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GRAND
IMMERSION.

لــذي طــال انتظــاره! دعينــا نكــون جــزءًا مــن حفــل زفافــك ا

نــد حيــاة الدوحــة هــو مســاعدتك علــى تخطيــط كل  هدفنــا فــي فنــدق وفيــات جرا
لــذي تحلميــن بــه لضمــان خلــق ذكريــات تــدوم  نــب حفــل زفافــك ا جانــب مــن جوا

مــدى الحيــاة.

نــد للعروســين  ٢٠١٨ ليلــة فــي جنــاح جرا ٣١ ديســمبر تشــمل الحجــوزات حتــى 
الزفــاف. وغرفــة للتحضيــرات قبــل 

الخيــال يصبــح حقيقــة فــي قاعــة الســيليا

٤٤٤٨١٢٣٤ للحجــز واالستفســار، يرجــى االتصــال علــى 

فنــدق وفيــات جرانــد حيــاة الدوحــة
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لإلشتراك في نشرة  الواتس آب 

أضف الرقم33311767
 إلى جهات اإلتصال وارسل كلمة " إشتراك"   





يرى العالم بعيونه وقطر بقلبه

أحمد المعاضيد: تفوقت على نفسي وحققت الحلم
     حوار / أمل كمال

طاقة إبداعية يمتلكها هذا الفنان الشاب، يحركها  بداخله حبه لبلده وشغفه بفنه، شارك في العديد من األحداث المهمة التي 
استضافتها بلده، وترك بصمته الخاصة التي المست القلوب وترسخت في األذهان، رسم طريقه منذ البداية بنفسه، فهو يرى 

العالم بمنظوره الخاص وال يحب أن يكرر نفسه. طموحاته تعانق السحاب، ولكنه يقف ثابتًا على أرض الواقع ليحقق حلمه، زادت 
مسؤولياته بعد الشهرة، انتقل بسرعة البرق من المحلية إلى العالمية، حيث أخذ على عاتقه أن يقدم بفنه كل ما يخدم بلده.

»جميلة«  التقت الفنان أحمد المعاضيد، وحاورته حول فنه وشخصه وحلمه، وإلى تفاصيل اللقاء...

حوار

 مــا الذي يميز معرضك األخير 5-6؟
اسم المعرض جاء إشارة إلى تاريخ فرض 

الحصار الجائر على دولة قطر، وقد حرصت 
على تقسيم المعرض إلى عدة أقسام، 
كل منها يحمل أفكارا ورسائل مختلفة، 

وفي مقدمة اللوحات التي ضمها 
المعرض، تلك الخاصة بحضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، واألمير الوالد صاحب 
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 

كما يضم المعرض قطعًا رياضية لعشاق 

الرياضة منها 6 كرات أعتبرها بمثابة 
ترحيب بالمشاهدين والجماهير من جميع 
أنحاء العالم إلى كأس العالم في قطر 
عام 2022، كما يضم المعرض قسمًا 

آخر لألعمال الفنية المتنوعة التي تحاكي 
الثقافة والبيئة والعواطف البشرية.

حدثنا عن نفسك...
- بــدأت الرســم منــذ الصغــر، كان 

األمــر هوايــة فــي البدايــة ثم تحول 
لحرفــة عــام 2009، حيث أسســت 

شــركة خاصــة للدعايــة واإلعالن، 
أنتجــت مــن خاللهــا مجموعــة كبيرة 

مــن المشــاريع منها المشاركــــة 
بــــدورة األلعــاب العربيــة التــي أقيمت 

فــي قطــر عــام 2011 بتصميم 
تعويــــذة البطولــة والتــي اســتوحيتها 

مــــن الخيــل العربــي األصيــل، وقد 

اإللهام الحقيقي يأتي من خالل 
تجربة الفنان  في الحياة!
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أطلـــــق عليها اســم »وذنان«، 
وأيضــًا تصميـــــم التميمــة الخاصــة 

ببطولــة كأس آســيا 2011 والتــي 
اســتوحيتها مــن حيــوان الجربوع، 

كمــا قمــت بتصميــم الهوية 
البصريــة لشــعار اليــوم الرياضي 
لدولــة قطــر عام 2013 حيــــث 

صممــت شخصيــــــة األرنــب البــــري 
الرياضــــــي الـــــذي يعيــش فــي صحراء 

قطــــــر لُيعبــر عــن الرياضــــــة والبيئــة 
القطريــة وأســميتها »خــــــزز وعدينــة«، 

كمــا أنتجــت العديــد من األفالم 
والمسلســالت الكرتونيــة. 

وكيف اكتشــفت موهبتك الفنية؟
لــم يكــن األمــر اكتشــافًا، بل كان 
شــغفًا يمــأل حياتــي، كنت أمارس 

هوايتــي خــالل أوقــات الفراغ، وكنت 
أشــعر بســعادة غامرة وقت الرســم، 
لــذا قــررت مــع مرور الســنين تحويل 

الهوايــة إلــى مهنــة، لم يكن 
األمــر ســهاًل علــى اإلطالق، ولكن 
الحمــد هلل تفوقــت على نفســي 

واســتطعت تحقيــق الحلم.

قمت بإخراج أول مسلســل كرتوني 
قطري »فوق الســطح« حدثنا عن 

التجربة، وهل تنوي تكرارها؟
- »فوق الســطح« مسلســل 

كرتونــي كوميــدي حلقاتــه توعويــة 
تثقيفيــة موجهــة لألطفــال، ســعدت 

بالمشــاركة فــي العمــل بجزءيه 
األول والثانــي، وقــد القــى العمل 
استحســان الجميــع وفــاز بالجائــزة 

الذهبيــة لإلعــالم العربــي، وأتوجه 
بالشــكر الكبيــر للمؤسســة القطريــة 

لإلعــالم المنتجــة للمسلســل، 
علــى دعمهــا الــال محــدود، وإيمانها 

بقدراتــي، وقــد ســبق هــذا العمل 
تقديــم أفــالم 2D لهيئــة متاحــف 

قطــر، وتصميــم فيلــم »الباب 
العتيــق« 3D، فتصميــم هــذه 

النوعيــة مــن األعمــال يعــد بمثابة 
شــغف بالنســبة لــي، وبالطبــع أتمنى 

تكــرار التجربــة إذا أتيحــت الفرصــة.

 

ما هي استعداداتك الفنية الستقبال 
كأس العالم 2022؟

لي باع طويل في المجال الرياضي، كما 
أنني كثير االطالع على العالمات التجارية 
الرياضية، ومؤخراً تعاونت مع قناة بي ان 

سبورت خالل كأس العالم 2018 لعرض 
لوحات خاصة بالحدث قمت برسمها، 

حيث تم عرضها خالل أيام البطولة 
على شاشة القناة، وفي نهاية البطولة 
وتعبيراً عن استقبال قطر ألحداث كأس 

العالم المقبلة 2022 قمت بالرسم 
على مجموعة من الكرات وحرصت على 
عرضها بمعرضي الذي أقيم مؤخراً بأحد 

الفنادق الكبرى بالدوحة، وهناك نية 
لتقديم أعمال خاصة بهذه البطولة خالل 

الفترة المقبلة إن شاء اهلل.

وماذا عن استعداداتك الستقبال 
اليوم الوطني؟

استعداداتي الستقبال اليوم الوطني 
بدأت بالفعل، من خالل العمل على 

تقديم رسومات جديدة، والتعاون 
التجاري مع العديد من الشركات 

الكبرى في قطر لعمل تصميمات 
وطنية جديدة. 

أهدافي وطموحاتي هي 
األكثر تأثيراً في حياتي

حاليا أنا بصدد إعداد تصاميم وطنية   اســتعدادًا لـ 18 ديســمبر

استعداداتي لليوم الوطني بدأت بالفعل وجاري العمل على تقديم تصميمات وطنية جديدة
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ما أكثر المصادر إلهامًا بالنسبة لك؟
تقدير اآلخرين هو مصدر إلهام قوي 

بالنسبة لي، السفر واالطالع المستمر، أما 
اإللهام الحقيقي فيأتي من خالل تجربة 

الفنان بالحياة سواء كانت صعبة ومليئة 
بالتحديات أو سهلة وسعيدة، باإلضافة 
إلى البيئة القطرية التي أستمد منها 

الكثير من األفكار اإلبداعية، فهي بيئة غنية 
بالتفاصيل.

ومن الشخصية األكثر تأثيراً في حياتك؟
ال توجد شخصية معينة، ولكن األكثر تأثيراً 

في حياتي هي األهداف والطموحات 
التي أصبو إليها، فهي التي تشكل 

حياتي. 

