الخريف لتكريم ذكرى سفيرها ترك آيرتون سينا من خالل 
طرح نموذجين جديدين من ساعة «تاغ هوير كاريرا» بآلية حركة جديدة ونقشة 

شعار سينا الشهير وحروف اسمه على الميناء والقرص والعلبة الخلفية:
طرح نموذجين جديدين من ساعة «تاغ هوير كاريرا» بآلية حركة جديدة ونقشة 

والعلبة الخلفية: شعار سينا الشهير وحروف اسمه على الميناء والقرص

تعكس تشكيلة إكسسوارات «بوتيغا فينيتا» الجديدة الطابع االنتقائي 
الحر الذي يبدو واضحًا في قطعها المتقنة الفريدة، واستخدام أنواع معينة 

من ا[قمشة وا[ساليب التي تشكل معًا مزيجًا غريبًا وتقاطعًا مذهًال 
بين الطابعين التكنولوجي والعصري. وتزدان التصاميم العملية لهذه 

التشكيلة بتفاصيل مستوحاة من حبال التسلق، وا[بازيم، وأحزمة الشد، 
والحلقات المثبتة.

Bottega Veneta تشكيلة إكسسوارات

Paul Smith ومانشيستر يونايتد
انطالقًا من 
شراكتهما 

الحالية في ا[زياء 
الرسمية، يقدم 

بول سميث ونادي 
مانشستر يونايتد 
مجموعة صغيرة 

من ا[كسسوارات 
الغنية بالرسمات 

الغرافيكية، 
تجمع بين إبداع 

بول سميث في 
التصميم وتراث 

مانشستر يونايتد 
في كرة القدم.

Botttega Veneta ات وا إك لة تششك
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  بالتعاون مع وكيلها في قطر «علي بن علي لكجوري» قامت العالمة الرائدة Dunhill بالكشف عن مجموعتها ل�زياء 
وا&كسسوارات الرجالية لموسم خريف شتاء 2018 في بوتيكها بالدوحة فيستفال سيتي. 

تشمل المجموعة منحوتات قل نظيرها مصنوعة يدويا لتعكس أسلوب وذوق عالمة Dunhill، وقد تميزت أحذية دانهيل لهذا 
 Radial، ADL Patina، Radial الموسم باختالف تشكيالتها المصممة بأعلى معايير الجودة وأفخم الجلود وأبرزها مجموعة

Spoiler، All Terrain، Duke با&ضافة إلى مجموعة أزيائها التي تمزج بين الفخامة والتصميم المعاصر.

تسوق

بمناسبة انطالق الحملة اTعالنية 
لموسم خريف/شتاء، قال مارك 

ويستون، المدير اTبداعي لعالمة 
Dunhill لندن: «الرجل الذي يرتدي 
تصاميم Dunhill متعّدد الصفات 
ذات اBسلوب البريطاني، الذي يُعّد 
محور العالمة وركيزة المقاربة التي 

نّتبعها. ليس هناك قاعدة واحدة 

التّباع اBسلوب البريطاني، ال بل قواعد 
عديدة، فهناك اBسلوب الكالسيكي 

والتقليدي
وأيضا اBسلوب المعاصر والمتجدد. 

تدور الحملة اTعالنية حول إظهار كل 
وجهات النظر المختلفة في آن واحد»

تُجّسد الحملة اTعالنية الجديدة 
المقاربة المتعّددة اBوجه التي 

Dunhill تنتهجها
في عالم اBزياء الفاخرة، والتصاميم 

البريطانية للرجل اBنيق، والملفت 
انّها تحّقق ذلك من دون المساس 

بالتقاليد فارضة هويّتها الخاصة 
والمتجّددة في مواكبة أحدث خطوط 

الموضة.
 رّكزت الحملة على عارض اBزياء، 

بالتعاون مع «علي بن علي لكجوري» 
تشكيلة  Dunhill  للشتاء  في بوتيكها بالدوحة فيستفال سيتي



Clement Chabernaud وهو وجه 
معروف في عالم اBزياء الرجالية وأحد 

الوجوه المفّضلة من عرض أزياء 
 Jackبعدسة المصّور ،Dunhill

Webb. أتت الحملة شبيهة بتقرير يروي 
خفايا عالم Dunhill، من منطلق 

الحقائق والخيال معاً، وتدور أحداثه في 
شوارع لندن وخلف واجهات المباني 

الزجاجية في مايفير، واBرض المحيطة 
بدارBourdon House، حيث إنشأ
Alfred Dunhill عالمه الخاص.

يرتدي Chabernaud أزياء تقليدية 
منّسقة مع قطع كاجوال، كما ظهرت 

خالل عرض أزياء Dunhill لموسم 
خريف/شتاء.

توحي القطع الرسمية ومعاطف 
الكشمير التقليدية بإطاللة أنيقة 
ومريحة عند تنسيقها مع السلع 

المصّممة من الجلد والنابضة بالرجولة 
التي تنفرد بها العالمة، وتشمل اBحذية 

والحقائب وحّتى السراويل. وبذلك 
تُصبح القطع الفاخرة مالئمة لqطالالت 

اليومية، والعكس صحيح، وتحتفي 
العالمة بالـ«أسلوب الرسمي» وتُجّسده 

بحّلة جديدة بعيداً عن المعايير السائدة. 
باختصار، تكتب عالمة لندن فصًال جديداً 

من حكايتها الحافلة باBحداث.هذا وتفخر 
«Dunhill» بتقديم الخدمة الحصرية 
«فصل حسب المقاس» في قطر في 

بوتيكها بفيستفال سيتي. 
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Jimmy Choo إكسسوارات
حذاء رياضي ببريق الماس 

إليك  الحذاء 
الرياضّي الذي 

نتوّقع أن يكون 
ا[برز وا[كثر 

سيطرة على عالم 
الموضة، والسبب 

أنّه من الماس.. إنّنا 
نتكلّم عن حذاء 

 Jimmy Choo
الذي يأتي ليناسب 

السيدات والرجال 
وبكعٍب شفاف 

وملفت وأيضًا 
بتصميم آخر مزيّن 
با[حجار الماسية. 

Jim
ق الماس 

الحذا

مفاجأٌة أخرى تستحضرها الشراكة ا&بداعية بين أوديمار بيغه ومصمّمة المجوهرات 
ا&يطالية كارولينا بوتشي، تتجسد في نسخة محدودة من الساعة الشهيرة رويال 

أوك المصنوعة من الذهب ا[صفر، وبقطٍر قدره 37 مم.
 على ميناء هذه الساعة يغيب التزيين الُمميّز لوجه ساعة رويال أوك، أي 

التقطيعات المسماة «تابيسري» ليحل محله لون فضّي المع يُشكل مرآة يت�[ 
الضياء عليها وتحيط بها توهجات الذهب المطروق «فروستد» المنطلقة من 

قفص هذه الساعة وسوارها. 

  Chloé  تغمر ا[جواء بالبهجة والفرح

أوديمار بيغه تُطلق ساعة
رويال أوك فروستد جولد كارولينا بوتشي

  Tess المفضلة مثل حقيبتي chloé مجموعة مختارة من أكسسوارات دار
و Roy إلى جانب تصاميم جذابة أخرى تجسد الحرية وا[سلوب وا[نوثة. تمتزج 
ا[لوان الشتوية مع المواد الحيوية والمواد المعدنية المتوهجة التي تضيء 

المناسبات  وتغمر ا[جواء بالبهجة والفرح. 



Mademoiselle Longchamp حقيبة

أناقة ا[سود و ا[بيض من مايكل كورس 

 Mademoiselle لشتاء 2018، تتّخذ
Longchamp منعطفًا غير متوقع 

مع ألوان جديدة وثالث نسخات 
ترسي موضة هذا الموسم. 

يبرز الموديل الرئيسي بثالث 
قياسات وباللون العسلي وأحمر 

العقيق، في حين تميل النسختان 
ا[صليتان إلى طابع الفروسية 

وتأتيان بجلد سويد. 
يمتاز الموديل ا[ول ببطانة 

راقية في أسلوب البطانيات 
باللون الكاكي أو ا[حمر الترابي 

(terracotta) في محفظة وحقيبة 
بأسلوب ساعي البريد بقياس 

صغير أو متوسط. ويأتي الموديل 
الثاني كحقيبة صغيرة أو محفظة 
باللون الخوخي، ا[خضر الزيتوني 
أو ا[زرق. وإلى جانب الجزء القابل 

للطي في جلد بقر مشابه لجلد 
التمساح، تعطي الفتحات 

المعدنية لمسة من سحر وتألق 
الروك آند رول. أما الثالث فهو على 

شكل حقيبة بأسلوب ساعي البريد 
من جلد عجل ومزيّنة بضفائر من 

أشرطة حمراء رائعة. 

مجموعة غنيّة با&كسسوارات أطلقتها عالمة مايكل 
كورس بوحي بطابع غير رسمي–رائع [ناقة ا&طاللة 

اليومية لتعبّر عن ابتكارات جديدة ومميزة، 
وتصاميم توفر راحة عالية. 

Jamila / December 2018



إكسسوارات

RIMOWA تقّدم مجموعة هدايا فاخرة 

كشفت Rimowa الستار عن مجموعة حقائب السفر المبتكرة والمميزة التي ال 
شّك في أنها ستنال إعجابك بمتانتها وأناقتها. دلّل نفسك وأحبّاءك في موسم 

ا[عياد المقبل مع حقائب السفر بحلّتها الجديدة من RIMOWA لرحلة تفيض 
رقيًا وترفًا. 

متها الجديدة م الجديدة بحلا[عياد المقبل مع حقائب السفر بحلتها السفر حقائب مع المقبل تتتا[عياد
رقيًا وترفًا.

عودة الحذاء الطويل 
«7» طرق &طاللة مميزة

حضور قوي للوشاح على منصات العروض

تعود صيحة الحذاء الطويل مجددًا وبقوة هذا 
الموسم، وتأتي بالعديد من ا[شكال والخامات من 

الجلد والمخمل وا[حذية الالمعة والمزينة بنقشة 
الحيوانات.

1- بإمكانك تنسيق الحذاء الطويل مع فستان 
متوسط الطول، أو مع جاكيت بيج أو باليزر صوفي 

لتغطية إضافية في ا[جواء الباردة.
2- يمكنِك اعتماد ا&طاللة بلون واحد ولكن في 

هذه الحالة عليِك التالعب بالخامات. اختاري حذاء 
من الجلد المدبوغ ونسقيه مع قطع من المخمل أو 

الجلد أو القماش المنسوج.
3- اختاري تنورة بنقشة مرحة تضفي لمسة مميزة 

وبسيطة على إطاللتك.
4- جربي ارتداء حذاء وجاكيت وتنورة من نفس 

اللون مع التالعب بالخامات. اختاري ألوانا مرحة بدًال 
من ا[لوان الداكنة.

5- ابتكري إطاللة مميزة بأسلوبك أنت من خالل 
تنسيق جاكيت قصير بلون فاتح مع حذاء يصل طوله 

لفوق الركبة.
6- ارتدي الحذاء مع قطعة بارزة وفريدة كأن ترتديها 

مع معطف ملون واختاريها بلون غير ا[سود أو البني 
أو الرمادي.

7- إذا كنِت من محبات البيج والبني فال يزال 
بإمكانك أن تحصلي على إطاللة مميزة بهذه 

ا[لوان. مثًال نسقي جاكيت باللون ا[بيض مع حذاء 
عاٍل بنقشة ا[فعى.

يعود الوشاح الحريري بشكل الفت 
على منصات عروض ا[زياء لخريف 

وشتاء 2018 كا&كسسوار ا[برز 
لهذا الموسم، حيث اعتمدت دار 

chanel الوشاح حول الرقبة بأسلوب 
كالسيكي، أما Valentino فحافظت 

على الطريقة التقليدية واختارت 
«اللّفة» على الرأس، ولكّن هاتين 

الطريقتين لم تكونا الوحيدتين 
العتماد ا[وشحة ضمن عروض 

ا[زياء، حيث شهدناها بأساليب أكثر 
ابتكارًا.

Emilio Pucci ChanelValentino

Versace





مكياج

  بيروت-  الريسا معصراني 
اســتطاع خبير التجميل اللبناني بوبا أن يترك بصمتــه الخاصة في عالم التجميل بالرغم 

من المنافســة القوية وذلك بفضل أســلوبه المميز وموهبته الفريدة ولمساته الراقية التي 
دفعــت العديد من النجوم العرب والعالميين إلــى االعتماد عليه &طاللتهم، فضال عن 

مشــاركته في العديد من عروض ا[زياء لكبار المصممين.

ماكياج الشتاء بأسلوب خبير التجميل بوبا
عودة ا[لوان الداكنة 



أحمر الشفاه الفاقع
             مع البالشر البرونزي

جمع ما بين العلم والموهبة للوصول إلى النجاح في 
عالم التجميل والماكياج وهو يثابر على تطوير مهاراته 

بشكل مستمر، كما قام بالعديد من الورشات التدريبية في 
الشرق اBوسط والتي تعتبر االكثر استقطابًا لصناع الجمال 

والمختصين..
 MAKE UP تم اختيار بوبا من قبل الشركة العالمية
FOREVER لحملتها الجديدة لqعالن عن منتجاتها 

العالية الجودة في عالم الماكياج وإطالق الخط الجديد 
من الماكياج HD الذي يناسب نجوم السينما، ويواكب 

التحديثات الجديدة في الكاميرات ليبرز جمال المرأة بشكل 
واضح وجميل. فهو المشارك الوحيد من الشرق اBوسط 

والبالد العربية ليكون جزءاً من هذا اTعالن العالمي الذي 
تضمن العديد من الفنانين العالميين.

 وسبب اختيار الشركة لـbouba يعود إلى ثقة الشركة 
الرائدة بموهبة اBخير لما يحمله من خبرة واحتراف عال في 

العمل وشهرته في الشرق اBوسط. وهذه ليست المشاركة 
اBولى في هذا المجال فقد كان جزءا من الحملة اTعالنية 

لهذه الشركة من عدة سنوات.
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ماكياج الشتاء
اعتمد بوبا دائمًا الطرق الحديثة في فن التجميل وتطبيقها على وجه 

الفنانة اللبنانية قمر لتكون الوجه اTعالني لريشته الجميلة. ومن إحدى 
حمالته اTعالنية ظهرت قمر بإطاللة راقية ومليئة بالحيوية لفصل 

 .«BLACK VELVET» الشتاء تحت عنوان
يشير بوبا إلى أن موضة ماكياج شتاء 2018-2019 تعود باعتماد 

اBلوان الداكنة وأحمر الشفاه الفاقع والناشف مع البالشر البرونزي 
وتسليط الضوء على الرموش الكثيفة مع ا�يالينر المحدد. لكن 
ماكياج العروس بالنسبة له يعتمد على اBلوان الخفيفة والظالل 

الثابتة الهادئة Tظهار الجمال الطبيعي.

