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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

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.
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سوف يوفر لكى كل التفاصيل التى تعكس رؤيتك للحياه لجعل هذا 

اليوم سلس ال ينسى وال ينقصه شىء فقط لكى انتى.
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           حوار/ أمل كمال
ترسم معالم العالم بريشتها، ثم ترصد كل لقطاته بعدسة كاميرتها، ترى بعين الفنان ما اليراه أي إنسان. استطاعت أن توثق 
لحظات تاريخية، لترسخ اسمها في األذهان، عشقها للتفاصيل جعلها مميّزة، فكل مكان بالنسبة لها هو حكاية، وكل شخص 

هو رواية. إنسانة بسيطة جدًا، كما تركتها ستجدها دائمًا، هكذا وصفت نفسها، تجد سعادتها في فرحة اآلخرين، وتحزن للواقع 
األليم الذي تشهده في بعض سفراتها، وكم تتمنى لو استطاعت تغييره بريشتها.

موضي الهاجري... الفنانة واإلنسانة... في حوار من القلب مع »جميلة«، وإلى التفاصيل...

حوار

موضي الهاجري:  ليس لدّي وقت للمقارنة أو المنافسة!
طموح بال حدود

كيف ترين الحياة من خالل عدستك وريشتك؟
من خالل عدستي أعيش وأتحرك وأتأمل في حياة أخرى قد ال 

يراها من حولي، أهتم بأدق التفاصيل، فعدستي تستوعب كل 
ما تقع عيناي عليه، كل شيء له معنى، كل مكان هو حكاية 

وكل شخص هو رواية.
قد أرى جماال وسعادة التوصف في مشهد ما، تعودت عيناي أن 

ترى وتقرأ خلف المشهد وتعيشه للحظات فيزيد ثراؤه وثمنه 
بالنسبة لي، في حين أجد عكس ما أراه في وجوه اآلخرين 
ويحتارون في أمري، وهذا ما حدث حين بدأت زيارتي لليمن.

 وكثيراً مايتردد علّي هذا السؤال »لماذا اليمن؟ ماذا ترين بها؟«، 
بدون مبالغة وعلى سبيل المثال في قطر حين أكون في 

مدرسة قديمة ومهجورة أغمض عينّي في البداية الستحضار 
حكايتها حتى من خالل نسمة الهواء، فأتخيل مشهد الطالب 
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وأسمع أصواتهم وهم يلعبون في فناء المدرسة، وأسمع 
جرس المدرسة وأصوات المعلمين ينشدون نشيدهم 

الصباحي. وفي الفصول حين أرى الجدران المتآكلة 
والمقاعد الفارغة أستمع للدرس وأغيب في تفاصيل 

المشهد كاماًل فتوقظني رفرفة الحمام القابع في زوايا 
الفصل. سقف 

وما الذي تسعى موضي الهاجري إلى توثيقه عبر صورها 
الفوتوغرافية ولوحاتها التشكيلية؟

الماضي والحاضر والرؤية للمستقبل، أحب أن أوثق تاريخنا 
العربي من خالل تصوير اآلثار والعمارة، وكذلك إلقاء الضوء 
على نمط الحياة واختالفها من مكان إلى آخر، كفاح اإلنسان 

في الحياة، وكل ما هو جميل من معاٍن وأخالقيات. 

19 Jamila/ November 2018احلياة جميلة.. معًا



حدثينا عن تقنيات التصوير التي 
تستخدمينها وفق رؤيتك الخاصة؟ 

تقنيات التصوير متعددة وتتطور يومًا بعد 
يوم، وهي أمور نتعلمها ونمارسها ونضيف 

لها ونوظفها بأسلوبنا الخاص لتخدم ما 
نود أن نقدمه، وأنا أحب التصوير بكل أنواعه 
الطبيعي والتجريدي وذاك الذي يرصد حياة 

الناس والعمارة وكل جوانب الحياة.
كما أميل ألعمال الجرافيك خاصة في األمور 

اإلنسانية، وأعبر فيها عن موقفي منها 
وغضبي أحيانًا، خاصة في ما يخص األطفال.

ما الفرق بين موضي الهاجري اإلنسانة 
والفنانة؟

موضي إنسانة بسيطة جداً، الترهق نفسها 
باصطناع شخصية مغايرة ومناسبة لكل 

مكان وزمان، كما تركتها ستجدها دائمًا، 
تحب الخير لكل من هم حولها وتفرح كثيراً 

حين ترى أي إنجاز لهم يضيف لذخيرتها 
المعلوماتية والمعرفية. وقتها   ثمين 

جداً، تسابق نفسها في شغف لمعرفة 
واستكشاف وتصوير المزيد، ليس لديها 

وقت للمقارنة والمنافسة.

الفوتوغرافية...  اإلنسانية  إبداعاتك 
ماذا أضافت لرصيدك الفني 

والشخصي؟
أشكركم لوصف أعمالي باإلبداع، هي 
تعتبر إضافة قيمة جداً لشخصي، فهي 

نقطة توقف وتفكير فيما يدور حولي، 
والقيت  بالتصوير  كثيراً  استمتعت 
التشجيع وانطلقت هنا  الكثير من 

وهناك، وأنا اآلن في مرحلة المسؤولية 
إذ أحرص على توجيه رسائل إنسانية 

وأخالقية من خالل شخصي وفني، وأن 
أكّون وأترك بصمة تاريخية خاصة بي.

كل صورة وكل لوحة تحكي حكاية 
عاشتها مخيلتك أو عاصرِتها بنفسك، 

حدثينا عن أقربها لقلبك ولماذا؟
 كل اللقطات قريبة إلى قلبي، ولكن 

من اللقطات التي لن أنساها أبداً، تلك 
اللحظات التي عشتها بقرية بكور في 

شمال العاصمة صنعاء والتي تبعد 
ثالث ساعات. اعتدت المرور على تلك 

المجيد  القرية وأحببت أطفالها عبد 
وهمدان وتوفيق وصادق وتغريد 

إلخ... وأسمهان، 
في ذلك اليوم وبعد أن قضيت 

رائعًا بين أحبابي، يحدثونني  وقتًا 
بعضهم  ويمازحون  ويجادلونني 

حوار
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البعض لجذب اهتمامي، هممت 
بالرحيل وحين أردت إغالق باب السيارة 

أمسك أحدهم بالباب لمنعي من 
إغالقه ونظر في عيني نظرة لن أنساها 
ما حييت، نظرة تحمل غصة مخنوقة، ال 
يريدني أن أرحل وال يريد أن يترك مكانه، 
المختلطة  األحاسيس  كبيرة عليه تلك 

وال يفهم معناها تمامًا، وكبيرة علّي 
أوجاع قسمات وجهه الصغير والذي بدا 

شاحبًا وجافًا من شدة برودة الطقس.

فن الجرافيك والرسم على الحرير، 
أنواع أخرى من الفنون تتقنها 

موضي الهاجري.. كيف يختلف 
بالتصوير  التعبير من خاللها مقارنة 

التشكيلي؟ والفن 
الرسم على الحرير من الفنون الراقية 

جداً، ومن خالله أستمتع وأبهر نفسي، 
أما الجرافيك فيحتاج إلى فكر وعمل 

بمهارة ولمسة إبداعية مؤثرة وهو من 
أفضل التقنيات التي من خاللها أقدم 

الفنان  يستطيع  عام،  رسالتي.وبشكل 
المتميز أن يقدم رسالته بكل أنواع 

الفنون، خاصة إن كان مؤمنًا بها حقًا، 
حتمًا سيجد الفكرة التي من خاللها 

سيعرف أي نوع من الفنون يحقق 
أقصى ما ينشده.

لو استطعِت تغيير شيء ما بالعالم 
يزعجك من خالل لوحاتك وصورك، 

ماذا سيكون؟
الــحروب وجــبــروت الـقــوى غــير 

المتكـافئــة، ولألسـف أكـــثر ضـحايــاهــا 
مــن األطـفـال.

حبك لالستكشاف... إلى أين سيأخذك؟
فـتحت  كـلـمـا  مـستمــر،  لـهوايتي  حـبي 
ولــذلك  أخــرى،  أبـوابــًا  بــدوره  يـــفتح  بـابـا 

الــفضــول  على  يعتمد  االســتكشــاف 

الــذي  الـــفنان  عـــند  االســتطالع  وحــب 
لن ينتهي مالم ينته هذا الحب.

طموحات الفنان ال حدود لها، ما هي 
أقصى طموحاتك؟

أنِت ذكرتِها في سؤالك »ال حدود 
لها«، ال يمكن لإلنسان أن يحدد أقصى 

طموحاته، أي إنسان فنان ومبدع ال حدود 
لطموحاته. ونرجو من اهلل العلي القدير 

أن يمدنا بالمزيد من الصحة والعزيمة 
لنثري هذا المجال.

                              بريشتي
لألطفال أمانًا  أكثر  ليكون  العالم  تغيير  أتمنى 
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حوار

عائشة النعمة: التسلق... الوجه اآلخر لشخصيتي!
أول قطرية تزور القطب الشمالي بدرجة 78 شمااًل

      حوار/ أمل كمال

عائشة النعمة... شابة في العشرينات من عمرها، تعشق عالم المغامرات، تصر على تحدي نفسها كل مرة تقرر فيها 
خوض تجربة جديدة، دخلت عالم تسلق الجبال لشغفها بكل ماهو جديد ومختلف ولتحدث تغييرا في حياة من يحتاجون 

إلى مساعدة حقيقية. أثبتت للجميع ولنفسها أنها ال تعرف المستحيل، فالتراجع واالستسالم كلمات استطاعت بعزيمتها 
وإصرارها أن تمحوها من قاموس حياتها.

قمة جبل كليمنجارو خطوتها األولى في عالم تسلق الجبال، قمة جبل ألبروس كانت خطوتها التالية، أما تسلق باقي 
القمم السبع حول العالم فحلمها األكبر الذي تتمنى من خالله تحقيق أقصى درجات تحدي النفس، وهدفها من التسلق 

ليس بلوغ قمة الجبل، وإنما بلوغ هدفها في إحداث تغيير إيجابي في حياة اآلخرين.
»جميلة« حاورت عائشة النعمة.. المغامرة القطرية التي زارت دائرة القطب الشمالي، وشاركت بماراثون سور الصين 

العظيم، تجولت 800 كم بين مدن أوروبا بالدراجة الهوائية خالل أسبوع، تسلقت الجبال، وإلى تفاصيل الحوار...
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كيف دخلت  عالم تسلق الجبال؟
بدأت التعرف على هذا العالم عام 

2014، عندما سافرت ضمن مجموعة 
من القطريين والقطريات لتسلق أعلى 
قمة في أفريقيا، قمة جبل كليمنجارو، 

وكنا أول 6 قطريات تسافرن لتسلق هذه 
القمة، والهدف من هذه الرحلة كان جمع 

تبرعات لبناء مدارس لألطفال في غزة 
بالتعاون مع مؤسسة أيادي الخير نحو 

آسيا )روتا(، وكان قائد الرحلة الشيخ محمد 
آل ثاني سفير النوايا الحسنة للمؤسسة، 
واستطعنا من خالل هذه المغامرة جمع 

حوالي 2 مليون ريال لصالح الحملة.
منذ اللحظة األولى التي سمعت فيها 
عن هذه الرحلة، شعرت بحماس شديد، 

خاصة وأنها كانت خطوة جديدة ومختلفة 
في حياتي، ومنذ تلك اللحظة انطلقت 

في هذا العالم الحافل بالمغامرات.

ما الذي أضافته لك هذه التجربة؟
لمست المعنى الحقيقي للتمتع 

بالعزيمة واإلصرار من أجل تحقيق الهدف، 
وتأكدت  أنه ال شيء مستحيل، وأنه البد 

من أن أتحدى نفسي جسديًا وذهنيًا 
لمواجهة أية صعوبات تعترضني بالحياة. 

حدثينا عن كونك أول قطرية تزور دائرة 
القطب الشمالي بدرجة 78 شمااًل؟
خضت هذه التجربة عام 2015، وكان 

المنظمون للرحلة من خارج قطر، كنت 

القطرية الوحيدة المشاركة، وبحكم 
ميولي وشغفي بعالم المغامرات قررت 
المشاركة بالرحلة التي لم تكن سهلة 
على اإلطالق، فوسيلة التنقل الوحيدة 
هناك هي الزالجات الجليدية، كما أن 
األجواء باردة جداً فدرجة الحرارة تصل 
إلى 15 درجة تحت الصفر، ولكنني 

رغم صعوبة الرحلة استطعت اكتشاف 
البيئة هناك والتعرف على طبيعتها، 

كما تعرفت على أشخاص من جنسيات 
مختلفة، فكانت التجربة مليئة بالتعلم 

واالستفادة. 
والجميل في هذه المغامرة أنني 
اكتشفت من خاللها جانبا جديدا 

بشخصيتي، اختبرت فيها أشياء جديدة 

بحياتي لم أختبرها من قبل، كنا نقوم 
بالتنقل في اليوم الواحد من 6 – 8 

ساعات عن طريق زالجات جليدية تجرها 
كالب الهسكي، لذا تعلمت التأقلم 

مع المحيط الذي أعيش به مهما كانت 
الصعوبات.من ضمن تجاربي كذلك 

وتحدياتي في عام 2016 المشاركة بأكثر 
الماراثونات صعوبة حول العالم، وهو 

ماراثون سور الصين العظيم وكان خالل 
العام الثقافي بين قطر والصين.

 
هل لِك أن تقربينا أكثر من مغامرة 

تسلق الجبال من خالل تجربتك؟
 صعوبة التسلق تكمن في أن جسم 

اإلنسان غير معتاد على االرتفاع بشكل 
كبير عن سطح األرض، وكلما ارتفع كلما 

قلت نسبة األكسجين، األمر الذي يؤدي 
للشعور بالغثيان وضعف القدرة على 
الحركة والشعور بالدوار، وهذه المرحلة 

تتطلب قوة جسدية وعقلية، والقدرة على 
التخلص من أي أفكار سلبية قد تطرأ على 

الفكر في هذا الوقت كأفكار االستسالم 
والتراجع، خاصة وأنه مع االقتراب للقمة 

تقل نسبة األكسجين إلى النصف، لذلك 
تستغرق رحلة الصعود عدة مراحل والمدة 
للوصول إلى القمة تختلف على حسب 

الجبل، ليتأقلم الجسم مع كل مرحلة 
صعود، فمهما بدا المتسلق جاهزاً قبل 

بدء التسلق، إال أن األمر يكون مختلفا كليًا 
على أرض الواقع.

الرياضة منبر هام لجذب 
اإلنسانية للقضايا  االنتباه 
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حدثينا عن آخر مغامراتك الرياضية؟
آخر رحلة كانت بالتعاون مع وزارة 

الصحة، حيث تسلقت مع عدد من 
القطريين والقطريات أعلى قمة في 

أوروبا وهي قمة جبل ألبروس على 
ارتفاع 5600 متر، وكانت بهدف 

زيادة الوعي حول الصحة النفسية، 
واستطعنا من خالل الرحلة أن نثبت 

تأثير ممارسة الرياضة على نفسية 
اإلنسان، ألنه وفقًا لمنظمة الصحة 

العالمية فإن واحداً من بين كل أربعة 
أشخاص في العالم سيعانون من 
اضطراب في الصحة النفسية في 
مرحلة ما من حياتهم، لذا اعتمدنا 

على التسلق لجذب االنتباه حول تلك 
القضية، ولم يكن هدفنا بلوغ القمة 

إنما غايتنا القصوى كانت إحداث تغيير 
في حياة اآلخرين وتشجيعهم على أن 

يعيشوا نمط الحياة الصحية، من خالل 
تحدي أنفسنا على تحقيق هذا الهدف.

وماهي القمة التي تتمنين تسلقها؟
هناك سبع قمم على مستوى العالم، 
تسلقت منها قمتين حتى اآلن، وهما 

أعلى قمتين في أوروبا وأفريقيا، 
وأتمنى أن أواصل في هذا المجال، 

وأتسلق قمما أخرى ومنها قمة إيفرست 
حيث أنها أعلى قمة بالعالم وأكثرها 

صعوبة.

ما هو  شعورك وقت تسلق الجبل؟
تنتابني مشاعر مختلطة، خاصة وأنني 
أشعر أنني وحدي مع الطبيعة، ال أرى 

غيرها يحيط بي ويؤثر فّي، أما عندما 
أصل للحظات اإلرهاق الشديد وقتها 

أحاول أن أُشعر نفسي بالتفاؤل، 
وأكرر بداخلي »أنِت تستطيعين، ال 

تستسلمي«، حتى أبعد عن ذهني أي 
تفكير في العوامل التي تدعو لليأس 
واالستسالم مثل البرد القارس والهواء 
الشديد وخاصة بآخر يوم والذي يطلق 
عليه »ليلة القمة«، حيث نبدأ التسلق 

بمنتصف الليل ونستمر حوالي 12 ساعة 
متواصلة بدون راحة. وفي النهاية لحظة 
بلوغ الهدف والوصول إلى القمة أشعر 
بأنني انتصرت على كل مخاوفي وأنني 
قادرة على التحمل أكثر مما كنت أتوقع.

المخاطرة من أجل تحقيق الهدف... 
هل هو شعار عائشة النعمة أثناء 

الجبال؟ تسلق 
شعاري هو تحدي نفسي من أجل 

تحقيق الهدف وليس المخاطرة، 

ويشمل التحدي الخروج عن إطار الحياة 
الطبيعية التي يتخللها الكثير من 

أوقات الراحة، وأتمنى دائمًا من خالل 
مغامراتي أن أكون مصدر إلهام لمن 

حولي سواء أثناء ممارسة تسلق 
الجبال أو الجري أو ركوب الدراجات 

الهوائية أو غيره، ليقبلوا بعدها على 
الشخصية،  بطريقتهم  أهدافهم  تحقيق 

ويرفعوا مثلي شعار »ال يوجد شيء 
مستحيل طالما هناك عزيمة وإصرار«. 

ماهي طموحاتك القادمة؟
دائمًا ما أفضل الربط بين المغامرات 

التي أخوضها واألهداف التي أحلم 
بتحقيقها والرسائل التي أتمنى 

توصيلها، من خالل المساهمة في 
عمل خيري أو توعوي، كما أحلم 

بخوض تجارب أخرى مختلفة أتحدى 
نفسي فيها بشكل أكبر.

كيف تصفين نفسك في عدة 
كلمات؟ 

طموحة، شجاعة، مغامرة، كاسرة 
للحواجز فال شيء حاليًا يعيق طريقي 

أثناء تحقيق حلمي.

ما هي الرسالة التي تودين إيصالها 
لمن يملك روح المغامرة ولكن 

بداخله فقط؟
التجعل الخوف يمنعك من المحاولة 
ومن تحقيق أحالمك، وعليك أن تجرب 

لكي تتعلم شيئًا جديداً ولتعرف إذا 
كان هذا األمر مناسبا لك أم ال.

حوار

لحظة الوصول للقمة... 
لحظة  التغلب على مخاوفي
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 الفنان الراحل عبد العزيز جاسم.. 

                                          أحب قطر فأهداها فنه
         أمل كمال - جمال العدواني

مسيرة فنية حافلة باألعمال قدمها الفنان الراحل 
عبدالعزيز جاسم للمسرح واإلذاعة والتليفزيون 

القطري، باإلضافة إلى مشاركته في العديد من 
األعمال الخليجية. 

بدأ الفنان الراحل عبد العزيز جاسم مشواره 
الفني نهاية السبعينيات، وقدم عددا من 

األعمال الدرامية، مثل »فايز التوش«، »ساهي ولد 
بوساهي«، و»أحالم البسطاء«، و»امرأة وأخرى«، 

باإلضافة إلى األعمال المسرحية مثل »المال مال 
أبونا«، و»جحا إلى جزيرة النزهاء«، و»صح النوم يا 
عرب«، و»البترول يا حكومة« وغيرها، وبدأ العمل 
مع الممثل غانم السليطي عام 1979 وشكال 

ثنائيًا كوميديًا لعدة سنوات.
شارك في عدد من األعمال اإلذاعية الدرامية، من 
بينها »ال طاح الجمل« الذي بث عام 2007، وهو 

مسلسل كوميدي من ثالثين حلقة، شارك فيه 
نخبة من الفنانين الخليجيين.

كما قدم الفنان عبدالعزيز جاسم، والذي يعد أحد 
أعمدة المسرح القطري في شهر نوفمبر الماضي 

مسرحية »ديرة العز« مع نخبة من نجوم المسرح 
القطري، وهي من تأليفه وإخراج الفنان سعد 

البورشيد، وحقق العمل إقباال جماهيريا كبيرا. كما 
شارك بوسعود -كما يعرف في الساحة الفنية- في 

المسرحية الكوميدية »بشت المدير« 1995، وهي 
مسرحية تناقش الفساد اإلداري واالختالسات المالية، 
ومن أبرز مسرحياته: »عنتر وأبلة« و»زلزال« و»في بيتنا 

مرشح« و»البترول يا حكومة« و»شمالن في لبنان« 
و»طار الوزير«، و»المال مال أبونا«، و»نجوم على 

الرصيف«، و»منصور قاهر العمالقين«، و»الفيل يا 
ملك الزمان«، و»من يضحك أخيراً«، و»وزير الناس«، 

و»صح النوم يا عرب«.
وقد نعى الفنان الراحل نجوم الفن القطري 

والكويتي، معبرين عن حزنهم الشديد؛ لفقدان أخ 
وصديق وزميل، عاشوا معه سنوات من الذكريات، 
وشاركوه العديد من األعمال التي تركت بصمتها 

في الساحة الخليجية والعربية...

نجوم

سنوات من العطاء الفني...
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بدأ الفنان صالح المال حديثه المملوء 
بالشجن عن رفيقه وعشرة عمره قائاًل: 

بدأت عالقتي بالفنان الراحل عبد العزيز 
جاسم أواخر السبعينات، قضينا معًا 

أوقاتًا طويلة، قد تكون أطول من تلك 
التي نقضيها مع عوائلنا، وساعد على 
توطيد عالقتنا، سفرنا بالخارج من أجل 
تصوير بعض المشاهد الدرامية، فكنا 
نتشارك أوقاتًا ممتعة سويًا، ال يمكن 

نسيانها ما حييت، الفنان عبد العزيز 
رحمه اهلل فرض نفسه على الحركة 

المسرحية من خالل فنه وموهبته 
وتلقائيته التي انعكست على أعماله، 

وخالل فترة بسيطة أصبح قياديًا، 
واستطاع أن تكون له بصمته الخاصة 
المميزة في الحركة الفنية داخل قطر 

وخارجها، وخاصة في مسرح الطفل، 

حيث كّون مع مجموعة من الفنانين 
فرقة السد، واستمر في تقديم هذه 

النوعية من األعمال المسرحية، إلى 
أن أوجد لنفسه مكانًا وسط الجمهور 

من خالل مسرح الكبار بالتركيز على 

الموضوعات االجتماعية التي تهم 
الناس، ووقتها كانت أعماله بمسرح 

الطفل تتسم باإلقبال المنقطع النظير، 
بعد ذلك، ومن خالل مؤسسته الخاصة 
اقتحم مجال اإلنتاج التليفزيوني، ونالت 

أعماله الكثير من الجوائز، وحصل 
تليفزيون قطر بفضل أعماله على 

عدة جوائز، ثم انتقل بعدها إلى الدراما 
العربية والخليجية.

وأضاف: ترك الفنان الراحل بداخلي 
الكثير من المعاني اإلنسانية السامية، 

من خالل جهده من أجل الجميع ومن 
أجل إنجاح أعماله، رحمه اهلل فهو ضلع 

هام من أضلع الفن القطري، وغيابه أثر 
فينا جميعًا، ونطلب من اهلل أن يلهمنا 

جميعًا الصبر والسلوان على فراقه.

بكلمات ممزوجة بحزن الفراق األليم تحدث الفنان تيسير عبداهلل 
عن رفيق دربه قائاًل: مسيرة طويلة بدأناها أنا وزميلي الكاتب عبد 

الرحيم الصديقي من التعامل مع الفنان الراحل عبد العزيز جاسم 
رحمه اهلل في مجال المسرح، فقد التقينا أوال  في التسعينات، 

وقدمنا له مسرحية لألطفال بعنوان )تليفزيون المرح( وحققت 
نجاحا كبيرا، بعد ذلك دخلنا مع بوسعود في تجربة مسرح الكبار 
الجماهيري، وقدمنا له عدداً من المسرحيات الموسمية الناجحة، 

وكنا شركاءه في مشروعه المسرحي الجماهيري لسنوات طويلة، 
وقدمنا على التوالي )هوامير األسهم( التي تناولت مشكلة 

األسهم، ثم )خليك بالبيت( وتتحدث عن مشاكل التقاعد المبكر، 
بعد ذلك قدمنا بالتعاون معه مسرحية )شمالن في لبنان( والتي 

تتحدث عن السياحة الخليجية في لبنان، ثم قدمنا مسرحية )قطري 
60%( وتطرح موضوع زيادة الرواتب وتأثيرها على المجتمع 

القطري، عقب ذلك قدمنا مسرحية )طار الوزير( التي تتحدث عن 
بعض الممارسات التي تحدث بالوزارات.

 ساعدنا بوسعود على تقديم أعمال مسرحية تتناول قضايا تهم 
المجتمع، وكنا نخطط بعد عودته من الرحلة العالجية إلى تقديم 

عمل مسرحي جديد  لكن القدر حال دون تحقيق ذلك.
وأضاف: رحم اهلل الفنان القدير عبد العزيز، كنت أحد المقربين منه 

على المستوى اإلنساني واالجتماعي وجمعتنا جلسات عمل 
كثيرة ومشاريع أكثر، وكنت أحد المستشارين الفنيين بالفريق 

الفني الخاص به، وذلك بأغلب المشاريع الفنية التي عمل بها، 

وبرحيله سقط أحد أجنحة المسرح القطري، وسوف تفتقده الدراما 
التليفزيونية القطرية والخليجية.