كيف تقضي أوقات فراغك؟
أفضل قضاء أوقات فراغي مع األشخاص 

األقرب لقلبي، حتى أكون على 
راحتي، باإلضافة إلى مشاهدة األفالم 

والمسلسالت، والتنزه حتى أرى العالم من 
حولي وأستلهم منه أفكاراً. 

ما أكثر البلدان التي تفضل السفر إليها؟
ال توجــد بلــدان مفضلــة علــى وجه 
التحديــد، ولكنــي أحــب التغييــر وال 

أفضــل الســفر مرتيــن لنفــس البلد، 
باســتثناء إيطاليــا وأســبانيا فقــد أفكر 
فــي الســفر إليهمــا مــرة أخرى، ولكن 
مــن خــالل زيــارة أماكــن جديدة داخل 

الدولتين. 

متى تحب أن ترســم خالل اليوم؟
أحــب الرســم بــأول اليــوم أو آخره، أي 
الســاعة السادســة صباحًا أو الســاعة 
الثامنــة مســاء وأســتمر حتــى الفجر، 

وأحــب أن أرســم وأنــا بمفــردي، ألني ال 
أفضــل أن يقتــرح علــّي أحــــد تعــديــــاًل  

أثنـــاء الرســم، فال أحد يرى وقتها ما أراه 
فــي مخيلتي.

هــل تبيع كل لوحاتك أم تحتفظ 
؟ ببعضها

بعــض اللوحــات أقوم ببيعها والبعض 
اآلخــر أهديــه أو أحتفــظ بــه، وال أكرر اللوحة 
مرتين، فمن حق الزبون أن يشــعر بالتفرد 

وبقيمــة اللوحــة التــي اقتناها، وال أحب 
أيضــًا أن أكــرر فكــرة اللوحات، فكل واحدة 

منهــا لهــا فكرتها وطابعها الخاص.

هل لديك أي أنشــطة خارجية خالل 
المقبلة؟ الفترة 

 شــاركت بالعديــد مــن المعارض 
الخارجيــة الفتــرة الماضيــة، وأحضــر حاليًا 
للمشــاركة فــي معــارض بتركيــا وباريس 

والكويت.

المستقبلية؟ خططك  ماهي 
علــى األفــق حاليــًا العديد مــن التعاونات 
التجاريــة والمعــارض الخارجيــة العالميــة 
التــي تتيــح لــي الفرصــة لتمثيــل بلدي 

الحبيــب فيها.

رسمت 6 كرات للترحيب بجماهير كأس العالم في قطر عام 2022
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أول العبة جولف قطرية...

 ياسمين الشرشني:

صدفة غيرت حياتي
         حوار / أمل كمال

أول العبة جولف قطرية، دخلت عالم الجولف بالصدفة في الحادية عشرة من عمرها، ظهر شغفها بهذا العالم الرحب، ففتح لها أوسع أبوابه، 
انضمت إلى نادي الجولف، ثم إلى المنتخب القطري عـام 2008، وهي أول شخص قطري يحصل على ماجستير في التعليم األولمبي وإدارة 

وتنظيم الفعاليات األولمبية من األكاديمية األولمبية الدولية في اليونان. 
رفعت اسم قطر في العديد من البطوالت الدولية، وتتمنى أن تكون جزءاً من كأس العالم 2022، لتثبت للعالم أجمع قدرة الفتاة القطرية 

على تحقيق أعلى درجات النجاح دون المساس بالعادات والتقاليد التي تربت عليها. »جميلة« التقت ياسمين الشرشني ودخلت معها إلى 
عالمها الخاص، فإلى تفاصيل الحوار...

حوار

بداية.. حدثينا عن بداياتك مع الجولف؟
دخلت عالم الجولف بالصدفة في 

الحادية عشرة من عمري، عندما كنا 
بزيارة سياحية إلحدى الدول العربية، 

حيث زرت نادي الجولف هناك وقمت 
باللعب لبعض الوقت، وبعدها 
اكتشفت والدتي شغفي بتلك 

الرياضة واهتمت باألمر وبدأت أتدرب 
حتى أتقن ممارسة رياضة الجولف.

هل تحرصين على التعريف بدولتك 
الحبيبة قطر في بطوالتك الرياضية، ؟
بالطبــع، أحــرص عنــد ســفري ألي بطولة 

خارجيــة علــى التنســيق مــع الهيئة 
العامــة للســياحة للحصــول علــى بعض 

المطبوعــات التــي تتحــدث عــن قطر 
لتوزيعهــا هنــاك، والحمــد هلل دائمــًا 

مــا يشــيد كل مــن يتعامــل مــع الوفد 
القطــري بلباقتنــا وتقبُّلنــا لمختلــف 

الثقافــات التــي نتعــرف عليهــا، فأنــا أعتبر 
نفســي ســفيرة، أمثل دولة قطر بكل 
المحافــل الرياضيــة التــي أحضرهــا، لذا 
أحــرص علــى أن أظهــر ثقافتنــا وأخالقنا 

للجميــع، وأكثــر مــن العبــة أجنبيــة تعرفت 
عليهــن بالخــارج حرصــن علــى زيارة قطر 

الستكشــافها عــن قرب.

ما أبرز الصفات التي اكتسبِتها من 
ممارسة رياضة الجولف؟

تعلمت من الجولف الكثير، فهو عالم 
واسع اكتسبت منه القيادة والهدوء 

والصبر والتركيز، وكيفية التعامل مع 
اآلخرين، حيث منحتني الثقة الكافية 

للتعامل مع من حولي، باإلضافة إلى 
أنني تعلمت منها اإلتيكيت، حيث يتم 
تدريب كل العبي الجولف على طريقة 

الكالم وإلقاء التحية و نبرة الصوت 
الصحيحة عند التحدث.

وما أبرز السمات الجسدية التي تحتاجها 
ممارسة رياضة الجولف؟

أهم سمة تحتاجها ممارسة رياضة الجولف 
هي اللياقة البدنية، فالعب الجولف 

يسير لمسافات طويلة تصل لـ 7 كم، 
أي ما يعادل السير لمدة 4 – 5 ساعات 
متواصلة مع ضرب الكرة، باإلضافة إلى 

القدرة على التركيز الذهني من خالل 
تصفية الذهن بشكل كامل قبل اللعب.

نعيش العصر الذهبي 
للمرأة القطرية
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رسالة الماجستير الخاصة بِك سوف 
تحقق حلمك بأن تكوني جزءاً من 

كأس العالم 2022، حدثينا عن ذلك...
المشاركة بكأس العالم 2022 حلم 
كل قطري وعربي، والهدف من رسالة 

الماجستير والتي تتمحور حول إدارة 
وتنظيم الفعاليات األولمبية، لتقديم 

الجديد في عالم الرياضة وخدمة 
مجتمعي عند استضافة مونديال 2022، 

وتشجيع الجيل القادم على ممارسة 
الرياضة، وأنا على استعداد تام لممارسة 
أي دور خالل بطولة كأس العالم، فاألمر 

وسام لكل من يحظى بفرصة المشاركة.

بعيداً عن الرياضة... ماهي هواياتك 
الشخصية؟

القراءة، السفر، اكتشاف األماكن الجديدة، 
ممارسة بعض الرياضات الفردية مثل 
ركوب الخيل والرماية والجري وركوب 

الدراجات.

كيف تقيمين البيئة الرياضية النسائية 
في قطر؟

نحن نعيش حاليًا في العصر الذهبي 
للمرأة القطرية، فاالهتمام بها شمل 

جميع المجاالت، بفضل توجيهات القيادة 
الحكيمة، وبالنسبة للمجال الرياضي 

تفضلت الدولة بتوفير أماكن للتدريب 

ومدربات مختصات ومعدات رياضية على 
أعلى مستوى، فقطرنا الحبيبة لم تقصر 

يومًا تجاه بناتها القطريات بل أرادت 
تفوقهن الرياضي والعلمي والعملي 
دائمًا. ولكن طبيعة المجتمع القطري 

المحافظ جعلت بعض األسر ترفض 
مشاركة بناتها في المنتخبات الرياضية، 
خاصة أن األمر يتطلب السفر خارج البالد 

وهو ما ترفضه بعض العوائل.