مكياج

إطالالت المشاهير  بأنامل بوبا
عرف بوبا بأسلوبه المميز وموهبته الفريدة وإبداعاته 

تشهد بها الفنانات ونجوم المشاهير بلمساته الراقية 
التي تجعل إطالالتهن تشع بالسحر والجمال، مثل 

ديانا حداد، شذى حسون، قمر، أصالة، لطيفة، وغيرهن 
الكثير.

كما شارك في العديد من عروض اBزياء لكبار 
المصممين بما في ذلك نيكوال جبران، فيفيان 

ويستوود، دولتشي آند غابانا، وغارنييه.ويعرف بوبا 
باستخدامه لتقنيات الماكياج الفريدة من نوعها، من 
خالل خلط الظالل المختلفة ودرجات اBلوان لتحديد 

معالم وجه المرأة.





تجميل

   الريسا معصراني-بيروت
تواكب المرأة العصرية كل صيحات الموضة وتقنيات التجميل لكي تظهر دائًما بأجمل 

طلة لها. عالمات التقدم في السّن من أكثر المخاوف التي تواجه المرأة اليوم مما 
يجعلها في بحث دائم عن أهم تقنيات التجميل وأحدثها.

اليوم سنلقي الضوء على تقنيات جمالية جديدة تبحث عنها كل امرأة عصرية تود 
الحفاظ على شبابها مع خبيرة التجميل اللبنانية روزي ضو.

رموش طبيعية من...روزي ضو
ثورة في عالم التجميل

روزي اســتطاعت بموهبتهــا 
وخبرتهــا أن تضيــف الكثيــر 

فــي عالــم المكياج 
والجمــال، فخبرتهــا ال 

تقتصــر علــى المكياج 
فحســب، وإنمــا تمتــد Tعادة 

نضــارة الوجــه من خالل 
تقنيــات حديثــة تســتخدمها 

فــي مركزهــا في لبنان 
 QUEEN OF BEAUTY

.LOUNGE
درســت في فرنسا 

واكتســبت العديــد من 
الخبــرات مــن خالل دورات 

مكثفــة فــي ألمانيــا وغيرها 
مــن دول العالــم، فالمعروف 

أنهــا كثيرة اBســفار وفي 
حركــة بحــث دائمــة لمواكبة 
آخــر االبتــكارات التجميليــة إن 

كان فــي أوروبــا أو أميــركا. 
كمــا أطلقــت عالمــة جديدة 
فــي عالــم التجميــل تحمل 
 RD LASHES» اســمها
3D MINK» وهــي عبارة 

عن رموش من الشــعر 
الطبيعــي تترافق مع 

تطلعــات المــرأة العصرية.

الميزوثيرابي 
والبالزما... تقنيتان 

تجميليتان وعالجيتان 
أيهما أفضل؟

الميزوثرابي 
الميزوثيرابــي تقنيــة تحقــن فيهــا كميــات مجهريــة من 

اBدويــة، الفيتامينــات والمعــادن، عميقــًا فــي البشــرة، لتجديد 
خاليــا البشــرة وتُصلــح نفســها. لهــذه التقنيــة نتائــج مذهلة 

لعــالج حــاالت متعــددة؛ تتــراوح مــن الهــاالت الداكنة، إلى 
تســاقط الشــعر، وكذلك عالمات تقدم الســن. كما أنه 

مفيــدة جــداً للتنحيــف وإزالــة الســيلوليت، وهــي من أحدث 
الطــرق فــي عالــم تجميــل الجلد والجســم.



مايكروباليدينغ تقنية 
تعــرّف روزي عــن تقنيــة مايكروباليدينــغ وكيــف يتــم إجراؤها 

موضحــة: «ظهــرت فــي ا�ونــة اBخيــرة تقنّيــة ثوريــة حديثة وفريدة 
مــن نوعهــا فــي عالــم التجميــل، وهــي تســتهدف تصحيــح عيوب 
الحواجــب الخلقيــة وتلــك الناتجــة أيضــًا مــن أخطــاء التاتــو، وهذه 
التقنيــة اســمها ميكروباليدنــغ وطريقتهــا ســطحية جــداً ال تدخــل 

إلــى أعمــاق الجلــد وال تــؤذي البشــرة، وتمنــح الحاجــب كثافة 
بشــكل شــعر طبيعــي، وهــي متوفــرة بجميــع اBلوان حتى 

تناســب كل أنواع وألوان البشــرة وشــعر الحاجب الطبيعي.
 MICROBLEDING تقنيــة ثوريــة فــي عالــم التاتــواج وتعمــل 

علــى إظهــار الشــعرة بشــكل طبيعــي، أمــا تاتــواج تعبئة شــعرة 
شــعرة فهــو مهــم جــدا ومدتــه أطــول من تقنيــة ميكروبالدينغ 

التــي يبطــل مفعولهــا بعــد ثالثة أشــهر».

تقنيــة حقن الوجه بالبالزما وســيلة حديثة تحقق نتائج مذهلة 
مــن الممكــن تأميــن نضــارة البشــرة وإشــراقها ومكافحــة التجاعيــد وإعــادة نمو 

الشــعر مــن خــالل تقنيــة البالزمــا، الغنيــة بالصفائــح الدمويــة، وهــي عبــارة عن مصل 
يتــم ســحبه مــن دم الشــخص نفســه ويكــون غنيــًا بالعوامــل المســاعدة علــى نمو 

الخاليــا وتنشــيط الخاليــا الجذعيــة فــي المــكان المعنــي. بعــد ســحب الــدم تتم 
تصفيتــه ويضــاف إليــه مســتحضر معيــن الســتخراج المــادة الصفــراء التــي تحتوي 

علــى الهيالرونيــك باســتخدام آلــة معينــة خاصــة لهــذه الغايــة، فيمــا يُصفــى ما 
تبقــى مــن المصــل بشــكل كامــل حتــى تكــون النتيجــة أفضــل قبــل أن يضاف 

منشــط الخاليا.
يؤخــذ مصــل الــدم ويســتفيد الجلــد مــن عوامــل النمــو الموجــودة مع المســتحضر 

اTضافــي المنشــط للخاليــا. المميــز هنــا اســتخدام دم الشــخص نفســه، فليــس فــي 
ذلــك أي خطــورة أو آثــار جانبيــة، فيمــا يســتفيد بشــكل أفضــل مــن عوامــل النمو، 

ممــا يعــد بنتيجــة مذهلة.
وهــو يحقــن فــي الوجــه ويعطــي نضــارة ويجــدد الخاليــا إضافــة إلــى أنه فعال جداً 

فــي تكبيــر حجــم الخديــن والشــفتين. اقتحــم الحقــن بالبالزمــا عالــم التجميــل مؤخراً 
بعدمــا تــم اســتخدامه فــي عالجــات طبيــة مختلفــة منهــا أوجــاع المفاصــل والعظام 
والمســاعدة علــى التعافــي وطــب اBســنان وعــالج اBعصــاب والقلــب وحتى الطب 

البيطري.. 
عنــد المقارنــة بيــن تقنيــة الميزوثيرابــي وتقنيــة البالزمــا، يمكــن القــول إن نتائــج 

جلســات البالزمــا تظهــر بشــكل أســرع وتســتمر لفتــرة أطــول، كمــا أنهــا غير مؤلمة 
مثــل حقــن الميزوثيرابــي التــي تكمــن ميزتهــا اBصليــة فــي تخفيــف بعــض ا�الم 

المزمنــة مثــل آالم الروماتيــزم واBوعيــة الدمويــة.

 «ديرماليفت» ثورة في العناية بالبشرة 
تضيــف روزي قائلة:«اعتمــاد تقنيــة 

DERMALIFT مــن الماركــة الفرنســية 
الرائدة«GUINOT»تعتبــر مــن أفضل 

وأحــدث التقنيــات التجميليــة التي 
تعطــي نتائــج مذهلة وســريعة فــــي 

عــــالج مشاكــــل البشــــرة وإعــــادة نضارتها 
ورونقهــا ومقاومــة التجاعيــــد، لقــد أحدثت 
هــذه الــــشركة ثــورة فــي مفاهيــم الصحة 

والجمــال فــي العالــم �ثارهــا اTيجابية 
الملموســة. فهي رائدة في مــــجال 

مســتحضرات التجميــل ومنتجــات العنايــة 
بالبشــرة، ويعــد برنامجهــــا الــــتجميلي 

مبتكــرا للقضــاء علــى عالمــات وآثــار تقدم 
البشـــرة في الســن. 
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Michael Kors Twilight Shimmer

شارلوت تلبوري 
تفصح عن كل أسرارها 

للعناية بالجمال!

لشعر مموج وجذاب 
 Rahua  سبراي ملح البحر من

شارلوت تلبوري تكشف أسرار 
التنّعم بشفاه جميلة كشفاه 

النجمات

مجموعة ماكياج 
SHISEIDO الجديدة

شانيل ربيع – صيف 2019 
VISION D’ASIE: L’ART DU DÉTAIL

 Yves Saint Laurent من  

جموعةمجموعة ماكياج 
SHISEIDO الجديدة

تأتي مجموعة 
ماكياج «شيسيدو» 

الجديدة لتحقيق 
ثورة في أسواق 

مستحضرات 
التجميل من 

خالل ألوان جريئة 
وتركيبات تحويليّة 

وجودة غير مسبوقة.

 أول مجموعة مكياج مستوحاة من 
النجوم ومن الشهب التي تُضيء 

سماء الليل.
 ابتكرت شارلوت مجموعة من 

المستحضرات الغنيّة با[لوان للعيون 
والشفاه، وجعلت لمفهوم ا&هداء 

في موسم ا[عياد معنًى جديدًا 
ينقلنا إلى عالم آخر من المكياج 

الساحر.

 

 عطر جديدمليء 
بالطاقة 

النفحات العلوية: 
الخوخ، ميريمية كالري، 

المندرين
النفحات المتوسطة: 

عود الوس فايربيست، 
الباتشولي، ورق البردي

النفحات السفلية: 
برالين، زهرة أمبراروم، 

مسك هلفتيوليد 

 Tatouage تشكيلة
Couture The Metal-
lics في صياغة جديدة 
لتتماشى مع الصيحة 
الرائجة لهذا الموسم، 

موّفرًة تغطية أكثر 
تركيزًا ولمسة ميتاليكية 

مت�لئة. 

 Tatouage Couture The Metallics

أطلقت عالمة Rahua مؤخرًا
Enchanted Island Salt Spray 

  المعزز بملح البحر المصمم
                       للحصول على نفس
                            تأثير الماء المالح
                                والشمس على

                       شعرك.

مستحضرات



عطر Rose d’Arabie المميز 

Armani Privé من مجموعة

 Immortelle Reset سيروم
 من لوكسيتان 

Muddled Plum إصدار 
Molton Brown الجديد والمحدود من

 TRAVEL RETAIL باليتات
يساعد سيروم Immortelle Reset البشرة للعام 2018

على ترميم نفسها ليًال مّما تتعرّض له 
يوميًا. 

يقوم ثالثي فّعال من المكّونات النشطة 
الطبيعية المصدر بمساعدة بشرتك على 

الشعور بالنضارة مجّددًا. فخالصة ا[قحوان 
الذهبي تنّعم البشرة على الفور، بينما 
يقوظها المردقوش ليًال، ويغمرها زيت 

الزهرة الخالدة .

تستكمل عالمة جيڤنشي باليتاتها Travel Retail لعام 
2018 مع مستحضرَين جديَدين بحجم صغير يتسمان 

بتصميم فاخر متميّز.

ينبض قلب هذا العطر الراقي بنفحة شهية من خوخ فيكتوريا المستورد من منطقة 
ساسكس، والتي تكتنفها لمسة حلوة تأسر ا[نفاس، أّما مقّدمة العطر فيتعالى

  منها عبير الزعفران الحرّيف الذي يعزّز هذا المزيج ا[خاذ ويداعب حاسة الشّم بإحساس
                                              الراحة والدفء.
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Guerlain
تألّقي من الفجر إلى الغسق

جفون المعة، وشاح ذهبّي يتألّق على البشرة، ومجوهرات 
للشفاه... تتميّز هذه المجموعة ا[نيقة بسحٍر كالسيكي و 

تركيبة تساهم في  تثبيت الماكياج وتعزيز إشراق البشرة من 
خالل تألّق طبيعي. 



شعر

   ترجمة حنان الغزواني
تحلمين بالحصول على شــعر جميل وصحي بدون جهد؟ إليك هذه النصائح من luke hersheson، مصمم تســريحات نجمات 

هوليوود والصف ا[ول من كيرا نايتلي وســيينا ميلر إلى فيكتوريا بيكهام وكلوديا شــيفر المعروفات بتســريحاتهن الرائعة 
والبســيطة دون عناء. إليك التفاصيل:

أسرار الشعر الصحي
ال تتوقفي  عن  تغذيته بالكربوهيدرات

تغذية شعرك
خاليا الشعر هي ثاني أسرع الخاليا نموا 

في الجسم، حوالي 85 إلى 90 في 
المائة من شعرك ينمو في وقت واحد، 
ويتطلب نمو الشعر الكثير من الطاقة، 
حيث تحتاج خاليا الشعر إلى توازن جيد 

من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة، 
والفيتامينات والمعادن.أي نظام غذائي ال 
يشمل هذه العناصر الغذائية فهو نظام 

غذائي فقير للشعر.
ومن أقوى الفيتامينات للشعر بذور عباد 
الشمس واBسماك والشوفان والخضار 

الورقية الخضراء والمكسرات.

حزمة البروتين
إذا كان طول شعرك ال يزداد عن نقطة 

معينة من اBرجح أنك تتناولين كمية 
قليلة من البروتين، 80 إلى 85% من 
الشعر يتكون من البروتين، الكيراتين.

تناول كمية جيدة من البروتين يضمن 
بقاء شعرك في طور النمو Bطول 

فترة ممكنة، وإال قد يصبح هًشا 
وضعيفا.

اضيفي البروتينات اBساسية في نظامك 
الغذائي بما في ذلك البروتينات 

الحيوانية مثل البيض والسمك واللحوم 
الحمراء والدواجن فهي اBفضل للشعر 

Bن الجسم يستفيد كذلك من اBحماض 
اBمينية.

الكربوهيدرات
عــدم الحصــول على الـــكمية 
الـــكافية مــن الكربوهيــدرات 

الـــمعقدة المســؤولة عن مد 
الجســم بالطاقــة، يدفع الجســم 

إلــى اســتخدام البروتينــات المخزنــة 
(الالزمــة لشــعرك) كوقــود بديل 

للطاقــة، تقييــد الكربوهيــدرات 
المعقــدة لفتــرة طويلــة يمكــن أن 

يؤدي إلى تســاقط الشــعر.
احرصــي علــى تنــاول خبــز الحبوب 
الكاملــة، والبقوليــات والفواكــه 

الطازجــة والخضراوات،فهــي تقوم 
بتعزيــز أليــاف الشــعر وتمنحــه مظهــًرا 

صحًيــا وجميًلا.