وفي نهاية حديثه أشار إلى أن الفقيد ترك بصمة داخله من خالل 
الحس اإلنساني العميق الذي كان يمتاز به، واالهتمام بكل ما 

يحدث في المجتمع القطري، فهو على حد قوله كان يشارك 
في أفراح وأحزان أهل قطر، وكان يرافقه وهو متعب مريض، فقد 

شاهدناه كيف يتحمل المرض دون شكوى من أجل تقديم عمل 
فني اجتماعي راٍق.

صالح المال: ذكرياتنا سويًا لن أنساها ما حييت

تيسير عبداهلل: حسه اإلنساني ترك داخلي بصمة لن يمحوها الزمن
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بنفــس نبــرة الحــزن واأللــم عبر الفنان 
ســعد بورشــيد عن خســارته على 
المســتوى اإلنســاني وقال: لقد 

جمعتنــي األيــام والذكريــات الجميلة 
مــع المغفــور لــه الفنــان القديــر والكبير 
عبدالعزيــز جاســم، تعرفــت عليــه عندما 

التقيت به في فرقة مســرح الســد 
والــذي انضممنــا إليــه عام 1977، 
كّنــا فــي تلــك الفتــرة على مقاعد 

الدراســة بالمرحلــة اإلعداديــة وكان كل 
مــا يشــغلنا أن نكتشــف العالــم الجديــد 

الــذي أحببنــاه وهو المســرح.
فــي تلــك األيــام الجميلة شــاركنا 

فــي العديــد مــن األعمال المســرحية 
التــي أنتجتهــا الفرقــة، وكان أول تلــك 
األعمــال، مســرحية )المــال مال أبونا( 

وهــي مــن إعــداد وإخراج الفنان واألســتاذ 
الــذي علمنــا أبجديــات األداء المســرحي 

ســالم ماجــد المرزوقي.
ومــن أهــم الذكريات التي شــاركتها 

معــه، أن لجنــة الرقابــة فــي تلــك األيام 
لــم توافــق على عرض المســرحية 
للجمهــور، مــن خــالل أول مهرجان 
مســرحي فــي قطــر وهو مهرجان 

الدوحــة المســرحي فــي عام 1978، 
وكان هــذا المهرجــان وال يــزال أول 

مهرجــان مســرحي محلــي على 
مســتوى دول مجلــس التعــاون، قررنا 

بعــد ذلــك أنــا وأخي الفنــان عبدالعزيز 
جاســم رحمه اهلل أن نترك المســرح، 

وذلــك بعــد أن صدمنــا قــرار لجنة 
الرقابــة، ولكــن الزمــالء في تلك 

الفتــرة الفنانيــن فالــح فايــز ومحمد 

البلــم رئيــس الفرقــة والمخرج ســالم 
ماجــد حاولــوا معنــا وزارونا فــي بيوتنا 

إلثنائنــا عــن هــذا القــرار، بعــد ذلك رجعنا 
للفرقــة مــرة أخــرى وتشــاركنا العديد 

مــن األعمــال المســرحية والتــي أخرجها 
فنانــون كبــار أمثــال محمــد البلم 

وفالــح فايــز وســالم ماجــد وعبدالرحمن 
المناعــي، وشــاركنا كذلــك فــي العديد 

مــن األعمــال التليفزيونيــة واإلذاعية 
والمهرجانــات المســرحية والتليفزيونيــة 

بعــدد مــن البلــدان العربية.
ويضيــف: عالقتــي بأخــي الذي لم 
تلــده أمــي الفنــان القديــر المرحوم 

عبدالعزيــز جاســم لــم تكــن عالقة عادية 
كأي عالقــة بيــن فنــان وزميــل لــه، وإنما 
كانــت عالقــة إنســانية وطيــدة وعالقة 

أخويــة ووجدانيــة وتحولــت تلقائيــًا إلى 
عالقــة أســرية بيــن عائلتينــا فأصبحنا 

كعائلــة واحدة. 
رحــم اهلل أخــي وصديقــي وزميلي 

وأســكنه فســيح جناته وألهمنا 
وعائلتــه وإخوانــه وأصدقــاءه وأحبابه 

وزمــالءه الصبــر والســلوان، وإنــا هلل وإنا 
إليــه راجعون.

سعد بورشيد: عالقة أخوية وذكريات جميلة جمعتني بأخي الذي لم تلده أمي

نجوم
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عبر الفنان طارق العلي عن حزنه 
الشديد قائاًل »نعزي أنفسنا ونعزي 

إخواننا وأهلنا في دولة قطر الشقيقة، 
لفقدان صاحب الفن الجميل في 

الخليج الفنان عبد العزيز جاسم، كما 
نعزي أهل وذوي الفنان الذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى بعد مشوار حافل 

بالنجاح والتميز والعطاء«. 

طارق العلي: 
نعزي أنفسنا وإخواننا 

بدولة قطر الشقيقة

عبد الرحمن العقل: 
الفقيد ترك بصمة في كل 

زهرة الخرجي: بيت عربي
رحيل بو سعود أثر فّي كثيرًا

وبدورها قالت الفنانة زهرة الخرجي 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون، اهلل يتجاوز 

عنه ويغفر له، عظم اهلل أجر أهله 
وجمهوره وزمالئي الفنانين بوفاة 

فقيد الفن، والحمد هلل على كل 
حال، ورحيل بو سعود أثر فّي كثيراً وال 

أستطيع أن أقول أكثر من ذلك«.

أما الفنان عبد الرحمن العقل فعبر قائاًل: »إنا 
هلل وإنا إليه راجعون، فقدت قطر عمالقًا فنيًا 

سكن بوجدان وحياة كل قطري وخليجي 
وعربي، الفنان الخلوق عبد العزيز جاسم، 

الذي وضع بصمته في كل بيت، رسم 
الضحكة على الوجوه وقدم أشكااًل من 

الفن األصيل، نقدم العزاء لقطر وألنفسنا 
وألهل الفقيد على فقدانها أحد أبنائها 

وعظم اهلل أجركم«.
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  جمال العدواني 
يعتبر الفنان الكويتي محمد المنصور من أكثر الفنانين حضورا في منطقة الخليج حيث استطاع خالل مشواره الذي تجاوز 55 عاما 

أن يقدم أجمل وأرقى األعمال التليفزيونية..  مشوار حافل بالنجاحات والتميز.. »جميلة« التقته وسلطت الضوء على مسيرته الفنية 
الغنية  بالمحطات والعطاء.

غالف

 فــي البداية ماذا تود أن تقول لقراء 
القطرية؟ »جميلة«  مجلة 

كل الحــب والــود لــكل قرائها، وفي 
هــذا الصــدد أود أن أعــزي برحيل الفنان 
الغالــي عبــد العزيز جاســم الذي وافته 

المنيــة مؤخــرا، وخالص العــزاء للحركة 
الفنيــة وجمهــوره وأهله الكرام. 

ما أحدث أعمالك الفنية؟
أنا بصدد تصوير مسلسل »الديرفة«، 
الذي من المتوقع عرضه خالل شهر 

رمضان المقبل مع مجموعة من النجوم 
الخليجيين، وهو من إنتاج الفنان عبداهلل 

بوشهري، حيث تدور أحداث العمل في 
إطار اجتماعي ال يخلو من المفارقة 

الدرامية والتشويق، محاكيا العديد من 
القضايا االجتماعية، وحاليا يعرض لي 
على تليفزيون الكويت مسلسل »روز 

باريس« بمشاركة كوكبة من الفنانين 
حيث صورت العمل قبل أكثر من عامين 

تقريبا، والعمل بقيادة المخرج حمد 

البدري وبمشاركة العديد من النجوم 
على سبيل المثال فاطمة الحوسني 
وأحمد السلمان وفخرية خميس وهيا 

عبد السالم وانتصار الشراح وطيف ومي 
عبداهلل وفهد البناي وغيرهم، وهو 

عمل اجتماعي تراجيدي يسلط الضوء 
على العديد من القضايا االجتماعية 

ويتم تصويره ما بين الكويت وفرنسا، 
باإلضافة إلى عمل تراثي سيتم تحضيره 

في الفترة القادمة.

بعد هذا المشــوار هل تجامل على 
حساب اسمك وأجرك؟

أبــدا طــوال حياتــي لــم أجامل على 
حســاب فني وجمهوري، فاســمي أوال 
وال نقــاش فــي ذلــك وبحكــم تاريخي.. 

وهــذا حقــي بــال تنازل عنه.

اليوم،  هل تطالب بجواز 
دبلوماســي تكريما لك بعد مسيرة 

حافلة باألعمال الناجحة؟
قريبــا ســيكون هنــاك مفاجــأة من عيار 
ثقيل ســتكون حديث الوســط الفني 

الخليجــي والكويتــي بالخصــوص، ال 
أود الكشــف عــن التفاصيــل حاليــا.

صرحــت  بالعودة مجددا لإلنتاج من 
خالل شــركتكم المنصور أين وصل 

هذا العمل؟
بالفعل منذ عام 2006 لم ننتج أي 
عمل فني كما تعلم بالظروف التي 

تعرضنا لها والتي ال تخفى على الجميع، 
لكن بإذن اهلل سنعود في شهر رمضان 

المقبل من خالل المسلسل التليفزيوني 
»حكاية حبابة« بمشاركة العديد من 

نجوم الخليج، إضافة إلى ذلك حرصت 
أن يكون معنا في هذا العمل صديقي 

وزميلي الفنان خالد العبيد، ومن مفاجآت 
العمل سيكون ألول مرة ابن شقيقي 

من أعمدة الفن الخليجي 
محمد المنصور:  اسمي أوال وهذا حقي بال تنازل 

رحيل عبد العزيز جاسم خسارة كبيرة 
للحركة الفنية الخليجية والعربية
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هناك مفاجأة من العيار 
الثقيل ستكون حديث 

الوسط الفني الخليجي

Jamila/ November 201831احلياة جميلة.. معًا



منصور حسين المنصور، وهو من سيقود 
اإلخراج أسوة بعمه الراحل عبد العزيز 

المنصور، ألننا نحرص أن نرجع كعائلة 
المنصور للوسط الفني مجددا كما كنا 

بالسابق.

 لماذا تأجل العمل كل ذلك؟
بصراحة الكاتب تأخر في كتابة نص 
المسلسل، إضافة إلى أن تليفزيون 

الكويت أخرونا في صرف الميزانية الخاصة 
بهذا العمل، ولكن حاليا كل األمور تسير 

بشكل جيد وسنبدأ بالتصوير في شهر 
يناير المقبل.

هل تم اختيار النجوم المشاركين؟
حتى اآلن لم نوقع بشكل فعلي، لكن 

خالل أيام سنقيم عدة ورش عمل لوضع 
اللمسات النهائية على هذا المسلسل.

بعــد غياب 11 عاما عن اإلنتاج، 
هل سيشــهد هذا العمل عودتكم 

للسباق الدرامي الرمضاني؟
بالشــك نطمــح ونحلــم أن نعود إلى 

جــو التنافــس الدرامــي مرة أخرى كإخوة 
المنصــور، فمنــذ فتــرة كنا بالصدارة 
وأعمالنــا تحظــى بمشــاهدة قوية 

لــدى المشــاهد الخليجــي والعربي، 
وبعدمــا ننتهــي من تصوير مسلســل 
»حكايــة حبابــة« سنشــرع في تصوير 

فيلــم ســينمائي كويتــي بعنوان 
»المــاي قصة« ســيناريو الكاتب 

عبدالرحمــن الصالــح، بينمــا يتولى 
إخراجه المخرج عبداهلل بوشــهري. 

ويتنــاول العمــل مرحلــة مهمــة من تاريخ 
الكويــت فــي منتصــف األربعينيات من 

القــرن الماضــي، حيث شــحة المياه، 
وكانــت عمليــة جلــب المياه تتم 

بواســطة الســفن من »شــط العرب«. 
وبالمناســبة تأتــي أهميــة العمل 
مــن الصــراع الذي يعيشــه العالم 

حاليــا حــول البحــث عــن المياه. وتتم 
التحضيــرات لتأميــن الجوانــب اإلنتاجية 

للفيلم. 

بعــد عمر فني تجاوز 55 عاما   ماذا 
تقول اليوم عن هذا المشوار؟

 قدمــت 55 عامــًا مــن العطــاء بكل حب 
وشــوق واجتهاد، وســأظل أعطي ما 

دام هنــاك مــن يقدر هــذا العطاء، ألن 
الفنــان صاحب رســالة صادقة، وهو 

مثــل القائــد الذي ال بــد أن يكون قدوة، 
فاألعمــال تبــدأ وتنتهي، لكــن محبتي 

لــكل النــاس ال تنتهــي، الحمد هلل 
قدمــت 60 عمــاًل مســرحيًا وتليفزيونيًا، 

نالــت إعجاب ورضــا الجمهور.

غالف
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 هنــاك موقــف ال يــزال محفورا في 
ذاكرتــي عندما ذهبت إلى دمشــق 

وحملونــي علــى األكتــاف حينما كانت 
أعمالــي تعــرض لديهــم، نظراً لما 

تحملــه مــن قيمة فنيــة وإبداعية، ألن 
االعتمــاد كان علــى االحتــرام والتقدير 
والصــدق الــذي اختفــى هذه األيام مع 

األســف عند البشر.

هــل  الجيل الحالي من الممثلين قد 
أساء لصورة الوسط الفني؟

أنـــا أعـــــتب علـــى الـمنتـج الـــذي أنـتــج 
مـــثل هذه األعمال الدراميــــة وسمحــــوا 

لمثـــل هــؤالء الممثلين أن يشــوهوا 
صورة الوســط الفني الجميل ســواء 

مـــن خـــالل سـلوك أو مـــظهر أو غيـر 
ذلك مــــن أعـــمال دون المستوى، 

عـــلى المنتــج أن ينتقــي األفضل 
ويقـدمـــه للجمهور.

 بعض المنتجين يفضلون التعاون 
مع نجوم السوشيال ميديا على 

حساب النجوم لتسويق أعمالهم؟
مــع األســف كثير مــن المنتجين يتبعون 

اليــوم الفاشينســتا لترويج أعمالهم، وأنا 
ال أعتــرف بهذا األســلوب بتاتا، فالعمل 

الناجــح هو الــذي يقدم مادة قيمة 
للمشــاهد يســتفيد منها وليس لمجرد 

االستعراض.

هل أنت متفائل بتغيير  إستراتيجية 
اليوم؟ المنتجين 

إذا اعتمــدوا علــى أعمالهم بوجود 
الفاشينســتا بدال مــن ممثل أكاديمي 

قــادر على تقديم الــدور بحرفية فأنا 
أقول على الفن الســالم، وســوف ترى 
أعمــاال فنيــة متواضعة ال ترتقي بذوق 

المشــاهد، فالفنــان الحقيقي صاحب 
موهبة وسلوك.

كالمك يؤكد بأن الفاشينستا اليوم 
بالوسط  فقاعة صابون ستنتهي 

الفني؟
أنا أصال ال أعترف بهم وغير متابع 

للسوشيال ميديا إطالقا، ألني أعتبرها 
عوار رأس على الفاضي، لذلك ال تجد 

عندي انستغرام أو اسناب شات أو تويتر 
أو فيسبوك، فأنا مقاطع تماما وسائل 
التواصل االجتماعي ألنها دمرت البيت 
العربي لما تحمله   من أفكار مغلوطة 

وسلوكيات بعيدة كل البعد عن 
تعاليم ديننا الحنيف، عاداتنا وتقاليدنا 
ال تسمح بما نراه من بعض المشاهد 

والسلوكيات.

الجمهور  اشتاق ألعمالك مع  حياة الفهد 
وسعاد عبداهلل فلماذا االبتعاد الفني؟

بصراحة أنا شخصيا أتمنى العمل مع هاتين 
النجمتين، خاصة وأني قدمت معهما 

سلسلة من األعمال الدرامية الناجحة، لكن لو 
شاءت الظروف فأنا أتشرف بالعمل معهما.

ما سبب بعدك عن خشبة المسرح؟
 غياب النص الذي يستفزني لتقديم المسرح 

الذي أعرفه والذي نشأت عليه، باإلضافة إلى 
انشغالي الدائم في الدراما التليفزيونية ،ما 
أثر  بشكل كبير في حضوري على الخشبة، 

خصوصا مع االنتشار الواسع للقنوات 
الفضائية التي حملت الفنان الكويتي 

مسؤولية كبيرة نحو نشر الفن الكويتي، 
وتأكيد حضوره والتعبير عن الهوية الوطنية 

والمحافظة عليها في عصر ارتفعت فيه 
المنافسة وازدادت فيها مؤثرات العولمة 

والتنوع الحضاري، لكن عودتي للمسرح مرة 
أخرى في الكويت قريبا جدا.
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             تحقيق/ أمل كمال
 أنِت امرأة ثالثينية... إذًا أنِت تعيشين أجمل عقد في حياتك... تخطيِت فترة 
العشرينات، اكتسبِت خبرات أكثر، تعرقلت بعض أحالمك، حققِت نجاحات، 

فشلِت في بعض الخطوات، إذًا أنِت أقوى.
الثالثينات هي فترة االستقرار النفسي والعاطفي واالجتماعي للمرأة، فأنِت 
اآلن شخص راشد يستطيع الحكم بعقالنية على دائرة األشخاص المحيطين، 

مشاعرك ناضجة تستطيعين االختيار بالشكل الصحيح دون أن تتأثري بمن 
حولك.

استنتج علماء نفس بريطانيون أن الفترة ما بين سن الـ 30 والـ 42 من حياة 
المرأة هي األكثر سعادة وإنتاجية.  »جميلة« دخلت عالمِك الثالثيني، لتقدم 
لِك نصائح حول ما يناسبك في تلك الفترة من أناقة وتغذية وعناية بنفسك، 

حتى تنعمي بأجمل عقد في حياتك...
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المرأة
30في سن الـ 

السلوك الغذائي
أكدت د.نوال العالم 

الجلدية  استشارية 
والتغذية أنه على 
المرأة الثالثينية أن 

تكون أكثر دقة في 
مراقبة غذائها من 

المرأة العشرينية، ألن الهرمونات وحرق 
وتخزين الغذاء في الجسم يكون مختلًفا 

في هذه المرحلة، ولهذا نصحت كل 
امرأة بمراقبة ما تتناوله من نشويات 
وبروتينات ودهون، ألنه إذا لم تنتبه 

لذلك ولم تهتم بتغيير عاداتها الغذائية 
فإنه من السهل زيادة وزنها أو حدوث  أي 

مشاكل صحية مثل اإلرهاق خاصة بعد 
السكريات. تناول 

ثالثيني! خلل 
وأضافت: يحدث في عمر الثالثينيات خلل في تمثيل الغذاء وتظهر 

الشكوى الشائعة »كنت آكل نفس الطعام ولم يكن وزني يزيد« أو 
»لم أعد أستطيع التخلص من وزني الزائد كما كنت في السابق«، لذا 

من الحلول الناجحة لهذه الحالة زيادة جرعة البروتين في الوجبات اليومية 
لزيادة نسبة التمثيل الغذائي وزيادة حرق السعرات الحرارية في الجسم، 

وكذلك التركيز  على الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز األسمر واألرز 
الكامل بدًلا من تلك البسيطة كالخبز األبيض والمكرونة والمعجنات بداًل 

من الدقيق األبيض واألرز األبيض. 
ودائما نؤكد على أهمية وجبة اإلفطار المتوازنة التي تحتوي على 

المغذيات األساسية من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات 
والمعادن واأللياف، والتي يمكن الحصول عليها من الفواكه والخضراوات 

والحبوب الكاملة، مع الحرص على تناول وجبة عشاء خفيفة، فمن 
المهم ليًلا  التركيز على تناول أطعمة غنية باأللياف كالخضراوات، وتجنب 

األطعمة المصّنعة والدهون المشبعة لضبط الوزن. 

ناضجة.. واثقة.. طموحة
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هرمونية تغيرات 
بسبب التغيرات الهرمونية يجب على المرأة الثالثينية 

تناول بعض األطعمة، مثل  أشوا  جاندا  وتولسي  وبودرة 
ماكا،  ويجب أن تركز كل امرأة على اليود فهو مهم 
لوظيفة الغدة الدرقية، وأيضًا الحديد لحيوية المرأة 
وتفكيرها وتعويض ما تفقده أثناء الطمث، وذلك 

بتناول الخضراوات بأنواعها، إضافة إلى حمض الفوليك 
المهم جداً  في  فترة الحمل، الذي يصبح أصعب في 

عمر الثالثينات خاصة بعد الخامسة والثالثين، ونجده في 
البقوليات بنسبة كبيرة إضافة إلى الخضراوات الورقية. 
وبسبب نقص االستروجين وما يتبعه من هشاشة في 

العظام، فال بد للمرأة من تناول حبوب الشيا والبروكولي 
واللوز واألجبان للحصول على الكالسيوم وفيتامين د. 

أما عن الوقت الكافي للنوم خالل هذا العمر أكدت  
د.نوال : »توصي المؤسسة الدولية للنوم بسبع إلى 

تسع ساعات نوم يوميًا في عمر الثالثينيات، وهذا األمر 
يختلف من سيدة ألخرى، فقد تصل المدة أقصاها إلى 10 

ساعات أو أدناها إلى ست ساعات، وقد تواجه الثالثينية 
بعض التغيرات للحصول على الكمية الكافية من النوم 
بسبب ضغوطات العمل أو إزعاج األوالد أو حتى اإلصابة 

ببعض األمراض مثل الصداع واآلالم. 

مفاجئة تغيرات 
في هذه السن تحصل تغيرات مفاجئة ومهمة في 

جسم المرأة مما قد يؤثر على صحتها، لذلك انتبهي 
إلى التالي:

 هشاشة العظام: قوة وبناء العظام يستمر حتى 
نهاية العشرينيات ثم تضعف تدريجيا لعدة أسباب، 

أهمها نقص هرمون النمو والكسل، لذلك يجب محاربة 
الهشاشة بالرياضة والغذاء المناسب. 

 االكتئاب واإلحباط: وقد يكون هذا بسبب اإلحساس 
بالكبر أو ما يعرف بأزمة ثلث العمر، ومن أسبابها الضيق 

من بعض االختيارات السابقة التي قد تكون خاطئة 
مما يسبب الشعور بالندم، سواء أكانت اختيارات ترتبط  

بالدراسة أو العمل أو حتى الزواج، إضافة إلى تضاعف 
المسؤوليات. 

 نقص الكوالجين: من أهم ما يزعج المرأة في هذا العمر، 
ويعتبر الكوالجين هو المسؤول عن حيوية البشرة. 

 الشيب: من األمور التي توتر المرأة كثيراً، خاصة إذا 
كان هجومه قويًا في هذا العمر.

د.نوال العالم:  ثلث العمر  أزمة تؤرق  النساء وهذه أهم أسبابها!

النساء الالتي تجاوزن سن الخامسة والثالثين عليهن 
إجراء بعض الفحوص الدورية، ليكن أقل عرضة لإلصابة 

المرتبطة بكبر السن. باألمراض 
 فحص األسنان: يفضل زيارة طبيب األسنان مرتين سنويًا 
على األقل، وذلك في حال عدم الشكوى من أي مشكلة 

في الفم واألسنان.
 قياس نسبة الدهون في الدم: ينصح بعمل قياس 

شامل لنسب الدهون بشكل دوري، إذ أثبتت تقارير طبية 
أنَّ النساء أكثر تعرًضا لإلصابة بارتفاع دهون الدم.

 فحص الثدي: يجب إجراء فحص الثدي بتصوير األشعة 
)الماموجرام( في مرحلة الثالثين، باإلضافة إلى الفحص 

الذاتي كل شهر.
 فحص عنق الرحم: يُجرى فحص عنق الرحم للكشف 

عن سرطان عنق الرحم باستخدام منظار المهبل، ويتم 
الخضوع لهذا الفحص كل 3 سنوات.  

 الفحص السريري: يجب القيام بهذا الفحص كل 3 
سنوات.

:30 فحوصات على المرأة إجراؤها في سن الـ 
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 المالبس: ابتعدي عن األلوان القوية أو النيون واعتمدي 
األلوان األساسية كاألسود والبيج واألبيض والرمادي أو األلوان 

الباستيلية الهادئة كالزهري أو األزرق الفاتح أو البنفسجي 
الليلكي أو األصفر الفاتح.

 اإلكسسوارات والمجوهرات البسيطة: قطع أساسية، وال غنى 
عنها إلكمال أناقتك.

 األحذية: اختاري موديالت األحذية األنيقة التي تحمل ألوانا 
مميزة ومبهجة، وال تبالغي في الكعب العالي، يمكنك اختيار 

الكعب المتوسط ليكون أكثر راحة وأناقة.

:30 أناقتك في سن الـ 

المكياج:
  توقَّفي عن استخدام مستحضرات المكياج التي تفتح البشرة، 

ألنها ستزيد من عمرك، واستعيضي عن األساس الفاتح باألساس 
الترابّي أو البرونزي؛ فالبشرة السمراء الصافية ستظهرك أكثر إشراقًا 

وشبابًا.
  طبقي كريم األساس بلونه المتوسط على طول عظمة 

الوجنة، فهذا يرفع وجهِك ويحدده كما يخفي الخطوط الدقيقة 
والتجاعيد.

  اختاري الكونسلير من لون كريم األساس نفسه إلخفاء التجاعيد 
أسفل العين.

  خّففي من استخدام ظالل العيون؛ فكلما كان الظل بسيطًا، 
كانت إطاللتك أكثر إشراقًا.