حدثينا عن مشروعك »ميني جولف« 
وما الهدف منه؟

مينــــي جــــولف هو مــــشروع اجتمـاعــــي 
رياضــــي، هدفــــه نشـــر ثـقـافــــة الـجولـــف 

لكافــة فئــات المجتمــع، حيــث نقوم 

بعمــل زيــارات ميدانيــة للمدارس 
لــــتعريفهم بتلــك الرياضــة التــي 

اليــــــعرف قواعدهـــــا الــــــكثيرون، وقـــــد 
أقــــمنا أول فعالية والـــــــتي حمـــلت 

اســـــم »الشــركة« بالتعاون مـــــع 
الــحـــي الــــــثقافي – كــــــتارا، وكان 
هـــــدفها إدمــــــاج ذوي اإلعـــــاقة في 

الـــــمجتمع مــن خــالل ممارســة رياضة 
الجولــف، وكــــانت بالفعــل تجربة 

رائعـــــة ومفيدة.

أخيراً، ماهي طموحاتك القادمة؟
المشــاركة مــع اللجنــة المنظمة 

لــكأس العالــم 2022 فــي التحضير 
ألهم حدث رياضي ســوف تشــهده 

بــالدي الحبيبــة، وأن أشــرف قطــر وأرفع 
اســمها عاليــًا فــي المحافــل الرياضية 

العالميــة، وأن أكــون قــدوة للفتاة 
القطريــة فــي المجــال الرياضي.

مستعدة للمشاركة في 
كأس العالم 2022

 »ميني جولف« مشروع 
اجتماعي رياضي هدفه 

نشر ثقافة الجولف
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       الريسا معصراني
ريتا حرب إعالمية لبنانية متمرسة متألقة لفتت أنظار المشاهدين بشخصيتها وحضورها المميز الذي يتصف بالجرأة والرقي، 

حيث باتت عنوانًا لألناقة. قررت الدخول إلى عالم التمثيل من أوسع أبوابه بفضل أدائها العفوي وتآلفها مع الكاميرا، 
فكانت نجمة ساطعة في عالم التمثيل، انتقلت من استديو مسلسل »عيون بيروت« بتألق إلى استديو مسلسل »طريق« 
لتتصدر الدراما اللبنانية.. يبقى التقديم التليفزيوني هو المهنة التي تتمسك بها، محافظة على موقعها كإعالمية على 

شاشة »أوربت«، التي تطّل عبرها منذ سنوات طويلة.  في هذا اللقاء ريتا حرب تخص »جميلة« بحديث حصري تناول مشوارها 
اإلعالمي وانطالقتها الحديثة في التمثيل، وتلقي فيه الضوء على جوانب مختلفة من حياتها الشخصية والمهنية:

مسلسل »طريق« نقلة نوعية في مشواري التمثيلي 

غالف

اإلعالمية اللبنانية ريتا حرب:
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اقتحمت  التمثيل  بأدوار بطولية  كيف 
تقيمين التجربة؟

في البداية، لم أكن جاهزة لخوض 
التحدي وترددت كثيراً إلى أن شجعني 

صاحب شركة مروى غروب المنتج مروان 
حداد ألجسد دوراً تمثيليًا في مسلسل 
»المراهقون« فتفاجأت بإتقاني الدور 

والقيت صدى إيجابيًا لدى المشاهدين.

فاجأت الكثيرين بأدائك في »طريق« 
الذي يعتبر نقلة نوعية في مشوارك  

الفني؟
بالفعل، اهتمامي بأدق تفاصيل 
الدور وتقنيات أدائه كان صدمة 
إيجابية لمن حولي.. الشخصية 

التي لعبت دورها ال تشبهني في 
شيء، »رغدة« تختلف عن ريتا 

حــرب شكال ومضمونًا. ويُعتبر هذا 
الدور صعبًا وُمرّكبًا، إّلا أنني أؤّدي 

ما هو جديد ولم أقّدمه سابقًا 
كما لم أختبره في الحياة، لذلك 

قمُت بأبحاث حول الشخصية كي 
أصيَب الكاراكتر كما هو مكتــوب. 

شخصيــة »رغدة« التي أثّرت 
بالناس وتفاعل معها الجمهور 

وطبعت بصمة مهمة ومختلفة 
عن األدوار التي سبق وجّسدتها في 

المسلسالت السابقة، لكن هذا 
الدور والنجاح الذي القاه سيدفعني 
إلى التشدد في اختيار األدوار التي 

ستعرض علّي في المستقبل. 
األهمية تكمن في االستمرارية 

وليست في النجومية.

حققت تميزاً نوعيًا في التقديم 
التليفزيوني، كيف تصفين تجربتك؟

تجربتي اإلعالمية في شهر رمضان 
من خالل برنامج »بدي رأيك« كانت 
مميزة ومهمة في حياتي المهنية، 
لدرجة أنني أحببت الفكرة ووجدت 

نفسي فيه. البرنامج يستضيف 
شخصيات من العالم العربي وغيره 

من مجاالت مختلفة، للحديث عن 
مواضيع اجتماعية، حياتية وفنية، 

معتمداً على تفاعل الناس عبر طرح 
استفتاءات على وسائل التواصل 

اإلجتماعي  ومنها تويتر، ولقد حقق 
نجاحًا واسعًا، وسيعود في الموسم 

الثاني مع دورة البرامج الجديدة 
بطابع جديد وجريء. هذا البرنامج 

فيه نكهة جديدة والفكرة غير 
تقليدية.

الشهرة التهمني.. المهم 
االستمرارية وليست النجومية
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هل ستواصلين العمل كإعالمية 
وممثلة؟

كإعالمية  عرفني  الجمهور  بالتأكيد، 
إال أنني أتمنى تحقيق نفس النجاح 

في مجال التمثيل، كما أنني ال أنوي 
ترك تقديم البرامج مهما حققت 

من نجاح في التمثيل.. أنا إعالمية 
ناجحة ويهمني تحقيق نفس النجاح 
في التمثيل وأن أقدم أدوارا تضيف 

لرصيدي.

ما هي مشاريعك الجديدة في مجال 
التمثيل؟

أحضر حاليًا لمشروع فيلم من بطولة 
رامز جالل وهذا المشروع قيد الدراسة. 

هذه اإلطاللة ستكون نقطة عبور 
جديدة لي للتمثيل خارج حدود لبنان.

ريتا اإلعالمية الناجحة والممثلة 
الموهوبة هي أيضًا أم متفانية 

لصبيتين بعمر الورد؟
 ابنتاي هما بنظري إنجازي األكبر، 
وأسأل اهلل أن يحفظهما، وأفتخر 

. الشهرة ال تعني لي،  بهما كثيراً
فأنا أحب العيش ببساطة وبدون 

تكلف كأي امرأة عادية، عفوية 
تعيش حياتها اليومية في منزلها وال 
أهمل دوري كأم تجاه ابنتّي. كما أن 

طالقي لم يؤثر سلبًا على العالقة 
بيني وبين البنتين ولم تحدث لهما 

أي عقدة نفسية.

إطالالت ريتا حرب الجمالية لفتت 
األنظار وكانت عنوانًا لألناقة لعام 

2018.. ماذا تقولين؟
أحب الموضة والتجدد والتنوع 

والبساطة، فال أبالغ في شكلي 
الخارجي وأستشير كل من حولي من 

خبراء الموضة والتجميل  ومصففي 
الشعر، أحاول عدم التقليد واختيار 

وتنسيق مالبسي بنفسي وبأناقة وأن 
أكون »فاشينيستا« لكل إطالالتي 

التليفزيونية واليومية. كما أنني 
سعيدة جداً العتباري نموذجًا لألناقة 

في 2018.

إطالالتي صارت عنوانًا 
لألناقة في 2018 

ابنتاي هما إنجازي األكبر 
ومصدر فخري
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تعيش أصعب الظروف  هند البلوشي:

 لن أتاجر بمرضي من أجل الشهرة 
         جمال العدواني 

بعد الشهرة والضجة التي حققها كليبها األخير، تعاني النجمة الكويتية هند 
البلوشي اليوم من مرض في الغدد الليمفاوية، مما قد يجبرها على االبتعاد عن 

جمهورها  لفترة  حتى تجد العالج المناسب لحالتها.

نجوم

جمهورك يسأل عن وضعك الصحي وما هو تعليقك على 
بعض من ينتقدك؟

أوال وأخيرا الحمد هلل مازلت أبحث عن العالج المناسب 
لمرضي، فالكل يعرف بأنني أعاني من مرض في الغدد 

الليمفاوية، مازلت أخضع إلى المزيد من الفحوصات لكي 
أصل إلى العالج المناسب.