البروتين حزمة
نقطة عن يزداد ال شعرك طول كان إذا

كمية تتناولين أنك اBرجح من معينة
85% من إلى 80 البروتين، من قليلة
الكيراتين. البروتين، من يتكون الشعر

يضمن البروتين من جيدة كمية تناول
Bطول النمو طور في شعرك بقاء

ااهًشا يصبح قد وإال ممكنة، فترة
وضعيفا.

نظامك في اBساسية البروتينات اضيفي
البروتينات ذلك في بما الغذائي

واللحومواللحوم والسمكوالسمك البيضالبيض مثلمثل الحيوانيةالحيوانية
للشعر اBفضل فهي والدواجن الحمراء

اBحماض من كذلك يستفيد الجسم Bن
اBمينية.



شرب الماء 
يحافظ  الماء على فروة وبصيالت 
الشعر في حالة جيدة، ومقاومة 

الحكة. حاولي شرب ما بين 1.5 إلى 
2 لتر من الماء يومًيا أو أكثر إذا كنت 

تمارسين الرياضة.

تناول الدهون
من أفضل العناصر لنمو شعر جذاب 
هي اBحماض الدهنية اBساسية غير 

المشبعة، تساعد أوميغا 3 و6 و9 
على تنظيم الهرمونات بما في ذلك 
تلك التي تسبب عدم ترقق وتساقط 

الشعر وفقدانه، وتلك التي تعزز اTصالح 
الخلوي وتقليل االلتهابات التي تساعد 

فروة الرأس وبصيالتها على إنتاج 
شعر صحي، السمك الدهني مثل 
السالمون مصدر غني باBوميغا 3.

تمارين القوة
يعتبر  نقص الحديد سببًا رئيسيًا للعديد 
من حاالت تساقط الشعر. فروة الرأس 
الصحية تتطلب إمدادات الدم الغنية 

بالمغذيات، وإذا كانت مستويات 
الحديد منخفضة، لن تحصل بصيالتك 

على ما تحتاجه، ونتيجة لذلك قد 
تالحظ سقوط المزيد من الشعر عند 

غسله ومشطه.
اBســماك والدجــاج واللحــوم الحمراء 
هــي أفضــل مصــدر للحديــد باTضافة 

إلــى الخضــار الورقيــة الخضراء 
والبقوليــات والبازال.

الوجبات الخفيفة 
تحتاج خاليا الشعر إلى الطاقة بشكل 
مستمر، مخزون الطاقة الذي تستخدمه 

بصيالت الشعر للطاقة عادة ما ينفد بعد 
حوالي أربع ساعات من آخر وجبة، لذا فإن 
تناول الوجبات الخفيفة ضروري إذا كنت 

تريدين شعًرا جذابا.
الكربوهيدرات المعقدة هي أفضل مصدر 

لتزويد بصيالت الشعر بالطاقة، تناولي 
المكسرات أو الخضار النيئة مع الحمص.

تمارين التوازن
تساهم التمارين الرياضية الخفيفة 

في تعزيز الدورة الدموية، لذلك فهي 
مفيدة لفروة الرأس باTضافة إلى 

كونها مفيدة لصحتك العامة.

تخفيف التوتر
للتوتر تأثير 
عميق على 

صحة الشعر. 
يمكن أن يسبب 

اTجهاد الهرموني تغيرات هرمونية 
تُخرج البصيالت من مرحلة نموها 

إلى مرحلة استراحة وخمول، وبالتالي 
سيقل الشعر. 

اTجهاد يمكن أن يشل الجهاز 
الهضمي أيًضا، حتى إذا كنت تتناول 

طعاًما صحيا، ال يستطيع جسمك أخذ 
ما يحتاجه منها.

المكمالت الغذائية
يوصي خبراء الشعر 

بالمكمالت الغذائية التالية 
لتعزيز صحة الشعر:

أحماض أوميغا 3 الدهنية: 
الحيوية لفروة الرأس والحصول 
على شعر صحي ورائع. ابحث 

عن اوميغا 3  في اBسماك 
واحصل على 200 و  700 ملغ

البيوتين يعزز هذا الفيتامين من 
نمو الشعر ويقلل من لزوجته، 

استخدميه كمكمل غذائي يوميًا 
حوالي 500 ملغ من البيوتين.

فيتامين د: يساعد في بناء 
بصيالت جديدة وإعادة تشكيلها، 

يجب الحصول على 1000 
وحدة في اليوم كحد أدنى. 
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   سندس سالمة 
ال يوجد من لم يمر بكربة أو تجارب صعبة، في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة قد يبدو من الصعب 

إيجاد بصيص أمل، ال شك أن طريقة تفكيرك هذه ال تساعدك على إكمال الطريق، لذا يجب عليك تغيير 
دوافعك حيال الواقِع والظروف لالستمرار واالنتقال إلى الضفة ا[خرى، حاول إعادة النظر إلى ا[مور من 

جوانب مختلفة وبإيجابية أكثر، إليك بعض الخطوات التي تساعدك على ذلك. 

   طرق 
للتفكير ا&يجابي

ما أضيق العيش لوال فسحة ا[مل
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انتبه ل�شخاص الذين 
تقضي وقتك معهم 

هل أصدقاؤك من النوع 

المتفائل؟ إذا كان اBمر كذلك، 
فهذا هو المطلوب، Bن ذلك 

سوف ينعكس عليك بطريقة 
جيدة، احرص على أن يكون 

أصدقاؤك متفائلين ويتمتعون 
ببث روح السعادة واTيجابية 

لمن حولهم، Bن التشاؤم 
نهايته الخسران. 

تجنب المحبطين بقدر 
المستطاع، ال تستهن باBمر 
Bن تأثير من حولك ينعكس 

بشكل ملموس ومستمر على 
سلوكياتك.

إيجاد ا[مل حتى في ا[مور  الصغيرة 
اBمل من اBشياء التي تجعل الناس يستمرون رغم كل الصعاب 
والعقبات، ابحث عن كل ما يجدد فيك روح اBمل. وتذكر أن بعض 

اBمور الصغيرة قد تساعدك في ذلك مثل الخروج واالستمتاع 
بالطبيعة، واالبتعاد عن الضجيج أو مساعدة ا�خرين، ويمكنك التركيز  

على تحقيق أهدافك مما يساعدك على تقدير ذاتك ومحاربة الشعور 
بالضعف، Bن تقدير الذات استثمار يتطلب اBمل والمثابرة.

حب المعرفة 
ال تدعي أنك تعرف كل 
شيء، اسأل دائما عن 

اBشياء وأظهر حب 
التعلم . التفكيُر اTيجابّي يحفز 

اTبداع واالبتكارِ واTلهام، ويصنع 
الفرق في اTنجاز.

تحدَّ نفسك
تذكر اBشياء التي قمت بإنجازها سابقا 
بالرغم من العراقيل وتحدَّ نفسك وكل 

الصعاب  واتبع نفس االستراتيجية 
                     لتحقيق  النجاح. 

تغلب على  مخاوفك
ابحث دائما عن اBمور   التي تدعم 
وجهة نظرك في الحياة، وما تحبه 

ويثير شغفك، وابتعد عن تلك التي ال 
تفضلها حتى تشعر أن كل شيء في 

الحياة يعمل Bجلك.. 

اجعل لك قدوة
حاول مرافقة الناجحين والتعلم من 

خبراتهم ومهاراتهم  بدال من  الغيرة من 
إنجازاتهم اعتبرهم مصدر إلهام لك.

انتبه لما تقوله لنفسك 
تقديرك لنفسك واTيمان بما 

تمتلكه من قدرات وطاقات  من 
أهم عوامل النجاح، تفكيرك 
ينعكس على كل اBمور التي تقوم 

بها. لذا شجع نفسك، وقل مهما كانت 
الصعوبات والعقبات سوف أتجاوز اBمر 

وأصل للغاية التي أريدها. 

عالقاتعالقات

1

2

3

4

5

6

7



rf-jewels.comrfjewels

Se
nz

a 
T

em
po

 C
ol

le
ct

io
n



حوار

كيف بدأ شغفك بمجال تنظيم الحفالت؟
بدأت حياتي المهنية كمدرسة، ثم 
حصلت على إعفاء، وبعدها ظللت 

لفترة طويلة بالمنزل، عام 1999 اقترح 
علّي أحد المعارف تجربة العمل بفندق 

اTنتركونتننتال بعد افتتاحه، وراقت 
لي الفكرة، وبدأت التجربة واستمريت 

فيها لمدة 19 عامًا، ومازلت أمارس 
شغفي بهذه المهنة، وحصلت خالل 
هذه المدة على دورات تدريبية دعمت 
شغفي وقدراتي العملية، ولعل أهم 

ما جعلني أستمر في هذا المجال 
طوال تلك السنوات هو خلوها من 

الروتين، وتميزها بالتجدد اليومي، اBمر 
الذي ّغير فكري وجدد طاقتي وزاد 

قدرتي على العطاء.

ماهو السر وراء نجاحك وتميزك؟
السر يكمن في العمل مع مديرين 

ملهمين والذين أعتبرهم قادة 
ناجحين، استطاعوا استفزاز ما بداخلي 
من طاقات كامنة، فكل مدير عملت 

معه ساهم في تطوير شخصيتي 
وإبراز مواهبي وتنمية قدراتي العملية.

ماهي أهم سمة تميز صفية عقاب؟
بكل فخر وتواضع، أتمتع بروح الفريق، 
احترام كل موظف، أدعمهم معنويًا، 

وأحرص على توفير جو مالئم لهم ليس 
لqنتاج فقط بل لqبداع.

كمنظمة حفالت قطرية هل نجحت 
في جذب أكبر عدد من العمالء 

القطريين للفندق؟
نعــم، هنــاك الكثيــر مــن العمالء 

يطلبــون التعامــل معــي بشــكل خاص 
لتنظيــم حفالتهــم، ســواء مــن خالل 
الســمعة الطيبــة والحمــد u التــي 

اكتســبتها خالل تلك الســنوات، أو من 
خــالل ترشــيحي مــن قبل أحــد أقربائهم 

     حوار / أمل كمال
استطاعت صفية عقاب طوال سنوات عملها بشغف في تنظيم الحفالت بفندق إنتركونتننتال – الدوحة، أن تقدم لحظات 

التنسى ممزوجة بنكهة محلية أصيلة للعمالء الذين وضعوا ثقتهم في ذلك المالذ الراقي، الذي يتمتع بمستوى ضيافة فاخر.
كان واليزال عمالؤها هم مصدر إلهامها. بمهاراتها القيادية وأفكارها ا&بداعية تمكنت من ترجمة أحالم الكثيرين إلى واقع، مما 

يشعرها بفخر وسعادة غامرة. صفية عقاب  تشارك «جميلة» تفاصيل تميزها في مسيرتها العملية...

أحرص على توفيـر
جو مالئم لفريق 

العمل  لPبداع
وليس لPنتاج فقط

صفية عقاب... مدير قسم تنظيم الحفالت بفندق ا&نتركونتننتال: 
االهتمام بالتفاصيل .. سر نجاحي و استمراريتي



أو أصدقائهــم الذيــن تعاملــوا معــي.
 فــي بدايــة مشــواري العملــي لــم يكن 

هنــاك الكثيــر مــن القطريــات الالتي 
يعملــن بهــذا المجــال لكثــرة التحديات، 

حيــث كان اBمــر غريبــًا علــى المجتمع 
القطــري أن تعمــل قطريــة فــي مجال 

تنظيــم الحفــالت، ولكــن ا�ن اBمر 
اختلــف واختلفــت معــه نظــرة المجتمع، 

وباتــت المــرأة القطريــة تقتحــم كل 
مياديــن العمــل وتحقــق فيهــا نجاحًا 

. ملحوظًا

وماهي أبرز التحديات التي تواجهك 
في مجال عملك؟

التحديــات كثيــرة، ولكنــي تغلبت 
عليهــا كلهــا، والتحــدي اBكبــر كان 

مواعيــد الــدوام، وتــم التغلــب عليها 
مــع مــرور الوقــت، باTضافة إلى 
صعوبــة إقنــاع العميــل واختيار 

اBســلوب المناســب لنجاح هذه 

العمليــة، كــون العروســين يحرصان 
علــى القيــام بجولــة لكافــة فنادق 

وقاعــات الدولــة الختيــار اBفضل 
واBنســب لهمــا ولتوقعاتهما 

لqحتفــال بليلــة العمــر، وبشــكل عام 
التعامــل مــع الناس هو مكســب 

حقيقي.

ماهي المنهجية التي تعتمدينها 
عند التخطيط للحفالت؟

التجديــد، وفرحتــي التــي تنبــع من 
القلــب لــكل عروســين وكأنهمــا جزء 

مــن عائلتــي، ففرحتــي تنبــع مــن قلبي 
لتصــل مباشــرة لقلــوب عمالئــي، لذا 
يحرصــون علــى زيارتــي مع أوالدهم 

بعــد مــرور عــدة ســنوات من زفافهم. 
اهتمامــي بتفاصيــل الحفــل مــن اBلف 

إلى الياء، يجعلني أشــعر بســعادة 
غامــرة عنــد رؤيــة المشــهد النهائي 

للقاعة، وقتها أشــعر أن اBمر اســتحق 

كل لحظــة تعــب مــن أجــل تحقيق 
أمنيــة العروســين بالحصــول علــى ليلة 

عمــر مثاليــة، واللحظــة التــي يقدم 
فيها العروســان وذويهما الشــكر لي 

ولفريقــي، تنســيني جهــد العمل 
وتعطينــي دفعــة لzمام.

ما جديد حفالت الزفاف لهذا الموسم؟
في ا�ونة اBخيرة   لقد أصبح تحديد موعد 

الزفاف يتم تزامنًا مع يوم عيد ميالد أحد 
العروسين، ليتم االحتفال بالمناسبتين 

معًا، ليقوم الفندق بدوره بمساعدة 
العروسين على ترتيب مراسم اTحتفال 

بعيد الميالد وقت العرس، وتزيين الجناح 
الخاص بالعروسين بما يتناسب مع 

الحدث، لتكتمل فرحتهما، وبالنسبة 
للكوش فهي تشهد جديداً كل شهر 

تقريبًا، باستخدام مزيج من الزهور 
الطبيعية والصناعية وتنسيقها بطريقة 

تجعلها تبدو بمظهر طبيعي. 
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ماهي أهم متطلبات العروس أثناء 
التحضير لحفلة زفافها؟

كل عروس تهتم بأدق التفاصيل، 
لتحصل في النهاية على ليلة عمر 

مثالية وتتماشى مع توقعاتها، واBهم 
أال تكون تلك التفاصيل مكررة من 
قبل، فتبدأ العروس بتصفح قائمة 

بوفيه الطعام لتضيف إليها وتعدل 
فيها بما يتناسب مع رغبتها، كما 

تهتم ببرنامج الحفل، من حيث موعد 
زفتها وموعد دخول الحضور، حتى 

انتهاء الحفل، فالعروس تهتم بأدق 
التفاصيل، حتى يرتاح بالها بأن كل 

شيء سوف يسير كما ترغب.