  إلطالالتِك اليومية، اختاري األلوان الطبيعية، واعتمدي ألوان 
أحمر الشفاه الهادئة وابتعدي عن األلوان الصارخة.

  خففي الماسكرا والكحل وال تضيفي أكثر من طبقتين أو ثالث 
منها، ألن اإلسراف في الكحل والمسكرة يزيد من عمرك.

صفات المرأة الثالثينية:
منسجمة مع ذاتها: لها شخصية 

مكتملة ال تحتاج إلى تغييرها فهي 
تعلم حقًا من تكون وماذا تريد.
لنفسها  تختار  نفسيًا:  مستقرة 

أسلوبًا خاصًا بها بداية من اختيار 
وهواياتها  ومعتقداتها  مالبسها 

الشخصية  عالقاتها  وأيضا  ومهنتها، 
واالجتماعية.

قوية: تتعلم من أخطاء تجاربها 
الماضية، وتكتسب خبرة كافية 

لعدم تكرار تلك األخطاء، وتدرك 
نقاط قوتها، ونقاط ضعفها، لديها 

انسجام مع الذات وتوافق داخلي، 
وتتكون لديها الخبرة التي تمكنها 

من العيش بطريقة صحيحة، 
وتكون أكثر عقالنية.

جسمك: يحتاجها  فيتامينات 
E: من أهم الفيتامينات التي يجب أن تستمر  فيتامين 

عليها إلى جانب فيتامين A وفيتامين C، وذلك الحتوائها 
على مواد هامة مضادة لألكسدة تحارب الشيخوخة، 

وتؤخر ظهور التجاعيد، كما أنها تجدد خاليا البشرة 
الطبيعية. النضارة  وتمنحها 

الكالسيوم: تحتاج المرأة بسن الثالثين إلى تعزيز 
مستويات الكالسيوم في الجسم، للحفاظ على 

قوة عظامها.
حمض الفوليك: من أفضل الفيتامينات للمرأة بعمر 

الثالثين، حيث يساعد الجسم على تنشيط الدورة 
الدموية، وتنظيم نسبة الهوموسيستين وهو 

أحد األحماض األمينية الموجودة في الجسم، وارتفاع هذا الحمض يسبب 
أمراض القلب. 

الحديد: من أجل تقوية جهاز المناعة وتعزيز مستويات الطاقة في 
الجسم وتعويض النقص وخاصة في فترة الدورة الشهرية.
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   سندس سالمة 
شيئان في حياتك ال ثالث لهما: إما أن تكون متفائاًل ، وإّما أن تكون متشائمًا، لك الخيار. كثيرون يبحثون 

عن السعادة إال أنها ال تأتي بالصدفة فهي اختيار ناتج عن قوة إرادة.
 العديد من األشخاص لديهم فكرة خاطئة عن  مفهوم السعادة الحقيقية إال أنه وبتغييرات بسيطة 

يمكنك أن تصبح شخصا آخر. بأشياء بسيطة أنت قادر على إضافة البهجة في حياتك مثل مشاهدة 
الطبيعة، السفر، التواصل مع األصدقاء أو العائلة وغيرها من األمور التي تسعدك. يمكنك اجتذاب الحظ 

والسعادة من خالل الخطوات التالية:

المرونة
خطوات أساسية نحو   السعادة
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تمتع بالطبيعة 
الخروج واالستمتاع بالطبيعة يحسن المزاج 

ويزيد من قدراتك على التركيز. ووجد أن هناك 
تدرجات في الطبيعة بألوانها المختلفة تشبه 

تلك الموجودة في الدماغ وهي مرتبطة 
باالسترخاء، لذا يمكنك اختيار النباتات المنزلية 

حتى تساعدك على االسترخاء، وتحسين 
الهواء في المنزل. 

أعد تشكيل زوايا  المنزل 
ربما تشعر بأنك غير مرتاح 

وال تستطيع االسترخاء 
في المنزل، وهذا قد يرجع 

إلى   ديكور المنزل، ربما 
قد حان الوقت لتغيير 

أثاث المنزل. األمر قد 
يكمن في الزوايا التي 
تضيف الكثير وتجعل  

الديكور أفضل ويضفي 
جواً من البهجة والراحة 

على المنزل.
 يمكنك اختيار األثاث 

الذي يعتمد على 
المنحنيات ألنها مريحة، 

مثال قم بوضع رفوف 
مستديرة، واختر طاولة 

غير تقليدية للقهوة، 
واعتمد االريكة ذات 
الشكل البيضاوي 

واجعل مساحات المنزل 
تبدو أكبر ومريحة أكثر. 

ا كسر الروتين 
التغييــر مهــم ومطلــوب وخصوصا إذا 

كان نحــو األفضــل، لكــن البعض قد 
يواجــه صعوبــة في ذلك، األمر بســيط 

لتتعــود على شــيء جديــد يجب عليك 
تكــرار  القيــام به مرات عديــدة، فالتكرار 

يخفــف مــن مقاومة التغيير حســبما 
أثبتــت نتائج بعــض األبحاث. ومنذ 

البدايــة اختر األشــياء التــي تحبها أنت 
وال تقلــد أحــدا. فعلى ســبيل المثال 

أضــف األلوان واألشــياء المفعمة 
بالحيــاة لروتينــك اليومي. 
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ابحث عن الضوء 
يمكنك إيجاد السعادة في مواقع مختلفة وبسيطة 

حتى في ضوء الشمس، الضوء يساهم في التخفيف 
من هرمون الميالتونين مما يجعلك أكثر يقظة وحيوية. 

وكشفت األبحاث أن األشخاص الذين يعملون في أماكن 
مشمسة يحظون بنوم جيد، ويكونون أكثر مرحا وفي 

حالة جسدية نشطة أكثر من األشخاص الذين يعملون 
في أماكن مغلقة. قم بتغيير ديكور منزلك بحيث تضع 

المرايا بشكل استراتيجي لجلب المزيد من الضوء، وزين 
الجدران برسومات لطيفة، واستخدم الستائر ذات األلوان 

الفاتحة حتى تدخل المزيد من الضوء إلى المنزل.

اهدي نفسك  الزهور 
قد يبدو غريبا أن تهدي لنفسك الزهور، الكثير من 

الناس ينسى نفسه مع أنها وسيلة بسيطة، إال انها  
تساعد على تعزيز المشاعر اإليجابية خصوصا الورد 

الطبيعي الذي تقوم بقطفه بنفسك. وهناك ما هو 
مفاجئ بخصوص الورد حيث أظهرت نتائج األبحاث 

أنها تحسن الذاكرة عند كبار السن. 

فاجئ   نفسك 
من األشــياء الصغيــرة التي تضيف 

الكثيــر، هي األشــياء غيــر المتوقعة أو 
المعتــادة، مثــال تزييــن رفوف الخزانة 

برســومات ونقــوش مبهجة أو اختيار 
مالبــس ذات ألوان مشــرقة تجعلك 
أســعد. ال تخــف األلوان والخروج عن 

المألــوف حتــى تكســر الملل. وتذكر 
أنه إذا أســعدت نفســك فســوف تسعد 

من حولك.

احرص على تنظيم المكان 
عندمــا يكــون المــكان المحيــط بنــا مرتبــا نشــعر بالراحــة، ويكــون مزاجنــا جيدا، وهذا ال يعنــي التخلص من األشــياء التي لم نعد 

نحتاجهــا  بــل التنظيــم والترتيــب يؤثــر علــى الالوعــي فــي الدمــاغ مما يجعله في حالة ســكينة.  وأشــارت الدراســات إلى أن  الفوضى 
وقلــة التنظيــم يســببان الشــعور بالضعــف واالكتئــاب.  التنظيــم يمنحــك االنســجام مــع البيئــة المحيطة بك والحيويــة المطلوبة 

لتســتثمر جهــودك فــي اإلنجــاز. حافــظ علــى ترتيــب منزلــك واغســل األطباق قبل النــوم ورتب خزانتــك بطريقة مبتكــرة بحيث تجعل 
بيتــك مكانــا مريحا بالنســبة لك. 
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أزياء

رؤية عصرية في عالم األزياء الراقية 
مجموعة Mimo لروبير أبي نادر

  الخروج عن المألوف والقدرة على االبتكار والتميّز بمهارات استثنائية   
من عادات تصميم األزياء الراقية أعراف يتقنها المصمم العالمي روبير 

أبي نادر   فيبدع في دمج األلوان وابتكار التصاميم الخالقة و اختيار ما 
يناسبها من أقمشة.
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للمرة األولى في تاريخ 
مسيرته، يفتح المصمم 

العالمي روبير أبي نادر 
آفاقا جديدة ويحط رحاله 
في العاصمة اإليطالية 

روما ليكشف الستار عن  
مجموعة Mimo لألزياء 

الراقية )هوت كوتور( 
لموسم خريف وشتاء 

2018 – 2019، حيث 
غير من الصورة النمطية 

للموسم الدافئ، 
من خالل رسم األلوان 

المشرقة مالمح موسم 
َفِرح بإشراقة اللون 

الزهري، واألبيض، واألزرق 
المائي، فضاًل عن قّوة 
اللون األحمر، وإطاللة 

األسود سيد األلوان، 
ودفء الزيتي، وإشراقة 

الذهبي. كل فستان 
يتميز بقصاته المعقدة 

والمشغولة بحرفية 
كبيرة.
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موضة

         عندما نتكلّم عن أزياء دولتشي آند غابانا فهذا يعني أيضًا أّن الكسسوارات الشعر حضورًا بارزًا 
ومرافقًا لمعظم األزياء، وهذا ما أّكدته لنا هذه المجموعة التي قّدمت موضة اكسسوار الشعر الضخم 

والعالي، أي الذي يأتي وكأنه تاج مزيّن باكسسوارات .
 وراء كّل عرض لدار دولتشي آند غابانا، هناك رسالة معيّنة ذات قيمة معنوية كبيرة. هذا ما عّودتنا 

عليه، ولربيع وصيف 2019، الرسالة واضحة: كّل النساء مهما كان عمرهّن، وزنهّن، شكل جسمهّن، 
لديهن الحّق بأن يرتدين المالبس الرائجة وآخر الصيحات وأن يتألقن بإطالالتهن. إنّها رسالة قوية تكسر 

سيطرة عارضات األزياء على العروض، وتظهر المرأة بمختلف أشكالها. ولتعزيز تأثير هذه الرسالة، 
استعانت الدار بأبرز الوجوه والمشاهير مثل مونيكا بيلوتشي وكارال بروني وايزابيال روسيليني. وقد 

ساروا على الممشى عارضين أزياء الدار، ولكن في الوقت نفسه مؤكدين على الرسالة والرغبة في 
أن تكون كّل امرأة فخورة بنفسها.

  األناقة للجميع 
رسالة دولتشي غابانا لربيع وصيف 2019
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  األناقة للجميع 
رسالة دولتشي غابانا لربيع وصيف 2019

أدخلي  لمسة الريترو
أزياء شانيل للمرأة العصرية          

           قّدمت دار شانيل مجموعة واسعة من األزياء المبتكرة ذات الطابع العصري الممزوج 
بلمسة من الكالسيكية والريترو لموسم ربيع/ صيف 2019. إذ اختارت الدار قماش التويد 

الذي طالما اعتمدت عليه عبر تاريخها، لكن مع التركيز على التقليمات ومزج األلوان 
الكالسيكية لتقّدم للمرأة العصرية إطاللة ساحرة تتناسب مع مختلف المناسبات. 

أدرك كارل الغرفيلد سر نجاح شانيل، وبدال من ابتكار أزياء جديدة ومختلفة كليًا في كل 
موسم، قدم تصاميم أزياء يعشقها الجميع لكن بقالب جديد يالئم النمط الشائع في كل 

موسم.
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موضة خريف وشتاء 2018
من WEILL جوهرة األناقة الباريسية ستايل

             تقترح ماتيلد كاستيلو برانكو لمجموعتها األولى في Weill، دار األزياء الباريسية، خزانة أزياء تصّور 24 ساعة 
من حياة سيّدة باريسية. إنها مجموعة أزياء عصرية ومتعددة االستخدامات، وتتألف من قطع تمتاز بسهولة مزجها 

ومطابقتها مع الحرص والتأكيد على عدم ارتكاب األخطاء في الذوق الرفيع. أما جوهر هذه المجموعة فهو 
مفهوم أكيد عن األناقة الباريسية، جرعة خفيفة من الرقي والعفوية. خالل النهار، تتّجه المكّونات نحو زخارف 

غير متوقعة، مثاًل عندما يترافق رداء )cape( بمربعات كبيرة مع بنطلون بمربّعات أمير ويلز )Prince of Wales( أو 
عندما يعتمد حرير مع طبعات تصاميم القصب مستوحاة من كراسي مقهى باريسي.

 تظهر لمسات من الدينيم في كل مكان: على معطف )trench coat( مع أزرار متنوعة تحمل عالمة العربة 
الخاصة بدار Weill، على جاكيت قصيرة مع ياقة على شكل ربطة فراشة )bow(، أو على تنورة مع أهداب في 

طيّات )flounced( وجاكيت Perfecto التي أُعيد ابتكارها. 
من وحي فصل الشتاء، أعيد النظر في الجاكيتات والمعاطف وتمتعت بمكانة بارزة في حين يمكن لمعطف 

ذكي باللون البني الفاتح )camel( أن يغيّر طابعه وفقًا للطريقة التي يتم فيها ربط الحزام. عبر المجموعة، 
تتراجع تدريجيًا ظالل األلوان الشتائية النموذجية من الرمادي، البني واألسود مع تقديم درجات أكثر حيوية وكأنها 

تعلن عن قدوم فصل الربيع.
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حقائب مميّزة من روبيرتو كافالي إكسسوارات

ترفع دار روبيرتو كافالي الستار على تشكيلة مذهلة من 
الحقائب التي تضمن لك إطاللًة تخطف األضواء. تكتنف 

مجموعة خريف وشتاء 2018 حقائب بمختلف األشكال، 
واألحجام، والقوامات واأللوان لتالئم كافة المناسبات. 
فسواء كنت تبحثين عن حقيبة عملية مثالية للحياة 

اليومية، أو حقيبة مميزة لإلطاللة المسائية، كوني أكيدًة 
أنّك ستجدين ما يرضي ذوقك في أحدث تشكيلة حقائب 

لعالمة روبيرتو كافالي.

مجموعة Santoni لخريف/شتاء 2019-2018

تُسلّط مجموعة Santoni لموسم خريف/شتاء 2018-2019 الضوء على األنوثة 
العاقلة والمطلقة وتُشّدد على القيم التي لطالما تميّزت بها روح الدار. أثمر الحّس 

الفني ومراعاة التفاصيل واختيار المواد الثمينة في ابتكار تصاميم مرهفة وراقية، 
تاُلئم لحظات ومناسبات مختلفة وتتّسم بأناقة ال يُعلى عليها.

عنوان المجموعة هو المواد الثمينة والشغل اليدوي الدقيق. اكتسى جلد العجل 
المطلي بتقنية »سفوماتو« وجلد المهر وجلد التمساح وجلد العجل الناعم بباليت 

من األلوان الحيادية أو الطبيعية، كاألسود والبيج والبني والذهبي، مع لمسات آسرة 
من األحمر، كي يكسب اللون بُعداً ثالثيًا يزيد التصاميم رونقًا وجمااًل.

 ”Salvatore Ferragamo“ 
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إطاللة خريفية خاطفة لألنظار من نمشي

ألوان مغايرة، ونظرة خاطفة إلى عصر 
الفضاء ولمسة من األناقة العملية - 
وجهة األزياء المفضلة لديك، نمشي 

تكشف عن ثالثة اتجاهات أساسية لهذا 
الموسم. مزيج مثالي من األزياء الراقية 

واألناقة العصرية من خالل صيحات خريف 
2018 التي تكشف عن مجموعة رائعة 
من المالبس، وتعدك بمنحك ما يرضي 

ذوقك أينما ذهبت.

Fendi IShine Gradient Edition

تحافظ ساعة Fendi IShine Gradient Edition على 
المواصفات المميزة لهذه المجموعة األيقونية: فآلية 
األحجار الدّوارة المسّجلة ببراءة اختراع تسمح بالكشف 

عن مجموعة جديدة من األحجار شبه الكريمة على 
المينا، من خالل إدارة التاج عند الساعة الثالثة. كما 
تعمل ثالثة تشكيالت من األحجار الكريمة على 

إضاءة المينا وفقًا الختيار من يرتديها: 12 
حجر زبرجد أبيض أو 12 حجر زبرجد تتدرّج بين 

الزهري واألحمر أو 12 حجر سبينل أسود.

 ”Salvatore Ferragamo“ 
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أطفال

مع حلول موسم الشتاء، أطلقت ماكس فاشون، العالمة الرائدة في مجال األزياء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تشكيالتها لشتاء وخريف 2018 وفق تصاميم أنيقة 
عالية الجودة. وتمنح ماكس فاشون عمالئها فرصة استكشاف تشكيالتها الجديدة والتي تضم ثالث مجموعات رئيسية وهي: »كونتري هيرتج« و»إن تو ذا وودز« و»شيك إن ذا ستي«. 

وتتميز كل تشكيلة بمجموعة واسعة ومتنوعة من األلوان المذهلة والجذابة واألقمشة األنيقة والفخمة التي تناسب جميع الفئات العمرية. وتقدم التشكيالت الجديدة بدالت 
وفساتين مزخرفة أنيقة إلطاللة متميزة والعديد من المالبس المخططة والمربعة. وتضم تصاميم بألوان مختلفة منها ماهو مشرق ومذهل أو رمادي متعدد الطبقات.

»ماكس فاشون«
 تعلن عن تشكيالتها لشتاء وخريف 2018
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أعّدت لك عالمة بيرلوتي مجموعة مميّزة تستقبل بها موسم الشتاء بأناقة، 
وإذا بها تسدل الستار على تشكيلة مذهلة تطغى عليها درجات ناعمة من 

اللون الكاميل والبيج والبنّي الباهت والبنّي الرمادي، وتبرز بتصاميم ملفتة 
لألنظار بتدرّجات اللون البنّي. 

تطغى اإلطالالت األحادية اللون على المجموعة ويتخلّلها تنسيق مترف 
للقطع. أّما البدلة المفّصلة والمصنوعة من صوف األلبكة فتتزيّن بتفاصيل 

مخملية سوداء حول الياقة. عالوة على ذلك، تضم المجموعة بدلة من 
الحرير اللّماع تّم تنسيقها مع قميص رسمي رقيق بلون ناعم. والملفت 

أنه تّم استخدام اللون البنّي في كامل المجموعة، إذ ظهر في أجزاء على 
معاطف الباركا، والمعاطف المصنوعة من صوف الخروف، والجاكيتات 

الجلدية والسترات المنفوخة وغيرها الكثير. 

  ألوان خريفية دافئة من بيرلوتي 

من وحي رموز التصميم لتشكيلة »مون بالن 1858«، يقدم الطراز الجديد من ساميت تعبيرات عديدة للتصميم، من األناقة 
الكالسيكية لتشكيلة 1858 واللمسات العتيقة لساعة »ساميت«، إلى الطاقة الحيوية وأساليب اللياقة الُمصممة لقمة األداء 

والنشاط البدني. وتأتي العلبة بمجموعة مختلفة من اللمسات النهائية - الفوالذ األسود بالكربون األلماسي، والفوالذ الصلب، 
                                                                                                                                                                            والفوالذ ثنائي اللون والتيتانيوم فئة 2 - ويمكن جمعها   

                                                                                                                                                                                       مع 11 خيارًا مختلفًا من األساور القابلة للتبديل، بما 
                                                                                                                                                                                                 في ذلك جلد العجل، والفوالذ المثّقب، والمطاط 

                                                                                                                                                                                                     الرياضي والنايلون، البتكار ما يزيد عن 70000
                                                                                                                                                                                                         إ طاللة فردية عبر تشكيلة ساميت 2. 

ُكن في الطليعة مع »ساميت 2 مون بالن« 

يحتاج الرجل العصري إلى برنامج عناية مخّصص لبشرته 
للمحافظة على نضارتها وتجديد شبابها. لهذا السبب، اخترنا له 

أفضل مستحضرات العناية التي تساعده على تدليل نفسه.

Bleu de Chanel after shaving
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 Ralph تحتفي هذه المجموعة بمرور خمسين عامًا على طرح أول مجموعة أزياء رجالة لعالمة
Lauren عام 1968. تتألّف المجموعة من 83 قطعة وتشمل تصاميم من ثالث عالمات شهيرة 

Ralph Lauren Purple Labelو Polo Ralph Lauren وهي Ralph Lauren تنضوي تحت راية
وRRL، والملفت أّن هذه أول مجموعة كبسولية حصرية من Ralph Lauren تشمل العالمات 

 Ralph الثالث. تتنّوع التصاميم بين أزياء جاهزة وأكسسوارات وأحذية، وتستمّد الوحي من أرشيف
Lauren الغني على مرّ السنوات الخمسين األخيرة.

RALPH LAUREN مجموعة حصرية من

Bleu de Chanel after shaving

عطر يُسافر بك إلى المستقبل
وتحديدًا إلى فلورنسا عام 2127

 UOMO Salvatore عطر
Ferragamo  Signature

BAUMATIC. الساعة التي تناسبكم 
من بوم إيه مرسييه

واكب صيحات الموضة هذا الموسم مع تشكيلة »ستيف مادن« التي تقدم أجمل 
تصاميم األحذية الرجالية الجديدة لموسم خريف وشتاء 2018. تالئم المجموعة المتنوعة 
أسلوب وذوق كل فرد في جميع المناسبات. حيث تبرز األحذية الرسمية بقوة هذا الموسم 
مع لمسة من التجدد تجمع ما بين األحذية الفاخرة واألحذية غير الرسمية. وتأتي التفاصيل 

الراقية من الجلد والخامات لتالئم سراويل الجينز مثلما تالئم السترة الرياضية إلطاللة 
أنيقة غير رسمية. كما وتبرز صيحة األحذية التي تحمل نكهًة عصرية بقوة حيث تتميز 

بمزيج من المواد واأللوان المتناقضة لتضفي إطاللة جديدة ومتميزة. 

تصاميم تالئم الرجل العصري من 
»ستيف مادن« إن ساعة كليفتون بوماتيك هي أول ساعة من بوم إيه مرسييه مزّودة 

بنظام الحركة الميكانيكي Baumatic المصّمم بالكامل في الدار 
ويضّم موادًا جديدة ومفاهيم مبتكرة. أداء ساعة كليفتون بوماتيك أقوى 

وأطول. بفضل تعزيز وحدتها األسطوانيّة وميزانها وآلية الرّقاص اللولبي 
فيها، تتمتّع هذه الساعة باحتياطي طاقة يدوم لمّدة خمسة أيام أي ما 
يساوي 120 ساعة.   هل هاتفكم الخلوّي محمّي بغطاء ُممغنَط؟ هل 

حقيبة لوازمكم الرياضية مزّودة بمشبك ُممغنَط؟ ال حاجة أبدًا لتغيير أي 
شيء. بفضل اعتماد السيليكون وعناصر غير مغنطيسيّة حديديّة على 

جزأَين حّساَسين من نظام حركتها - الجهاز الضابط ونظام الموازنة 
– تتمتّع ساعة كليفتون بوماتيك بمقاومة للحقول المغنطيسيّة 

تساوي 25 ضعف المعيار الحالي. كّل ذلك يتيح لكم إجراء مكالماتكم 
الهاتفية بكّل راحة وممارسة رياضاتكم المفّضلة بكل طمأنينة.

53 Jamila/ November 2018احلياة جميلة.. معًا



  حوار حنان الغزواني 

احتفلت دار »مون بالن« الدولية الراقية بافتتاح متجرها الخامس في الدوحة في قطر مول، الوجهة الفاخرة للتسّوق لتجسد سعي 
»مون بالن« الدائم وراء االبتكارات الهادفة والجمالية. وقد تم ذلك بحضور جوليان رينارد، نائب رئيس المبيعات في »مون بالن«، 

والسيد عون زريقات، مدير العمليات في شركة »علي بن علي لكجوري« )Ali Bin Ali Luxury(. ورئيس »مون بالن« الشرق 
األوسط والهند وإفريقيا، فرانك جوهيل، وعدد من العمالء من كبار الشخصيات وأصدقاء الدار الذين استمتعوا بحفل االفتتاح وإطالق 

تشكيلة 1858. 
وبهذه المناسبة قال عون زريقات، مدير العمليات في شركة  علي بن علي لكجوري: »يسرنا افتتاح أبواب هذا المتجر االستثنائي 

الجديد، وتعزيز حضور »مون بالن« في قطر. إننا نقّدر بشكل كبير شراكتنا طويلة األمد مع الدار، ونثق في نجاحها المستمر في السوق 
القطري  بفضل عمالئنا األوفياء والمميزين«.. ولمعرفة جديد مون بالن التقت »جميلة« بجوليان رينارد وكان لنا معه الحوار التالي:

تسوق

بالتعاون مع علي بن علي »لكجوري «                       

»مون بالن« تحتفل بافتتاح متجرها في  قطر مول
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 ما الذي يميز تصميم البوتيك؟
يعــزز البوتيــك الجديد من تجربة التســوق 

الفاخــرة فــي قطر، كما يجســد الوجه 
الحقيقــي للفخامــة فــي أجواء مريحة 

مــن خــال مفهوم Neo2 الــذي تنتهجه 
الماركــة حاليــا في مختلــف أنحاء العالم. 