شاهدنا لك سناب وأنت تبكين وتنتقدين كل من حاول أن 
يتطاول عليك بالكالم الجارح؟

حسبي اهلل ونعم الوكيل بالشماتين في مرضي، لألسف 
يدخلون حسابي ويسبون ويقذفون ويعلقون تعليقات 
سخيفة.. اهلل يقطع وجهك إن شاء اهلل ما طيبين ويا رب 

وجهك ينفجر أنا أم وعندي طفلين ويتيمة.. دعاؤكم ياللى 
قاعدين بتدعوا عليا راح يرجعلكم لسبب ألن اهلل ما يضيع 

حق أحد. كل يوم أقول حسبي ربي ونعم الوكيل، ال أحتاج 
أن أدعي على أحد، وكلت ربي ودعيت اللهم رد كيدهم في 

نحورهم لكل من أراد بي سوًءا.

البعض يقول إن المرض بسبب التجميل؟
كفى كالما عن أن ما حدث لوجهي بسبب النفخ وعمليات 

التجميل..أنا ما شكيت مرضي وما أريد إال دعواتكم.. فكثير من 
التعليقات الرهيبة والمقززة عيب في حقي.

يقال بأن مرضك فبركة من أجل الشهرة والتعاطف معك؟
أعوذ باهلل  أن أتاجر بمرضي، فليس من المعقـول أن يبحث 

إنســان عاقــل عــن الشهــرة واألضــواء عـلى حسـاب صحته.

 الكل الحظ  جهدك  وإشرافك على تفاصيل العمل، يقال 
بأن المسرحية أرهقتك لدرجة دخولك  المستشفى؟

ال أبدا ليست المسرحية وحدها، بل الجهد المضاعف بسبب 
ظروف دراستي خارج البالد، والتي تزامنت مع فترة العمل المكثف.
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تعيش أصعب الظروف  هند البلوشي:

 لن أتاجر بمرضي من أجل الشهرة 
خطواتي محسوبة ومدروسة .. 

ال أهتم بالتعليقات السلبية 

هل الجمهور اليوم يقدر  كل ذلك 
التعب والجهد.. ؟

نعم الجمهور يقدر التعب والجهد، 
ويكفي أنه يأتي ويحضر وينتظر، ويقدر 
ظروف العرض إذا تأخر وينتظر الفنانين 
للتصوير معهم، جمهورنا مثقف وواٍع 

ويقدر العمل الجيد والمتعوب عليه.

بطبعك أنت شخصية مغامرة 
ومشاكسة..  هل مازلت كذلك  أو 

غيرت من طريقتك؟
مازلت ولن أتغير مهما تقدم بي العمر، 

فالمغامرة جزء من نجاحي ولها دور كبير 
في ذلك، الحياة بحاجة إلى جرعة من 

المغامرة والمشاكسة لكن في الحدود 
المعقول.

متى يصل اإلنسان إلى مرحلة النضج؟
إذا حمد ربه في الرخاء وعلى البالء، وبدأ 

يحسن اتخاذ قراراته ويعلم ماذا يفعل 
بشكل جيد.. أتصور حينها يكون قد 

وصل إلى مرحلة النضج، فدائما نسمع 
بأن العجلة فيها الندامة. 

 هل تقيدك الشهرة   أم تمارسين 
حياتك بكل حرية؟

ال أبداً، أشعر بحرية ألن خطواتي 
محسوبة ومدروسة، ال أضع نفسي 

تحت المراقبة ليس ألني تحت األضواء 
بل ألنني أعلم أني أرصد بنفسي كل 

خطوة أخطوها.

 كيف يستطيع الفنان أن يحافظ على 
نجوميته؟

إذا درس خطواته واحترم جمهوره واحترم 
مشواره، بالتأكيد  يستطيع المحافظة 

على مشواره. 

متي تنتقدين نفسك؟ وما هو أقسى 
نقد وجهِته لنفسك؟

لم أنتقد حالي يوما.. ألني أدرس كل 
خطوة قبل أن أقدم عليها.. وإن رآني 

اآلخرون مخطئة فلو كنت متأكدة أنني 
قمت بالشيء الصح فال أندم على ذلك، 

أنا مسؤولة دائما عن اختياراتي.. الحمد هلل 
لم يسبق لي وقسيت بنقدي على حالي، 

وإال لما واصلت تحصيل علمي لكي 
أحصل على درجة الماجستير في النقد 

األدبي والفني.

هل قناعاتك تغيرت؟و كيف تتعاملين 
مع من حولك؟

نعم.. نعم.. كثيراً.. وخصوصا في 
السنتين الماضيتين باألحرى منذ دخولي 

الثالثينيات فقد تغيرت نظرتي 180 
درجة للحياة والمجتمع وكذكلك  لألمور 

واألشخاص بالضبط، وهنا بدأت أشعر 
أني بدأت أنضج وأزن األمور وأستوعب 

النفسيات والمزاجيات والعقول.

 هل تتبعين حمية معينة أم تمارسين 
الرياضة بشكل دائم؟

الرياضة جزء من حياتي  ومن عملي 

حتى لو توقفت لفترة أعود ثانية، 
وقائمة طعامي مفتوحة وليست هناك 

ممنوعات وآكل كل شيء.
 

ما هي نصيحتك لمن يعاني من السمنة؟
الصحة أهم ما يملك اإلنسان، والسمنة 

قد تعرضك للعديد من األمراض الخطيرة، 
لذلك أنصح  من لديهم  الرغبة في 

محاربة السمنة وعن اقتناع بأن يتبعوا 
نظاما غذائيا أفضل من التوجه  إلى غرف 

العمليات، ألني ال أحبذ ذلك .

 في أحد اللقاءات التليفزيونية، ظهرت 
بصورة األم الشديدة في تربية أبنائها 

حدثينا عن هند األم؟ 
نعم أنا جدية وشديدة جدا وال أتعامل أبدا 

مع أوالدي  بالعنف أو الصراخ أو الضرب، 
أتبع أسلوب الحوار والنقاش، 

وبطبعي أحرص أن أظهر لهم أخطاءهم 
ونتائجها لكي يتعلموا منها الطريق 

الصحيح، أتعامل معهم على أنهم رجل 
وامرأة وأُعرّفهم بواجباتهم، وهلل الحمد 
أينما ذهبوا أو ذهبت معهم ال أسمع إال 
كلمة »ونعم التربية«. فالتربية جزء من 

دراستي وحياتي وعملي الحقيقي. 

هل نعتبر هند اْليَْوَم هي األم واألب 
ألسرتها كونها هي عمود البيت؟

نعم.. أنا عمود البيت وأنا كل شيء 
ألبنائي. 
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نجوم

ما الذي يزعجك بالسوشيال ميديا؟
اإلفراط في عرض الحياة اليومية 

بتفاصيلها، وإصرار بعض األشخاص 
على التدخل بأدق تفاصيل حياة 

المشاهير، هناك أمور كثيرة تزعجني 
وهذا أمر طال حديثي عنه، وأنا 

من محاربيه بقلمي عن الفوضى 
التي نعيشها بسبب السوشيال 

ميديا، فالبعض تجاوز حدوده بعرض 
يومياته بكل تفاصيلها.

 ماذا عن حبك للسفر؟
يعتقد الكثيرون أن سفري المكرر 

بغرض السياحة، لكني أسافر 
لمواصلة دراستي بحكم نظام 

التزام وحضور وغياب وامتحانات 
وأبحاث، فهذا سبب سفري الكثير، 

وراح الكثير وبقي القليل ان شاء اهلل، 
أما بالنسبة للسفر كهواية فأنا أحب 

أن أسافر مع كل من أحب.

هل تشعرين بالوحدة أحيانا؟
أبداً أبداً.. لماذا؟؟ عبير وجاسم لم 
يتركا فوهة صغيرة ليكون هناك 

فراغ، فمن حولي أمي وإخوتي 
وصديقاتي وأصدقائي يمألون 
حياتي عاطفة وسعادة، اهلل ال 

يحرمني منهم.

هل انتهى زمن الشهامة برأيك؟
ال أستطيع أن أجزم بذلك أبدا، فلو 

خليت خربت.. لكن أعترف اليوم بأننا 
نعيش في زمن صعب جداً، ونادرا ما 

تجد أشخاصا محترمين وأصحاب فكر 
ومبدأ وهدف.