كيف تعملين على تبني أحدث 
الصيحات ودمجها مع العادات 

والتقاليد القطرية؟
يتــم التقيــد بالعــادات والتقاليد 

القطريــة بليلــة الحنــة، مــن ديكورات 
القاعــة إلــى زي العــروس وبوفيه 

المأكــوالت، فتكــون الليلــة قطرية 

100%، أو بحفــل االســتقبال الــذي 
يقــام بعــد العــرس، حيــث يســتقبل فيه 

العروســان اBهــل واBصدقــاء والمعارف، 
الذيــن يحرصــون علــى القدوم 

لتهنئتهمــا بالعــرس. أمــا ليلــة العرس 
فيتــم فيهــا اعتمــاد كل ماهــو جديد 

فــي عالــم تنظيم اBعراس.

ما الذي يميز قســم تنظيم ا[عراس 
بفنــدق ا&نتركونتننتال عن غيره من 

الفنادق؟
أوًال، ســمعة الفنــدق الطيبــة، ووالء 

عمالئنــا للمــكان الــذي طالما شــعروا 
فيــه بأنــه بيتهــم الثانــي، وثانيــًا، حرص 

الفنــدق علــى احتــرام خصوصية 
العــروس والحضــور من الســيدات، من 
خــالل تخصيــص مــكان لنزول العروس 
مــن الجنــاح الخــاص بهــا للقاعــة بعيداً 
عــن اBنظــار، ويفصــل بينــه وبين باقي 

الفنــدق بــاب، نحــرص على إغالقه 
وقــت اBعــراس، حتــى تتمتع العروس 

وقريباتهــا بالخصوصيــة التامــة. 

ماذا عن باقات إقامة العروسين بالفندق؟
يستقبل الفندق حفالت تضم حضورا من 
50 شخصا حتى 400 شخص، فالبعض 

يفضلون حفالت بسيطة تضم فقط 
المقربين منهم، أما بالنسبة للقطريين 

فتضم حفالتهم أشخاصًا تتراوح أعدادهم 
بين 250 و 450 شخصا.

تحرص إدارة تنظيم الحفالت على 
االجتماع بالعروسين، للتعرف على 

الميزانية المخصصة من قبلهما 
للحفل، حتى نتمكن من توفير خدمة 

لهما تتناسب مع سمعة الفندق 
وميزانيتهما للعرس. 

أخيرًا. ماهي النصيحة التي 
تقدمينها للعروس؟

عليها أن تتحلى بالهدوء وأال تجعل 
الضغوط والتوتر الذي تمر به في 

فترة التجهيز للعرس  أن تفسد عليها 
فرحتها، فهذه المناسبة لن تتكرر.

وأخيراً، جمال أي حفل ينبع من 
بساطته وليس كثرة التفاصيل.

حوار





تغذية

أغذية يجب عليك تناولها:
الخضــار الورقية الخضراء: بما في ذلك 

الســبانخ، الكرنــب وجميــع أنواع الخضار 
الموسمية.

الكركم: يحتوى على مجموعة كبيرة من 
المواد المضادة لzكسدة  والفيروسات 

والجراثيم والفطريات، ويساهم في عالج 
اBمراض الجلدية.

الليمون: من المواّد الغذائية اBكثر قلوية 
في الجسم له تأثير مضاّد لاللتهابات.

الجوز البرازيلي: حفنة صغيرة يوميًا من 
الجوز  تمد جسمك بالسيلينيوم الذي 

يحتاجه وهو  ضروري للحصول على بشرة 
صافية  ونقية.

أغذية يجب عليك تجنبها:
منتجات ا[لبان مــن اBطعمة التي 

تحفــز اTصابــة بأعراض اTكزيمــا الجلدية 
وتزيــد مــن حدتها، كمــا أنها ال تفيد 

أصحــاب البشــرة الذهنية والذين 
يعانــون من حب الشــباب.

السكر: يمكــن أن يغــذي المبيضــات 
فــي اBمعــاء الغليظة والتــي غالبا ما 

تكــون حالــة كامنــة مرتبطة بمرض 
جلدي.

الباذنجان: يمكن أن يُســبب مشــاكل 
لمــن يعانون من أمــراض المناعة 

الذاتيــة مثل التهــاب المفاصل 
الروماتويــدي أو الصدفية.

غذاؤنا.. دواؤنا
أفضل ا[طعمة لـتقوية مناعة الجسم

   ترجمة: حنان الغزواني 
يُعتبر النّظام الغذائي وأسلوب الحياة اليومية من أهم العوامل التي تُعزّز وتقّوي جهاز المناعة في الجسم، فالغذاء الجيد يغنيك 

عن الدواء ويساعدك في مقاومة العديد من المشاكل الصحية، اليك باقة من ا[غذية التي تقوي جسدك بطريقة طبيعية وفق آراء 
العديد من الخبراء. 

بشرتي  حمراء و خشنة 
جربت العديد من الكريمات، ماذا يمكنني أن أفعل؟

يساعدك النظام الغذائي السليم   في محاربة العديد من المشاكل الجلدية، ومن 
بينها حب الشباب وا[كزيما والصدفية.

ببها:
ة اللتتيي

ــا الللججلديييديةةةةةةة
تففييدد

يننن

يضضضضــاتتت
غااللببا ممااا

مررضضضضض

مششششــاككللل
اعععةةة

ل 

امزجي نفس الكمية من البرســيم 
ا[حمر المجفف، نبات القراص 
وجذور ا[رقطي ثم ضعي 3-2 

مالعق شاي في المصفاة 
واتركيها من 7-10 دقائق.

البرسيم ا[حمر وأوراق الشاي
 مشروب ملطف للبشرة:



مناعتي ضعيفة
 أعاني من زكام مستمر طيلة فترة الشتاء، ما الحل؟

أشعر بتوتر دائم  
كيف يمكنني معالجة ا[مر بطريقة طبيعية؟

تســاهم ا[طعمة المهدئة في استقرار نسبة 
السكر في الدم وزيادة مستويات ماّدة 

الســيروتونين أو ما يعرف بهرمون السعادة. 
يمكنــك الحصول على هذا الهرمون من مصادر 

مختلفة ســواء الغذاء، أو التعرّض [شعة 
الشــمس، وأيضًا من التمارين الرياضية، والنوم 

كافية. لساعات 

أغذيــة يجب عليك تناولها:
السمك: غني باBوميغا 3 التي تساعد محاربة 

االكتئاب والتخفيف من القلق حيث أثبتت اBبحاث 
أن اBسماك الزيتية واBحماض الدهنية الغنية 

باBوميجا 3 تعزز صحة القلب وتساهم في عالج 
اضطرابات الصحة العقلية بما في ذلك اكتئاب ما 

بعد الوالدة.

الحمص: نعم ال داعي لالستغراب! فهذه البقوليات 
غنية بالتريبتوفان Tryptophan، وهو أحد 

اBحماض اBمينة، يلعب دورا رئيسيا في التحكم 
بالحالة النفسية، حيث يقوم بتنظيم إفراز عمل 

السيروتونين. 

الشوفـان: تحتـوي هــذه الحبــوب الـكاملـة علــى 
الكربوهيـــــدرات الـتــي تثبـت نـسبــة السكر في 

الدم.
شــاي البابونج: يعتبر بمثابة مســكن لآلالم 

ويســاعد فــي تخفيــف التوتــر العضلــي و القلــق،
كمــا أنــه يحتــوي علــى مضــادات لاللتهاب ومضادات 

لzكسدة. 

أغذيــة يجب عليك تجنبها:
القهوة: قد يتسبب استهالك الكافيين في أعراض 

مشابهة للتوتر والقلق، وتسريع ضربات القلب.
الحلويــات: ارتفاع الســكر في الــدم يزيد االلتهاب 

وإنتاج اBنســولين 

أغذية يجب عليك تناولها:
الخضراوات: اTكثار من الخضراوات لتعزيز 

المناعة مثل القرنبيط، والملفوف، فضال عن 
الخضار البرتقالية مثل البطاطس الحلو والجزر.

الكفير: االنتظام على اللبن الرائب يساهم في 
المحافظة على صحة الجسم ودرء خطر عدد من 

اBمراض. حيث أظهرت الدراسات قدرتها على مقاومة 
أنواع اBحياء الدقيقة الممرضة والضارة مثل بكتيريا 

 Shigella والشيجيال Salmonella السالمونيال
 Escherichia coli شيريشة القولونيةTوا

والحلزونية الباية Helicobacter pylori وليستيريا 
Listeria monocytogens والفطر كانديدا 

ألبيكانس Candida albicans. وأظهرت إحدى 
الدراسات القدرة الفائقة لميكروبات لبن الكفير على 
قتل البكتيريا المعوية الممرضة المسببة لاللتهابات 

.Salmonella entridis المعوية

الفطر يمكن أن يســاهم في تقوية جهاز 
المناعة، إذ يحتوي على البروتينات والسكريات 
المعقدة الشبيهة بالسكريّات الموجودة في 

خاليا الفيروسات والبكتيريا.
العنب: يحتوي العنب على مضادات اBكســدة 

التي تساهم في تعزيز مناعة الجسم.
بــذور اليقطين مصدر ممتاز للزنك. ومن 

المعروف أن النقص في هذا المصدر يؤدي 
إلى ضعف المناعة وزيادة خطر العدوى.

أغذية يجب عليك تجنبها:
الســكر: يمكن أن يضعف من قدرة خاليا الدم 

البيضاء على محاربة الجراثيم بنسبة تصل إلى 
.%40

أحيانا نهتم بمعالجة ا[عراض دون االهتمام با[سباب الرئيسية للمرض. يمكن أن يؤدي نقص المغذيات 
الصحية إلى ضعف مناعة الجسم، كما يؤثر على القناة الهضمية مما يضعف قدرتها على امتصاص 

العناصر الغذائية الالزمة، وقد يكون ذلك بسبب ا&جهاد.

Jamila / December 2018



تغذية

أغذية يجب عليك تناولها:
غني بالنترات التي  الشمندر وعصير الشمندر: 

تساعد في تدفق الدم.

التوت ا[سود غني باBلياف التي تمد الجسم 
بالطاقة وكذلك الفركتوز

المكسرات تحتــوي على الكربوهيدرات وأوميغا 
3 وهي غنية أيضا بفيتامين ب التي تمد الجسم 

بالطاقة.

الزبادي وجوز الهند: يحتوي الزبادي الطبيعي 
على مستويات جيدة من البروتين واBحماض 

اBمينية بينما يحتوي زبادي جوز الهند على ثالثيات 
غليسيريدية متوسطة تمد الجسم بالطاقة.

أغذية يجب عليك تجنبها:
الكعك والحلويات Bنها غنية بالسكر  والكربوهيدرات.

مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين، 
الحبوب السكرية، تحتوي على كميات كبيرة من 

السكر.
الخبز ا[بيض،المعكرونة وا[رز: تزيد مســتوى 

السكر في الدم.
ا[طعمة المقلية: تحتوي على كميات كبيرة من 

الدهون يصعب هضمها وتتسبب في الخمول.

أشعر   بالتعب الشديد طوال الوقت! 
إلى متى يستمر هذا الشعور ؟ وماذا أفعل؟

عليك با[غدية  وال سيما الغنية منها الفيتامينات، والمعادن، ومضادات ا[كسدة واالنزيمات، فهي  قادرة 
على مقاومة التعب وا&رهاق. 

أغذية يجب عليك تناولها:
البيض:مصــدر غنــي بالكبريــت والحديد  
واBحمــاض اBمينيــة، اللبنات اBساســية 
للبروتيــن، فالشــعر يتكــون مــن بروتين 

خــاص يســمى الكيراتين.
 B نها تحتوي علــى فيتامينB البطاطــس
وهــو ضــروري لتحفيــز إنتــاج الهيموجلوبين 

فــي الــدم الــذي ينقــل اBكســجين ويزيد من 
تدفــق الــدورة الدمويــة فــي فروة الرأس.

الكيــوى: غني بفيتاميــن C الذي يعمل 
علــى إنتــاج الكوالجين.

اللحــم: مصــدر كبير للحديــد. نقص الحديد 
أحد اBســباب اBكثر شــيوعا لتســاقط 

الشعر.

الســالمون: يحتوي على أوميجا 3 الذي 
لــه تأثيــر مضــادات االلتهاب ويســاعد في 

دعــم فــروة الــرأس، كما أنــه مصدر جيد 
للبروتيــن، وفيتاميــن D وb12 الــذي يحافــظ 

علــى صحــة خاليــا الدم الحمراء.

أغذيــة يجب عليك تجنبها:
الباذنجــان والفلفل ا[حمر: قد يؤدي إلى 

تفاقــم فــروة الــرأس خاصــة للذين يعانون 
من قشــرة الرأس.

النشــويات: يعتبر دقيق القمح واBرز من 
النشــويات المضــرة بالشــعر  لذلــك خففي 
مــن تنــاول اBغذيــة والمخبــوزات المحضرة 
بدقيــق القمــح واBرز لتتمكنــي مــن حمايــة 

شــعرك من اTصابة بالتســاقط.

أعاني من  تساقط الشعر بغزارة؟
كيف أستعيد قوة وكثافة شعري؟

نعم، ا[كل الصحي من أفضل العالجات الطبيعية للشعر  هناك بعض التعديالت الغذائية 
المهمة والفعالة في عالج تساقط الشعر وتحفيزه. 

مشروب معزز الطاقة 
قم بمزج كوب من التوت البري 

المجمد أو الطازج با&ضافة إلى قليل 
من التمر والزنجبيل الصغير و250 

مل من حليب جوز الهند أو ماء جوز 
الهند وملعقة من الزبادي.

أغذية
البيض
واBحمــا

للبروتيــن
ي خــاص

البطاط
ض وهــو
الــد فــي
ال تدفــق
الكيــو
إن علــى
اللحــم

اBس أحد
الشعر.

أعا
كي

نعم
المه

البري التوت من كوب بمزج قم
قليل  إلى با&ضافة الطازج أو المجمد

و250 الصغير والزنجبيل التمر من
جوز ماء أو الهند جوز حليب من مل

الزبادي. من وملعقة الهند





صحة

بديل الجراحة التقليدية

تقنيات دقيقة لعالج
 ا[وردة العنكبوتية والدوالي

طرق العالج
فــي حــال لــم تعالج، عادة ما يكبــر حجم الدوالي وتزداد 
ســوءا. وإذا أصبحــت حالة الدوالــي أو القصور الوريدي 

حاّدة، يمكن أن تشــمل مشــاكل صحية كاBلم في 
الســاقين، والتورم وحتــى تقرحات الجلد.