تســعى »مون بــان« دائمًا لارتقاء 
بتجربــة التســوق لعمائها، ويســتعرض 

تصميــم متجرنــا الجديد تشــكياتنا 
الشــاملة من المنتجات بأســلوب ال 

مثيــل لــه، حيث يدعــو عماءنا لاندماج 
فــي رحلة استكشــافية مميــزة نحو عالم 

مون بان«.
بإدارة شركة »علي بن علي لكجوري«، 

الذي تربطنا بهم شراكة طويلة 
عنوانها التميز والنجاح لفترة تتجاوز 22 

عاما تم تصميم المتجر على مساحة 
155 مترا مربعا من قبل المهندس 
المعماري الفرنسي نوي دوشافور-

لورانس ويزخر المتجر بجماليات 
خالصة ومتناسقة، يمتزج فيها األسود 
واألبيض والخشب إلطالة ولمسات 

عصرية. وتأتي المواد الراقية المنتقاة 
بعناية لُتبرز اإلرث الغني والعريق للدار 

من خال أدوات الكتابة، والساعات، 
والمنتجات الجلدية، وأكسسوارات 

الرجل، والمجوهرات. وتنبض صناعة 
الساعات بالحياة عبر استخدام النحاس 

البرونزي الامع، والجلد والخشب؛ 
والجلد األسود وخشب الجوز، مما 

يعكس خبرات الدار في ابتكار 
المنتجات الجلدية؛ بينما يستحضر 

الورنيش والمعادن الراقية روعة أدوات 
الكتابة والمجوهرات.

كيف تقيمون اإلقبال على منتجات 
مون بالن في قطر؟

العامة مستمرة في تطوير خط 
منتجاتها، ولقد حققنا نجاحا متميزا 

في قطر، فاليوم نشهد افتتاح الفرع 
الخامس مما يؤكد أهمية السوق 

القطري لمون بان.

ما هي أحدث إصداراتكم؟
 لمواكبة اهتمامات عشاق الساعات 
والمستكشفين العصريين، أطلقت 
»مون بان« مؤخراً تشكيلة 1858 

من الساعات المستوحاة من 

ساعات »مينرفا« المميزة واالحترافية 
لاستخدامات العسكرية والعمليات 

االستكشافية للجبال. وتضم التشكيلة 
ساعة 1858 أوتوماتيك، وساعة 1858 

أوتوماتيك كرونوغراف، وطراز 1858 
جيوسفير، وتجمع مواد مثل سبيكة 

البرونز الخاصة التي تتطور مع الوقت 
مع لمسات مبتكرة ومفيدة.

أيـن مـون بالن من  التقنيات 
القابلة لالرتداء ؟

مؤخرا كشفت مون بان عن » ساميت 
2« تنبع تسمية »ساميت 2« من 

طموحها لتكون رفيقًا قابًا لارتداء 
يحافظ على مكانة مرتديها في 

المقدمة دائمًا في جميع جوانب الحياة. 

وتعتبر هذه الساعة نموذجًا رقميًا جديداً 
لصناعة الساعات الراقية، والذي يجمع 

بعفوية إبداعية بين رموز التصميم 
السويسري للساعات التقليدية، والمواد 

الفاخرة، والتكنولوجيا الجديدة كليًا. 
وبإطاقها ألول مرة في العام 2017 
كساعة ذكية فاخرة ذات مظهر مميز 

بلمسات كاسيكية وعتيقة الطراز، 
تأتي النسخة األحدث من ساعة »مون 

بان« الذكية المميزة بتصميم مناسب 
للجنسين.

تعتبر »ساميت 2« أول ساعة ذكية 
فاخرة تضم شريحة »سنابدراغون 

وير 3100 من كوالكوم«، لتقديم 
أداء محّسن، ومستوى أفضل لعمر 

البطارية، وفترة زمنية أطول لمدة 
أسبوع بوضعية عرض الوقت فقط. 

وتعتمد على أحدث نظام تشغيل 
لألدوات القابلة لارتداء من جوجل، مع 

هواتف iOS و أندرويد الذكية.

لألكسسوارات  بالنسبة  جديدكم  مـا 
الجلدية ؟

نســعى إلــى التركيــز علــى خط حقائب 
األمتعــة األنيقــة والمتنوعــة بــأداء عال 

يتماشــى مع أنماط حياة عشــاق الســفر 
والمغامرة. 

وتأتي منتجات »مون بان« الجديدة 
 My4810# كليًا من حقائب األمتعة
بعجات لتجمع بين الذوق اإليطالي 

المتفرّد واآلليات الميكانيكية األلمانية 
والتكنولوجيا اليابانية فائقة األداء، 
لتقدم بذلك الحلول األكثر تطوراً 

وفعالية للسفر.
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   سندس سالمة 
 أصبحت العمليات التجميلية هوســا عند بعض الفئات من كال الجنســين، وهنا نتوقف عنــد تقنية تجميل الفك، التي 

أصبحت شــائعة، ومن أشــهر النجمات العربيات الالتي أجرين هذه العملية نادين نجيم. وقد تحولت عملية تعريض 
الفــك إلى واحدة من أبرز عمليــات التجميل على اإلطالق، نظرًا لما تعود به من نتائــج إيجابية على المظهر العام للرجال 

والنســاء على حد ســواء، وقد زاد اإلقبال على هذه العملية ال سيما بعد انتشــار الصور في وسائل التواصل االجتماعي 
والتي ســمحت للعديد من األشخاص بالحصول على أجمل اإلطالالت.

 وفــي هذا المقال ســنتناول كل ما تحتاجون معرفته عن عملية تعريــض الفك وما تحمله من مزايا ومخاطر. 

تجميل

أحدث اإلجراءات التجميلية وأكثرها طلبًا 

 »تقنية تكساس لتعريض الفك«
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كيف تتم عملية تعريض الفك؟
إذا كنت تعانين من مشاكل في الوجه ال سيما عدم 
القدرة على تحديد مالمحه، ينصح العديد من األطباء 
باللجوء إلى فكرة تعريض الفك السفلي من خالل 

العمل على تعريض زواياه عن طريق حقنه بما يعرف 
بـ»حقنة تكساس« والتي تشبه بشكل كبير حقن 

الفيلرز أو حشوات السيليكون الذي يساعد على 
تعريض الفك السفلي، ويعطي المريض فرصة تجربة 

الزوايا العريضة قبل اتخاذ قرار إجراء جراحة تحت البنج 
العام لتثبيت حشوات السيليكون، وبالتالي فهي 

واحدة من العمليات الثابتة التي يصبح من الصعب 
إزالتها.

ومن هنا تجدر االشارة إلى مضاعفات هذا اإلجراء، حيث 
يمكن حدوث بعض التورم واآلالم الخفيفة التي تزول 

بعد بضعة أيام مع احتمالية حدوث كدمات مؤقتة. 
ولذلك يشدد األطباء على ضرورة االلتزام بالنصائح التي 

يعطيها الطبيب لتفادي تفاقم المضاعفات.
 V Line تعــد تقنيــة تكســاس والمعروفــة أيضــًا باســم

مــن أحــدث التقنيــات المتطــورة بهــدف تعريــض منطقة 
الفــك الســفلي وإبــراز الذقــن للحصــول على وجه 

متناســق مــع مالمــح الوجــه بشــكل عــام للتغلب على 
مشــاكل ضمــور األصداغ والذقن.

خطوات »تقنية تكساس« 
فــي البدايــة يقــوم الطبيــب بتحديــد المواقع 
التــي ســيتم حقنهــا والجرعــة التــي يحتاجها 
المريــض والتــي تختلــف مــن حالــة إلى أخرى.

 يتــم التخديــر الموضعــي قبل حقن تكســاس 
باســتخدام  أحد كريمــات التخدير.

 يجــب االنتظــار لفتــرة مــا بيــن 10: 20 دقيقــة 
تقريبــًا حتــى يأخــذ كريــم التخديــر مفعوله.

 يتــم حقــن إبــر تكســاس فــي النقــاط التي 
قــام الطبيــب بتحديدهــا ســابقًا، عــادة ما يتم 
الحقــن فــي خطــي جوانــب الفك )الصدغ( 
حيــث أن مــلء تلــك المناطــق بمــادة الفيلــر يمنح 
الوجــه االســتدارة، وبالتالــي يبــدو الفك وجوانب 

الوجــه أعرض نســبيًا.
يعتبــر حقــن عضــالت الفــك الخطــوة األخيرة في 

عملية تكســاس.

1

2
3
4
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          مخاطر  »تقنية  تكساس«:
 احتمال تعرض المريض 

للحساسية.
 تغير لون البشرة في المواضع 
التي تم حقنها حيث تكون مائلة 

قلياًل إلى األزرق.
 احتمال التهاب الجلد في األماكن 

التي تعرضت للحقن.
  ظهور بعض الكدمات والتورمات في 

مواضع الحقن لفترة مؤقتة.
  موت خاليا الجلد، وتلك حالة نادرة 

تحدث عادة بسبب األخطاء الطبية.

 نتائــج إبــرة تكســاس فعالــة 
وسريعة.

 مــن النــادر حــدوث أي تشــوهات 
دائمــة جــراء عمليــة الحقــن علــى أن 
يشــرف علــى اإلجــراء طبيــب ذو خبرة 

ومهارة.
 بالرغــم مــن كونهــا إجــراء مؤقتا 

إال أن نتائجهــا تــدوم لفتــرات 
أطول نســبيًا.

مزايا »تقنية تكساس«:
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  حوار- حنان الغزواني
تحرص كل سيدة على االعتناء بجمالها، والحصول على بشرة نضرة مليئة بالحيوية، وخالية من العيوب، وجسم 
متناسق بعيدا عن شبح السمنة، لذلك قد تلجأ الكثيرات إلى عمليات التجميل بأنواعها. في حوار خاص لـ جميلة 

مع د. أروى عليان اختصاصية في األمراض الجلدية والليزر في مجموعة الوحدة الطبي، حاولنا اكتشاف أسرار بعض 
اإلجراءات التجميلية من أجل الحصول على إطاللة مميزة وخالية من العيوب. 

ماهي أكثر العمليات التجميلية 
التي تقبل عليها النساء؟

اإلقبال على العمليات التجميلية 
مرتبط بالفئة العمرية، فالشابات 

تقبلن على عالج حب الشباب 
والتصبغات، حقن البوتكس لتحسين 
والتخفيف من التجاعيد، حقن البالزما 
إلعطاء النضارة للوجه، عالج تساقط 

الشعر، حقن الفيلر لتكبير الشفاه 
وملء الخدود، تعديل األنف والليزر 

إلزالة الشعر، باإلضافة إلى عمليات 
جراحة األنف وعمل الغمازة. أما 

النساء في سن 35 سنة فيقبلن 
على التقشير الكيماوي إلزالة الكلف 
والتصبغات، عمليات إزالة الترهالت 
والدهون وخاصة الميزوثيرابي التي 
تعتبر األفضل للتخلص من الخاليا 

الدهنية كّمًا وحجمًا، حقن البوتوكس 
والفيلر باإلضافة إلى البالزما.

أما أكثر العمليات في أوساط كبار 
السن: جراحة شد الوجه والرقبة، حقن 

الفيلر وتقنية الهايفو HIFU للترهالت 

وشد الوجه، حيث تحفز الموجات 
فوق الصوتية عالية الكثافة توليد 

الكوالجين من دون ألم.

ماهي التقنيات الحديثة التي 
تعملون بها في مجال التجميل؟

الليزرات المعروفة إلزالة الشعر 
)الكسانريت واالندياغ( Co2 وليزر 
التقشير لعالج الندبات والتجاعيد 

 Q switch الناعمة فراكشنال وليزر

للتصبغات، تقنية الهايفو التي تعتمد 
على األمواج فوق الصوتية المكثفة 
التي تعمل على شد الجلد وتحسن 

الترهالت.

ما هو السن المناسب للخضوع 
التجميل؟ لعمليات 

يعتمد ذلك على نوع العملية فعلى 
سبيل المثال عمليات تجميل األنف 

ننتظر حتى إتمام 18 سنة، وشد 
البطن يفضل بعد الحمل ويبقى نوع 
العملية وطبيعة الجسم المؤشر الذي 

يحدد ذلك.

ما هو الفيلر األكثر شعبية الذي 
المركز؟ في  تعتمدونه 

هناك عدة أنواع من الفيلر، منها 
الدائم ومنها المؤقت، ويعتبر حمض 
الهيالورونيك أكثرها استخداما وأمانا، 

حيث يتم حقن البشرة به لتحتفظ 
بشبابها الدائم، ويمكن إزالته في أي 

وقت بعد حقنه. تقنية الهايفو لرفع وشد البشرة المترهلة

تقنيات التجميل األكثر رواجا 

د.أروى عليان:  يجب استشارة أخصائي بشرة قبل أي عملية تجميل!

حوار
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ما هي الخطوات األساسية للعناية بالبشرة؟
العناية بالبشرة وحمايتها من عوامل 

الجو، النوم جيداً، االبتعاد عن التدخين 
وأشعة الشمس الحارقة، االهتمام 

بتنظيفها من فترة ألخرى مع تخصيص 
غسول مالئم لنوعيتها.

وال ننسى كريم الوقاية )الواقي 
الشمسي( الذي يعتبر من أهم 

المستحضرات األساسية التي يجب 
أن تصاحب كل سيدة. باإلضافة إلى 

نظام الغذاء الصحي ومزاولة التمارين 
الرياضية وشرب كميات وفيرة من 

المياه.

ما أحدث ما تم التوصل إليه في 
جراحات السمنة والتخسيس؟

تتنوع جراحات السمنة ما بين تحويل 
مسار المعدة إلى عملية بالون المعدة 

إلى تكميم المعدة، يتم استئصال 
قسم كبير من المعدة، حيث يشعر 

المريض بالشبع بسرعة بعد ذلك، ومن 
أحدث الطرق نذكر قص المعدة عن 

طريق منظار المعدة »المرن« دون شق 
جراحي؛ الذي يدخل من الفم، بداًل من 
جراحة المناظير، والتي تتم من خالل 

فتحات صغيرة في جدار البطن. باإلضافة 
لجراحة تدبيس المعدة لتصغيرها.

ما مدى خطورة هذه العمليات؟
مثل كل العمليات الكبرى هناك 

مخاطر التخدير العام، احتمال حدوث 
تليف لبعض أجزاء المعدة، والبعض 
ال يتحمل مضاعفات بالون المعدة، 

إضافة إلى ترهل الجلد إثر فقدان الوزن 
الشديد ونقص الفيتامينات والمعادن، 

مما يؤدي إلى فقر الدم وما يتبعه 
من شحوب في الجلد وتكسر األظافر 

وتساقط الشعر. وفي كل األحوال 
يجب إجراء العمليات تحت إشراف طبي 

متخصص في مراكز متخصصة.

متى يجب للطبيب الجراح رفض إجراء 
عملية تجميلية  ما؟ 

إذا رأى أن هناك مانعا طبيا يحول 
دون نجاح العمل الجراحي، أو أن 
النتيجة تكون أسوأ جماليا من 

الحالة الطبيعية، لذلك على كل 
امرأة استشارة أخصائي بشرة قبل أي 

تجميل. عملية 

نتائج العمليات التجميلية تكون 
ناجحة على البعض وغير موفقة على 

البعض لماذا؟
 هنالك عدة عوامل تساهم في اختالف 

النتائج المرجوة عند المريض، منها ما 
يتعلق بخبرة الطبيب ومؤهالته ومنها 

ما يرتبط بنوعية المواد المستخدمة 
أو اعتماد طرق تجميلية في غير محلها 

الصحيح، وهنالك نسبة بسيطة 
للتأثيرات الجانبية لإلجراء نفسه.

أين ترين مستقبل الطب التجميلي؟
يشهد الطب التجميلي تطورا سريعا 
سواء في اآلالت، المواد المستخدمة، 

أو األساليب واإلجراء، ولقد ازداد اإلقبال 
على العمليات التجميلية حتى في 

أوساط الرجال، في الطب ليس هناك 
حدود وال مستحيل.. لذلك تتنافس 

الشركات المختصة لتطوير مواد أقل 
خطورة وتكلفة لتطوير هذا المجال. 

ما هي النصيحة التي تقدمينها 
لقارئات »جميلة«؟

ننصح كل امرأة بعدم المبالغة في 
استخدام الطب التجميلي إلبراز جمالها، 

األمر الذي ينعكس سلبا على الشكل 
العام ويصبح أشبه بالتشويه، لذلك 

عليها أن تدرك متطلباتها، وتحدد أهدافها 
في أي إجراء تجميلي تنويه، كما ينبغي 

عليها التعامل مع طبيب ذي خبرة 
وكفاءة عالية حتى تكون النتائج مرضية 

وضمن الحدود الطبيعية.

الهيالورونيك  يعتبر  
الفيلير  انواع  أكثر 

وأمانًا استخدامًا 
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مكياج

  بيروت-  الريسا معصراني 
يمتاز خبير التجميل محمد حيفاوي بأســلوبه اإلبداعي، حيث يســتطيع 

تغييــر مالمح الوجه من دون أن يغير مــن معالمه الطبيعية ، فهناك وجوه 
تحتمل المكياج الصارخ وأخرى يناســبها المكياج الهادئ، ولكن بطبعه 

يحب الخروج عن المألــوف وتقديم مكياج صارخ في بعض األحيان، 
البشرة السمراء.  خصوًصا لصاحبات 

محمد حيفاوي..   يكشف أسرار  مكياج النجمات 
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مكياج الشتاء.. بعيد عن اللمعان
يصف حيفاوي موضة مكياج شتاء 2018 
-2019 بالبعيدة عن اللمعان واألقرب إلى 

ألوان »المات« مع موضة الرموش الكثيفة. 
كما تظهر صيحة أحمر الشفاه الثقيل 

والداكن مثل الخمري واألحمر، واستخدام 
البرونز بات دارجًا مع موضة مكياج شتاء 

.2019- 2018
وفي هذه المناسبة وّجه خبير التجميل محمد 
حيفاوي نصيحة لجميع النساء بأن يتعاملن 
مع المكياج والمستحضرات التجميلّية على 

أّن هدفها هو تجميل الوجه وليس العكس. 
كما نصحهّن بعدم نقل صيحة من أّي نجمة 

أو فنانة وتطبيقها على أنفسهّن. 
وأضاف »يمكنِك أن تذهبي بمكياجِك إلى 
أقصى مستويات الجنون مع الحفاظ على 

الجمال غير المؤذي للعين!«.
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حيفاوي يصف لـ »جميلة« تعاونه مع النجمة مايا دياب بالمميز، فمايا تربطه بها 
عالقة صداقة منذ أكثر من 16 عامًا، نجحا سويًا وكانت بجانبه في األوقات الحرجة 

التي مر بها، فال يمكن حصر عالقتهما ضمن إطار العمل فقط.
ويكمل حديثه عن تميزّ إطالالت مايا دياب فهي تتمتع بلوك خاص بها يميزها 
عن باقي الفنانات الموجودات على الساحة الفنية اليوم ألنها تتميز ببشرتها 

السمراء التي تعتبر من أصعب ألوان البشرة في عالم التجميل، اذ أي خطأ يمكن 
ان يجعل لون البشرة يميل إلى اللون األزرق، ويمكن القول اليوم إن مايا دياب 

أصبحت »موضة« وما زالت أيقونة الجمال.

- أصالة: لديها سر في وجهها يميزها عن غيرها.
- نجوى كرم: بعيدة عن المبالغة ومشرقة في كل إطالالتها ومحافظة على 

جمالها الشرقي.
- ميادة الحناوي: طفلة متواضعة »وكل شي بيلبقلها«.

- رزان مغربي: بمثابة أخت لديها ما يميزها عن غيرها.
- مادلين مطر: صديقة عزيزة، متألقة وجميلة في كل إطالالتها.

حيفاوي يحب التعامل مع النجمة الذهبية نوال الزغبي، فهو من المعجبين 
بفنها وإطاللتها المتجددة دائما، أما عالميا فتلفته إطالالت بيونسيه وسيلين 

ديون.
يتمنى محمد أن يتمكن في الفترة القادمة من إنشاء أكاديمية خاصة 

للتجميل لتعليم أكبر عدد ممكن من الشباب الموهوبين طرق التجميل 
الخاصة به.

إبداعات على وجوه النجمات

صيحات جمالية مبتكرة
محمد حيفاوي، اسم سطع نجمه من 
خالل عمله في مجال التجميل، وأبدع 
في كيفية التعامل مع األلوان، ورسم 
تحفه الفنية على وجوه أهم نجمات 

الوطن العربي.
ويفضل العمل على البشرة الخمرية 
التي يعتبرها أكثر سحرا وجاذبية، ما 
يدفعه إلى نسج إبداعاته من خالل 
اعتماده على تدرجات األلوان التي 
يسعى خاللها إلى تسليط الضوء 

على بريق العيون وسحرها، ما يميزه 
بين خبراء التجميل الذين يغزون 

الساحة اليوم.

مكياج





إطاللة جمالية طبيعية 
 من عرض أزياء جيڤنشي لموسم ربيع وصيف 2019

في عرض أزياء جيڤنشي لموسم ربيع وصيف 2019، تألّقت 
العارضات ببشرة طبيعية ومشرقة. تعرّفي إلى مستحضرات 

جيڤنشي التي كلّلت هذه اإلطالله الساحره.
مكياج الوجه:

ضعي كريم أساس Teint Couture Balm Foundation في وسط 
وجهك وادمجي نحو ثنايا الوجه بواسطة أطراف أصابعك. طبقي 
على المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التغطية. إلخفاء الهاالت 

السوداء تحت العينين والعيوب الصغيرة التي تزعجك وإضاءة 
 Teint المناطق التي تريدينها، تحّكمي بالتغطية مع كونسيلر

Couture Embellishing Concealer وامنحي وجهك إشراقًة بخطوة 
واحدة. 

اضغطي وادمجي بواسطة أطراف أصابعك أو فرشاة صغيرة 
ناعمة حتى يندمج المستحضر مع البشرة وتتالشى الشوائب 

ويشع الوجه إشراقًا. عزّزي إضاءة وجهك بلمسة من بودرة 
 Mousseline Pastel بلون Prisme Visage Silky Face Powder Quartet

No.1تحت العينين، وعلى عظمتَي الخدين وبواسطة فرشاة 
Poudre Première Mat & Trans�  بودرة كبيرة، مرّري بودرة التثبيت
lucent�finish Loose Powder على منطقة األنف والذقن والجبين 

للتخفيف من اللمعان. 
مكياج العيون: 

 No. بلون Prisme Quatuor ضعي كميًة قليلًة من ظالل العيون
Delicate 9 على ثنية العين باستخدام فرشاة مزج ناعمة. امزجيها 
على طول خط الرموش السفلي باستخدام فرشاة مزج صغيرة. 

 No.1 Top Coat Blanc بلون Ombre Couture استخدمي ظّل العيون
Satin على وسط الجفن بواسطة إصبعك. واستعملي مسكارا 

.No. 1 Black Organza بلون Noir Couture Volume

مكياج الحواجب: 
استخدمي Mister Brow Filler وEyebrow Couture Definer لملء 

الفراغات ومنح حاجبيك مظهرًا طبيعيًا. 
مكياج الخدود: 

 Teint Couture لتحصلي على إطاللة مشرقة، طبّقي هاياليتر
Radiant Drop 2�In�1 Highlighter على الخّدين، وجسر األنف وتقّوس 

الشفة. 
مكياج الشفاه: 

 No. 06 Carmin بلون Lip Liner حّددي شكل الشفتَْين باستخدام
No. 306 Rouge Stiletto بلون Le Rouge Mat ضعي .Escarpin

مكياج
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مستحضرات

باتت بودرة تثبيت المكياج 
المفّضلة لدى عّشاق عالمة لورا 

مرسييه متوّفرة بلون متوّهج، 
يزيد اإلطاللة رونقًا وبريقًا. طّورت 
 Translucent Loose لورا تركيبة

Setting Powder التي القت رواجًا 
كبيرًا وأشبعتها باألصباغ اللؤلئية 

لتثبيت المكياج حتّى 12 ساعة مع 
لمسة متوّهجة ونضرة.

 Guerlain من Orchidée Impériale

قام Peter Philips، المدير الفني لإلبداع والصورة 
لدى Dior Makeup، بتحقيق أمنية كّل امرأة من 

خالل جعلها جميلة بأسلوبها الخاص ومنحها 
الفرصة إلعادة ابتكار نفسها كلّما أرادت ذلك.

 Dolcissimo تركيبة جاهزة لكّل يوم، أحمر شفاه يرافقِك إلى كّل مكان: يتحّول
بإرهاف إلى لمسة نهائية مخمليّة كثيفة وخالية من اللمعيّة على الشفاه. ال 

نشهد أي تكتّل أو جفاف، وال حاجة للعناء مع هذه التركيبة االبتكاريّة.

Black Saffron عطر
يُعتبر الزعفران من أبهظ 
التوابل ثمنًا في العالم، 

ويُستخرج من الِسمات 
المجّففة لنبتة الزعفران التي 

سادت زراعتها منذ أكثر من 
3500 عام. نفحات العطر

النفحات العليا: بوملي، 
زعفران، حب العرعر

قلب العطر: بنفسج أسود، 
 cristal rose ،نفحات الجلد
النفحات األساسية: خشب 

أصفر، توت، فتيفر.

 Rituals كريمات صديقة للبيئة من
بما أّن األشهر الباردة أصبحت قاب قوسين أو 
أدنى، تكشف Rituals النقاَب عن مجموعة 
من المرّطبات والكريمات التي تضمن لك 

الحفاظ على نعومة البشرة وليونتها وإشراقها 
طوال الموسم. 