كلمة أخيره؟
أدعو جمهوري بأن يقف معي 

ومساندتي بدعوة صادقة بالشفاء.
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     ترجمة / حنان الغزواني
أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي.. في كل عام يتم تشخيص أكثر من 12 مليون 

حالة، لحسن الحظ في اآلونة األخيرة  هناك تراجع في نسبة الوفيات بسبب هذا الداء بفضل اللجوء إلى 
العالجات الجديدة، واستعمال األجهزة حديثة االبتكار. »جميلة« تسلط الضوء على أحدث التطورات في 

العالج، وعدد من المفاهيم الخاطئة وما يُقابلها من حقائق  حول  هذا المرض. 

هناك 3 أسباب رئيسية تُفسر النتائج اإليجابية لعالج سرطان الثدي، أبرزها الكشف المبكر، ثم ابتكار عالجات 
متخصصة للتحكم في نمو الورم، وأسلوب حياة صحي يهتم بسالمة العقل والجسد والروح، لتواصل 

المصابة مواجهة المرض بحماسة وقوة. العالج هو عملية تتم عبر مراحل، يتسرب االلتهاب داخل جسمك، 
وبعد الصدمة تحتاجين إلى استعادة عافيتك بهذه الطرق الثالث،

أوال: ادعمي جسمك بالتغذية والتمرين
ثانيا: خففي الضغط النفسي بقدر ما تستطيعين وأن تحيطي نفسك بأشخاص

               يمدونك بالدعم والحماس
ثالثا: أعطي معنى لحياتك من خالل رسم أهداف خاصة بك.

 »3« وسائل لمحاربة سرطان الثدي
النساء س

كابو

ما هو الـ Palbociclib؟
 عالج بيولوجي، وهو أحد مضادات 

األورام يستخدم لعالج سرطان الثدي 
cyclin-« من خالل تثبيط انزيمات

dependent kinase« المسؤولة 
عن تكاثر ونمو الخاليا السرطانية مما 

يمنع انتشار المرض.

هل هناك لقاح لسرطان الثدي؟
على مدى عقود، قام العلماء بالعديد 

من األبحاث لتطوير لقاح خاص 
بمكافحة السرطان، إال أن التجارب 
أثبتت أن األمر أصعب من التصور. 

للخاليا السرطانية طرق مختلفة 
للمقاومة، األمر الذي يصعب ابتكار 

لقاحات فعالة، كما يدرس الباحثون 
أفضل الطرق إلعطاء تلك اللقاحات، 

ومعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل 
أفضل عند استخدامها بمفردها أو مع 

أنواع أخرى من عالجات السرطان.

T العالج بالخاليا المناعية
ألول مــرة، أصبــح بإمــكان المصابة 

بســرطان الثــدي فــي مراحلــه المتقدمة 
اســتخدام المعالجــة المناعيــة 

للتصــدي للمــرض، وتعتبــر المعالجــة 
المناعيــة CAR T cell أحــد العالجــات 

المناعيــة الحديثــة المســتخدمة 
لمحاربــة الســرطان؛ وهــي اختصــار لـ 

 Chimeric Antigen Receptor
T cell therapy أي: العــالج بالخاليــا 

التائيــة. يتــم هــذا العــالج من خالل 
ســحب بعــض الكريــات البيضــاء التائية 

T-Cell مــن دم المصــاب، ومــن ثم 
تعديــل الســطح الخارجــي لــكل خلية 

وبعــد ذلــك تعــاد الكريــات البيضاء 
إلــى دم المريــض مجــددا، لتصبــح قادرة 

علــى البحــث عــن الخاليا الســرطانية 
ومحاربتها.

ملف
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معتقدات خاطئة
النساء اللواتي لديهن تاريخ في العائلة 

باإلصابة بالسرطان قد يزيد من احتمال إصابتهن 

الحقيقة: حوالي 70 % من النساء اللواتي تم تشخيصهن بسرطان الثدي من دون وجود 
تاريخ عائلي لإلصابة. إال أن مخاطر تاريخ العائلة تكمن في حالة إصابة أحد األقرباء من الدرجة األولى 
بسرطان الثدي )أحد الوالدين أو األخ أو األخت أو األبناء(، في هذه الحالة احتمال اإلصابة بهذا المرض 

يتضاعف. إصابة قريبين من الدرجة األولى بالمرض تزيد اإلحتمال بشكل أكبر.
الحقيقة: حوالي %80 

من الكتل واألورام تكون أورامًا 
حميدة )غير مسرطنة ( أو 

خراجات أو حاالت أخرى، ولذلك 
يوصي األطباء النساء بمراجعة 
الطبيب عند مالحظة أي تغيير 
غير طبيعي في بنية الثدي، أو 
إفرازاته، وبما أن الكشف المبكر 

أمر مفيد للعالج. 
قد يوصي طبيبك بإجراء 

تصوير ماموجرام أو تصوير 
بالموجات فوق الصوتية أو 

خزعة لتحديد ما إذا كان الورم 
سرطانيًا أم ال. 

الحقيقة: أكد العلماء على أن الجراحة ال تسبب 
سرطان الثدي وال انتشاره.قد يكتشف طبيبك أثناء 
الجراحة أن السرطان أكثر انتشارًا مما كان يعتقد. 

ولقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على 
الحيوانات أن استئصال األنسجة الورمية األولية في 
بعض األحيان يزيد من فرصة انتشارها في الجسم.

الحقيقة: أوضحت بعض الدراسات أن النساء اللواتي خضعن 
لعملية تكبيير الثدي بزرع الحشوات ال يزيد احتمال إصابتهن بسرطان 

الثدي. إال أن الفحص عبر الماموجرام ليس دائما كافيا ، مما يستدعي 
األشعة السينية في بعض األحيان للحصول على صورة ألنسجة 

الثدي بشكل كامل.

الحقيقة: تطرقــت جمعية الســرطان األميركية 
إلــى مثــل هــذه الشــائعات، لكنهــا تعتــرف بأن هناك 

حاجــة لمزيــد مــن األبحــاث. حيث كشــفت أحدث 
 )Paraben( الدراسات عن العثور على آثار البارابين
فــي عينــة صغيــرة مــن أورام ســرطان الثدي. وهي 
المــواد األكثــر شــيوعًا والتــي تدخل ضمــن تركيبة 

مســتحضرات التجميــل، بمــا فــي ذلــك مزيالت العرق 
المتنوعة.

تتميــز البارابيــن، التــي تســتخذم كمــواد حافظــة في 
تركيبــة مزيــالت العــرق، بخصائص تشــبه االســتروجين 
وتأثيــره علــى خاليــا الجســم، لكــن الدراســة المعنية 
لــم تحــدد أي عالقــة بيــن البارابيــن وســرطان الثدي، 
كمــا أنهــا لــم تحــدد بشــكل قاطع مصــدر البارابين 

الموجــود في األورام.

الحقيقة: إن تاريخ عائلة األب مع سرطان الثدي ال يقل أهمية عن 
األم في تحديد مخاطر إصابتك؛ في حين أن الرجال كذلك معرضون 

لإلصابة بسرطان الثدي إال أن النسبة جد ضئيلة، حيث يصاب الرجال أكثر 
بسرطان البروستاتا أو القولون المبّكر(. من  المهم إجراء تقييم كامل 

لشجرة العائلة.   

معظم أورام الثدي  سرطانية

تعريض الورم للهواء أثناء الجراحة
يؤدي إلى انتشار المرض

زرع حشوات تكبير الثدي تزيد من خطر اإلصابة بسرطان الثدي

مزيالت العرق تزيد من
خطر اإلصابة بسرطان الثدي

تاريخ عائلتك من ناحية األب حول سرطان الثدي ال يؤثر على 
إحتمال اإلصابة مقارنة بالتاريخ العائلي لألم
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الحقيقة:لألسف، ال. على الرغم من إمكانية تحديد 

عوامل الخطر )مثل تاريخ العائلة والطفرات الجينية 
الموروثة( وتغيير نمط العيش للتخفيف من المخاطر 

)تخفيف الوزن الزائد، التمارين الرياضية المنتظمة، واإلقالع 
عن التدخين..(، تقريًبا 70% من النساء اللواتي تم 

تشخيصهن بسرطان الثدي ال يعانين من عوامل خطر 
محددة، وهذا يعني أن المرض يحدث بشكل كبير عن 

طريق الصدفة ووفًقا لعوامل غير معروفة حتى اآلن.

البقاء  معدل  الحقيقة: 
علــى قيــد الحياة هو نفســه 

تقريبــا بالنســبة للنســاء اللواتــي 
اختــرن اســتئصال الثــدي واللواتي 

اختــرن إزالــة الــورم فقط بعد 
الجراحــة والعالج اإلشــعاعي. 