يقــول الدكتــور نعــوم إن الدوالي ليســت حالة تهدد 
الحيــاة، ولكــن يمكنهــا أن تهدد نوعيــة الحياة اليومية. 

وأوضــح قائــال: «باTضافة إلى اTجهــاد اليومي، تزيد عروق 
الدوالــي مــن االنزعاج، واTحســاس بالحرق والثقل في 

الســاقين. قــد ال نكــون قادرين علــى منع ظهور الدوالي، 
ولكــن وجدنــا طرقــا فعالة لرعاية اBعراض».

يبــدأ العــالج التقليــدي باســتخدام عالج الضغط أو ارتداء 
جــوارب الدعــم المعتمــدة طبيا. يقــول الدكتور نعوم إن 

هنــاك أيضــا اBدوية العشــبية البديلــة والكريمات التي 
أثبتــت قدرتهــا علــى تقليل التورم حــول اBوعية الدموية. 

والــذي قــد يســاعد على تقليل االنزعــاج من دون تغيير 
كبيــر فــي مظهــر اBوردة. ومع ذلك، ينبغــي أن يتم اختبار 

عــدد مــن المرضى للقصــور الوريدي. عادة ما يقوم 
الدكتــور نعــوم بإجــراء اختبار وريــدي مزدوج الموجات فوق 

الصوتيــة للكشــف عن اBوردة التــي تملك صمامات 
خاطئــة. عندمــا يتم التشــخيص، يقــدم مجموعة كاملة 

مــن العالجــات الشــاملة بما في ذلــك العالجات المركبة 
اBكثر تقدما.

   يخفي بعض المرضى االنتفاخ، والعروق المتغير لونها على 
مستوى أرجلهم من خالل ارتداء السراويل. ولكنهم ليسوا قادرين 

على إخفاء ا[لم، والتورم والحكة الشديدة التي يمكن أن 
تسببها هذه ا[وردة. لحسن الحظ، توصلت العالجات المتقدمة 
إلى حل بأقل تدخل جراحي للحد من ا[لم والقضاء على 

ا[وردة القبيحة بدال من التقنيات القديمة لتجريد أو إزالة 
الدوالي من خالل إحداث شقوق كبيرة.

يقدم الدكتور جو نعوم  استشاري جراحة ا[وعية الدموية 
ا&جراءات التي يمكن القيام بها في نفس اليوم 

والتي تستخدم أحدث أجهزة الليزر، واالستئصال 
بالقسطرة، المعالجة بالتصليب أو إحداث شقوق 

صغيرة للمساعدة في محو العروق غير الصحية أو غير المرغوب فيها.
تزداد خطورة ا&صابة بالقصور الوريدي مع التقدم في السن- خاصة بالنسبة للنساء– ولكن يمكن 

للمرأة الشابة أيضا أن تتعرض لخطر ا&صابة بها. ويقول الدكتور نعوم «30%  من النساء الالتي 
تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما عرضة لPصابة  بشكل من أشكال الدوالي». ومع ذلك، يتعرض الرجال 

لخطورة ا&صابة بها ولكن بنسبة أقل. 

يليووميية. يحياة ا يعيــة ال ونو نأن تهدد  ييمكنهــا  يحيــاة، وولكـنـن ال
وأوضــح قائــال: «باTضافة إلى اTجهــاد اليومي، تزيد عروق 

لقل فيي ووالث رحرقق ب بال ساس TاTحســ و و زنزعاجج، اال الدووالـيـي مــنن
الســاقين. قــد ال نكــون قادرين علــى منع ظهور الدوالي، 

اBاBاBعرعراضاضاض».». ةةة فففعاعاالةلةلة لللرعرعايايا قـققـااا طرطرط وجوجدندننــااا وولكلكلكــنن

وفوقق وموججات  ال ودوجج زمز ورورييــديي بإبإججـرـراء اختببارر الدكتــورور نعـوـومم
الصوتيــة للكشــف عن اBوردة التــي تملك صمامات

مدم مجمجمووعة كاملة متم التشــخيصيص، ييقــ يي خاطئــة. عندمــا
الالجــات الشــاملة بما في ذلــك العالجات المركبة الالمــن العال

تقتقتقدمدما.اا اBاBاBكثكثكثرر

ب يخفي   
جل أرأ مستوى
إخفاء على
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ا[و
الد
يق
ا&
و

ل
تتراو

لخلخطط

• المعالجة بالتصليب: وهي 
طريقة تقليدية لعالج اBوردة العنكبوتية 

والدوالي من خالل الحقن.

• العالج بالليزر: مخــدر النيوديميوم 
اTيتريــوم اBلومنيوم مــن العقيق: 

ليــزر لعــالج اBوردة العنكبوتية واBوردة 
الشــبكية. يســتخدم أيضا كبديل 

للمعالجــة   بالتصليــب.

• االجتثاث الوريدي: عالج بأقل تدخل 
جراحي يوفر سرعة الشفاء وألمًا أقل. 

• قطع الوريد الجزئي: شقوق صغيرة 
تستخدم Tزالة انتفاخ أوردة الدوالي.

وفي الختام أشار نعوم قائال: «عندما يعود 
المرضى، غالبا ما يكونون سعداء للغاية 
ليس فقط بسبب ارتياحهم من اBعراض، 
ولكن أيضا Bنهم وجدوا حال سهال نسبيا 

لمشكلتهم التجميلية».

تشمل العالجات:





  سندس سالمة

 ضغوط الحياة اليومية، وهموم العمل وا[سرة غالبا ما تصيبنا بالتوتر وا&جهاد، مما يؤثر على عالقاتنا با�خرين، وقد ترهقنا 
إلى درجة أننا نفقد القدرة على التحمل والتركيز والرغبة في عمل أي شيء. وهنا تبدأ المشكلة لذا عليك أن تجد لنفسك 

مخرجًا. 
يجب عليك معرفة كيفية التعامل مع التوتر في العمل، وأن تصفي ذهنك. وهذا يحدث عندما تبسط ا[مور. ابدأ التفكير في 

أهمية كل ما حولك وعش اللحظة بكامل تفاصيلها. حاول إدراك الجمال في كل ا[مور من حولك .  وبذلك لتستمد القوة 
الالزمة للعمل بذهن صاف وإيجابية تساعدك على جعل الصبر عادة في حياتك مما يبعدك عن التوتر واالنفعال. ويجعلك أكثر 

إبداًعا، وتتخذ قرارات صائبة بعيدة عن التسرع  في المواقف الصعبة وغير ذلك الكثير..  إليك 5 طرق بسيطة يمكنك اتباعها 
من ا�ن.

استمتع بالبيئة المحيطة بك 
أثناء توجهك للعمل اكسر الروتين والسلبية، تفاءل واستمتع  بمنظر المباني المختلفة 

والمناظر الطبيعية من حولك. التأمل وتقبل اBمور هي الخطوة اBولى لمعانقة السعادة، 
1فهي سر  أساسي في استراتيجية  تجديد  نشاطك  التي سوف تتبعها في حياتك. 

الستعادة التناغم
دا&جها5طرق للتغلب على 

صحة
نفسية



الصفاء الذهني
نعم يمكنك الجلوس من دون أن تفعل شيئًا، 

هذه االستراحة القصيرة هي لحظة تفرغ من 
كل المهام، توّقف بين الَفْينة واBخرى، وفّكر 

في اللحظة الراهنة التي أنت فيها.. هذا التمرين 
يُمّكنك من تقوية العالقة مع حياتك الداخلية، 
ويعطيك فرصة لqبداع واستلهام أفكار جديدة.

خذ استراحة
 في كل مرة يرن الهاتف أو تتلقى بريًدا إلكترونًيا جديًدا، 

استخدمه كتذكير لqستراحة، حتى قبل أن تتحقق من هوية 
المتصل او ُمرسل البريد اTلكتروني، خذ نفًسا عميقا، كن 

جاهزا للتعامل مع كل ما يأتي في طريقك بهدوء. 

اجلس بهدوء
عندما تصل إلى مكتبك في الصباح، بدال 
من استعجال عمل شاي أو قهوة الصباح 

حاول ببساطة الجلوس على مقعدك 
بهدوء واستمع إلى اBصوات، واستمتع 

بجو الصباح.
 اخلق لنفسك طقوسا. فهي  أمر مهم 

يُعزز التوازن النفسي لqنسان. اجلس كل 
صباح لمدة عشر دقائق، لمجرد التأّمل، 

فهذا سوف يعطيك نوعًا من االطمئنان 
لكي تُتابع يومك. 

افصل العمل عن حياتك الشخصية
قبل أن تصل إلى المنزل، امنح نفسك 
بضع لحظات قبل أن تفتح باب البيت. 

اخرج تمامًا من جو العمل، وهنا ال بّد من 
أن نلفت نظرك إلى ضرورة الخروج كليا 

من أجواء العمل إن كان بأحاديثك، 
تصرفاتك أو تفكيرك.
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أمومة

   ترجمة/ سندس سالمه
من المشاكل الشائعة والتي تحدث بشكل كبير نتيجة تغير 

الفصول هي نزالت البرد والزكام، ويمكن عالجها  بسهولة، لكن 
ا[مر عند السيدات الحوامل مختلف، حيث ال تعتبر ا[دوية الوسيلة 

الناجحة [ضرارها على صحتهن وسالمة الجنين، لذلك سنقدم 
بعض الطرق ا�منة  لمساعدتهن على الشفاء. 

نزالت البرد.. والحمل
4طرق للشفاء

المسكنات   الطبيعية
ليس هناك ضرر من تناول بعض 

المشروبات التي تحتوي على 
الغليسرين لتهدئة الحلق، وينصح 

كذلك بعسل المانوكا الغني 
بمضادات البكتيريا وااللتهاب.

شراب فعال:  أضيفي ملعقة كبيرة 
من العسل إلى عصير الليمون مع 

الماء الساخن حتى تسكن آالم 
الحلق.

مراجعة  الطبيب 
التهاب الحلق وسيالن ا[نف والسعال

 كلها أعراض عادية ويمكن التعامل معا، 
لكن المشكلة هي مع ا[نفلونزا [نها تضر 

بصحة ا[م والجنين خصوصا إذا ظهرت أعراض 
مثل السخونة وكانت حرارة المريضة 39 درجة 
مئوية، أو إذا كان السعال يحتوي على مخاط 
مخضر أو مصفر أو إذا كان السعال مترافقا مع 

ألم في الصدر، لذا من الضروري أن تراجع
 المرأة الطبيب المختص. 

الراحة 
من الطبيعي أن يتعرض الجســم لنزالت 
البرد. أثناء الحمل تزيد الحساســية وتصبح 

الســيدة أكثرعرضة ل�مراض وخاصة الزكام 
[ن فــي فترة الحمل يتغير نظام جهاز 
المناعة ويصبح هدفه الرئيســي حماية 

الجنيــن، وتضعف قدرته في محاربة ا[مراض 
حتــى ال يحارب طفلك أو يؤذيه، كما أن 
الجســم يستخدم كامل طاقته ليغذي 

ويساهم في نمو الجنين.
الحل الذي يمكن أن تقوم به السيدة هـــو أن 

تقلل من نشــاطها وتأخد قسطا كافيا
من الراحـــة [ن الحركـة تسبب إجهادا 

للجسم. إضـافيا 

عالج ا[وكالبتوس 
لن تفيدك ا[دوية  التي تستخدم لنزالت البرد

 عندما تكونين حامًال [نها تحتوي  على 
«الفينليفرين» المكون الذي يخفف من انسداد 

ا[نف عبر  تضييق ا[وعية الدموية إال أنه يؤثر 
على تدفق الدم إلى الجنين عبر المشيمة.

يمكن للسيدة أن تتجه إلى العالجات التقليدية 
مثل استنشاق بخار ماء مغلّي مضاف إليه قطرٌة 

أو اثنتان من «زيت ا[وكالبتوس» من خالل 
تغطيةِ الرأس بمنشفة، وتقريبِه من ا&ناء الذي 

يحتوي على المزيج.





ديكور

ديكورات تشع بالدفء
نقش التايجر  لشتاء 2019

        الريسا معصراني

مع حلول فصل الشتاء نقضي أغلب أوقاتنا داخل المنزل، محتمين بين 
جدرانه من تقلبات الجو، ويمكننا في هذا الفصل إضافة  بعض اللمسات 

التي توحي بالدفء مع إتاحة المساحات لخيوط الشمس والهواء أن تخترق 
بيوتنا وتبعث الدفء والبهجة فيها، ولذا ينفتح عالم الديكور على ألوان 

وأطياف شتى من التصميمات، وهناك أمور عدة يجب مراعاتها عند تنسيق 
ديكور البيت استعدادًا لهذا الفصل.
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ديكور

مصممة الديكور الداخلي ثروت صيداوي تكشف لنا الكثير من 
اBفكار لتغيير ديكور المنزل المناسب لفصل الشتاء موضحة: 

«يعد التايجر موضة ال تنتهي منذ اBربعينات، فهو من النقشات 
اBنيقة والراقية الموجودة دائما، وقد سيطرت نقشة التايجر على 

ديكورات واكسسوارات شتاء 2019. وتكتمل أناقة التايجر في 
المنزل عندما تكون اBرضيات من اBخشاب الطبيعية.

طبعة النمر الكالسيكية، هي اBمثل هذا العام مع مجموعة من 
ألوان التوفي، يعتمد ديكور التايجر بدرجة كبيرة على اBلوان، 

فيجب اختيار درجاتها بشكل ذكي، يُفضل أن تكون ألوان الجدران 
محايدة ودافئة، ويتحقق ذلك من خالل اBلوان الترابية مثل البيج أو 

البني الفاتح  بدرجاته الخفيفة.
يمكن تطبيق موضة التايجر في أي ركن من أركان المنزل، Bنه من 

الطرازات التي تضفي على المكان الدفء والجمال».
وأضافت: «حان الوقت لجلب بعض الدفء لمنزلك، فنحن في 

الفصل اBكثر برودة على مدار السنة، ولكن كيف يمكن الحصول 
على ديكور يجمع بين اBناقة والدفء هذا الموسم؟ 

ا[لوان التي تضفي أجواء السعادة
التغلــب علــى كآبــة الشــتاء عــن طريق وضع بعض 

الديكــورات الشــتوية ذات اBلــوان المرحــة التــي تجلب 
الســعادة، مثل إلقاء بعض الوســائد واBوشــحة ذات النقشــة 

الحيويــة واBلــوان النابضة.





جلد الغنم يجلب الدفء
إضافــة جلــد الغنــم علــى المقاعد 

ســيجلب الــدفء علــى الفــور، ضعيها في 
مــكان جلوســك الخــاص بجانــب الفراش.