قام مركز أبحاث »جيرالن« بابتكار تركيبة 
ُمرهفة ومغذيّة تزّود البشرة باألحماض 

الدهنيّة التي تحتاجها. يتألّف مستحضر 
»إمبيريال أويل«  من 20 نوع زيت من 

القارات الخمسة، ويقّدم أفضل المكّونات 
النشطة من »جيرالن« 

إطاللة مشرقة من لورا مرسييه

 Dolce&Gabbana  بتركيبة جديدة من Dolcissimo
Midnight Wish

 بهجة األلوان بلمسة ديور 
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لرموش طبيعية 
 CLIMAX MASCARA

Nars من
نقّدم لك ابتكارًا رائدًا في مجال 

المسكارا، يقّدم لك حجمًا فائقًا ويرفع 
رموشك بتركيبته الخفيفة. أروع ما في 

األمر أنّه بإمكانك تعزيز هذه المسكارا 
بدون أّي تكتّل أو تلطيخ، ما يمنح 

رموشك مظهرًا مرفوعًا وليونة رائعة. 

 Amo Ferragamo عطر
يستهدف عطر Amo Ferragamo الشابّة 

المتفائلة التي تتحلّى بالكثير من الشغف. 
تستهّل تركيبته نفحات الكشمش األسود 

وإكليل الجبل مع لمسة غير اعتياديّة من 
المرّ اإليطالي. أّما قلب العطر، فينبض 

بالفّل مع إشراقة خالصة المتّة والراوند. 
تكتمل التركيبة الزاهية مع مزيج خالصة 

الفانيليا البيضاء وخشب الصندل.

أحمر الشفاه من شانيل 
مع االنتقال إلى األلوان الداكنة 

والقريبة إلى األلوان الترابية، تعرفي 
على أحدث مجموعات أحمر الشفاه 

لدى شانيل بدرجاته المتنوعة والدافئة 
لفصل الشتاء.

إطاللة جمالية ومبتكرة  بتوقيع 
Giorgio Armani

 :Giorgio Arman قالت ليندا كانتيلو خبيرة المكياج العالميّة في دار
يتميّز هذا الموسم بمكياج العيون البارز مع التركيز على الوردّي الزاهي 

والمتجانس الذي نحصل عليه من خالل تطبيق ظالل العيون الجديد 
Eyes To Kill Stellar على شكل هالة خفيفة. هذا المستحضر غنّي 

بالجزيئات اللونيّة لكنّه مريح، كما أّن لونه يضفي إشراًقا على محيط 
العين ويُبرزها ضمن إطاللة المكياج األنيقة والعصرية هذه. 

 Dolce&Gabbana  بتركيبة جديدة من Dolcissimo
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  سندس سالمة - حنان الغزواني 
 البيض من األطعمة المثيرة للجدل، فالبعض يعتبره من األغذية المضرة التي يجب التقليل منها. إال أن هذه الفكرة قد تغيرت حيث 

أصبح   من األطعمة المفيدة  التي ينصح بتناولها، فهو يحتوي على نوع مفيد للصحة من السعرات الحرارية. 

تغذية

مصدر جيد للبروتين 
تحتوي البيضة على ستة غرامات من 

البروتين عالي الجودة، مما يعني أنه غني 
باألحماض األمينية التي يمكن أن تحصل 

عليها من اللحوم. البروتين هو األكثر 
)إشباعا( لجميع العناصر الغذائية. وتذكر 

أن حوالي نصف البروتين في الصفار، 
وليس فقط البياض. 

 
تشعرك بالشبع لفترة أطول 

أفضل فطور يمكنك تناوله هو البيض، 
ألنه يؤخر الشعور بالجوع لفترة أطول 

من الوجبات التي تعتمد على الحبوب 
مثل الفطائر والكعك. وأظهرت نتائج 

الدراسات أن األشخاص الذين يتناولون 
البيض يشعرون براحة أكبر وهرمونات 

الجوع لديهم أقل من األشخاص الذين 
تناولوا وجبة إفطار عادية.

 حماية العينين من األشعة الضارة 
البيض غني بما يسمى اللوتين، وهي 
صبغة صفراء تتركز في شبكية العين. 
اللوتين يساعد على حماية العين من 

الضمور البقعي- السبب الرئيسي 
لفقدان البصر. كما أنه يحمي من 

تلف »الضوء األزرق« اليومي المنبعث 
من الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية 

وأجهزة الكمبيوتر. والضوء األزرق يسبب 
السرطان والسمنة وأمراض العيون، 
واللوتين موجود في الصفار وليس 
البياض فقط، لذا من األفضل تناول 

البيضة كاملة. 

  المساعدة في تقوية العضالت
تبــدأ كتلــة العضــات بالترهل عند 
بلوغ ســن الثاثين، بنســبة تصل 

إلــى خمســة في المائــة، وتزداد كلما 

تقدمــت في العمــر، فقدان العضات 
يمكــن أن يجعلــك تشــعر بالضعف، 

ويخفــض القدرة علــى التحّمل. وفي 
النهايــة يعرضــك لخطر اإلصابة 

بالوهــن المدمر عنــد التقدم في 
الســن. والحل يكمن في ممارســة 
التماريــن الرياضيــة، وخاصة تمارين 

القــوة، البيــض  غنــي بنســبة عالية من  
البروتيــن  العالــي  الجــودة ويعمل 

علــى إصاح العضات بعــد التمرين 
ويســاعد في إعــادة بنائها.

مصدر للكوليسترول النافع 
لعقــود مــن الزمن، تــم اتهام البيض 

بأنــه يرفــع الكوليســترول ويزيد من خطر 
اإلصابــة بأمــراض القلب. إال أنــه قد تبين 

أن الكوليســترول الموجــود فــي البيض 
هــو من النــوع المفيد.

فوائد مذهلة للبيض 
يساعد على حماية العين من الضمور البقعي
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 المحليــات الصناعية : يمكن أن تفتح 
الشــهية مما يســبب في  زيادة الوزن. 

وهــذا يعنــي أن األطعمــة المحاة بســكر 
الحميــة تــؤدي بشــكل غير مباشــر إلى 

زيــادة الــوزن ال إلــى تخفيفه.

الدهون غير المشــبعة ، توجد في 
العديــد مــن األغذيــة المصنعــة مثل 

الكعــك والبســكويت والوجبات 
الســريعة ، تســاهم في زيادة  خطر 

اإلصابــة بأمــراض القلب. 

اللحوم المصنعة : مثل النقانق ، 
الســجق ، جميــع أنــواع اللحــوم المعبئــة 

والمجمــدة والمســبقة التحضيــر ، إذ 
يضــاف لهــذه اللحــوم المصنعــة مادة 

نتــرات الصوديــوم وهي مادة مســرطنة 
، يتــم اضافتهــا إلضفــاء اللــون األحمر 

والمظهــر الطازج.

الســكر : نســتهلك تقريبا حوالي  47 
ملعقــة صغيــرة مــن الســكر المضاف 
دون أن ننتبه  إلى مســتوى الســكر  

الموجــود  فــي بعــض األغذيــة مثل  
طماطــم الكيتشــاب المايونيــز وحبوب 

الســيريال التــي يُعتقــد أنهــا صحية.

األطعمة المقرمشة والمحمصة جداً: 
بما في ذلك البطاطس والخبز وغيرها 

من األغذية  التي ينبغي طهيها إلى أن 
تاخذ  اللون الذهبي بدال من البني القاتم 
عند القلي أو التحميص أو الخبز أو الشواء 
، ألان اإلفراط في طهيها قد يزيد من خطر 

اإلصابة بمرض السرطان. 

فيتامين ب6 يسهل عليك تذكر أحالمك
توصلت دراسة أسترالية أجريت في جامعة أديايد إلى أن تناول فيتامين )ب 6 ( قد يساعد 

األشخاص على تذكر أحامهم، ويساعدهم في التغلب على الكوابيس وبعض األمراض 
األخرى. واشارت الدراسة التي اجريت على اشخاص  تناولوا جرعات كبيرة تصل إلى 240 

ملليغرامًا من فيتامين )ب 6( قبل النوم. وأظهروا في نهاية الدراسة  تحسنا ملحوظا ،حيث  
استطاعوا تذكر محتوى أحامهم ، علما أنهم قبل تناول الفيتامين كانوا نادراً ما يتذكرون 

أحامهم. تفترض الدراسة أن فيتامين)ب 6(  يزيد من نشاط الدماغ أثناء النوم.

فواكه تساعد على التنفس بسهولة
تناول الكثير من الفواكه الحمراء واألرجوانية مثل التوت والعنب والكرز 

يساعد على الحفاظ على صحة جهاز التنفس. مركبات الفافونويد 
أو الفافونيدات الموجودة في هذه الفواكه  لها خصائص مضادة 

لألكسدة ولالتهابات تحمي من التلف الخلوي الناتج عن تلوث الهواء 
وتفيذ الجهاز المناعي .كما أن النظام الغني باألطعمة التي تحتوي 
على الفافونيدات يساهم في الوقاية من السرطان، وأمراض القلب 

الوعائية، واألمراض العصبية. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتضح بعد 
ما إذا كانت هذه المركبات هي بنفسها المسؤولة عن ذلك.

حمية البحر األبيض المتوسط
حمية البحر األبيض المتوسط تقلل من خطر االصابة 
بمتازمة التمثيل الغذائي واألمراض المختلفة، اتباع 

نظام غذائي غني بالسمك والفواكه والحبوب 
الكاملة وزيوت الزيتون  يساهم في نمو البكتيريا 
المفيدة  في األمعاء ويقلل من تواتر نزالت البرد 

واالنفلونزا بنسبة 53 %.

أطعمة ابتعد عنها !
 حاول تجاهل أو التخفيّف تمامًا من االغذية التالية في نظامك الغذائي اليومي: 
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   أمل كمال
يبدأ إدخال األطعمة الصلبة  إلى أمعاء األطفال منذ الشهر  السادس، حيث يتشكل ذوقهم في تفضيل أنواع معينة من الطعام دون 
غيرها في فترة الرضاعة، ويبدأ الطفل وقتها في التخلي عن الرضاعة تدريجيًا، عن طريق إعطائه وجبات خفيفة على مراحل، ولكن إذا 

كان لديك طفل صعب المراس في األكل، فسوف يتطلب األمر منك بعض الحيل والمجهود اإلضافي لتخطي تلك المرحلة.

يرفض  الطعامطفلك
اتبعي هذه الحيل وسترين النتيجة
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أسباب رفض الرضيع لألكل 

نصائح للتغلب على هذه المشكلة:
  خالل الفترة األولى من إدخال الطعام، يرفض بعض الرضع الطعام لصعوبة 
عملية المضغ، لذا تأكدي من أنه مهروس وناعم جًدا، وتدريجًيا يمكن جعله أكثر 

سماكة وكثافة.

  كوني صبورة مع طفلك إذا أردت أن تدخلي له صنفا جديدا من الطعام، 
فإذا رفضه كرري المحاولة معه حتى ولو لعشر مرات، فبعض األطفال يرفضون 

الطعام عدة مرات ثم بعد ذلك يتقبلونه.

  بداية من الشهر العاشر، يمكنك وضع عدد من األطعمة البسيطة أمامه 
ليمسكها، ويبدأ تناولها بمفرده، مثل قطع جزر مسلوقة أو قطع صغيرة من 

الموز.

  أضيفي اللبن سواء الطبيعي أو الصناعي للطعام، وبذلك يشعر بطعمه 
ويتشجع لتناول الطعام.

  قدمي الطعام لطفلك بشكل جذاب، كأن تقدميه في طبق مقسم، 
وضعي في كل قسم طعاما مغذيا ملونا أو مقطعا على هيئة أشكال ظريفة 

تلفت انتباهه. 

  احرصي على اتباع  روتين يومي للتغذية يتناسب مع نمط نوم طفلك خالل 
النهار، يشمل  ثالث وجبات رئيسية ووجبتين إلى ثالث وجبات خفيفة مغذية 

موزّعة على مدار اليوم.

 تجنبي إجبار طفلك على تناول كميات كبيرة من الطعام، ألّن معدة الطفل 
حجمها صغير جدًا وال يجوز مقارنتها بالشخص الكبير.

  استخدمي حياًل ذكية إلطعام طفلك المأكوالت المفيدة، فمثاًل إذا رفض 
نوعًا ما من الفاكهة أضيفي عليها بعض العسل، أو المربى، أو اللبن الزبادي، 

أو اصنعي منه عصيراً طازجاً.

  نمو األسنان اللبنية أو ما يعرف بـ التسنين، وقتها 
الطفل يرفض الطعام عمومًا.

  قد يرفض طفلك هذا الطعام ألنه ال يفضله، فربما 
يريد طعاما آخر، حاولي أن تفهي رغباته، وجددي له في 

األطعمة التي تقدمينها له.

  القسوة والعنف وإجبار الطفل على تناول وجبته، 
يجعل الطفل يفقد شهيته وقد يرفض من باب العند.

  تناول الطفل لبعض العصائر والحلويات قبل وجبته 
األساسية، يفقده اإلحساس بالجوع.

  التدليل الزائد، وعدم ترك الطفل يعتمد على نفسه 
في استخدام أدوات المائدة، أمر قد يزعجه.

  من أسباب ضعف شهية الطفل، تناوله المبالغ 
فيه للحليب.

  ســوء تنظيم أوقات وجبات الطعام أو عدم 
انتظــام أوقات الطعام يربك مزاج الطفل، وقد يؤدي 

إلى فقدان شهيته لألكل.

 عندما يرفض الطفل الطعام تســارعين إلى 
تقديم الخيــارات البديلة له، كتقديم المأكوالت ذات 
القيمة الغذائية المنخفضة. أو تتوســلين له ليتناول 

وجبة طعامــه أو ليكملها، كل ذلك يجعله يتالعب 
بك ألنه نجح في جذب اهتمامك، فتتصاعد المشــكلة 

نحو األسوأ.
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صحة

الوقاية خير من العالج 
كل ما يجب معرفته عن الزهايمر

   سندس سالمة 
 أخذ الزهايمر باإلنتشار حول العالم بصورة مخيفة حيث تشير أحدث اإلحصائيات إلى أن 1 من بين 14 شخصا فوق 

سن 65 يصابون بالخرف. ومن المرتقب أن يصل  عدد المصابين بهذا المرض  إلى  أكثر من مليون شخص بحلول 
عام 2030. وتختلف نسبة اإلصابة حسب العمر ، فبعد سن 65 تتضاعف نسبة اإلصابة بمرتين. وبعد سن الثمانين 

يتم تشخيص حالة من بين ستة أشخاص بالمرض.
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الفرق بين الزهايمر والخرف 
الخرف مرتبط بمجموعة من األعراض 

مثل فقدان الذاكرة، وصعوبة في 
الكالم واإلدراك. والذي يسبب هذه 

الحالة هو الزهايمر. 
أما الزهايمر فهو بسبب تراكم 

البروتينات في الدماغ ،مما يؤدي إلى 
تكون ما يسمى اللويحات وتشابكها 

داخل الدماغ وتتداخل وتؤثر على 
االرتباطات بين الخاليا العصبية وموتها 
الحقا ، وبالتالي فقدان أنسجة الدماغ. 
تراكم البروتينات في الدماغ  يتسبب 

كذلك في فقدان التواصل الكيميائي 
على مستوى  الدماغ. 

الكوليسترول المرتفع والزهايمر 
أظهرت نتائج دراسات أجرتها جامعة 

كامبردج أن الكوليسترول في األوعية 
الدموية يلعب دورا رئيسيا في اإلصابة 
بهذا المرض. وذلك ألن الدم يتخلص 
من المخلفات وينقل المواد المغذية 

إلى الدماغ، وكل ذلك يؤدي إلى خلل 
في الدورة الدموية. باإلضافة إلى أن 

الكوليسترول المرتفع يساهم في 
تضييق األوعية الدموية وبالتالي تلف 
الدماغ. ويجب معرفة أن ما هو مفيد 

لقلبك هو أيضا جيد لدماغك. ولكي 
يبقى الدماغ في حالة سليمة عليك 

بممارسة الرياضة واالبتعاد عن التدخين 
واتباع نظام غذائي صحي. 

التمارين الرياضية 
هناك دليل قاطع بأن ممارسة الرياضة 
وخصوصا في منتصف العمر تساهم 
بشكل كبير في التقليل من اإلصابة 

بالخرف. وفوائد ممارسة التمارين كثيرة 
فهي تساعدك على التحكم في وزنك 
وخفض الكوليسترول إضافة إلى تعزيز 

الدورة الدموية. وبالطبع كلما بدأت 
ممارسة الرياضة في سن مبكر كلما 

كان ذلك أفضل .وينصح بممارسة 
التمارين الخاصة بالقلب أي التي ترفع 

معدل نبضات القلب لمدة 150 دقيقة 
كل أسبوع، مثل المشي والسباحة. 

الصحة النفسية 
يمكن الوقاية من الزهايمر من خالل 
االهتمام بصحتك الذهنية والنفسية، 

ألن التوتر والقلق يؤديان إلى االكتئاب 
و يزيد من نسبة اإلصابة بالمرض 

بنسبة 50% ،فالكآبة تؤثر على الدماغ 
وجريان الدم، لذا إذا شعرت بالضيق 

ولفترة مستمرة عليك بمراجعة 
الطبيب. 

النوم 
أظهــرت نتائــج األبحــاث أن قلة 
النــوم علــى المــدى الطويل 

تســاهم فــي اإلصابــة بالزهايمر. 
خــالل النــوم يقــوم الدماغ بالدخول 

فــي وضــع اإلصــالح ويتخلص من 
الســموم، وبالتالــي يصبــح في 

أفضــل حاالتــه. وكلمــا كانت 
ســاعات نومك أقل كلما أثر ســلبا 

علــى اآلليــة التــي يعمــل بها الدماغ 
وأضعــف مراكــز اإلدراك، وبالتالي 
زيــادة خطــر اإلصابــة بالخرف. ولذا 

يجــب اخــذ القســط الكافي من 
النــوم والحصــول على االســترخاء 
المطلــوب. وهنــاك مشــكلة أخرى 
هــي أن تنــاول الحبــوب المهدئة 
التــي تســاعد علــى النــوم يمكن 

ان يزيــد مــن احتمــال اإلصابة 
بالمــرض أيضــا. ومــن الواجب أن 

ينتبــه األطبــاء لهــذه األدوية وإيجاد 
وســائل أفضل لمســاعدة المرضى 

علــى النوم. 

هل يمكن للشاي األخضر 
الوقاية من الزهايمر ؟

مازالــت األبحــاث التــي أجريت بهذا 
الشــأن قليلــة وفــي بداياتهــا، وتحت 

طــور التجربــة وهــي فــي الحقيقة 
بعيــدة عــن الواقــع، وال يمكن 

القــول بأنــه عــالج أو وســيلة للوقاية 
مــن الزهايمر.

قد  يصل  عدد المصابين 
بالزهايمر  إلى أكثر من 

مليون شخص بحلول 
عام 2030

الحياة االجتماعية الجيدة 
تقلل من خطر الزهايمر 

الحبوب المهدئة قد تزيد من 
احتمال اإلصابة بالمرض



   ترجمة: حنان الغزواني
الرياضة ليست مهمة فقط للعضالت، يمكنها أن تعزز كذلك المادة الرمادية في دماغك، لكن أيها األفضل واألنسب 

لتقوية وظائف الدماغ؟ لنكتشف ذلك. 
أثبتت األبحاث العلمية وجود صلة بين التمارين البدنية وتعزيز الرشاقة الذهنية، وأشارت األبحاث إلى تأثير األنشطة 

الرياضية بمختلف أنواعها على الدماغ بما في ذلك تقوية الذاكرة ثم إبطاء شيخوخة الدماغ، حيث تؤثر اليوجا 
وتمارين القوة على سبيل المثال وبشكل واضح على وظائف الدماغ.

أكدت أحدث دراسة تم نشرها في مجلة علم النفس المجهري األميركية أن النشاط البدني المنتظم لمدة 45 دقيقة 
بمعدل 3 إلى 5 مرات في األسبوع عامل أساسي ، حيث تساهم الرياضة بشكل كبير في تحسين  الحالة النفسية 

والصحة العقلية. سواء كنت ترغب في تحسين تركيزك أو تفكيرك اإلبداعي، عليك االلتزام بالتالي:

صحة

لتقوية الدماغ
الرياضة
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الجميع يدرك أن التمارين البدنية تساهم في تحسن الحالة النفسية 
والمزاجية، ربما بفضل ارتفاع األندروفين. )يعتبر هرمون األندروفين من أهم 

الهرمونات التي يفرزها الجسم عن طريق الغدة النخامية وخاليا الدماغ، حيث 
تقوم الغدة النخامية والدماغ بإفراز االندروفين في العديد من المواقف المختلفة، 

وهو يعتبر من أقوى المسكنات الطبيعية لأللم التي يفرزها الجسم(   ترتفع 
مستويات األندروفين في الجسم في مجرى الدم أثناء التمارين، ومن غير الواضح الكمية التي تصل إلى الدماغ.

ومع ذلك، يساهم الجري، اآليروبيك في زيادة الجزيئات أو المواد الكيميائية في الدماغ تسمى endocannabinoids، وهي إشارات 
ينتجها الدماغ لها تأثيرات تشبه نبتة الحشيش، وهذه المادة ال تنتج بكميات هائلة حتى ال يكون لها نفس مفعول المخدر، إال أنها تمنح 

اإلحساس بالراحة ، كما تخفف من األلم المرتبط بتعب التمارين المكثفة، وهذا قد يساعد على تفسير قدرة التمارين الرياضية على التغلب 
على االكتئاب. تؤكد الدراسات على أن تمارين اآليروبيك بمختلف انواعها قادرة على معالجة االكتئاب، لذلك ينصح األطباء بممارستها يوميا 

مدة 45 دقيقة، كما أن التمارين الجماعية جد مهمة للصحة العقلية.

التمارين البدنية تجعل الدماغ يعمل بشكل أفضل، هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن التمارين 
الرياضية المنتظمة يمكن أن تساعد في درء التراجع المعرفي لكبار السن، كما أشارت إحدى 

الدراسات إلى أن النساء اللواتي يحافظن على لياقتهن في منتصف العمر هن أقل عرضة بنسبة  
88% لإلصابة بالخرف مقارنة بالنساء الالتي ال يمارسن الرياضة لذلك ينصح بـ 40 دقيقة من 

تمارين القوة والكارديو 3 مرات في األسبوع.

الصحة العقلية
الرياضات الجماعية، ركوب الدراجات واآليروبيك

 من 30-60 دقيقة يوميا

يبطئ من شيخوخة الدماغ
40 دقيقة من تمارين القوة وكارديو 3 مرات في األسبوع

في الحركة بركة، نعم الحركة تنشط 
الذاكرة، تعتبر رياضة الجري من أهم 

األلعاب التي تقوي المخ، وتحث على 
زرع المادة الرمادية فيه. أشارت بعض 

الدراسات أنه إذا أردت أن تتعلم شيًئا ما 
مثل لغة جديدة، يجب أن تستمع 

إلى الكلمات أثناء ركوب 
الدراجة أو المشي، ألن ذلك 

سيعزز من قدرات االتصال 
في المنطقة المسؤولة عن 

، مَما يقوي عملية تدعيم الذاكرة في الدماغ 
أو ضعفها، على الرغم التذكر وتفادي فقدان الذاكرة 

من أن آلية عمل ذلك غير واضحة.  بشكل عام، اللياقة البدنية واالنتظام 
في األنشطة الرياضية مثل »اآليروبيك« على مدى أسابيع قد تساهم في 

 hippocampus زيادة حجم جزء من الدماغ يدعى الحصين أو قرن آمون
)المسؤول األول عن الذاكرة وتنظيم العواطف واالنفعاالت(، وقد وجد 

الباحثون لدى المسنين الذين قاموا بممارسة الرياضة لمدة عام، أن 
منطقة الحصين تجدد نموها وأنها قد توقفت عن التقلص، مما أدى إلى 
تقوية الذاكرة والتركيز، ويعتبر الحصين بنية مهمة في تكوين الذكريات 

وعملية تذكرها، تُظهر فحوصات الدماغ أن هذا الجزء من الدماغ يزداد 
حجمه مع ممارسة الرياضة، مما يعزز فكرة أن الرياضة قد تكون وسيلة 

قوية جًدا لتحسين الذاكرة.

هل تجد صعوبة في 
التركيز؟ الخبر السار 

هو أن التمارين الرياضية 
المكثفة يمكن أن تعزز 
من قدرتك على االنتباه 

والتركيز بعيدا عن أي 
مشتتات قد تعرقل 

تركيزك، وقد أظهرت 
الدراسات أن التمارين 

الرياضية مثل المشي أو الجري السريع تساهم في زيادة 
النشاط داخل أجزاء من الدماغ، تلك األجزاء المسؤولة 

عن الوصول إلى الصفاء الذهني، وبالتالي الخروج من 
ضجيج الحياة اليومية. يمكن أن يتحقق ذلك مباشرة 

بعد التمارين الرياضية، كما أنها تحسن من القدرة على 
االنتباه والتركيز أو ما يسمى بالسيطرة التنفيذية، مما 

يجعلك أفضل في تجاهل كل ما يشتت ذهنك والتركيز 
على أهداف معينة.

التمارين البدنية بجميع أنواعها مفيدة ولها نفس التأثير، 
فالجري هو نوع من التأمل الذهني مع حركة، مثله مثل 

اليوغا، مما يساعدك على الراحة واالسترخاء والتركيز 
على جسمك والتنفس.

تحسين الذاكرة 
المشي وركوب الدراجات 

القدرة على التركيز 
الركض أو الجري السريع
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صحة

تعزيز  الذاكرة
أصبحت تنسى بشكل كبير؟ ال داعي للقلق قد يكون ذلك بسبب التوتر 

والتعب، وليس ألنك ابتدأت بفقدان عقلك، هناك بعض األمور التي 
يجب عليك القيام بها للحفاظ على صفاء ذهنك وقوة تركيزك: تناول 

الطعام الصحي وممارسة الرياضة وأخذ القسط الكافي من النوم.