ولكــن هنــاك بعــض الحاالت التي 
تســتدعي اســتئصال الثدي - مثل 

مرض DCIS ســرطان القنوات 
الموضعــي، أو وجــود طفرات 

جين ســرطان الثدي BRCA، أو 
األورام الكبيــرة - عندهــا ال يكــون 
اســتئصال الورم واإلشــعاع خيارًا 

مناســًبا للعالج. 

الحقيقة: الخطر يزيد 
كلما تقدمت المرأة في 

السن. احتمال اإلصابة 
يكون : واحدة من بين 
233 امراة عندما تكون 

في الثالثينات وترتفع 
النسبة إلى 1 من بين 

8 عند سن 85.

الحقيقــة:: ظهور كتلة أو ورم مؤشــر على ســرطان 
الثــدي  أو أحــد أمــراض الثــدي الحميــدة ، ولكــن علــى المــرأة أن 
تكــون حــذرة فــي حالــة حــدوث بعــض التغييــرات مثل: التورم، 

التهيــج أو وخــز فــي الجلــد ؛ ألــم فــي حلمــة الثــدي. ضمور 
الحلمــة )إلــى الداخــل( ؛ احمــرار، زيــادة ســمك الحلمــة ؛ أو 

إفــرازات الثــدي غيــر عاديــة. قــد يحــدد الماموجرام ســرطان الثدي 
قبــل ظهــور األعــراض الخارجية.

الحقيقة: بعد 
استئصال الثدي، 

تصاب بعض 
النساء مجددا 

بسرطان الثدي 
وأحيانا يكون 
على مستوى 

الندبة، وربما قد 
ينتشر السرطان 

الورم في مناطق 
أخرى في الجسم. 

بالنسبة للنساء 
المعرضات 

لخطر اإلصابة 
بعد  استئصال 
الثدي كإجراء 

وقائي أو عالجي 
يكون ضئياًل.

بعد االستئصال 
يقل خطر اإلصابة 

بنسبة %90.

ــعاعات  الحقيقة: صحيح أن اإلش
تســتخدم أثناء التصوير اإلشــعاعي 
للثــدي، إال أن الكميــة صغيــرة جــًدا 

واحتمــال اإلصابــة بســببها ضئيــل جًدا 
مقارنــة مــع فوائدهــا الوقائيــة من خالل 

االختبــار. يمكــن أن يكشــف تصويــر الثدي 
باألشــعة عــن الكتــل قبــل الشــعور بها وفي 
حالــة الكشــف المبكــر، تكــون فرص الشــفاء 
عاليــة. توصــي جمعيــة الســرطان األميركية 

بــأن تقــدم النســاء اللواتــي يبلغــن من العمر 
40 عاًمــا أو أكثــر علــى فحــص الماموجــرام 

بمعــدل مرة واحدة ســنويا. 

الحقيقة: ال يوجد دليل قاطع على هذه النظرية. 
على الرغم من بعض المخاوف السابقة، إال أن دراسة 

أجريت عام 2004 لم تالحظ أي زيادة في انتشار السرطان 
بين المرضى الذين قاموا بإجراء الخزعات )أخذ عينة من 
النسيج المصاب بالسرطان لفحصها ( مقارنة بمن لم 

يخضعوا لذلك. 

الحقيقــة: بالرغــم مــن أهميتــه في الكشــف وتشــخيص ســرطان الثدي، فإن صور الثدي باألشــعة 
الســينية تفشــل في تحديد ســرطانات الثدي بنســبة 10% إلى %20. 

الحقيقة:يتســبب ســرطان الثــدي 
فــي وفــاة مــا يقارب 40.000 امرأة 

ســنويا فــي الواليــات المتحــدة، بينما 
األمــراض األخــرى المهــددة للحياة 
بمــا فــي ذلــك الســكتة الدماغية 
)96000 حالة وفاة(، وســرطان 
الرئــة )71000(، وأمــراض الجهاز 

التنفســي المزمنــة )67000( 
سنويا.

واحدة من كل  8 سيدات تصاب بسرطان الثدي

يظهر سرطان الثدي دائًما
على شكل ورم وكتل في الثدي

استحالة اإلصابة بعد
 استئصال الثدي

التصوير السنوي اإلشعاعي للثدي يعرضك 
للكثير من اإلشعاعات التي تزيد فرصة اإلصابة

الخزعات اإلبرية تزيد من انتشار الخاليا السرطانية 

بعد مرض القلب، 
سرطان الثدي ثاني 

سبب لوفاة السيدات 

إذا كان تقرير التصوير الشعاعي للثدي سلبًيا، فال داعي للقلق.

استئصال الثدي أفضل من استئصال 
الورم عبر العالج اإلشعاعي

إمكانية الوقاية وتفادي اإلصابة

الكافيين  يسبب سرطان الثدي
الحقيقة: لم يتم العثور على أي صلة بين الكافيين وسرطان الثدي. في الواقع، تشير 

بعض األبحاث إلى أن الكافيين قد يقلل من خطر اإلصابة. حتى اآلن، ال توجد دراسة حاسمة في 
عالقة الكافيين بأورام الثدي السرطانية.
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استحالة اإلصابة بعد
 استئصال الثدي

أمور يجب  عليك معرفتها
7انواع السرطانات التي تصيب النساء

1

2

3

46

7
5

سرطان الرحم هو  
األكثر شيوًعا ورابع أنواع 
السرطانات انتشارا بين 

النساء )بعد الثدي واألمعاء والرئة(.
يحدث عادة في مرحلة سن اليأس، 

يجب الفحص في حالة أي نزيف غير 
عادي خالل فترة ما قبل انقطاع الدورة 

الشهرية. 

العالقة بين السمنة الزائدة 
و31 نوعا من السرطانات:
السمنة من أكبر العوامل 

المسببة للسرطان، السمنة في 
مرحلة سن اليأس تزيد من خطر 

اإلصابة بسرطان الثدي، ينتج 
االستروجين عن طريق الخاليا الدهنية 

ويلعب دورًا في العديد من أنواع 
السرطانات. وتؤثر الدهون الزائدة 
على كيفية عمل عالجات مرض 

السرطان، مما يزيد إحتمالية الوفاة.

سرطان المهبل ثاني أندر 
السرطانات التي تصيب 

النساء.
الحزاز المتصلب هو حالة جلدية 

شائعة تسبب الحكة. يمكن عالجها 
بسهولة بكريم الستيرويد قليل 

الجرعة ولكن في حاالت نادرة جدا 
تتطور إلى سرطان.

الحزاز المسطح هو مرض التهابي 
يصيب، بشكل أساسي، الجلد واألغشية 

المخاطية المختلفة الموجودة في 
الجسم، يؤثر على اللثة واألظافر. 

سرطان المهبل هو نوع من 
سرطانات الجلد ومن أندر 
األمراض النسائية واألكثر 

انتشارًا بين النساء اللواتي تجاوزن 
الستين سنة.

20 دقيقة من الرياضة يوميا قد تحد 
من خطر االصابة بسرطان الثدي.

لم يتم تفسير عالقة الرياضة بذلك 
علميا، فمن المحتمل أن يتم ذلك 
من خالل تغيير مستوى الهرمونات 

وتعزيز جهاز المناعة، وهنا نتحدث 
عن مختلف األنشطة البدنية حتى 
البسيطة منها كقص العشب، أو 

عملية الكنس، المشي، السباحة أو 
ركوب الدراجات..

هناك واحدة من كل 4 سيدات 
تصاب بسرطان المبيض 

بالرغــم مــن كونــه ثانــي أكثر أنواع 
الســرطانات التــي تصيب النســاء، 

وتكمــن خطورتــه فــي كونــه من 
الســرطانات الصامتــة التــي ال تظهــر 

أعراضهــا فــي مراحــل مبكــرة ومن 
أعراضــه نذكــر االنتفــاخ المســتمر في 

البطــن )لمــدة 3 أســابيع أو أكثــر( 
تغييــر فــي حركــة األمعــاء، صعوبة 

األكل، فقــدان الشــهية والغثيــان.

الكثير من النساء يحملن 
فيروس الورم الحليمي  دون ان 

يعلمن بذلك
يمكــن أن يظــل الفيــروس كامنا 

لمــدة 10 ســنوات أو أكثــر، لــذا من 
المهــم اإللتــزام بالفحوصــات الدورية، 
التدخيــن يزيــد أيًضــا مخاطــر اإلصابة، 

وهــذا ســبب آخــر لإلقالع عــن التدخين.