أبيض مثل الثلج
اضيفــي مجموعــة مــن اBوانــي الخزفية 

البيضــاء إلــى أرفــف خشــبية، اللون اBبيض 
يرتبــط بالثلــج للعيــش فــي أجواء الشــتاء 

المميزة.

الدفء والراحة
علــى الرغــم مــن أن اBرضيات الخشــبية 

تجلــب الــدفء، إال أن الحاجــة تدعــو للمزيد 
مــن   الــدفء فــي فصل الشــتاء، لذلك 

اســتعيني بســجادة مصنوعــة مــن خامة 
شــتوية دافئــة مثــل الفــراء أو صوف 

الحيوانــات ســتغير مــن ديكــور المنزل 
وتمنحــك الــدفء والراحــة المطلوبين.

ديكور





ديكور

الوسائد
استخدام الوسائد متنوعة اBشكال واBحجام وذات 

الخامات الثقيلة في أماكن الجلوس، يضفي شكال 
أجمل ودفئًا أكثر، فعلى سبيل المثال مزج الوسائد 

بألوان البرتقالي والبرغندي مع اBثاث الخشبي واBلوان 
الترابية بشكل عام. كما أن الوسائد المنقوشة 

والمزخرفة ستغير من شكل المقاعد كليًا.

الشموع العطرية
ال تضيــف الشــموع دفئــا للمنــزل فحســب، ولكنهــا 

ســتضيف رائحــة مميــزة، والمزيــد مــن الهدوء.

االتجاهات الرئيسية 
للديكور الداخلي لشتاء 2019:

مــرة أخرى تضــرب المعادن بقوة المســاحات 
الداخليــة للمنــازل مــن جديد، وتعــود لتظهر في 

ديكــور الغــرف المختلفــة هذا العــام، وهي موضة 
مناســبة جــًدا Bولئــك الذين يفضلــون النمط 

الصناعــي، اللــون النحاســي يعطيك هذا الشــعور 
بالحداثــة والدفء.





 لوحات الحائط مختلطة اBلوان 
من أبرز االتجاهات لعام 2019 حيث 

تزيّن الحوائط وتحل بديلة لzلواح 
الخشبية التي سادت في الماضي.

 الجدران المماثلة للديكور فهي 
تتناسق مع ألوان الديكور، وسيكون 

لها شأن كبير في العام الجديد.
يصعــب تغييــر ألــوان الجــدران مع كل 

فصــل مــن فصــول الســنة، ولكن 
يمكــن تعويــض ذلــك بــورق الجدران 
المناســب لفصــل الشــتاء مثــل ورق 

لوحــات الشــتاء وبعــض المناظر 
الطبيعيــة المعبــره عــن الشــتاء أو 
اســتخدام بعض لوحات الســماء 
كالغيــم والمطــر، التــي تعطي 

إحساســا حيويــا دافئا للشــتاء.

 اTضــاءة أيضــا لهــا تأثير الســحر 
فــي رســم ديكــور أفضل في 

الشــتاء مــن خــالل توزيع اTضاءة 
الطبيعيــة فــي المنــزل، وهــذا من 

خــالل ترتيــب وتقليــل بعــض اBثاث 
واالكسســوارات المقابلــة لمصــدر 

اTضــاءة الطبيعيــة، وكذلــك اTضاءة 
الهادئــة الخافتة. 

 هناك عدة ألوان ال يمكن 
االستغناء عنها مهما كانت الموضة 

البد أن تتواجد دائًما على الساحة، 
على سبيل المثال، للحصول على 
مساحات دافئة البد أن نلجأ لzلوان 

الناعمة الهادئة، مع مراعاة أال تكون 
كل اBلوان المستخدمة تسير على 
نفس النغمة حتى ال تخلق شعوراً 

بالرتابة. 

 استبدال الستائر الموجودة بالستائر 
السميكة ذات اBلوان الداكنة، وتخزين 

الفاتحة للصيف، أو وضع بطانة 
سميكة للستائر، أو التالعب بمسكات 

الستائر باستبدالها بمسكات من 
الصوف ذات اBلوان الداكنة، بحيث 

تتناسب مع ديكور المنزل.
كمــا يمكــن وضــع اBغطيــة في 

غــرف النــوم ذات اBلــوان الداكنة 
مثــل اBحمــر واBخضــر واBصفر 

وتدرجاتهــا لتتناســب مــع الســجاد 
والستائر.

 يمكن وضع اTكسسوارات 
أعلى المدفأة، أو الشموع بمختلف 
أشكالها وأنواعها لتعطي شعورا 

بالراحة واالسترخاء، كما تزين 
أغطية كراسي الحمام واBرضية 

بأغطية ذات ألوان داكنة جميلة 
تكمل أناقته وتبعث فيه الدفء، 

وأخيرا يمكن وضع النباتات والزهور 
الشتوية، فهي تزين المكان 

وتمنحه الهدوء والسكينة.

ديكور





كتب

حوار/ أمل كمال

تسعى دار روزا للنشر إلى إبراز الفكر وا&بداعات ا[دبية، وتنمية المجتمع عبر إثراء الحياة الثقافية؛ من خالل إصداراتها 
المتنوعة. وهذا ما أكدته الكاتبة عائشة الكواري مؤسسة الدار في حوارها لمجلة «جميلة»، حيث أشارت إلى حرص 

الدار على تبني ا&بداعات الشابة أدبيًا وثقافيًا، وتقديم المشورة واالستشارات إليهم وطباعة إصداراتهم بالصورة 
التي تراها الدار مناسبة لمساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي قد تعترض مشوارهم. وإلى تفاصيل الحوار...

حدثينا عن دار روزا للنشر واهتمامها 
بالكتاب القطريين؟

تسعى دار روزا إلى إبراز الفكر 
واTبداعات اBدبية داخل قطر وخارجها، 

وتنمية المجتمع عبر إثراء الحياة 
الثقافية، من خالل تقديم اTصدارات 

المتنوعة والرصينة، وتعمل الدار 
على تحقيق أهدافها من خالل تبني 

اTبداعات الشابة أدبيًا وثقافيًا، وتقديم 
المشورة واالستشارات لهم وطباعة 

إصداراتهم بالصورة التي تراها مناسبة، 
ولهذا نحرص على تنظيم عدد 

من الورش التدريبية والدورات التي 
من شأنها تشجيع الشباب وطالب 

المدارس على صقل مهاراتهم اBدبية 
والكتابية في مختلف المجاالت، وإبرام 

شراكات مع عدد من المؤسسات 
اTعالمية والثقافية في الدولة والتي 

من شأنها تشجيع اTبداعات المحلية، 
طباعة ونشر وتوزيع اTصدارات 

للكتاب القطريين على وجه التحديد 
ومساعدتهم في مواجهة التحديات، 
ودعم مشاركة الشباب والمبدعين 

القطريين في عدد من الفعاليات 
المحلية والدولية بالتعاون مع الجهات 

المعنية في الدولة، باTضافة إلى 
الترويج للقراءة وأهميتها بين اBجيال 

من خالل اBندية الثقافية المتنوعة 
كأندية القراءة، كما تعمل دار روزا 
للنشر على خدمة اBدباء والكتاب 
في قطر وخارجها لالرتقاء بثقافة 

القارئ العربي وهي رؤية تتماشى مع 
استراتيجية قطر الوطنية 2030.

ما أهم الكتب التي نشرتها الدار 
ولمست قلب وعقل عائشة الكواري؟

أحتفي بكل كتاب أصدرته الدار وأسعد 
لوالدته وكأنه مولودي اBول، فأنا أقدر 

كثيراً الجهد والتعب الفكري الذي 
بذله الكاتب حتى يرى هذا اTصدار 

النور بالشكل المطلوب، ال أستطيع 
أن أختار كتابا دون ا�خر فلكل كتاب 

سحره وأهميته في قلبي وفي الساحة 
الثقافية أيضًا.

 الكاتبة عائشة الكواري مؤسسة دار   روزا  للنشر:

نستثمر في المعرفة وبناء ا&نسان

66 كتابا أصدرتها 
الدار على مدار عامين 

من العطاء في 
مجاالت مختلفة



ماهي المعايير التي تعتمدين عليها 
في اختيار الكتب المقرر نشرها بالدار؟ 

بما أن دار روزا للنشر تهدف إلى إصدار منتج 
ثقافي رصين، يهمنا جداً اعتماد معايير 
دقيقة في قبول اBعمال التابعة للدار، 

حيث تعرض اBعمال قبل الموافقة على 
نشرها على لجنة قراءة تابعة للدار التخاذ 

القرار النهائي بهذا الشأن. 

حدثينا عن آخر إبداعاتك ا[دبية؟
بما أنني عكفت منذ عام 2014 في 

التخطيط لبناء دار روزا للنشر كمؤسسة 
ثقافية، فهذا اBمر جعلني أتغاضى 

عن فكرة إصدار كتاب شخصي لي، 
واالعتكاف بشكل مباشر في إصدارات 

الكتاب ا�خرين، فالمساهمة في نجاح 
ا�خرين أعتبرها نجاحا يضاف لمسيرة 

حياتك، وعندما تترك بصمة في مجتمعك 
فهذا هو اTنجاز الحقيقي.

هل ترين أن االهتمام بالكتاب الجدد 
مجازفة؟

أنا مؤمنة بأن االهتمام بأي كاتب جديد 
هو رعاية بذرة تنمو، ثم تزهر، فيرى الجميع 

جمالها، هم يستمتعون بإنتاجها ولكن 
اليدركون حجم المعاناة التي عاشتها 
تلك البذرة Tنتاج المحصول اBول لها. 

ماهو الدافع الذي يحرك عطاءك 
الثقافي وا[دبي؟

حب الوطن ورغبتي الدائمة في ترك 
إرث ثقافي لzجيال القادمة، ما نقوم 
به في دار روزا للنشر هو االستثمار في 
المعرفة وبناء اTنسان، وهو دافع لي 

ولفريق العمل للعطاء واالستمرار في 
.uالتميز بإذن ا

ما أهم إصداراتك؟ وأيها أقرب 
لقلبك؟

صدر لي سابقًا خواطر إهداء للوطن، 
وكتاب «فصول» وهو خواطر وجدانية، 
كتاب «سدرة شمة» الذي أعتبره اBقرب 
لنفسي، وهو عبارة عن مقاالت حياتية، 

وسوف يصدر لي هذا العام قصة «لون 
الحناء» وهي في أدب الطفل المرتبط 

بشكل مباشر بقيمنا الدينية وتراثنا 
القطري اBصيل.

كم كتابا قطريا أثمرته الدار حتى ا�ن؟ 
66 كتابا أصدرتها الدار على مدار 
عامين من العطاء في مجاالت 

مختلفة، لzطفال واليافعين، تدور 
حول الثقافة العامة والتنمية 

البشرية، روايات وخواطر، باTضافة 
إلى الشعر والدراسات.

أحتفي بكل كتاب أصدرته 
الدار وأسعد لوالدته وكأنه 

مولودي ا[ول

«سدرة شمة» 
ا[قرب لنفسي!
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   ترجمة- حنان الغزواني
الصديق وقت الضيق، للصداقات الحقيقية قدرة على صنع المعجزات وتغيير حياتنا نحو ا[فضل، وقد أثبتت الدراسات أن 

وجود أصدقاء حقيقيون يساعد على تخفيف التوتر، ويمنع الشعور بالعزلة والوحدة، كما أنه يؤثر بشكل فعال وبطريقة 
ايجابية على سعادة ا&نسان ويعزز صحته. 

لكن فن تكوين الصداقات والحفاظ عليها ليس أمًرا سهًال دائًما. إليك اختبارنا لهذا الشهر الكتشاف مدى قدرتك على 
التعامل مع ا[شخاص ، وتحديدا الصداقات. 

اختبار

عندما تفكر في أصدقائك، ما الذي يخطر ببالك؟
  أصدقاء الطفولة

  أنا محظوظ [ن لدّي الكثير
  يعدون على أصابع اليد 

   الخيانة التي تعرضت إليها مؤخرا

برأيك، أهم صفة يجب أن يتحلى بها الصديق: 
  ا&خالص
 التفاني
 االحترام

 التلقائية 

في الوقت الحالي، عندما يتعلق ا[مر بصداقاتك، أنت:
   تدعم أحد أصدقائك الذي يمر بأوقات صعبة

  تخصص الوقت لقضائه بمفردك
  في خصام معهم

  مستعد &عطائهم فرصة جديدة

إذا اختلفت في وجهات النظر مع صديق:
  تبتعد لبعض الوقت

  تنهي الصداقة
   تلجأ إلى أصدقاء آخرين

   تحاول التوصل إلى حل وسط

هل تجيد تكوين صداقات حقيقية؟



ما هي طبيعة عالقتك مع أصدقاء الطفولة؟
  تلتقي بهم في المناسبات، مثل حفالت الزفاف وأعياد الميالد

   التزال على تواصل معهم
  تتذكرهم بقدر كبير من العاطفة

  انقطع االتصال بالعديد منهم

إذا كنت في حفلة ال تعرف فيها أحدا:
 تبادر وتفتح الحوار 

  تقترب من شخص حسب الحدس الخاص بك 
   تختلق أي دعابة لبدء المحادثة

  تنتظر شخصا ما ليقترب منك ويبادر بالحديث 

لوعلمت أن صديقك المقرب كان يتحدث عنك بالسوء:
   تختلف مع من أخبرك وتتهمه باالفتراء

   تلتزم الصمت وتخفي غضبك حيال ا[مر [سابيع
   تماطل وتطلب المزيد من المعلومات

   تقوم بنشر شائعات سيئة عنه من منطلق المعاملة بالمثل

صديقك حقق نجاًحا كبيًرا 
كيف تتصرف؟

  تشعر بالغيرة 
   تركز على أهدافك

   تحتفل بنجاحه
   تتخذه قدوة لك وتطلب منه 

المساعدة 

كيف أثرت شبكات التواصل 
االجتماعي على صداقاتك؟

  أبعدتك عن صداقاتك الحقيقية 
  أصبحت وسيلتك المفضلة 

للتواصل مع ا[صدقاء
  لن تحل شبكة ا&نترنت والهاتف 

المحمول محل التواصل وجهًا لوجه 
 أصبحت ضرورية للبقاء على 

تواصل معهم 

 وا�ن .. احصــي عدد الدوائر والمربعات والمعيّن والمثلثات حســب اختياراتك لتحديد  قدرتك 
علــى  تكوين صداقات  والتعامل معها .
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تتمتع بثقة عالية بالنفس، لديك الكثير من ا[صدقاء. أنت شخص مزاجي 
يسهل عليك التواصل مع ا�خرين إال أنك فجأة تقطع االتصال بهم حسب 

ما يناسبك أنت. تحب المشاركة في المحادثات االفتراضية على وسائل 
التواصل االجتماعي. لقد أنشأت شبكة واسعة من ا[صدقاء من دون أن 

يكون لك صديق مقرب. تجد القوة في أن تكون جزءا من المجموعة، سواء 
أكانت افتراضية أو حقيقية حيث أن صحبة ا�خرين تعزز من ثقتك بنفسك. 
يجب عليك أن تقوم بإظهار االهتمام لحديث ا�خرين ومواضيعهم ولكن 

ليس بطريقة مبالغ بها، وعليك أن تكون مستمعًا جيدًا. احرص على 
الحفاظ على درجة من الخصوصية. 