تقوية  حواسك :
استنشق رائحة القهوة والحظ الطريقة التي ينعكس 

بها الضوء،   فالحواس هي النافذة التي ندرك من خاللها 
العالم ونستمتع به، وهناك جزء في الدماغ هو المسؤول 

عن معالجة المستقبالت الحسية في الذاكرة التي تساهم 
في تخزين الذكريات.

ارسم األمور المهمة:
رسم شيء ال ترغب في نسيانه قد يكون أكثر إفادة 

من كتابته، يعتقد الباحثون أن اإلنسان قادر على تذكر 
األشياء التي رسمها، ألن الرسم تدخل فيه مجموعة 

من المهارات اللفظية والبصرية.

االستماع إلى الموسيقى:
أشار الخبراء إلى أن الموسيقى تعتبر األفضل للدماغ، 

إذ يمكن أن تعزز من القدرة على التركيز وتخفف من 
مستويات هرمون الكورتيزول الذي قد يبطئ اإلدراك.
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    أدركت السيدة كريستا موزر 
عاشقة  السفر لجميع انحاء العالم 

تأثير وأضرار الرحالت الطويلة، 
حيث  تتسبب في تضخم الساقين 

والقدمين.  لذا ارتدت جوارب  
TRAVENO من sigvaris  حتى 

ترتاح في الجلوس على متن 
الطائرة، ألن ضغط المقصورة ال يتم 

تعويضه بالكامل. ويعادل ضغط 
الهواء ارتفاع حوالي 2500 متر فوق 

مستوى سطح البحر. قد يكون هذا 
سهًلا على الطائرة  ولكن ليس 

على أرجل الركاب.  في هذا المقال 
تعرف على جوارب الدوالي وأهم 

 استخداماتها.

 TRAVENO كيف تعمل جوارب
 من sigvaris؟

ارتداء جوارب TRAVENO من 
sigvaris  خالل السفر يساعد على 
توازن فقدان الضغط ودعم الساقين 

حتى في مواقف الجلوس غير 
المريحة. وتقول كريستا موزر »بينما 

كنت في مركز التطعيم في الساحة 
المركزية في زيوريخ، كنت أضع 

طقم إسعافات أولية للسفر،وعندها 
الحظت الفرق بينها وبين الجوارب 

العادية. هناك قرأت عن دوالي 
األوردة، والصمامات الوريدية وكيفية 

الوقاية من تخثر الدم وفوائد الجوارب 
الضاغطة. مما دفعني إلى شرائها .

الوقاية من إجهاد الرحالت الطويلة  
أثناء رحلتي من زيورخ إلى بانكوك، 

الحظت بالفعل الفرق: كانت ساقي 
أخف من المعتاد، ولم تكن قدماي 

متورمة.  وعندما ركبت الحافلة، كانت 
الجورب تؤتي ثمارها بالفعل. في آسيا، 

تكون الحافالت على وجه الخصوص 
ضيقة ومكتظة. ويمكن أال تجد مساحة 
لتضع رجليك. وال تعرف أبًدا ما إذا كانت 

رحلة الحافلة تستغرق 12 أو 17 ساعة 
، وغيرها من الضغوطات التي يمكن 

أن تتعرض لها القدمين. قد تشتد 
الحرارة مما يؤدي إلى ألم على مستوى 
الساقين. لحسن الحظ لم يحدث ذلك  

هذه المرة، بفضل جوارب السفر الخاصة  
شعرت  بالراحة أكثر من أي وقت مضى .

سافرت كريستا موسر إلى تايالند 
وميانمار وكمبوديا والوس واندونيسيا 

وماليزيا وسنغافورة. ثم نيوزيلندا 
وهاواي وكذلك الجزء الشرقي من 

الواليات المتحدة وكندا، تجولت 
كثيرا خالل رحالتها إلكتشاف المدن 

والمناظر الطبيعية.  وتسلقت 
المرتفعات، وتطلعت على معالم 

المدينة وأماكن سياحية عديدة.  
وأضافت  » لقد قضيت الكثير 

من الوقت في الجري، والجوارب 
ساعدتني في تنقالتي بكل راحة . 
اآلن ال أحمل هم  الرحالت الطويلة 
سواء أكانت بالحافالت أو الطيران 

 .TRAVENO بفضل جوارب السفر
وأتطلع إلى المزيد من المغامرات 

في وجهتي المقبلة »أالسكا«.
تجدر اإلشارة إلى أن الجوارب متوفرة 

في متجر مسافر، في فروع حياة بالزا، 
رويال بالزا، واللؤلؤة. 

لسفر مريح وأوقات ممتعة 
جوارب TRAVENO من                    للوقاية من دوالي الساقين

Unipharm   للمزيد من المعلومات
P.O. Box 6255   Doha, Qatar http://www.unipharm.com.qa/

 + 974 44930058  Ext . 107  Tel
+ 974 33070545 /+ 974 44437210 7

إعالن  تحريري
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فندق ويستن
 ينقل أصول الضيافة الفاخرة خارج أسواره بإطالق خدمة الطعام إلى الخارج
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حوار / حنان الغزواني 
تتمتع شذى حسن بلّوط بأكثر من 13 عامًا  من الخبرة في مجال الفنادق الفاخرة، تتقن أربع لغات العربية، الفرنسية، 

اإلنجليزية والبرتغاليّة. عملت في العديد من  سالسل الفنادق العالمية المرموقة  في لبنان، إكتسبت خبرة مهمة  
ومهارات قيادية في عدة مجاالت مثل تنظيم الفعاليات، المبيعات والمبيعات المختصة بالمأكوالت والمشروبات. 

بفضل تنّوع مسيرتها، اليوم تشغل منصب مدير إدارة الفعاليات في ويستن الدوحة، وكانت من  ضمن فريق عمل ما 
قبل إفتتاح الفندق في عام 2016. خالل مسيرتها مع الفندق أنجزت 4 حفالت زفاف ملكيّة وعددًا كبيرًا من الفعاليات 

العالمية التي إتخذت ويستن مقرًا لها. كما شهدت حفالت األعراس في الفندق نقلة نوعيّة بعد سنة من إفتتاح 
الفندق، إذ ازداد عدد حفالت الزفاف في فندق ويستن 50% في السنة الثانية من إفتتاحه، واليوم أصبح الوجهة 

الرئيسية ألكبر حفالت الزفاف في قطر. 
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كيف دخلت مجال تنظيم  الفعاليات 
وحفالت الزفاف ؟

بدأت مشواري بعد تخرجي من 
الجامعة مباشرة ، حيث قمت بالتدريب 
في مجال الفنادق والضيافة مع العديد 

من الفنادق الخمس نجوم في لبنان 
 LIU بهدف كسب الخبرة ، فأنا خريجة
في بيروت وحصلت على شهادة في 

مجال إدارة األعمال ، إال أنني أحببت 
المجال وصقلت هذا الشغف بالدراسة 

المكثقة ، اكتسبت خبرة من خالل 
تجربة العمل في فنادق الخمس نجوم 
في لبنان وتابعت مشواري في الدوحة 

مع فندق ويستن ، تجربة أضافت لي 

الكثير فلكل بلد أصوله وتقاليده 
خاصة عندما نتحدث عن الضيافة 

واألعراس. 

ما جديدكم  ؟
الجديد اننا اطلقنا خدمات تقديم 

الطعام الى الخارج »الحفالت الخارجية«  
ونحن متشوقون جدا للتعريف بخدمة 
ويستن األسطورية خارج حدود الفندق 
وفي السوق المحلية ، نريد لعمالئنا 

أن يستمتعوا بتجربة الحفالت الفاخرة 
التي يضمن جودتها فندق ويستن بكل 
تفاصيله، حيثما قرروا إقامة مناسبتهم  

من خالل خدمات فاخرة ومتنوعة 

لخدمة األعراس و المناسبات اإلجتماعية 
المختلفة وكذلك فعاليات الشركات 
حيث تم تصميم العمليات الجديدة 

الفاخرة بعناية لتلبية مختلف المتطلبات، 
في خطوة لتمهيد الطريق لعدد أكبر من 
العمالء من األفراد والشركات لالستمتاع 

بتجربة باقات »ويستن« المتنوعة 
والفاخرة  . فريقنا  يمتلك خبرة كبيرة 

في تنظيم وتوصيل مآدب الطعام أينما 
كنتم، سواء كانت مآدب خاصة صغيرة 
العدد أو مآدب ضخمة ذات أعداد كبيرة، 

وذلك مع االهتمام بكافة التفاصيل 
وبشكل يليق بمستوى الخدمة المعروف 

عن فنادق ويستن . 

تطغى الورود على حفالت الزفاف ما 
أكثر األنواع حضوراً في هذا الموسم؟
من خالل الحفالت التي ننظمها أرى أن 
ورود األعراس تتجه نحو البساطة   وهذا 
مجرد رأي  وليس من وجهة نظر منسق 

ورود مختص .

شذى حسن: ازداد حجم 
األعراس التي ننظمها 

بنسبة 50 % مقارنة 
بالعام الماضي 



ما هو سر  تميز  ويستن في تنظيم 
األعراس مقارنة بباقي  فنادق الخمس 

نجوم في قطر؟
نقوم بتنظيم  11 أو 12 عرسًا شهريًا 

كحد أدنى، ومنذ بداية العام الحالي 
شهدت األعراس نموا بنسبة  50% مقارنة 
بالعام الماضي، ينفرد »ويستن«  بالعديد 

من المزايا ابتداءاً من الموقع  في قلب 
الدوحة  ، كما أننا نوفر القاعة المثالية 
إلقامة حفالت زفاف خيالية ،لدينا ثاني 

أكبر قاعة حفالت في الدوحة تمتد على 
مساحة تفوق 2000 متر مربع ، كما أنها 

بدون أعمدة ، مما يجعلها قابلة للتصميم 
والتجهيز وفق أي فكرة يحددها العروسان . 

كما أن القاعة مجهزة بأحدث أجهزة اإلضاء 
وأفضل األنظمة السمعية والبصرية. 

يوفر فندق ويستن خصوصية تامة 
لحفل الزفاف ويخصص مدخاًل خاًصا 

يستخدمه  حضور الحفل الكرام. وغرفة 
لتجهيز العروس على بعد خطوات من 

الحفل. قاعة 

ماذا عن باقات العروس التي تختار 
الويستن كوجهة ألهم يوم في حياتها ؟

نقدم  باقات خاصة ومتنوعة  للعروس  
الباقة الماسية:  التي تتميز  منها: 

بأفضل وأرقى الخدمات والمرافق 
الحصرية للعروس التي تبحث عن تجربة 

مميزة   ، وتوفر مأكوالت رائعة و إقامة 
ُمميزة في »الجناح الرئاسي«، باإلضافة 

إلى جلسة تدليك مقّدمة من قبل 
الزوجين. الفندق الى 

باقة اللؤلؤة: تتجاوز هذه الباقة كل 
التوقعات  من خالل   اإلقامة في جناح 

العرائس الذي يزخر بوسائل الراحة 
والرفاهية وتجهيزات باقة اللؤلؤة 

الخاصة والتمتع بالمأكوالت المميزة 
والفريدة وخصم 50 % على العالجات 

في  النادي الصحي 

باقة الياقوت : هذه الباقة سوف تبهرك 
بيوم ال يُنسى مع تجربة طعام رائعة، 

وإقامة في جناح العرائس، وبخصم 25 
% على العالجات في النادي الصحي. 

كما اننا نخصص أماكن مثالية لحفالت 
الحناء وننظم حمام العروس بباقات 
خاصة ، دون أن ننسى جناح العرائس 
الفسيح بإطاللة رائعة على المسبح.

أعراس
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ما هي النصائح التي تقّدمينها 
للعروس التي تحّضر زفافها؟

أنصحها بالراحة واإلبتعاد  عن التوتر ، 
أن تعرف ماذا تريده وان تخطط ليوم 

العمر بفترة   وتضع كل ثقتها بالشركة 
المنّظمة لزفافها، وأن ال تهمل التفاصيل 

البسيطة ألن أصغر التفاصيل قد  تؤثّر 
على صورة الزفاف كاملًة.وأن تبتعد 
عن التقليد ليعبر العرس عن ذوقها 

وشخصيتها ، عليها أن تحدد ما تريد ألن 
هناك اآلالف من األفكار عبر  السوشيال 
ميديا مما يجعلها تتشتت في قراراتها .

ما هي استراتيجيتك فى اإلدارة؟
ال أتبع  صيحة معّينة ، ألّن فريقي وأنا 

نخلق المفهوم، الفكرة والتصميم بناًء 

على شخصّية الثنائّي الذي سيتزّوج، 
ولكن دائمًا ضمن خّطنا المتمّثل 

باألسلوب العصرّي األنيق.  واألهم  في 
عملنا هو التواصل والتنسيق مع باقي 

األقسام ال نستطيع النجاح لوحدنا 
،فالشيف عامل أساسي لنجاح العمل ، 

كما أنني أحرص على الدقة في التنفيذ  ، 
إضافة إلى التجديد في األفكار ، فالعمالء 

يسألون دائمًا عن الجديد.

ماذا عن ابتكاراتكم في قوائم الطعام؟
يفخر ويستن بابتكاره في عالم الطهي، 

ويوفر مجموعة كبيرة من الخيارات لقوائم 
الطعام لتوفير أفضل خدمة. كما يمكننا 

تصميم قائمة حسب الطلب. يصّمم 
طهاتنا المحترفون مجموعة متنّوعة من 

المأكوالت ، العالمّية، اآلسيويّة ،العربّية 
والقطريّة والتركية.

كيف تقضين أوقات الفراغ؟
بحكم عملي في تنظيم الحفالت 

واألعراس وألنني أحرص على اإلشراف 
على التفاصيل من األلف إلى الياء فأنا 

تقريبا أتواجد بالفندق 24 ساعة ، وأفضل 
تمضية أوقات  الفراغ مع العائلة .

فى ظل سفرك الكثير ماهي الفنادق 
التي تحبين اإلقامة فيها ؟

خالل السفر أفضل التغيير وتجربة األوتيل 
 Guest بوتيك  والفنادق الصغيرة مثل
house الكتشاف ثقافة البلد بعيدا عن 

اجواء الفنادق الخمس نجوم.
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المجالس بين المودرن والفخامة
تصاميم تمزج بين التراث العربي واللمسة الشرقية 

        الريسا معصراني

تتخصص »أي ماكس استوديو« 
للتصميم الداخلي في تقديم 

الخدمات والمشاريع الداخلية 
األنيقة والمبهرة.

عنوانها الرئيسي »الحلم يصبح 
حقيقة«. اعتمدت على عدة 

مشاريع مستوحاة من التراث 
العربي العريق وعلى األصالة 

وعبق الماضي سواء في أعمال 
الحفر على الخشب أو التعتيق 

وقطع الموزاييك بلمسات عصرية 
فيها الكثير من الفخامة والرقي.  

»جميلة« تسلط الضوء على 
ثالثة مشاريع متميزة ومدهشة 

تحمل الطابع الشرقي واللمسة 
العصرية بأسلوب فني رائع.
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 »Magic of Orient« أو سحر الشرق:
يعتمــد المجلــس العربــي على الرقي   واألناقة ويعتبر من 

أهم الديكورات التي تحمل الطابع الشــرقي.
الخطــوط العصريــة واضحــة على »ديكــور« المجلس 

العربي في مشــروع »ســحر الشــرق«، التي تطّل أنيقة 
بجدرانهــا ذات األلــوان الهادئــة، أّما األرضيــة فتتأّلق 

بالرخــام المكســو بالســجاد، أو المختــرق بتصاميــم 
أو نقــوش مــن الخامــة عينها )الرخــام( باإلضافة إلى  

الزخارف الشــرقّية ذات التفاصيل المتقنة فتخترق 
»ديكورات« الجبس الخاّصة باألســقف والجدران 

واألعمدة، مضيفة لمســة فخامة على المجلس.

وفي النمط »النيو كالســيكي«، تبدو اإلضاءة الصفراء 
ُمفّضلة. كما نرى غرفة معيشــة في غاية األناقة والروعة 

باللــون الزهري الفاتــح، تتميز بالرحابة واأللوان الدافئة، 
لتعطــي إحساســا بالفخامة والعصرية في نفس الوقت.

ال يمكن تجاهل غرفة السفرة في التصميم، فهي أنيقة 
وفخمة باللون الفاتح والقماش المخملي والخشب من 

الطراز الرائع.

 المجالس العربية..
                      ال تتطلب  كثرة األثاث..
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غرف مستوحاة من التراث العربي:
ال يمكــن أن ينكــر أحــد منــا جمال الزخارف التراثيــة العربية 

وتأثيرهــا المبهــر الــذي يضفــي على أي مكان روعة 
وأصالــة تخطف األنظار. واســتخدام الزخــارف العربية 

التراثيــة فــي تصميــم غرف النوم المــودرن اتجاه حديث 
فــي الديكــور يعطــي تأثيــًرا رائًعا ومظهــرا متميزا يجمع 

األصالــة والعصرية. 
اللــون الليلكــي الفاتــح مــع لون »األوف وايت« فيــه الكثير 

مــن الملكيــة والفخامــة، وهــو يبدو رائًعــا بالفعل عند 
اســتخدامه فــي   األقمشــة الحريريــة الفخمــة التي تزين 

مختلــف جوانــب الغرفة وســقفها أيًضــا، مما يحقق 
مظهــرا مبهــرا وفريــدا يليــق بقصــر ملكي خاصة مع 

اســتخدام الزخــارف الذهبية فــي الحوائط واألثاث.
ال يمكــن أن ينكــر أحــد أناقــة األلوان الهادئــة والفاتحة مثل 
البيج والســكري والباســتيل، والتي  تتناســب مع الزخارف 

والتفاصيــل الكالســيكية التــي تضفي طابــع الفخامة.
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ال يمكــن تجاهــل ديكور الحمامات، هنا 
نــرى حّمامــا مختلفا وأنيقا من الطراز 
العربــي الرائــع مع وجود نوافذ كبيرة 

إلضفــاء جو مــن الحيوية على التصميم 
الداخلي للحمام.

بالقصور: تليق  ديكورات 
تصاميــم  غنيــة باللمســات الفنيــة المتميزة،

اإلبهــار يبقــى هو ســيد الموقف فــي تصميم 
غرفــة نــوم ملكية تليــق بالقصور.

غرف نوم كالســيكية بطابع ملكي.. 
- الخشــب الصلــب والداكن واســتخدام 

اللــون البنفســجي الــذي يشــع لمعانًا.
- القمــاش المخملــي األنيــق المتناســق مع 

الجــدران ليحقــق تناغمــًا فــي التصميم.
- مــن الطبيعــي أن ال تقتصــر محتويــات 
الغرفــة علــى الســرير والخزانــة فقط، بل 

يجــب أن تخّصــص ركنــًا فــي الغرفة يضّم 
أريكــة مــع مقعديــن وطاولــة تحمل بعض 

»االكسســوارات«. وننصــح باختيــار  المخمل 
والحرير للســتائر.
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 كتارا للضيافة هي شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر. ومع خبرة تمتد أكثر من خمسة وأربعين 
عامًا في قطاع الضيافة، تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها االستراتيجية للتوسع من خالل االستثمار في الفنادق الرائدة في 

قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في األسواق الدولية الرئيسية.
 اتسعت محفظتها لتضم 39 فندقًا تمتلكها أو تديرها، كما تطمح إلى إضافة 60 فندقا إلى محفظتها بحلول عام 2026. وبكونها 

شركة الضيافة الرائدة في قطر، تدعم كتارا للضيافة الرؤية االقتصادية طويلة األمد لدولة قطر.
أكد سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة »تقوم كتارا للضيافة بدور مهم في تنمية 
التطور االستراتيجي الذي تشهده دولة قطر، وباعتبارنا المؤسسة الرائدة لقطاع الضيافة في البالد فإننا نستثمر بحكمة لضمان 

االستمرارية على المستوى االقتصادي على المدى الطويل«.
 في هذا العدد تتوقف »جميلة« عند أحدث استثمارات ومشاريع كتارا للضيافة لالرتقاء وتطوير السياحة داخل وخارج قطر. 

كتارا للضيافة.. 
استراتيجية قوية لتغيير عالم الضيافة
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اتفاقية مع مجموعة فنادق أكور 
لالستثمار  عبر دول جنوب الصحراء 

الكبرى األفريقية
أعلنت كتارا للضيافة، بالشراكة مع مجموعة 

فنادق أكور، والتي تعتبر من أكبر العالمات 
التجارية الرائدة في العالم، والتي تتواجد في 

100 دولة ولديها 4500 فندق، عن إنشاء 
صندوق استثماري بقدرة مستهدفة تزيد على 

)1( مليار دوالر أميركي مخصص لقطاع 
الضيافة في مختلف بلدان جنوب الصحراء 

الكبرى األفريقية.
وتستهدف المشاريع الجديدة مجموعة من 

الفنادق الفاخرة والمتوسطة والتي يبلغ 
عددها حوالي 40 فندقا )بما يقارب 9.000 
غرفة( سواء عن طريق االستحواذ أو التطوير 

في مختلف دول جنوب الصحراء الكبرى األفريقية، حيث سيتم تصنيفها وإدارتها من قبل مجموعة أكور للفنادق.
هذا وتسعى كتارا للضيافة ومجموعة فنادق أكور من خالل هذه الشراكة، إلى إنشاء صندوق الضيافة األول المستدام 

المخصص لدول جنوب الصحراء الكبرى األفريقية، وتقديم الدعم إليجاد الوظائف والتدريب وتبادل الخبرات والمهارات على 
المستويين المحلي والعالمي، وذلك بالتوافق مع التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

دخول السوق األميركية 
بإضافة فندق بالزا

أعلنت كتارا للضيافة عن توسيع 
الفنادق  من  العالمية  محفظتها 

بامتالك فندق بالزا أحد أكثر الفنادق 
شهرة في العالم. وبهذا االستثمار 
يصل عدد فنادقها إلى 39 فندقًا 

محليا وعالميا، وتُعد هذه أول عملية 
استحواذ للشركة في الواليات المتحدة 

األميركية. 
الفخامة  بمعايير  بالزا  فندق  يتميز 

والخدمة منذ افتتاحه ألول مرة عام 
1907. واليوم يظل الفندق الوجهة 
النهائية ألسلوب الحياة الفاخرة، بروح 
جديدة ومعاصرة. يحتوي الفندق على 
282 غرفة وجناحا، بما في ذلك 130 
غرفة و100 وحدة سكنية فاخرة و52 

وحدة سكنية خاصة. 
استثنائية  مجموعة  الفندق  يوفر  كما 

من الخبرات الراقية، والخدمات العصرية 
التي تلبي احتياجات النزالء والسكان 

المحليين على حٍد سواء، ويشمل 

مجموعة من المتاجر ذات المستوى 
العالمي والتي تمتد على مساحة 

تفوق 120.000 قدم مربع، كما 
مثل  المثالية  نيويورك  تجربة  يقدم 
الشهير،  تريكومي«  صالون »وارين 

والنادي الصحي بإدارة جيرالن، ومركز 
المتكامل  الطبي  للعالج  »الباليسترا« 

قاعة »جراند«  والننسى  البدنية،  واللياقة 
التي تستمر باستضافة األحداث األكثر 

تميًزا في العالم.

سياحة
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كتارا للضيافة وماريوت الدولية 
إتفاقية إلدارة منتجع وسبا 

المسيلة في الدوحة 
أعلنت كتارا للضيافة وماريوت 
الدولية عن توقيع اتفاقية إدارة 

منتجع وسبا المسيلة، لوكشري 
كوليكشن في الدوحة، والذي 

سيكون األول في قطر الذي يحمل 
هذه العالمة الفاخرة والثامن في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا. 
وفي هذه المناسبة، قال سعادة 

الشيخ نواف بن جاسم بن جبر 
آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كتارا 

للضيافة: »تحتفي اتفاقية التعاون 
هذه بإطالق أول وجهة تحمل شعار 

عالمة لوكشري كوليكشن في 
قطر، والثاني على مستوى العالم 
بعد فندق إكسلسيور جاليا، التابع 
لعالمة لوكشري كوليكشن في 

ميالنو، إيطاليا. وسيقدم منتجع 
وسبا المسيلة، الدوحة أرقى 

مستويات التميز والفخامة التي 
تلتزم بها كتارا للضيافة على صعيد 

فنادقها كافة«. وأضاف: »يسعدنا 
أن نواصل السعي لتحقيق التميز 
عبر تقديم أفضل خدمات الضيافة 

الفاخرة على مستوى العالم«. 
وأكّد أليكس كيرياكيدس، الرئيس 
والمدير اإلداري لدى ماريوت الدولية 

في الشرق األوسط وأفريقيا: »نتطلع 
إلى توسيع محفظة عالماتنا في قطر 

بافتتاح أول فنادقنا التابعة لعالمة 
لوكشري كوليكشن. وجاء تعاوننا 

مع كتارا للضيافة من خالل توقيع 
االتفاقية الجديدة بهدف تعزيز شراكتنا 
المتنامية، ما يبرز استراتيجياتنا القوية 
في قطاع السياحة بقطر ومساعينا 

نحو دعم مكانتها كوجهة فاخرة 
ورائدة في المنطقة«.

افتتاح منتجع بيرجنستوك في بحيرة لوسيرن، سويسرا 
افتتحت كتارا للضيافة منتجع بيرجنستوك في بحيرة لوسيرن بسويسرا بعد تسعة أعوام من أعمال البناء والتحديث وإعادة 

التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت بإحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته.
وتماشيًا مع رؤيتها في بناء إرث متميز من الفنادق االستثنائية ليس على مستوى قطر فحسب، بل في مناطق رئيسية حول 

العالم، لتصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع الضيافة في العالم، تم إعادة تصميم منتجع بيرجنستوك بناًء 
على التقاليد العريقة في اجتذاب النخبة في العالم. 