أعراض سرطان المبيض لما 
فوق الخمسين عاما

عــــادة مـــــا تبـــــدأ متالزمــــة 
القولــــون العصبــي عنــد النســاء في 
منتصــف العشــرينات إلــى الثالثينــات 
ومــن غيــر المرجــح أن تظهــر فجــأة إذا 
كانــت المــرأة فــوق الخمســين. من 

بيــن أعــراض ســرطان المبيــض: وجع 
وانتفــاخ البطــن، تغييــر فــي حركة 

األمعاء.
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دعم المرضى في جميع مراحل  التشخيص والعالج والشفاء

         ترجمة- سندس سالمة 
يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تساعد في الحفاظ على 

الثدي وتخفيف خطر اإلصابة بسرطان الثدي.. إليك بعض التغييرات 
التي قد تساعدك على ذلك حسب الدكتور أبجين شون إدموندس، 

طبيب في مستشفى سان مارك في سولت:

؟نساعدهم ف
كي

ممارسة تمارين الضغط لمدة 30 دقيقة
النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة - ومؤشر 

كتلة الجسم فوق 25- لديهن خطر أعلى لإلصابة بسرطان 
الثدي مقارنة باللواتي يحافظن على وزن صحي، خاصة بعد 

مرحلة سن اليأس. السمنة الزائدة تزيد من خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي ألن الخاليا الدهنية تنتج األستروجين، الذي يؤدي 

إلى نمو السرطان لدى 
مستقبالت الهرمونات.
وينصح بممارسة 150 

دقيقة من التمارين 
المعتدلة في األسبوع 
لمدة 30 دقيقة طيلة 
أيام األسبوع باإلضافة 
إلى تدريب المقاومة 

المنتظم. والحفاظ على 
وزن صحي يبدأ بنظام 

غذائي صحي.

 االبتعاد عن التدخين
يزيد التدخين الشديد من 

خطر اإلصابة بسرطان الرئة 
والفم، وتشير الدراسات إلى 
أنه قد يزيد من خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي أيًضا، خاصة 

إذا كنت قد بدأت هذه العادة 
قبل والدة طفلك األول. 

اختيار السمك  بدال من اللحوم
النساء اللواتي يتناولن كمية من اللحوم 
الحمراء بمعدل يتجاوز )1.5 حصص في 
اليوم( لديهن خطر أعلى بنسبة 22 في 
المائة من اإلصابة بسرطان الثدي مقارنة 

باللواتي يتناولن وجبة واحدة فقط في 
األسبوع، بينت إحدى الدراسات التي تم 

نشرها في مجلة BMJ والتي أجريت على 
89.000 امرأة تتجاوز أعمارهن العشرين 

سنة أن استبدال قطعة واحدة من اللحوم 
الحمراء يوميا بالدجاج يقلل من خطر 

اإلصابة بالسرطان.

لمساعدة من تحب في التعامل مع سرطان الثدي:
عندمــا يتــم تشــخيص إصابــة أحــد أفــراد العائلــة أو األصدقاء 

بالســرطان، الكثيــرون ال يعرفــون كيفيــة التفاعــل أو المســاعدة. 
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود إجابــة واحدة تناســب الجميع، إال 
أنــه مــن المهــم دعــم الشــخص الــذي تحبــه فــي جميع مراحل 

التشــخيص والعالج والشــفاء. في الواقع، أظهرت إحدى الدراســات 
أن النســاء المصابــات بســرطان الثــدي اللواتــي حصلــن علــى دعم 
مــن أصدقائهــن وعائالتهــن كان لديهــن نتائــج أفضــل بعــد العالج.
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كن حاضرا
تشخيص السرطان مخيف بالنسبة ألحباء المرضى أيًضا. ولكن خالل هذا الوقت 
الصعب في حياة صديقك أو أقاربك يجب أن تكون موجودا، حاول التحدث عن 

مواضيع أخرى. 
 الكثير من الناس يشعرون بعدم االرتياح ألنهم ال يعرفون ماذا يقولون للمريض 

المشخص بالسرطان. ال يعرفون كيف يتصرفون. لذلك قد يتجنبون االتصال 
والتواصل معهم، ألنهم ال يعرفون حقا ماذا يقولون، لكن األمر ليس معقدا إلى 

هذه الدرجة، عبر ببساطة: »أنا أفكر فيك« أو »ما الذي يمكنني فعله للمساعدة؟«، 
هذا سيساعد جدا على المستوى النفسي والعاطفي. 

من المهم أيًضا التأكد من أن تشعر الُمصاب بدعمك، على الرغم من التغييرات 
في مزاجه أو تصرفاته. أهم شيء هو أن تكون هناك للمساعدة واطمئنانه بأنه لم 

يتغير شيء في عالقتكم. 

االلتزام بالنصائح الطبية
دورك كصديق هو أن تكون داعًما ومشجعا لرحلة العالج. »يقدم 
األشخاص الذين ليس لديهم خلفيات طبية آراء حول ما سمعوه 
]عن العالجات[ أو العالجات البديلة. ربما يثبطون أصدقاءهم من 
الخضوع للعالج الموصى به«. وحتى لو كان ذلك عن حسن نية 
ال ينبغي عليك التأثير في صديقك أو قريبك، شجعه على االلتزام 

بنصائح الطبيب و حضور جلسات العالج.

مرافقتهم إلى مواعيد العالج
بعد تشخيص سرطان الثدي، يمكن 

أن تكون مواعيد الطبيب مرهقة. 
بعض المرضى يغمرهم الكثير من 

الفضول عن حالتهم، وخيارات العالج 
والتشخيص، وال يمكنهم في الواقع 

تذكر التفاصيل الطبية، لذا من األفضل 
أن تذهب مع المريض لزيارة الطبيب 

وتدون المالحظات؛ وتتأكد من التقاط 
التفاصيل الدقيقة، بحيث يشعر الشخص 

بإهتمامك على  تفاصيل مجرى العالج 
والتشخيص.

إذا كانوا يخضعون للعالج الكيميائي، 
اجلس معهم خالل الجلسات. يمكن أن 
تخفف بعض العبارات أو القيام بأنشطة 

عندما يخضع شخص ما للعالج من سرطان بسيطة من التوتر وصعوبة الموقف.
الثدي، من المرجح أن تكون األعمال 

المنزلية هي آخر شيء يدور في ذهنه، 
خاصة في فترة العالج الكيماوي »اليومين 

األولين من العالج الكيميائي يكونان 
شديدي الصعوبة على المرضى«، لذا يجب 

مساعدتهم مثال في إعداد وجبات العشاء 
أو القيام بالتسوق، أو جلب األطفال من 

المدرسة أو تنظيف المنزل، وكل هذا سيوفر 
على المصاب العديد من التعب، واألهم 

من ذلك، الطاقة التي يحتاجون إليها 
للشفاء.

مساعدتهم في األعمال المنزلية
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   الريسا معصراني 
تتمتّع خبيرة التجميل اللبنانيّة هالة عجم بلمســة ســحريّة تظهر الجمال الكامن داخــل كّل امرأة، فاإلبداع الذي تقّدمه في عملها 
يســلّط الضوء على شــخصيّة المرأة من خالل أساليب بســيطة وجريئة، غنيّة باأللوان واالبتكارات. خبرتها في هذا المجال واسعة، 
إذ تشــمل تطبيق ماكياج إلعالنــات تليفزيونيّة، وحمالت إعالنيّة، وفيديو كليبات لمختلف الفنانات، باإلضافة  إلى جلســات تصوير 

مختصــة. تعاملــت مع العديد من العارضات العالميات، الفنانات والممثالت أبرزهن الفنانة شــيرين ومايا دياب. 
مســيرتها حافلة بالحمالت الداعمة للمرأة أبرزها حملة توعية »بينك ســتاندس 4« التي تســتهدف الفتيات والسيدات، للتوعية بمرض 

ســرطان الثدي، واحــدة من أهم الحمالت التي واكبتها وقدمت العديد من النصائح حــول هذه القضية. ومن بعدها بادرت باطالق 
حملــة »Nude Makeup All the Way« التي ركزت من خاللها على تشــجيع المكياج الخفيــف للحفاظ على الجمال الطبيعي، 
إلــى أن قامت مؤخرًا بدعم المرأة شــكاًل ومضمونًا من خالل حملة »Naturally Glamorous« مــن تنظيم »بوبولينك« لتركز من 

خاللهــا على الجمال الطبيعي مع ملكتي جمال لبنان كليمانس أشــقر، ونورما نعوم،اللتين تألقتــا جاذبية بأنامل هالة المبدعة.
 