تتعامل مع ا[شخاص الذين تشعر بأن لديهم نفس اهتماماتك، وبالتالي 
تشعر بالراحة في وجودهم بجانبك، هذا النوع من الصداقة يشبع حاجتك 

إلى المنافسة وتفريغ الطاقة بصورة إيجابية وبناءة، ومن الممكن أن 
تصبح متملكا [صدقائك. تضع الكثير من الضغوط عليهم، والتي قد 

تصبح مرهقة، خاصة وأنك متطلًب للغاية. الصداقة ال تعني التملك 
فهي حرية االختيار لذلك ال تتجاوز حدودك في التضييق عن قرارات واختيار 

أصدقائك وحاول أن ترى ا[شياء من وجهة نظر ا�خرين.

تقضي معظم المناســبات المهمة مع أصدقائك المقربين، 
لســت من النوع الذي يكون صداقاته عن طريق الصدفة 

ويعززها مع مــرور الوقت، على ا[قل عندما يتعلق ا[مر 
بـ «ا[شــخاص المقربين منك». يعرف أصدقاؤك أنهم 

يســتطيعون االعتماد عليك. تعتني بأدق التفاصيل في 
صداقاتك وتقــوم بمبادرات مؤثرة في الطرف ا�خر ولو بأمور  
بســيطة. أنت دائما متواجد لخدمة أصدقائك وهذا يطمئنهم 

بمدى إخالصك لهم. تكون صداقات لتســتمر طول العمر. 
اختيارك [صدقائك يعتمــد على أن تكون مرتاحا بصحبتهم. 

الحفاظ على الصداقة علــى المدى الطويل غالًبا ما يتطلب 
ا[خذ والعطاء وأنت ال تتظاهر بأنك تتحكم في كل شــيء 

، وتظهر أمامهم كشــخص يمكنهم الوثوق به واللجوء إليه 
عند الحاجة، وتبتعد عن الثرثرة لكونها ســلوكًا غير مرغوب به 

ويقلل من احترامك أمام الناس.

تكوين الصداقات ليس من ضمن أولوياتك. 
ال تشعر بالسعادة عندما تكون جزءا من 

المجموعة ؛ تعتبر معرفة الشخص لذاته من 
أهم الخطوات التي تساعد في تأسيس عالقات 

اجتماعية ناجحة،  وهذا شيء جيد إال  أنك تبالغ 
في ذلك إلى درجة أن من حولك قد يعتبرونك 
شخصا أنانيا وغير مباٍل، عندما يقصدك صديق 

في حاجة، فأنت نادرا ما تكون متاحًا لمساعدته. 
ربما تسمح للناس بأن يثقوا بك بسهولة - هذه 

سمة رائعة بين ا[صدقاء، ولكن ما لم تكن 
متواجدا وقت الضيق فهذا ال يعزز عالقاتك. ال 

يبدو أن لديك شهية كبيرة لتكوين صداقات. 
بالنسبة لك، وجود الكثير من ا[صدقاء يتطلب 

منك درجة معينة من االلتزام وأنت ال تريد 
أن تكون مثقًال بذلك. هذا تفكير جيد، لكننا 
كائنات اجتماعية في المقام ا[ول. كما أن 

ُمصادقة ا[شخاص المختلفين عنا في الصفات 
واالهتمامات الشخصية، يمكن أن تساعدك في 

التعرف على وجهات نظر مختلفة في العالم 
وتجعلنا أكثر تقبًلا لآلخر.

ال تنس أن الصداقة من الثمرات المهمة في 
هذه الحياة، والصديق الصدوق هو أروع الهبات 

والعطايا في معترك الحياة.

وفي [صدقائك  

تحب أن تكون جزءا من الجماعة  تميل إلى العزلة  

تتجاوز حدودك مع اصدقائك 

اختبار
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            تقدم Patek Philippe ساعة Twenty 4 Automatic الجديدة.   ساعة للنساء المعاصرات 
من الطراز الحديث والالتي يتمتعن باالستقاللية والنشاط واتخاذ القرارات الخاصة بهن. تم 

تصميم الساعة لمرافقة النساء الالتي يعشن حياة انتقائية ونابضة بالحياة لمدة 24 ساعة 
في اليوم، والمطزرة لمواكبة تكنولوجيا الجيل ا[حدث بشكل متجانس لكنها تفضل ساعة 

ميكانيكية على معصمها، والتي تمثل تقليًدا كبيًرا للجودة والقيمة الدائمة لتحفة فنية متقنة 
الصنع.

قيم خالدة
تتبنى New Twenty 4 Automatic جاذبية جمالية من نوع «مانتييت» من نوع Twenty 4 الذي 

تم إطالقه في عام 1999 بسوار حصري يتميز بروابط مركزية منحنية بلطف محاًطا بروابط خارجية 
رقيقة من مستويين. لكنه يميز نفسه بحقيبة مستديرة جديدة بالكامل بحجم 36 مم تجمع بين 

صورة ظليه أنيقة وتفاصيل دقيقة للغاية. 
تعمل ساعة Twenty 4 Automatic بحركة ميكانيكية ذاتية. وتأتي من الفوالذ المقاوم للصدأ أو 

الذهب الوردي با&ضافة إلى ا[وجه المختلفة، بما في ذلك الوجه الفضي المزخرف الفني الذي 
يحاكي شكل حرير شانتونغ البري الثمين. يمتلك هذا الوجه أيضًا نموذج الذهب الوردي المتقن 

مع إطار مرصع بالماس، تاج، وسوار.

ساعة Twenty4 Automatic رفيقة المرأة العملية والعصرية 
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حصريا لدى باري غاليري
 EUTOPIE الفرنسية تطلق عطرها رقم 11 المستوحى من مدينة براغ 

           تواصل Eutopie رواية قصة زوج من الرحل، يجوبان العالم من خالل يوتوبي، الذي يفصح 
شذاه عن جمال العالم من خالل عبيره الذي ال ينسى.

 ترمز يوتوبي إلى ا&بداع في خلق العطور مرجعه أرقى أنواع المواد وأفضل تجارب حاسة الشم 
في مختلف بلدان العالم. يوتوبي هي قصة مستمرة وحكاية عطر يفصح عبيرها عن ثقافات 

العالم المذهلة.اليوم، تخوض يوتوبي بمسماها المشتق من كلمة ’Utopia‘وهو لفظ يستخدم 
لوصف المدينة الفاضلة، رحلة ال تنسى في عالم العطور الفاخرة بإطالق العطر الجديد،

 Eutopie No11. المستوحى من مدينة براغ الرومانسية، المدينة الفاخرة التي تضم ألف برج. 
وتسمى أيًضا فينيسيا الشرق مع أنهارها وجسورها، بما في ذلك جسر تشارلز الشهير.

وفي هذه المناسبة أشاد السيد حكم القواسمي، المدير العام لباري جاليري بالنجاح الذي حققته 
عطور Eutopie الفرنسية في الدوحة [ن ا[ناقة والجمال وراء كل إبداعات هذا العطر بترجمة 

أفخم المواد بلمسة فرنسية، ومن العطور التي حققت إقباال واسعا في باري غاليري عطور 
يوتوبي رقم 1 ورقم 2 المستلهمان من وحي ثقافة الشرق ا[وسط، التي تستحضر روح تقاليد 

العطور العربية بلمسات فرنسية رقيقة. 
EUTOPIE no11 هو عطر خشبي زهري فاتح، يحرك نبًعا مشرًقا يركز على زهرة ا[رجوان وا[زهار 

والفواكه مع المزج بالكهرمان وخشب الصندل ليضيف لمسة دافئة.
مقدمة العطر: أصفر ماندرين، برغموت، فلفل وردي

قلب العطر: ا[رجوان «ليلك»، ماغنوليا، روز
قاعدة العطر: خشب ا[رز، العنبر الناعم، المسك

صنعت عطور يوتوبي EUTOPIE في فرنسا وتتوفر في عبوة سعة 100 ملليلتر أو «دي بارفان».
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           أحرز السائق الفرنسي سيباستان أوجيه لقبه السادس على التوالي في رالي أستراليا الختامي للموسم الحالي. وانضم ريتشارد 
ميل إلى الفريق لالحتفال بالفوز المستحق.  ولم يستسلم السائق الذي اشتهر بإرادته الحديدية بالرغم من ابتعاده عن إحرازه اللقب 

العالمي قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم. واستطاع أن يعكس اتجاهه تماما في الجولة الثالثة عشرة وا[خيرة من بطولة العالم 
للراليات مدفوعة بعزيمة ال تلين. وبهذا الفوز يصبح أوجيه، ثاني أكبر السائقين نجاحا في تاريخ العالم للرايات وفي رياضة السيارات 

الفرنسية.   ويعد أداء سيباستان أوجيه شريك ريتشارد ميل هذا العام أكثر روعة مما كان عليه في العام 2017، بالنظر إلى محدودية 
الموارد التي خصصها فريقه M-Sport   مقارنة بمنافسيه في فرق سيتروين وهيونداي وتويوتا. ومن المقرر أن يعود سيباستان أوجيه في 

العام المقبل كسائق لفريق سيتروين الفائز ثماني مرات في بطولة العالم للراليات سعيا منه للفوز بلقب آخر من ألقاب البطولة.

سيباستان أوجيه شريك ريتشارد ميل بطل العالم للراليات للمرة السادسة على التوالي
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            أعلن سيتي سنتر روتانا الدوحة، أحد أبرز فنادق العاصمة 
القطرية، عن تعيين حسني اليمن مديرًا لتطوير ا[عمال، والذي 

ستتمحور أولوياته حول إيجاد وتحديد الفرص والشراكات التي من 
شأنها أن تصب في مصلحة الفندق وقيادة طرق ووسائل تطوير 

االعمال االستراتيجية. ويحمل اليمن الذي تخرج من المعهد الفني 
الفندقي بالجامعة اللبنانية في جعبته أكثر من ١٥ عامًا من الخبرة 
كان مسؤوال خاللها عن المبيعات، والتسويق، والضيافة الخارجية، 
حيث عمل في منصب مساعد مدير إدارة عن المبيعات والتسويق 

في سلسلة فنادق مونرو- لبنان. كما شغل منصب مدير إدارة 
المبيعات والتسويق في السيجال - قطر في مرحلة قبل وبعد 
االفتتاح لمدة 9 سنوات، اكتسب خاللها معرفة شاملة بالسوق 

المحلي من خالل إلمامه بخصائص وميزات المجتمع القطري من 
ثقافة وعادات وتقاليد، والتي كانت العناصر ا[ساسية في بناء 

عالقات مميزة واستقطاب عمالء جدد باستمرار. من جانبه قال 
حسني اليمن، مدير إدارة تطوير ا[عمال في فندق سيتي سنتر 

روتانا الدوحة: «يسعدني انضمامي إلى عائلة فندق سيتي سنتر 
روتانا الدوحة، وأتطلع شوقا للعمل سويًا مع فريق عمله المميز، 

الذي حقق نجاحات متعددة ومستويات كبيرة من الرقي على 
كافة ا[صعدة، ولمواصلة مسيرة النجاح، وتحقيق المزيد من 

ا&نجازات لخدمة الفندق وتوسيع شبكة العمالء ولنكون عند حسن 
ظن ضيوفنا دائمًا».

حسني اليمن ينضم لعائلة سيتي سنتر روتانا الدوحة مديرًا &دارة تطوير ا[عمال
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Saray Spa وجهتكم ا[نسب للراحة واالسترخاء 

          في تقاليد caravanserai حيث يجتمع 
المسافرون لالستمتاع بدفء الضيافة العربية بعد 

رحلة طويلة، نقدم لكم مجموعة من العالجات 
الفخمة. 

يجمع Saray Spa  الكائن في ماريوت ماركييز 
بين أساليب العالج القديمة والمصادر المحلية 

والمكونات الطبيعية في منتجع صحي عصري 
معاصر للمسافرين من رجال ا[عمال ورواد الفندق 

تجربة مثاليه  لالسترخاء  والجمال.
مع وجود 9 غرف للعالج ومناطق استرخاء داخلية 
 Saray هادئة وغرفة بخار وساونا، فإن تجربة منتجع

الصحي ستجدد نشاطك   وتخلصك من التعب. 
أصبحت مراكزنا  الصحية المكان المثالي 

للحصول على  الهدوء والنشاط والحيوية  . 
ويقدم سراي أفضل تقاليد الشفاء العربية.

التدليك العالجي
يركز هذا التدليك العالجي على معالجة  ا&جهاد 

وا&رهاق، باستخدام تقنيات مختلفة ومتطورة   
تحت إشراف معالج مختص  .  

Jamila/ November 2018Jamila / December 2018
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         أجرت الطبيبة القطرية الواعدة عائشة أحمد 
اليوسف بنجاح أول جراحة روبوتية الستئصال الرحم في 
مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم 

وتنمية المجتمع، لتكون بذلك أول ا[طباء المقيمين 
في قطر استخداًما للروبوت في جراحات استئصال الرحم 

وا[ورام الليفية.  وشارك الدكتورة عائشة في إجراء 
الجراحة الدكتور نادي محمد، رئيس قسم طب أمراض 

النساء في مركز سدرة للطب، وفريق من أخصائّي 
بمهارات  يتمتعون  الذين  والفنيّين  والممرضات  التخدير 

عالية. واستعان الفريق بأحدث ا[جهزة والتقنيات 
المتوفرة بمركز سدرة للطب. 

الدكتورة عائشة طبيبة معتمدة من البورد ا[ميركي، 
وزميل الكلية ا[ميركية [طباء النساء والوالدة، وقد 

تخّصصت في الجراحات النسائية التي تُجرى باستخدام 
الروبوت وتتطلب أدنى درجة ممكنة من التدخل 

الجراحي في إطار رعاية مركز سدرة للطب لها، كما 
الجامعي  متشجن  بمستشفى  إقامة  برنامج  أكملت 

بالواليات المتحدة، وهي خريجة كلية طب وايل كورنيل 
ا منصب  في قطر، شريك مركز سدرة للطب، وتشغل حاليًّ

المدير الطبي للجراحة النسائية في مركز سدرة للطب.  
وتعليًقا على الجراحة، قالت: «سعيدة بأننا بدأنا تفعيل 

خدمة الجراحات الروبوتية للنساء بمركز سدرة للطب 

في أقل من عام واحد منذ بدء استقبالنا للمرضى 
الداخليين وتحديًدا في شهر يناير. العائلة مكون أساسي 

من مكونات الثقافة القطرية، والمرأة من أهم أعمدة 
العائلة. ولذا من المهم أن تُتاح للنساء خيارات عالجية 

مبتكرة ومتميزة. لدينا مجموعة  واسعة من الخدمات 
المصممة لتلبي احتياجات المريضة سواء كانت سيدة 

ا بعد  ا تتطلب دعًما نفسيًّ تعاني من مشكلة نسائية أو أّمً
الوالدة». 