ويعتبر هذا المنتجع األيقوني هو المشروع الثالث الذي يُفتتح تحت مجموعة بيرجنستوك، وهي مجموعة من الفنادق 
الفاخرة في سويسرا مملوكة من قبل كتارا للضيافة، وتتمثل في: فندق شوايزرهوف بيرن )99 غرفة( وفندق رويال سافوي 

لوزان )196 غرفة(. 
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الهدف أكبر من ُمجرد حلم، 
إنه حلم في موضع التنفيذ
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   ترجمة- حنان الغزواني
الهدف أكبر من ُمجرد حلم، فهو حلم قيد التنفيذ

تحلم دائما ببداية جديدة إال أنه نادًرا ما تترجم ذلك إلى واقع، من خالل هذا االختبار ندعوك الكتشاف األسباب 
 التي تحول بينك وبين التحكم في تنظيم مستقبلك.

1- ما هو أصعب جزء في تحديد األهداف؟
 الشعور أنك تحت الضغط   

 إقناع نفسك بأخذ خطوة نحو األمام
 الشعور بالرضا عندما تركز على نفسك

 الشعور بالثقة في البداية

2- تكون في أفضل حاالتك عندما تشعر:
  بالسيطرة
 بأنك مفيد

 بأنك مقبول
 باإللهام

3 - من األرجح أن تقوم بتغيير كبير:
  فورًا

 إذا تأكدت من عدم الفشل
 بعد طول انتظار

إذا شجعك شخص آخر على ذلك

4- إذا طلب منك التخلص من إحدى الصفات، تختار:
  قلة التركيز
 القلق الزائد

  عدم الحزم في األمور
  عدم الثقة بالنفس

5- عندما يكون عليك اتخاذ قرار كبير، تميل إلى: 
 طلب النصيحة من اآلخرين
  تقرر بنفسك إذا استطعت

   تقلق حيال األمر
 تقوم بما تقدر عليه 

6- تتوق إلى بداية جديدة عندما:
  تستوحي فكرة من شيء قرأته

  تكون في عطلة ولديك الوقت للتفكير
  تلتقي بشخص قام بعمل شيء مماثل

  تجلس مع األصدقاء وتشعر بمزيد من الثقة

7- يعجبك الشخص الذي:
  يحقق إنجازات كانت صغيرة أم كبيرة

  ال يفكر كثيرًا إال أنه يقوم باألمر 
  المتطلب قليال

 لديه ثقة بالنفس 

8- تؤمن بأن النجاح:
  بعيد المنال

  نتيجة العمل والمجهود
  مرتبط بالحظ

  يطرق باب اآلخرين

9- تفكر دائمًا في: 
  األمور التي أخطأت فيها

  األمور التي تحلم بها 
  ما الذي عليك القيام به نهاية اليوم

 ما الذي عليك القيام به اليوم وغدا والحلول البديلة في 
حال لم تنجح مخططاتك

10- ما الذي عليك تغييره لتحقيق حلمك:
  تثبيت الخطوات األولى 

  خفف من مخاوفك بامكانية الفشل
  عمل ما ينبغي عليك القيام به فقط

  الحصول على التشجيع الالزم فأنت تستحق ذلك 

ما الذي تحتاجه لتحديد مستقبلك؟

الفعل يقهر الخوف

 واآلن .. احصي عدد الدوائر 
والمثلثات  والمعيّن  والمربعات 
حسب اختياراتك لمعرفة ما 
. مستقبلك  لتحديد  تحتاجه 
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حاول التفكير في مشاعرك
إن الشخص الناجح في أي مجال يستقطع بعض الوقت للتشاور مع نفسه ،هناك الكثير 

من المطبات في الحياة لذلك يجب أن تتحلى بالصبر والقدرة على التسامح لعدم 
االرتياح، أو الملل، أو اإلخفاق .. النجاح يستغرق أسابيع أو شهوراً مع المثابرة واالستمرار في 

المحاولة والتي قد تنجرف إلى سنوات.
مراعاة مشاعرك بالتوازن مع قائمة أولوياتك يعتبر إنجاز بذاته في ظل وتيرة  حياتنا 

الحافلة بالضغوطات،حيث نركز على االلتزامات اليومية وننسى مشاعرنا.
قد يساعدك تسجيل مشاعرك حيال األمور في مذكرة في التعرف أكثرعن حقيقة 

مشاعرك حيال األمور واكتشاف ذاتك ، في نهاية كل يوم، حاول تقييم القائمة من 
الفئات التي تختارها )إنجازاتك، السعادة، راحة البال، الرفاهية، األهداف، المهام...(. إذا 

كانت نتائجك دائما أقل من 5 فهذا دليل على أن أسلوب حياتك ليس مالئما لك واعلم 
أنك تحولت إلى مجرد روبوت لتنفيذ مهام ومتطلبات الحياة.

تأكد من أنك الشخص األفضل
الكل يحلم ببداية جديدة وحياة أفضل، من الضروري أن تؤمن بأنك تستحق ذلك. هل 

تشعر باألمان بالبقاء على ما أنت عليه أكثر من فكرة النجاح؟ 
قد تكون ممن يفكر بأن النجاح حليف اآلخرين وليس لك نصيب في ذلك. النجاح ال يعني 

الكمال كل ما عليك هو أن تتحلى بالعزيمة والرغبة في التعلم، من الرائع أن تكون 
مدركًا لذاتك من خالل اإلعتراف بفشل التجربة وتحديد نقاط ضعفك ولكن ال تكن قاسيا 

في الحكم على نفسك.  ، فهذا التقييم أول خطوة باتجاه النجاح.
اسأل نفسك ما الذي اكتسبته من البقاء في مكانك ، واالكتفاء بمجرد التمنيات.

أنت بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرك
حاول أن تفعل األشياء بطريقة استراتيجية

بغض النظر عن رغبتك في بداية جديدة، وفي حال لم تتحقق أحالمك أبداً 
فأنت بحاجة إلى نهج جديد. في أغلب األحيان، أولئك الذين يدعون عظمة 

التفكير وبعد النظر ال يثقنون العمل على التفاصيل، قد يصعب عليك 
معرفة من أين تبدأ في التغير نحو مستقبل أفضل، مما قد يصيبك باإلحباط 
و يثبط عزيمتك ، قد تكون منشغال  في مهام الحياة اليومية، ولكن تذكر أن 

عصفورا في اليد خير من عشرة على الشجرة. من المهم ان تكون أفكارك 
كبيرة إال أن استعجالك لألمور وقلة صبرك سيجعالنك تتسرع في القرارات ، 

اذهب إلى قائمة الحلول واألفكار التي طرحتها سابقا، وحاول أن تختار األفضل 
واحرص على أن يكون قابال للتنفيذ من خالل الخيارات واإلمكانيات المتاحة 

والممكنة لديك.وال تستسلم لإلحباط الذي قد يؤثر سلبا على قدرتك في 
مواجهة التحديات.

ومثل أي مهارة، فإن تعلم واتقان مهارات التفكير اإلستراتيجي يتطلب وقتا 
وجهدا ومثابرة .

فكر في الخطوة  التي  ستقربك  نحو أهدافك لكي ال تهدر وقتك وطاقتك 
في الخيارات الخاطئة. اسأل: هل هذا سيقربني خطوة إلى هدفي أو أبعد؟

حاول التفكير على مستوى أكبر 
القــدرة علــى التفكيــر وتوقع ما قد 
يحــدث الحقا من مشــاكل مهارات 

رائعــة، لكن الشــخص الذي يخطط 
ألفــكاره بطريقــة طبيعية يكون 

منظمــا وقــادرا علــى التغلب على 
مخاوفــه، ولكــن البعض عندما 

يكونــون خــارج نطاق األمان الخاص 
بهــم يلتزمــون الحــذر المبالغ فيه ويرون 
المخاطــر فــي كل خطــوة، مما يعرقل 

تطورهــم في العمل. 
قد تتوالى المشاكل على رأسك، 

بسبب تفكيرك السلبي .
الفعل يقهر الخوف!. أنت غير راض على 

حياتك وتسعى إلى التغيير، كل سنة 
تخطط لبداية جديدة، متى ستتحلى 

بالشجاعة الكافية  لتقوم  بذلك؟
فكر في الصورة األكبر وما تريد 

تغييره. من المستحيل التخطيط 
لكل االحتماالت، جزء من عملية صنع 

التغيير يتعلق بإيجاد طريقة لتحدي 
مخاوفك. حاول قضاء بعض الوقت 

مع األشخاص الذين قاموا بخطوة 
مماثلة ، ألن تجارب اآلخرين قد تساعد 

على تحقيق التوازن في ذهنك.

إذا كانت معظم إجاباتك  

إذا كانت معظم إجاباتك   إذا كانت معظم إجاباتك 

إذا كانت معظم إجاباتك  

اختبار
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            يحتفل مطعم فوشون كافيه 
للحلويات وخدمات تجهيز األطعمة 

الذي يعشقه كثيرون في قطر بنجاحه 
حيث يخطو خطوة إضافية في السوق 

المحلية. 

أعلن مطعم فوشون كافيه عن قائمة 
طعام جديدة بخيارات مشوقة، وهو 

يحتفل بالتوسعة التي يقوم بها في 
نطاق الخدمات الفاخرة لخدمة األعراس 

والمناسبات وتجهيز األطعمة. يحتل 
مطعم فوشون مكانة راسخة بوصفه 

أحد أفضل المطاعم في قطر، وهو 
يقتحم اآلن ساحة جديدة من خالل تقديم 

باقات تنافسية تضاهي مثيالتها في 
السوق. 

ومن المؤكد أن الخطوة الجديدة سوف 
تجلب شريحة جديدة تماًما من العمالء 

الذين يبحثون عن أفضل عروض الخدمات 
العالية الجودة. وقد حظي إعالن فوشون 

كافيه بترحيب عمالئه الحاليين فضال 
عن عمالئه المرتقبين؛ حيث إن أسعاره 
الجديدة التي تعد في متناول الجميع 

تمهد الطريق لعدد أكبر من العمالء من 
الشركات والقطاع الخاص لالستمتاع 

بتجربة فوشون الرائعة.
أطلق مطعم فوشون كافيه قائمة 

طعامه الجديدة في حفل خاص أقيم 
في فرعه الكائن في طريق سلوى 

بحضور حشد من وسائل اإلعالم المحلية 
والمدونين.

 وقامت السيدة جومانا غال ييني، المدير 
العام لمطعم فوشون، بتسليط الضوء 
على قائمة الطعام الجديدة، موضحة: 
»إن طهاة فوشون كافيه الموهوبين 
يبرعون في ابتكار نكهات تتالءم مع 

أذواق عمالئنا. إن قائمة طعامنا الجديدة 
تعكس العديد من اإلبداعات التي تجلب 

روحا من االنصهار. لقد قمنا كذلك 
بتوسيع خيارات قائمة الطعام الصحية 

لدينا للفطور والغداء والعشاء. كما 
عززنا خيارات قائمة الطعام لدينا من 
خالل إدخال إضافات فريدة مستوحاة 

جميعها من أفضل ما يقدمه المطبخ 
الفرنسي، ونتطلع إلى أن يستمتع زبائننا 

بكل ذلك«.
وأضافت: »إن باقات المناسبات التي 
يقدمها مطعم فوشون للمناسبات 
الخاصة وفعاليات الشركات وحفالت 

الزفاف والخطوبة وحفالت قدوم طفل 
وحفالت التخرج لها سجل حافل في 

تجاوز معايير االمتياز.« 
يقدم مطعم فوشون أكثر من مجرد 
حلول راقية لتجهيز األطعمة، ويعمل 

بالتعاون مع كازا فلورا إلعداد حزم 
أنيقة من الزهور وحزم بتصاميم خاصة 

وأسعار تنافسية للغاية. وتشمل الباقات 
العشاء أو أي وجبة أخرى والتجهيز 
والكوشة وديكور المائدة والزهور 
والتصوير الفوتوغرافي واألضواء.
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مطعم فوشون كافيه يطلق قائمة طعام جديدة بخيارات مشوقة
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ويتسم خط »كربون« المستوحى 
من تصميم »تاغ هوير موناكو 

بامفورد« بخفة وزنه ومتانته وطابعه 
العصري، ومن المتوقع أن يشهد 

مزيداً من اإلقبال واالنتشار على مدى 
األشهر القادمة. ويضم الخط ساعة 

»موناكو بامفورد« باإلضافة إلى 
ثالثة طرازات من »أكواريسر« يتألق 

كل منها بألوان األزرق أو األصفر 
أو الذهب الوردي. ويحوي صندوق 

التيتانيوم المطلي باألسود بتقنية 
الترسيب الفيزيائي للبخار والبالغ 

قطره 41 مم على قرص الكربون 
المكّون من ألياف كربونية محقونة 

بشكل عشوائي ضمن الراتنج 

المضغوط على درجات حرارة عالية، 
ما يكسب كل قطعة طابعها 

الخاص ونقشها الحصري باللونين 
األسود والرمادي، والذي يصوغ طابعًا 

بصريًا رخاميًا يستحضر إلى الذهن 
منظر أعماق المحيطات.

وفي معرض تعليقه على افتتاح 
متجر »تاغ هوير« الجديد، قال بول 
بواسونيه، مدير عالمة »تاغ هوير« 

في الشرق األوسط: »نحن مدركون 
تمامًا ألهمية توسيع حضورنا إقليميًا، 

وال سيما في دولة قطر. فقد بنينا 
مكانة راسخة وسمعة مرموقة على 
مدى 160 سنة من تاريخنا بصفتنا 

رواداً في صناعة الساعات، مدعومين 

بقدرتنا على اإلبداع وتقديم أفكار 
ثورية في السوق، لنرسخ أواصر 

عالقاتنا وشراكاتنا االستراتيجية التي 
كّوناها خالل مسيرتنا الطويلة. ونرى 

في »مجوهرات الماجد« الشريك 
المناسب لنا نظراً إلدراكها الجودة 

االستثنائية والموثوقية والمتانة 
التي تتيحها ساعاتنا. ويحدونا الفخر 

بهذه الشراكة التي تجمعنا معًا 
فيما نستعد الفتتاح أكبر متاجرنا في 
الشرق األوسط، متطلعين قدمًا إلى 

تعزيز حضور عالمتينا ومستقبلهما 
في المنطقة«.

وبدوره، أعرب نصر أحمد الماجد مدير 
التطوير  »مجوهرات الماجد« عن 

بالتعاون مع »مجوهرات الماجد«
تاغ هوير تفتتح  أكبر متاجرها بمنطقة الشرق األوسط في الدوحة

             في إطار خطتها التوسعية أعلنت »تاغ هوير«- العالمة السويسرية الرائدة في صناعة الساعات منذ 1860- عن إفتتاح  
أكبر متجر لها في الشرق األوسط ؛ حيث تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع »مجوهرات الماجد« الرائدة في قطاع المجوهرات 
في قطر منذ عام 1943، والتي تتسم بقدرتها على الجمع بين أصالة الماضي ومواكبة أحدث التقنيات  العصرية. وخالل 

حفل اإلفتتاح  تم تسليط الضوء على خط ساعات »تاغ هوير كربون« الحصرية المتوفرة في السوق القطري في جميع أفرع 
»مجوهرات الماجد«.
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سروره بهذه الخطوة قائاًل: »إن شراكتنا الناجحة 
مع عالمة عمالقة من مستوى »تاغ هوير« 

والمساهمة في افتتاح أكبر متجر لها في الشرق 
األوسط يمثالن نقطة إضافية في سياق سعينا 

الدائم للحفاظ على إرث والدنا المؤسس الراحل 
علي الماجد، صاحب الروح الريادية و االستشرافية 

الممّيزة. ونحن فخورون بقدرة شركتنا العائلية 
على مواكبة التغيرات لمواصلة تزويد الشعب 

القطري بأفضل العالمات التجارية على غرار »تاغ 
هوير« التي تجسد خير نموذج عن هذا التوجه. 
يقع متجر »تاغ هوير« الجديد في الطابق األول 

من الدوحة فستيفال سيتي حيث يتيح للعمالء 
فرصة التعرف عن كثب على مسيرة »تاغ هوير« 

فيما تواصل إرساء معايير جديدة ضمن قطاع 
صناعة الساعات حول العالم. 

Ta
gH

eu
er

- A
l M

aj
ed

 Je
w

el
le

ry

نصر أحمد الماجد: فخورون بشراكتنا  المميزة  مع ”تاغ هوير”   و إرساء معايير جديدة في قطاع الساعات

Jamila/ November 201897احلياة جميلة.. معًا



تستخدم شاريول التقنيات والمواد 
المبتكرة لخلق تصميمه المبدع 

Twisted Cable المستوحى من 
األشغال المعدنية في أوائل العصر 

الحديدي، الحائز على براءة اختراع على 
مستوى العالم، والمعترف به دوليًا، 

باعتباره السمة المميزة لهذه العالمة 
التجارية.

وبهذه المناسبة ألقى فيليب شاريول 
كلمة تحّدث فيها عن ماركة »شاريول« 
التي تكثِّف جهودها لتأسيس تواجدها 

كمرجع عالمي في سوق المنتجات 
المترفة، موضحًا أن الدار بدأت في 

تصنيع الساعات الفاخرة ثم الحقائب 
واالكسسوارات الرجالية والعطور 

ثم المجوهرات ،كما أثنى بالشراكة 
المثمرة والناجحة لسنوات مع 

مجوهرات المفتاح مؤكدا على الذوق 
الرفيع للشعب القطري.

وتطرق فيليب شاريول في الحديث 
عن تشكيلته الجديدة لهذا العام 

أبرزها ساعات »Slim « وهي ساعٌة 
ديناميكية مواكبة للموضة قطرها 34 

مم ، وتأتي بتشكيلة من األلوان األّخاذة 

التي تحاكي أحدث صيحات الموضة 
وُجّهزت هذه الساعة السويسرية الرائجة 
بسوار مفتوح مصنوع بما يتماشى مع 

توقيع شاريول المتمثل في الكابل 
الملتوي، وأما هذا الشكل ذو النهاية 

المفتوحة والحامل لسلسلة أمان رزينة 
المواصفات، فيسّهل أكثر بكثير حمل 

الساعة ونزعها وهو مناسب عندما 
يكون المرء على عجلة. 

  ومن الموديالت التي تالقي إقباال 
واسعا ساعات»Twist«   كما أشار  

  »Marie Olga إلى ساعة »ماري أولغا
المستوحاة والمهداة لزوجته ، والتي 

سيتم إطالقها في األسواق العام 
المقبل  ، مؤكدا على أنه تّم إثراء 

مجوهرات »شاريول« بثالث تشكيالت 

جديدة من الستيل والفضة وخاصة 
أساور مجموعة »Elephant« فضال 

  »Forever« عن مجموعة أساور
المميزة بألوانها للمرأة العصرية ، 

الفتًا إلى أن »شاريول« تقّدم العطور 
والنظارات والحقائب الخاصة بالسفر 

باإلضافة إلى االكسسوارات من أحزمة 
وأدوات الكتابة.

وفي إطار خطتها التوسعية أشار 
شاريول إلى أن الشركة توسعت 

لتتجاوز 102 بوتيك  حول العالم من 
ضمنهم الصين والعديد من األفرع في 

منطقة الشرق األوسط ، قطر، فيتنام، 
تايلند، الفلبين مؤكداً على أن مهمة 

شاريول هي توسيع أسواقها في 
مختلف أنحاء العالم.

وفي الختام أكد على أهمية السوق 
القطري باعتباره  من االسواق المهمة 
التي نسعى دائمًا الى تعزيز تواجدنا 

بالتنسيق مع شراكئنا »مجوهرات 
المفتاح«  إلبتكار وجلب منتجاتنا من 

الساعات والمجوهرات المتوقع ان تنال 
اعجاب المستهلك القطري  الباحث 

عن االختالف.
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بالتعاون مع مجوهرات المفتاح 
»شاريول« تكشف عن  ساعات »SLIM«  الجديدة  في بوتيكها في الرويال بالزا 

      بحضور السيد فيليب شاريول مؤسس وصاحب العالمة والسيد عبد اهلل المفتاح المدير العام لمجوهرات المفتاح ، والسيد 
عبد الرحمن جاسم المفتاح والسيد ناصر المفتاح وعدد من مسؤولي مجوهرات المفتاح والصحافة المحلية ،عقدت مجوهرات 

المفتاح مؤتمراً صحفيا في بوتيك شاريول في رويال بالزا للكشف من خالله عن أحدث إصدارات الدار بخطوطها المتنوعة ما بين 
اإلكسسوارات الجلدية، بما في ذلك حقائب اليد، المحافظ، الساعات والمجوهرات والعطور .
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ألول مرة في قطر  
إطالق عطور  Jardin De Parfums حصريا لدى باري غاليري

           ألول مرة في قطر وحصريا لدى باري 
غاليري تم إطالق عطور الماركة اإليطالية 

»Jardin De Parfums« بمفهومها 
االستثنائي في عالم العطور الراقية وقد تم 

ذلك في باري غاليري-الجونا مول بحضور 
السيدة نور عامر مديرة التطوير لعطور 

»جاردان دو بارفان« إلى جانب عدد من 
المسؤولين في باري غاليري وعلى رأسهم 

السيد حكم القواسمي مديرعام باري غاليري 
وحشد من أهل الصحافة واإلعالم وعشاق 

العطور الفاخرة. 
تخلل الحفل شرح عن خصائص ومميزات 

عطور  »جاردان دو بارفان«.  وفي هذه 
المناسبة قالت نور عامر »لعّل رائحة العطور 

المصنوعة من الزهور يفضلها الجميع،
 Jardin De« وأضافت تتجسد مهارة

Parfums« من خالل مبدئها في انتقاء 
مكونات راقية  ودقة في التفاصيل وحرفية 

المتناهية، حيث أبدعت أيٍد إيطالية مجموعة 
عطور مستوحاة من حدائق فيرساي الباريسية 

لتطوير مزيج وتراكيب من المكونات 
العطرية الراقية، مع لمسة فنية متميزة«. 

 Jardin De وأضافت لقد تم طرح عطور
Parfums في الشرق األوسط منذ نوفمبر 

العام الماضي، إال أنها حققت نجاحا واسعا 
في المنطقة وبالتعاون مع باري غاليري 

نتطلع لمواصلة هذا النجاح في قطر وتقديم 
تجربة تسوق استثنائية.

توفر »Jardin De Parfums« طريقة 
جديدة وفريدة الستكشاف فن العطور من 
خالل مفهوم العالمات التجارية المتعددة، 

حاليًا في محفظتها ثالث عالمات تجارية 
يفيض كّل منهما بطابع عصرّي ويرسم وجًها 

جديًدا في صناعة العطور. نحن مدعوون 
 The« إلى رحلة على جناح نفحات عطور

White Essentials« و»Papaverum« و» 
Unique«، تشمل هذه العالمات الثالث 15 
 Jardin إبداًعا نادرا وجذابا تكشف عنه بوابة

De Parfums السرية.
ومن جهته أوضح السيد حكم ان عطور 
Jardin De Parfums سوف تحدث 

نقلة نوعية في تجربة  تسوق العطور  ال 
بل ستتجاوز ذلك إلى إحداث مفهوم جديد 

في تجارة التجزئة للعطور. وأضاف: يعمل 
مصنعو العطور الفاخرة في الدار على تقديم 
مجموعاتها بطريقة مبتكرة وفريدة  بأسلوب 

يأخذك في جولة إلى منتزه في فرنسا أو 
إيطاليا، إلى مغامرة في الطبيعة يصعب 

عليك مغادرتها. 
 Jardin De Parfums تتوفر مجموعة

في تصميم ممّيز على شكل  باقة ورود 
المصممة بطريقة تجعلها الهدية المثالية 

بالمناسبات المميزة.
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          احتفل فيفتي ون إيست، متجر قطر 
المفضل، بافتتاح الفرع األّول لهالو 

كيتي بيوتي سبا في الجونا مول، تحت 
رعاية سعادة سفير اليابان لدى قطر 

السيد سيه إيتشي أووتسكا والسيد بدر 
الدرويش، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي لفيفتي ون إيست، حيث 
قصاّ شريط االفتتاح بحضور مدعوين من 

كبار الشخصيات وضيوف وممثلي من 
وسائل اإلعالم.

يقع هالو كيتي بيوتي سبا في الطابق 
األول في الجونا مول، وُصّمم ليقّدم 

مجموعة واسعة من الخدمات لألّمهات 
وبناتهّن ضمن تجربة مشتركة غير 

مسبوقة وفي أجواء تساهم في تعزيز 
العالقة والتواصل األسري. وتحصل 

الصغيرات على خدمات مميزة شبيهة 
بخدمات الكبار والتي تشمل االهتمام 

والعناية بأظافر اليدين والرجلين وحّتى   
المكياج من خالل استخدام أدوات تجميل 

عضوية. وتُعّد هالو كيتي بيوتي سبا 
عالمة تجارية مبتكرة تسعى لتقديم 

خدمات فاخرة وراقية وباقات عالجية للنساء 
والفتيات من جميع األعمار.

وقال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست: 

»يسرّنا أن نفتتح هالو كيتي بيوتي سبا 
هنا في الجونا مول لنقّدم خدمات راقية، 

حيث يّتبع أعلى المعايير المعتمدة ويقّدم 

خدماته بأسلوب عصري لتوفير تجربة 
متكاملة ومريحة لزبوناتنا. ويعتبر افتتاح 

هالو كيتي بيوتي سبا إضافة قّيمة إلى 
محفظة العالمات التجارية لفيفتي ون 

إيست في الجونا مول مّما يعكس التزامنا 
بمواصلة تقديم خدمات ال نظير لها من 

خالل خبرائنا«.
بدوره صرّح سعادة السفير السيد سيه 

إيتشي أووتسكا، السفير الياباني لدى 
قطر: »تتمتع قطر واليابان بعالقات وطيدة 

على مدار األعوام الماضية ويعمل الَبَلدان 
على تعزيزها في مختلف المجاالت. ويعتبر 

إفتتاح هالو كيتي بيوتي سبا في الجونا 
مول خير دليل على تعزيز هذه الروابط 

ونتطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة 
المقبلة«.

يستوحي هالو كيتي بيوتي سبا 
تصميمه من األنماط المعروفة للعالمة 

التجارية، ويعتمد تصميمًا داخليًا أنيقًا 
يضفي على المكان سحراً خاصًا. هذا 

ويقّدم السبا مجموعة واسعة من 
الخدمات منها قص وتصفيف الشعر، 

العناية بأظافر القدمين والرجلين، إزالة 
الشعر، والعناية بالوجه. يوفر المركز باقات 

متنوعة من عروض أعياد الميالد سواء 
لألمهات أو للبنات، وذلك بشكل فردي أو 

من خالل عرض ثنائي لألم وابنتها. 
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خدمات جمالية لألّمهات وصغيراتهن 
فيفتي ون إيست يحتفل بافتتاح أّول فرع لهالو كيتي بيوتي سبا في الجونا مول

Jamila/ November 2018101احلياة جميلة.. معًا



لطالما قدمت كاليف كريستيان 
عطورًا بنفحات أخاذة من تركيبات 
غنية تحتوي على أثمن المكونات 
 Iwona الطبيعية. وفي حوار مع

Fiecek مدير مبيعات كاليف 
كريستيان قالت »تتميز ماركة كاليف 

كريستيان بتقديم عطور فريدة 
ومصنوعة بمهارة من أكثر المكونات 

ندرة وأعالها جودة. تضم مجموعة 
Addictive Arts عطور عصرية فريدة 

تحتفي بأحد المكونات الطبيعية 
والفريدة من كاليف كريستيان.« 

تشمل المجموعة عطر تشيسنغ ذا 
دراغون يوفوريك والذي يحتوي على 
الفلفل الوردي مع لمسة خفيفة من 

الزنجبيل. أما المكونات الوسطى 
واألساسية، فهي غنية بالقرنفل والكرز 

األسود والقرفة الممزوجة بالريحان 
باإلضافة إلى نفحات من الجلد والعنبر، 

وعطر جامب أب آند كيس مي 
الذي يتميز بنفحاته الخشبية والعنبر 

الممزوج بالجلد واللبان مع القليل من 
الفانيليا الحلوة والكرز األسود المنعش 

مع مزيج من البرغموت الحمضي 
وغيرها من النفخات الطبيعية 

والمتوازنة. والعديد من العطور 
بمكونات األساسية الغنية بخشب 

الصندل وخشب األرز.

headspace  تقنية
وأضافت: أتوقع أن تحدث مجموعة 

»Addictive Arts« تغييراً في عالم 
العطور الفاخرة، حيث عملنا على 
تقنية headspace، تقنية تشبه 
الكاميرا والتي تأخذ الجزيئات من 

الذرات وتكسر تلك الجزيئات إلى أصغر 
حجم فعلى سبيل المثال األناناس - ال 

يمكنك في الواقع استخالص رائحة 
األناناس من نبات األناناس ولكن 

من خالل تقنية headspace يمكن 
تصوير هذا الهيكل الجزيئي بحيث 

يمكن إعادة بنائه واستخالص الرائحة 
منه، حيث مكننا هذا النظام من 
استخالص مواد ونفحات لم تكن 

متوفرة سابًقا. وعن تصميم العطر 
أوضحت Iwona: »لقد أدخلنا تغييرا 
في التصميم إذ تأتي القارورة بحجم 

أطول مع الحفاظ على طابعها 
الملكي بااللتزام بالتاج الملكي 

األيقوني كغطاء، الذي يميز العالمة«.

ومن جهته أوضح السيد حكم القواسمي 
مدير عام باري غاليري بأن العالمة 

تحظى بإقبال كبير في أوساط النخبة 
من عمالئهم، يعتبر هذا العطر عنوانا 

للفخامة ونحن فخورون بأن يكون أغلى 
عطر في العالم تحت مظلتنا منذ 

2006 فهذا العطر ال يباع إال في األماكن 
المرموقة مثل محالت »هارودز« في لندن. 

وأضاف: »كل عطر من هذه المجموعة 
يحمل عبيراً فريداً يحتفي بالمكون 

الرئيسي للعطر موقعًا عليه بأسلوب 
كاليف كريستيان المتميز. وهذا شيء 

طبيعي إذ عودتنا كاليف كريستيان 
على التفاني في اإلبداعات مع اختيار أندر 

المواد المعقدة والمواد الخام النادرة 
من النباتات البريطانية والنكهات الغريبة 

واالستثنائية«.
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حصريا لدى باري غاليري
كاليف كريستيان تطلق مجموعة Addictive Arts: مفهوم جديد في صناعة العطور 

      تتوفر عطور Clive Christian األغلى ثمنا على مستوى العالم 
حصريًا لدى سلسلة متاجر التجزئة األشهر في عالم التسوق الفاخر »باري 

غاليري«، لذلك شهد مؤخرا باري غاليري فرع الحياة بالزا حفل إطالق مجموعة 
Addictive Arts من العالمة البريطانية »كاليف كريستيان«، تتضمن 

المجموعة 6 إصدارات حصرية لباري غاليري باإلضافة إلى عطرين من نفس 
.Harrods المجموعة حصريا لـ
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لأللماس قيمة خاصة وثمينة، لذلك 
حرص ميرش على تقديم هذه 

للسوق  بحماس  الفاخرة  المجموعة 
القطري. مجموعة دايموند ثالثية 
مستوحاة  مميز،  جوهري  بتصميم 

من بساطة وإيجابية العالم العربي 
الباريسية  وتحمل مزيج من نفحات 

والشرقية. يتميز »بالك دايموند« 
باألناقة والغموض ويحتوي على 

والمسك  العنبر  الحمضيات، 

األسود. بينما يشتهر »بيور دايموند« 
مكوناته  ومن  والشفافية  باللمعان 

الليمون،  تتضمن  التي  المنشعة 
الورد، العنبر النقي والمسك. في 

حين يشتهر »وايت دايموند« بالبراءة 
األبيض،  الياسمين  والنقاء ونفحات 

المسك وخشب الصندل الالمع، 
لتجربة ال تنسى. 

ويسعى ميرش، دار العطور 
في  الرائد  التجميلية  والمستحضرات 

قطر إلى تقديم أحدث المنتجات 
الفاخرة و إعطاء تجربة فريدة 

النخبة العالية في  لعمالئه من 
الدوحة. ميرش معروف بأنه من 

القيادية  بمرتبتها  تلتزم  التي  المتاجر 
الراقية التي تبحث  على قمة المتاجر 

عن كل ما هو مميز لقاعدة عمالئها، 
ويحرص على تطبيق هذه القاعدة 
في كل فروعه المنتشرة في دولة 

قطر.
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 Pierre Precieuse ميرش تكشف عن  مجموعة عطور دايموند من
       أطلقت متاجر ميرش في 

قطر ثالث عطورات جديدة من 
دار بيير بريسيوز تحمل اسم 

وفخامة األلماس وهي مجموعة 
دايموند التي تشمل عطر »بالك 

دايموند«، »وايت دايموند« و»بييور 
دايموند«. تتمتع كل من هذه 

للمرأة  مسكية  بخصائص  العطور 
االستثنائية والرجل األنيق .
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وتأتي الساعة بميزات متقدمة للصحة 
واللياقة، مثل حساب معدل ضربات القلب 

على مدار الساعة طوال األسبوع وعرض 
التدريبات على الشاشة وتتبع مراحل النوم 

بشكل تلقائي، وتتوافق هذه الميزات 
المتقدمة مع ميزات ذكية مثل الردود السريعة 

على نظام أندرويد3 وتسديد الدفعات دون 
محفظة وقوائم تشغيل الموسيقى. وتتميز 

الساعة بعمر بطاريتها الفريد والذي يمتد 
لغاية 4 أيام. تتوفر ساعة »Versa« لطلبات 

الشراء المسبق بسعر 892 رياال قطريا. 
وقال جيمس بارك، الشريك المؤسس 

والرئيس التنفيذي لشركة فيت بيت: »في 
الوقت الذي تستمر فيه التقنيات القابلة 

 Fitbit Versa لالرتداء في النمو، تأتي ساعة
لتلبي الحاجة الماسة في السوق من خالل 
تقديم ساعة ذكية كاملة وفريدة التصميم 

وسهلة االستخدام بسعر تنافسي للغاية.  ما 
يجعلها تتفوق على أي ساعة ذكية متوفرة 

اليوم«.

شريكك اليومي للصحة والنشاط والرشاقة
أطلقت ساعة Versa مع نظام تشغيل 

Fitbit 2.0 المخصص للساعات الذكية، بما 
في ذلك لوحة تحكم شخصية جديدة توفر 

رؤية أكثر بساطة وشمولية لبياناتك الصحية 
واللياقة، إلى جانب توفير أفضل تطبيق 

للهواتف المحمولة للسوار، بما في ذلك:
• اإلحصاءات في لمحة: يمكنك االطالع 

على إحصائياتك اليومية واألسبوعية الصحية 
والبدنية، باإلضافة إلى النشاط الدائم ومعدل 

ضربات القلب وموجزات التمارين الرياضية 
والرسائل التحفيزية ذات المنحى العملي 

والنصائح والتوجيه اليومي، كل ذلك سيكون 
موجودا على معصم يدك.

• تخصيص إضافي مع الوقت: يوفر التطبيق 
مزايا التذكير بالمواعيد واالحتفاالت وتسجيل 

الدخول واإليضاحات وملخصات النوم 
والتحديات االجتماعية، مع إجراءات مباشرة 

تعتمد على بيانات المستخدم.
نظام تتبع صحة المرأة

تقدم فيت بيت أيضًا نظام تتبع صحة المرأة 
لمساعدة النساء على فهم كيفية ارتباط 

الدورة الشهرية بصحتهن العامة. ووفقًا 
لدراسة حديثة أجرتها فيت بيت، فإن 80% من 

النساء ال يعرفن عدد مراحل الدورة الشهرية، 
وأكثر من 70% ال يتمكّن من تحديد متوسط 

طول الدورة بشكل صحيح، ما يدل على 
قلة الوعي بصحة المرأة. وتم تصميم هذا 

النظام للمستخدمات البالغات الالتي يعرّفن 
عن أنفسهن بأنهن تجاوزن سن الـ 13 على 

تطبيق Fitbit9، وهو يتيح ما يلي:
• االطالع الدائم على دورتك: سّجلي 

بيانات دورتِك الشهرية بسهولة مع األعراض 
التي تصيبك مثل الصداع وحب الشباب 

والتشنجات. سيساعدك هذا النظام على أن 
تكوني أكثر اطالعًا على صحتك والتخطيط 
لحياتك بشكل صحيح، ويمكن أن يساعدك 

في إظهار تفاصيل محددة لطبيبك للحصول 
على رعاية شخصية.

• اطلعي على المستقبل: تعرفي على كل 
ما يتعلق بالدورة الشهرية ومتى تتوقعين 

حدوثها بطريقة جديدة من فيت بيت تستخدم 
فيها خوارزمية الدورة الجديدة، التي تمتاز 

باكتساب الذكاء والدقة عند إدخالك لبيانات 
دورتك الشهرية؛ تعرفي على مراحل دورتك 

بنظرة على معصمِك.
• بياناتِك في مكان واحد: يمكنِك عرض 
البيانات الشاملة من مكان واحد لمعرفة 

الروابط بين الدورة واإلحصاءات األخرى 
الموجودة في تطبيق Fitbit، مثل اتجاهات 

النشاط والنوم والوزن لتحسين إدارة نشاطك 

ونومك خالل أوقات معينة من الشهر.
• الدورة 101: تعرفي على معلومات إضافية 

حول الدورة الشهرية واإلباضة والخصوبة 
والمفاهيم الخاطئة الشائعة مع المحتوى 

التعليمي المتوفر على مدونة فيت بيت من 
.Fitbit خالل تطبيق

•التواصل مع اآلخرين: انضمي إلى نساء 
أخريات عبر مجموعات في عالمة التبويب 

المتاحة في التطبيق للحصول على الدعم 
حول مواضيع رئيسية مثل الدورات الشهرية 

وتحديد النسل ومحاولة الحمل، والحمل 
وفترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية وانقطاع 

الدورة.
• اإلحصاءات والتوجيهات الشخصية: 

مستقباًل، ومع نمو قاعدة بيانات المقاييس 
الصحية لإلناث، قد تساعد هذه البيانات في 

تقديم المزيد من األفكار، مثل كيفية تأثير 
الدورة على نشاطك ونومك ووزنك وتغذيتك، 

واحتمالية أن يكون لهذه األشياء تأثير على 
دورتك.

تصميم خفيف وحديث مناسب لكل يوم
تتميز ساعة Versa بكونها األخف وزنًا 

واألنسب سعراً من بين ساعات فيت بيت، 
وتأتي الشاشة المربعة مزودًة بتقنية لمس 

متقدمة وذات ألوان مميزة ورسومات واضحة 
تصل إلى 1000 نيت، ما يوفر صيغًة مثاليًة 

لعرض جميع بياناتك على معصمك.
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الساعة الذكية المناسبة للجميع
فيت بيت تقدم »Fitbit Versa« بتصميم عصري

     أطلقت شركة فيت بيت )المدرجة في 
 ،)NYSE: FIT بورصة نيويورك تحت الرمز

مؤخراً العالمة التجارية العالمية الرائدة في 
 Fitbit« عالم التقنيات القابلة لالرتداء، ساعة
Versa« الذكية والحديثة بسعر معقول جداً. 

وتوفر أخف ساعة ذكية معدنية في سوق 
الواليات المتحدة تصميمًا مريحًا ولوحة تحكم 

جديدة تسهل كيفية الوصول إلى البيانات 
المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية. 
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     يعتبر التفكير أكثر فاعلية عندما 
يتطابق مع جعله يتجلى بطريقة 

مبدعة وأنيقة. ويتجلى اإلبداع في 
الساعة ذات 47 ملم، مع الفتحة 

الكبيرة، ومحرك وموقف للتشغيل.
 Chronofighter Grand إن

Vintage تعني قمة اإلتقان في 
العمل. بلغ تاريخ الطيران العسكري من 

أربعينيات القرن الماضي ذروة جديدة 
في هذه الرباعية الضخمة من الساعات 

المعاصرة بثقة. إنها كبسوالت زمنية 
تصل األمس باليوم، مع صقل وبساطة 

ولدت من الخبرة والمهارة. وعند ارتداء 
الساعة على المعصم ستشعر بقوة 

على معصمك، وأن تقود نفسك بقوة 
مثل الطيارين. ومؤقت الساعة على 

الجانب األيسر من الساعة بمثابة جسر 
رمزي بين الحنين إلى الماضي والحداثة. 

إنها اآلن تسهل التشغيل السلس 
للكرونوغراف، وهي ثابتة وسريعة. 

تعمل فتحة العدسة الكبيرة على 
تحسين إمكانية قراءة قرص الساعة، 

باإلضافة إلى إضافة توقيع نشط إضافي، 
للحصول على رؤية جيدة، بغض النظر 
عن الظروف الجوية، والغالف الخلفي 

يشتمل على بلورة صفير شفافة 
حيث تمكنك من استخدام أن الطاقة 

الشمسية بشكل جمالي. واإلطار 
الفوالذي المصقول يضيف الكثير لهذه 

الساعة.
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 Chronofighter Grand Vintage  جراهام  تتألق بإصدار 

           تهتم بوكيه بجمال المرأة 
وإظهارها بإطاللة مبهرة وتترك 

بصمة ال تنسى. وهنا تقدم 
مجموعة من أحزمة الفساتين التي 

الكثير من السحر للفستان  تضيف 
البسيط. واالكسسوارات جزء 

أساسي ومهم لإلطاللة لذا يجب 
أن يكون اختيارها بعناية ويجعلك 

محط األنظار، وهي تجعل األزياء 
تبدو وكأنها تحفة فنية. واألحزمة 

في هذه المجموعة تحكي الكثير 
أنها متوفرة بتصاميم مختلفة  حيث 

ومبدعة لتناسب جميع األذواق، 
المناسبات حيث  وتصلح لكل 

الملون  والبسيط  الفضي والذهبي 
الذي يضفي الكثير من البهجة 

لتبدي متألقة  الفستان  على 
وملفتة.
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أحزمة فساتين من بوكيه..نسقيها كالنجمات 

لمحبي الساعات الفريدة

Jamila/ November 2018107احلياة جميلة.. معًا



 افتتحت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال -الرائدة عالمًيا في مجال الفنادق- فندق كراون بالزا الجديد في منطقة الخليج الغربي في 
الدوحة بالشراكة مع تنميات لالستثمار العقاري، لينضم إلى سلسلة فنادقها المتنامية في قطر، ويؤكد مرة أخرى على استمرار نجاح 

المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى نمو عدد فنادق كراون بالزا وزيادة انتشارها على امتداد المنطقة بأسرها.

لؤلؤة جديدة تنضم إلى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال

فندق كراون بالزا الدوحة.. عالم من الضيافة الفاخرة 

مستوى راق من الفخامة
يتضمن فندق كروان بالزا الجديد 317 غرفة 

ويمتاز بإطاللة رائعة على أفق المدينة ويحتل 
موقًعا استراتيجًيا في منطقة الخليج الغربي 

في الدوحة، ما يتيح لضيوفه وصوًلا سهًلا 
وسريًعا إلى مناطق متعددة في المدينة، 

تشمل مناطق األعمال والنشاطات المالية 
واألسواق الشهيرة والبعثات الدبلوماسية، 
فهو يبعد أقل من 20 كيلومتًرا عن مطار 
حمد الدولي، وتكفي 15 دقيقة بالسيارة 
فقط ليصل ضيوفه إلى معظم المعالم 
السياحية الرئيسة في الدوحة مثل سوق 

واقف ومتحف الفن اإلسالمي.
يمتاز كراون بالز الدوحة الخليج الغربي أيًضا 
بمرافق تلبي تماًما ما يحتاجه رجال األعمال 

لنجاح رحالتهم، إذ يتضمن ست قاعات 
اجتماعات ومؤتمرات تشمل قاعة الهال 

التي تتسع لنحو 400 ضيف وقوًفا حين 
استخدامها لحفالت االستقبال أو 250 ضيفا 

جلوًسا عندما ترتب المقاعد فيها بأسلوب 
صالة المسرح. أما من يقصدون الفندق 

بغرض االستجمام أو من يسعون إلى المزج 
بين العمل والمتعة، فسيجدون في الفندق 
كل ما يرضيهم: مسبح في الهواء الطلق، 

وصالة تمارين رياضية حديثة للمحافظة على 
اللياقة البدنية خالل السفر.
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 يوفر الفندق مجموعة من المطاعم 
تأخذ روادها في رحلة شهية تقدم 

خيارات تناول الطعام الفاخرة، ومنها 
مطعم سجنتشر بإدارة الشيف 

الشهير سانجيف كابور الذي يقدم ألذ 
المأكوالت الهندية المميزة.

يوفر الفندق أيًضا خيار االستمتاع 
بالمأكوالت في خصوصية الغرفة من 

خالل إمكانية طلب الطعام إليها. 
وسيجد الضيف أيًضا خيارات متنوعة 
لوسائل االسترخاء والراحة بعد نهاية 

 Sleep يوم حافل من خالل برنامج
Adventure الحصري بكراون بالزا، إذ 
يشمل البرنامج تقديم بياضات أسرّة 

فاخرة وعالجات عطرية وأرضيات هادئة 
لتحقيق راحة الضيف القصوى قبل 

انطالقه إلى يوم مثمر آخر.
وتحدث باسكال جوفين، العضو 

المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال 
لمنطقة الهند والشرق األوسط وإفريقيا 

مبيًنا أهمية افتتاح الفندق الجديد في 
قطر، فقال »يسرنا افتتاح فندق كراون 

بالزا الدوحة في الخليج الغربي بالشراكة 
مع شركة تنميات لالستثمار العقاري 
المرموقة في قطر. ويؤكد انضمام 

الفندق الجديد إلى مجموعة فنادقنا أننا 
نسير على الطريق الصحيح في خططنا 

التوسعية. كراون بالزا الدوحة الخليج 
الغربي يعزز الخيارات التي نقدمها لزوار 

قطر المحليين والعالميين. وال ريب 
أن موقعه المميز وقدرته على تقديم 

أفضل الخدمات والمرافق في فئته، تبشر 
بأنه سيشهد نجاًحا كبيًرا«.

من جهته، قال الدكتور بريك بن صميخ، 
رئيس مجلس إدارة شركة تنميات 

لالستثمار العقاري »نفخر بالشراكة مع 
اسم عالمي قوي وعريق مثل مجموعة 
فنادق إنتركونتيننتال، فعالمة كراون بالزا 

التجارية معروفة عالمًيا على نطاق واسع 

بتوجهها إلى سوق التنفيذيين ورجال 
األعمال. وبعد أن كانت الدوحة مشهورة 
في السنوات األخيرة كوجهة ألسفار رجال 
األعمال، برز اسمها أيًضا في اآلونة األخيرة 

كوجهة سياحية ترفيهية نامية، ولهذا 
سيكون لفندق كراون بالز الدوحة الخليج 

الغربي دور مهم أيًضا في خدمة الضيوف 
المحليين والعالميين من رجال األعمال 

والسياح على حد سواء«.
وتجدر اإلشارة إلى أن منطقة الشرق 

األوسط تضم حالًيا22 فندًقا تعمل حالًيا 
تحت عالمة كراون بالزا التجارية، ومن المقرر 
افتتاح خمسة فنادق كراون بالزا أخرى خالل 

األعوام الثالثة إلى الخمسة المقبلة. 

رحلة للذواقة
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    في أجواء مميزة، وبحضورالسيد 
»فواز اإلدريسي« الرئيس التنفيذي 

لمجموعة »أبو عيسى القابضة«، والسيد 
 Maisonرئيس دار David Benedek
BDK Paris،  وحشد من اإلعالميين 

والصحفيين، ومحبي العطور الفاخرة   
 Rouge تم اإلعالن عن إطالق عطور

Smoking وCrème De Cuir من دار 
Maison BDK Parisحيث استمتع 

الحضور باالطالع على مراحل التكوين 
والتركيبات الفريدة لهذين العطرين 

الجديدين.
استطاعت  Maison BDK Paris   أن تغير 

من مفهوم العطور خالل السنوات الماضية، 
ولعلها تمتاز بجودة فريدة وجمال خالص، 
تربعت عرش القمة، وإمتازت بلمحات من 

الجمال ومكونات مألوفة وُمذهلة. 
أطلقتMaison BDK Paris عطر 

 La Collection من Rouge Smoking
Parisienne ، وهو عطر عصري وأنيق، 

تم إنشاؤه حول نوتة الكرز، الفانيليا 
السوداء والهليوتروب، ويأتي في القاعدة 

الكشمير، والمسك األبيض والتوتكا.  أما 
 La من مجموعةCrème De Cuir   عطر

Collection Matiere، المستوحاة من 
أجواء الصيف الهندي،.يأتي بتركيبة مكونة 

من الماندرين، والبرغموت، واألناناس، 
التوت الوردي والمسك الرمادي وجلد 

الغزال األبيض، أما القاعدة فتتكون من زيت 
البتوال والمسك األبيض.
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 Maison BDK Paris الصالون األزرق يطلق أحدث عطرين من دار

 الرائد في الشرق األوسط 
N.Bar مركز العناية باألظافر يفتتح فرعين في قطر 

منذ إطالق العالمة التجارية في 
عام 2001 على يد رائدة األعمال 

نيجين فتاحي، حافظ »إن. بار« على 
موقعه الرائد في طليعة المراكز 
المتخصصة بالعناية باألظافر في 

المنطقة. وحقق نموا متصاعدا 
ليفتح فروعا عديدة في العديد من 

الدول ويعزز عالمته التجارية على 
المستوى العالمي.

وقالت المتحدثة باسم »إن. بار« 
في قطر: »مركز إن. بار هو الوجهة 
المثالية للسيدات للعناية باألظافر. 

ولقد قمنا بنقل مسيرة النجاح 
والتألق ومستويات الخدمة غير 

المسبوقة التي حققها إن. بار في 
المنطقة للسوق القطري. ويسر 
طاقمنا المميز أن يرحب بجميع 

السيدات لتقديم الخدمات المبتكرة 

التي تليق بهّن«.يمتد فرع »إن. 
بار« في ذا جيت مول على مساحة 
170 مترا مربعا ويضم أربعة مرافق 

خاصة للعناية بأظافر اليدين، 
ستة مرافق للعناية بأظافر اليدين 
والرجلين، وغرفتي عالج واسترخاء، 
ومكانا مخصصا لتزيين وتصفيف 
الشعر. ومن خالل هذه الخدمات، 
يوفر المركز أحدث خدمات العناية 
باألظافر والمساج، وتنسيق الشعر 

وغيرها. كما يمكن للراغبات 
الحصول على هذه الخدمات في 
الفرع الثاني في دوحة فستيفال 

سيتي الذي يمتد على مساحة 80 
مترا مربعا ويضم جميع الخدمات 
لراحة الضيفة، مع اإلشارة إلى أن 

خدمة تصفيف الشعر متواجدة فقط 
في الفرع الرئيسي.

           أعلن مركز »إن. بار« المركز الرائد للعناية باألظافر والتجميل، عن 
افتتاح أول فروعه في دولة قطر، ليستقبل السيدات في فرعيه في ذا 

جيت مول ودوحة فستيفال سيتي. 
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