وتتسم الجراحات الروبوتية بالدقة المتناهية، إذ تُجرى عبر 
شقوق رئيسية صغيرة مقارنة بالجراحات المفتوحة، وهو 

ما يعني ألم أخّف وندبات أصَغر ومضاعفات أقل وخروج 
المستشفى.  من  مبكر 

عائشة اليوسف أول طبيبة قطرية تستخدم الروبوت في جراحة نسائية بمركز سدرة للطب
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           في الذكرى التسعين &طالق شخصية ميكي ماوس الحقيقية، احتفلت باندورا، العالمة التجارية العالمية للمجوهرات الراقية، 
بميكي ماوس، شخصية الرسوم المتحركة المعروفة التي أطلقتها شركة ديزني. تتوفر لعشاق العالمة التجارية قطع حصرية 
لميكي في متجر باندورا في الجونا مول وفيالجيو مول والدوحة فستيفال سيتي والالندمارك وفي مودرنا في المركز. في هذا 

الموسم يتشارك رمزان من رموز التميز في تعاون خاص جدًا: باندورا بشهرتها العالمية في صياغة تعليقات ا[ساور الدائمة، وميكي 
ماوس، الرمز العالمي الشهير بمرحه وجاذبيته التي ال تخفى وتأثيره عبر التاريخ، وذلك لالحتفال بعيد ميكي ماوس التسعين والذي 

يصادف يوم 18 نوفمبر 2018. وتكريمًا لشخصية ميكي، إحدى أكثر الشخصيات المحبوبة في تاريخ ديزني، قامت باندورا باالشتراك 
مع فناني شخصية ديزني الشهيرة &بداع قطعة استثنائية محدودة ا&صدار بمناسبة عيد ميكي ماوس. تصور تعليقة السوار ميكي 

ماوس بمالبسه الشهيرة ووقفته المرحة، وهي مصاغة بدقة من معدن باندورا المميز أال وهو الفضة االسترلينية. ويعبر الرقم 90 
المصاغ من الذهب عيار 14 قيراط عن عدد سنوات عمر ميكي في عيده المتميز، في تصميم دائم الجاذبية كما هو حال الشخصية 

المكرمة ذاتها. وتتوفر فرصة نادرة ا�ن للنساء لالحتفال بتسعين عامًا من عمر ميكي ماوس مع تعليقة سوار ميكي المتدلية 
الخاصة ذات ا&صدار المحدود، ومضاعفة المرح بارتدائها على ا[ساور والعقود لالحتفاء بميكي ماوس وإظهار ا[سلوب الخاص 

والشخصية الفريدة لكل سيدة.

باندورا تحتفل بالذكرى التسعين على إطالق شخصية ميكي ماوس 
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عطور Escentric Molecules 02 تحتفل بالطبيعة 
           يتميز عطرAmbroxan بجودة عالية وقوية 

تبقى لمدة طويلة. وتركيبته عبارة عن بلورة مع 
بنية كيميائية مشتقة من العنبر.

 يعتبر العنبر من العناصر ا[كثر قيمة في صناعة 
العطور. وهو مادة غامضة وهناك حوت العنبر 

الذي تكون رائحته مميزة بعد نضوج طويل في 
المحيط وهو مستخرج من الحوت. نادًرا ما يتم 

العثور على العنبر في هذه ا[يام مما يعني 
التفاني في العمل للحصول على عطر فريد 
من نوعه. و«العنبر» في العطر الجديد معادًلا 
مختبرًيا لبعض من جزيئات الرائحة التي تنتج 

النفحات العطرية الجميلة. 
Escentric 02

يحتوي Escentric 02 على تركيبة مصممة 
لتعزيز نوتاتها المعدنية التي تشمل الياسمين 

ا[خضر ومزيج من عصير الليمون النمساوي 
للعطر والمعروف أنه قوي ويبقى لمدة طويلة. 
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           بالتزامن مع التحضيرات 
التي تشهدها البالد لالحتفال 

باليوم الوطني القطري،  
أطلق منتجع جزيرة البنانا 

برنش «أنا أحب قطر» كل يوم 
جمعة (من 23 نوفمبر لغاية 

14 ديسمبر) با&ضافة إلى يوم 
الثالثاء 18 ديسمبر 2018، 

بدءًا من الساعة ١ ظهرًا وحتى 
4 عصرًا في مطعمه الشهير 

«أزرق» في مبادرة &تاحة 
الفرصة أمام ضيوف وزوار 

المنتجع عيش تجربة طهي 
مميزة وفريدة من نوعها. 

ومن خالل برنش «أنا أحب 
قطر» سيتمكن الضيوف وزوار 

المنتجع من اكتشاف مفهوم رائع مليء بالشغف، 
يعتمد بشكل أساسي على أرقى المنتجات الطازجة 

التي تأتي مباشرة من المزارع المحلية في مبادرة 
أطلقها المنتجع لدعم المزارعين القطريين، 

لالستمتاع بأشهى ا[طباق والمأكوالت القطرية 
التقليدية التي ستأخذ الزوار في رحلة طعام مميزة 

تشبع فيها الحواس.  ولخوض غمار هذه التجربة 
ستوفر محطات الطهي النابضة بالحياة تشكيلة 

متنوعة من المأكوالت البحرية الشهية، واللحوم 
المتبلة بأشهى ا[طايب التي تعكس المذاق 

القطري وكرم الضيافة ا[صيلة، با&ضافة إلى 
خيارات متعددة من الخضراوات الطازجة، والمقبالت 

الساخنة والباردة، وبالطبع محطة الحلويات التي 
تأتي في مقدمتها الحلوى القطرية. في هذه 

المناسبة قال أندرياس هوغ، مساعد المدير التنفيذي 
ل�غذية والمشروبات في منتجع جزيرة البنانا الدوحة: 

«يسعدنا أن نشارك أفراد المجتمع من مواطنين 

ومقيمين على حد سواء استعداداتهم لالحتفال 
باليوم الوطني، هذه المناسبة السعيدة والمحببة 

إلى قلوبنا: «إن أفضل طريقة لالحتفال باليوم 
الوطني والتحضيرات المرافقة له، هي المساهمة 

في دعم المزارع القطري الذي يشكل عامال مهمًا 
من هذا المجتمع المعطاء، والذي يلعب دورًا محوريًا 

في تأمين متطلبات السوق القطرية من الخضار 
والفواكه، ويساهم بشكل فعال في دعم الدورة 

االقتصادية المحلية» . 
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         أقامت شركة جمال الطبيعة 
(بيوتي نايتشر) حفال خاصا  للتوعية 

ودعم مرضى السرطان وقد تم ذلك في 
مطعم الدروندي في طوار مول  .

وبهذه المناسبة ألقى السيد محمد 
الشقيف المدير ا&داري للشركة، كلمة 

أكد من خاللها على أهمية الفحص 
الدوري المبكر للكشف عن المرض 

الخبيث.

وأوضح الشقيف أنه يجب على كافة 
ا[فراد والعائالت القيام بالفحص كل 
ستة أشهر بهدف مكافحة المرض قبل 
انتشاره في الجسد، ولفت إلى أهمية 
محاربة انتشار هذه ا[مراض عبر الوقاية 
منها، معربا عن أسفه لوجود منتجات 

تجميل من عالمات تجارية معروفة 
في ا[سواق يدخل في صناعتها مواد 

كيمائية قد تضر ا&نسان.

وأكد الشقيف أن كافة منتجات 
شركة بيوتي نايتشر طبيعية بنسبة 

100% وال يدخل في صناعتها أي من 
المواد الكيمائية في كافة المنتجات 
من مستحضرات التجميل وا[عشاب 
وغيرها، هذا وحضر الحفل عدد من 
الشخصيات البارزة والناشطة على 

مواقع التواصل، با&ضافة إلى أطباء 
وعاملين  في هذا المجال.
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منتجع جزيرة البنانا يطلق برنش «أنا أحب قطر»  استعدادا لليوم الوطني
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           تستمر بوكيه في نهج ا&بداع   من خالل مجموعة االكسسوارات الجديدة التي تكمل إطاللتك وتجعلك دائما تبدين مميزة. تشمل 
المجموعة تشكيلة راقية من  المجوهرات وا[زياء التي تصلح لكل المناسبات وتجعلك محط ا[نظار.  تعيد هذه المجموعة موضة 

االكسسوارات الكبيرة الحجم والمناسبة للسيدة الجريئة، حيث تجدين ا[قراط الطويلة الالمعة والخواتم الكبيرة وا[ساور التي تزين 
معصمك. وال تنسي اكسسوارات الشعر التي تبدين عند ارتدائها كالملكة. ويمكنك أن تختاري ارتداءها كلها، أو قطعة منها، وهي كفيلة 

بتحويل إطاللتك إلى لوحة فنية. 

بوكيه تعيد موضة االكسسوارات الضخمة 
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           بالتعاون بين فندق الشعلة والسفارة البلجيكية في قطر قام فندق الشعلة بتنظيم الدورة الثانية من مهرجان الشوكوالتة البلجيكي بمشاركة طاهي الشيكوالتة البلجيكي لوران جيرباود. تم إطالق 
المهرجان من قبل سعادة بارت دو غروف، سفير بلجيكا في قطر، والسيد شريف صبري، مدير عام الشعلة في الدوحة، في حضور الطاهي البلجيكي تشوكولتير لوران جيرباود. وحشد من الشخصيات 

المهمة ووسائل ا&عالم والمدونين والضيوف الكرام من كال الطرفين. شمل الحدث «ورشات عمل صنع وتذوق» فريدة لعشاق الشوكوالتة الذين يريدون معرفة كل ا[سرار حول الشوكوالتة. تحت إشراف 
لوران جيرباود.وتجدر ا&شارة إلى أن لوران جيرباود هو واحد من أفضل صانعي الشوكوالتة في بروكسل، ينتمي إلى الجيل الجديد من صانعي الشوكوالتة البلجيكيين. درس التاريخ في حين أخذ دروسا 

مسائية في صنع الشوكوالتة. بعد رحلة طويلة إلى الصين، عاد إلى بلجيكا وبدأ بتجربة نكهات ومكونات جديدة، مثل التوابل والفاكهة الغريبة وبدائل السكر. تنعكس رحلته إلى الصين في شعاره 
وتغليفه الجميل - ختم أحمر يصور كلمة «شوكوالتة» باللغة الصينية.

 وفي هذه المناسبة قال السيد صبري: «نحن سعداء الستضافة مثل هذا الحدث، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققناه العام الماضي من خالل التعاون القيّم مع سفارة بلجيكا» وأضاف «لقد تم طلب مثل 
هذا الحدث من قبل الكثيرين في الدوحة. لذلك يسرني أن أتمكن من إطالق مهرجان كهذا لالحتفال بالشيكوالتة البلجيكية من خالل إتاحة الفرصة لمحبي الشوكوالتة في قطر لمعرفة خبايا صناعة أجود 

أنواع الشيكوالتة. وأنا مقتنع بأن حلقات العمل ستكون تجربة ال تنسى لجميع المشاركين».

بالتعاون مع السفارة البلجيكية في قطر
فندق الشعلة ينظم النسخة الثانية من مهرجان الشوكوالتة البلجيكية
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ميرش تفتتح أحدث فروعها في طوار مول 

   أضافت ميرش، دار العطور والمستحضرات التجميلية الرائدة 
في قطر، فرعًا جديدا لمجموعة متاجرها المنتشرة في قلب الدوحة، 

بافتتاح فرع طّوار مول. 
بدأ حفل االفتتاح بكلمة ترحيبية ألقاها الرئيس التنفيذي لمجموعة 

ميرش، السيد جان رشيد مسعود، حيث رحب بضيوف الحفل وعبّر عن 
سعادته بافتتاح متجر جديد لميرش وبانضمامه إلى مجموعة من أرقى 

العالمات التجارية في طوار مول ليقدم كل ما هو جديد وحصري في 
عالم التجميل من عطور، مستحضرات تجميلية ومنتجات العناية 
بالبشرة والجسم وغيرها. وقد تخلل الحفل العديد من الفعاليات 

المميزة كان أبرزها دورة لتعليم أسس المكياج، وعدد من الخدمات 
الجمالية التي قدمتها العالمات الكبرى المتواجدة تحت مظلة ميرش 

أبرزها تنظيف البشرة.
ومن أهم المحطات التي ستجدونها بميرش هي شاشات اللمس 

المتفاعلة المتوفرة ا�ن و[ول مرة في الدوحة في صالة عرض 
ميرش. تعمل هذه الشاشات باللمس وتسمح للزبائن بتصفح 

المنتجات المتوفرة في المتجر وتساعدهم على اكتشاف العطور 
التي تتكون من الروائح والخالصات التي يفضلها العمالء. 
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عطور Happy Chopard تنثر الفرح واالبتهاج في محالت السالم 

            قدمت شوبارد المجموعة الجديدة 
 :Happy Chopard Eau de Parfum

فيليسيا روز وليمون دولسي، مزيج رائع 
ينقلِك إلى اختبار جديد من الفرح. في 
أجواء بوهيمية أنيقة في صالة عرض 

السالم في ذا جيت مول. 
 Lemon Dulciو Felicia Rose إن

هما قصيدتان يجسدان أسلوب الحياة 
المستوحاة من جمال الطبيعة 

الالمتناهي. وتجمع كلتا المجموعتين 
روائح مختارة من المكونات الطبيعية 

الثمينة والزيوت العطرية المعروفة. 
وتقدم شركة Lemon Dulci صورة رائعة 

من الطاقة الحمضية وأوراق الشجر القوية، 
با&ضافة إلى ا&شراقة والحيوية، التي تم� 

القلب بالتفاؤل ومحبة الذات. وتكشف 
هذه ا&بداعات الخروج عن المألوف 

وتثير الخفة والمغامرة، وتظهر تركيبات 
مذهلة وتوقيع شخصي للغاية مستوحاة 

بالكامل من ا[جيال البوهيمية الشابة، 
والتي تالمس القيم المستدامة الجديدة 

للرفاهية والحياة ا&يجابية.
 Happy Chopard وهكذا، تطلق عطور

الجديدة شعوًرا بالرفاهية يجسد الروح 
ا&يجابية [يامنا والقدرة على النظر إلى 

الحياة من خالل عيون جديدة، تحت شعار 
السعادة والصحة والمعيشة الخضراء.
