إطالالت ناعمة وطبيعية
فــي حــوار خاص لـــ جميلة أوضحت 

تفاصيــل المشــروع التجميلــي المتميز 
الــذي يحمــل عنوان »الجمــال الطبيعي 

Naturally Glamorous« قائلــة:
 »أدعو كل أنثى أن تظهر شخصّيتها 

الحقيقية، وال تختبئ خلف األقنعة، 
فالماكياج ابتكر ليشعرها بالسعادة، ال أن 
يبّدل مالمحها. في التكنولوجيا الجديدة، 

اصبح  الماكياج ذو التركيبة الخفيفة 
قادرا على التغطية، فلم يعد هناك داع 

لتكثيفه ووضع الكثير من الطبقات 
وتغيير مالمح الوجه للحصول على 

تغطية كاملة. األهم أن يظل التصحيح 
في إطاره الطبيعي، دون مبالغة.

وعن سبب اختيار ملكتي جمال لبنان 
السابقتين نورما نعوم وكليمانس 

أشقر في حملتها الجديدة قالت: »إنهما 
جميلتان تحافظان على جمالهما، من 

خاللهما أردت إيصال رسالة أّن المرأة 
يمكن أن تكون أمًا، وامرأة عاملة، وجميلة 

في الوقت عينه. جمال بسيط ومتألق في 
الوقت ذاته«.

مع حلول شهر أكتوبر يلبس العالم أجمع 
اللون الزهري تضامنًا مع كّل امرأة مصابة 

بسرطان الثدي وتعزيزا للتوعية بهذا الداء، 
فحين يتم الكشف عن المرض في مراحله 

األولية المبكرة، تكون تشكيلة العالجات 
المتاحة أوسع وأكثر تنوعا، كما تكون 

فرص الشفاء التام كبيرة جدا. من مجالها 

جمال

مسيرة حافلة بالحمالت الداعمة للمرأة..

 هالة عجم:
لستن وحيدات
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دعمت هالة عجم هذه القضية، موضحة: 
»كوني شخصية معروفة في مجالي، 

أعتبر نفسي بمثابة شخص مسؤول 
عن إيصال رسائل هادفة والعمل على 

ترسيخها لدى الجمهور، كنت متحمسة 
جداً للحديث والتوعية بمرض سرطان 

الثدي، وكانت لي مشاركة واسعة 
النطاق في حملة »بينك ستاندس 4« 

منذ أعوام. تجربة التعامل مع المصابات 
بالمرض واللواتي يُتابعن عالجًا كيميائيًا 

كانت مهّمة بالنسبة لي، فقد عّلمتهّن 
بعض الخدع إلخفاء آثار التعب والمرض 

عن وجوههّن والظهور بأبهى حّلة، 
مع دفعة من المعنويات للمضي في 

محاربة السرطان. نصيحتي للجميع: 
الحياة أخذ وعطاء، والعطاء بالنسبة 

لي أهم بكثير من األخذ. ولجميع 
السيدات الحسناوات اللواتي يحاربن 

مرض السرطان أقول: تابعن في حربكّن 
ضد المرض، فنحن ندعمكّن ولستن 

وحيدات!«.

نورما وكليمانس نموذج األم الناجحة والقوية

39 Jamila/ October 2018احلياة جميلة.. معًا



أخطاء شائعة في ماكياج العروس
وعن األخطاء الشائعة التي تقع فيها 

العروس في يوم زفافها، وسبل تجنبها 
تقول:

-أوال:  عدم المبالغة في تطبيق تقنية 
الهاياليتنغ ألنه يفقد رونقها وخصوصا 

في فصل الصيف.
- ثانيا:  يفضل عدم اللجوء إلى الماكياج 
البرونزي في يوم الزفاف الذي يتناقض مع 

لوك العروس، فهي المفترض ان تكون 
على سحنتها األصلية.

- ثالثًا:  قبل الدخول إلى الصالة تلجأ 
العروس إلى وضع بودرة مضغوطة فوراً 

قبل تجفيف البشرة بمحارم واألفضل 
استخدام محارم  ذات النوعية الجيدة 

المتصاص العرق قبل وضع »البالش«.
تعتبر هالة أن الماكياج الثالثي األبعاد 

هو األفضل قائلة: »هذا النوع من 
الماكياج يركز على تصحيح العيوب 
منها الوجه واألنف العريض ويعمل 

على تضييق وتوسيع العيون الصغيرة 
والمتقاربة فيما بينها، وللعروس التي 

تتمتع بفك عريض نلجأ إلى هذه 
التقنية ألنها تعطي نتيجة مبهرة 

وتبرز مهارة الخبير عن غيره. فهي 
ليست كالكونتورنغ التي غزت مواقع 

اليوتيوب ويتفنن الناس في اعتمادها، 
بل هي أكثر دقة وتخصصا«.

جمال

  »بينك ستاندس 4« تهدف 

للتوعية بسرطان الثدي
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Blue Meets Blue
أزياء تربط الجمال باألهداف اإلنسانية

 حوار- حنان الغزواني 
خط أزياء من نوع خاص يذكرنا بأهمية األزياء المنتجة ببطء »The Slow Fashion« مشغولة بحب، وشغف، وحماسة، تصاميم تحمل رسالة إنسانية 

هدفها مساعدة الالجئات في االندماج وتوفير مناصب شغل تضمن لهن العيش الكريم وبناء مستقبل كل حسب طموحاته، خالل هذا العدد نسلط 
الضوء على ماركة »Blue Meets Blue« الكائن مقرها في مدينة شيكاغو األميركية، حيث حاورت »جميلة«  مؤسسة الماركة شهد العسلي التي 

أصبح لها استراتيجيتها الخاصة في هذا المجال.

* هل لك أن تخبرينا عن قصة »Blue Meets Blue«؟
- »Blue Meets Blue« هو مشروع يهدف إلى الموازنة 

بين األزياء من حيث التصميم، ومصادر القماش، 
والحياكة وما بين تحقيق الفائدة للناس والمجتمع مع 

الحرص على عدم اإلضرار بالبيئة.
أُنشئ هذا المشروع بهدف مساعدة الالجئات في 

أميركا، حيث واجهن الكثير من التحديات في مقدمتها 
كانت مشكلة اللغة وصعوبة التأقلم مع الوسط 

الجديد، فكان من الصعب عليهن وجود أي عمل هنا، 
مما زاد في الضغط النفسي عليهن.

ما لفت انتباهي في هؤالء النسوة قدرتهن العالية 
على االستجابة رغم صعوبة التحديات. هذا المشروع 

ساهم في دعمهن ليس ماديًا فقط وإنما نفسيًا. 
* من يصمم لك األزياء؟

- بداية أنا كنت أقوم بالتصميم وشراء المستلزمات 
من قماش وغيره من المواد، كانت األزياء بسيطة نوعًا 

ما، لكن مع الوقت أصبح لدينا فريق متكامل للعمل 
ومصمم محترف من تركيا يعمل معنا. 

 

* كيف ربطت فكرة األزياء بالنواحي اإلنسانية وما هي 
الصعوبات التي واجهتك؟

- مع تفاقم مشكلة اللجوء من مختلف األقطار إلى 
أميركا جاءتني فكرة إنشاء مشروع يوفر فرص عمل 
للنساء الالجئات، بهدف مساعدتهن وخلق جو عمل 

مريح لهن فكان Blue Meets Blue« مشروع أزياء »أون 
الين« حيث أن القطع تفصل على الطلب والشراء من 

على النت. 
بعد حصولي على درجة الماجستير في علم النفس 

العالمي »International Psychology« شعرت 
أن رسالتي ستتحقق من خالل هذا المشروع الذي من 

خالله حاولت تقديم المساعدة للبعض حسب قدراتهن 
وإمكانياتهن في عدة مجاالت كالخياطة أو التطريز أو 

الشك أو شغل الصوف. نأمل أن نقدم فكرة جديدة في 
عالم األزياء: أزياء جميلة بهدف ساٍم. أحب أن أذكر هنا 

أن المشروع يهدف كذلك للمحافظة على البيئة من 
خالل إعادة التدوير واالستفادة وعدم ضياع القماش مع 

التركيز على جودة المنتج.

* ماذا تعلمت من هذه التجربة؟
 - »Blue Meets Blue« ليس فقط ماركة أزياء، إنما 

هو مشروع هدفه مقاربة عالم األزياء بالجانب اإلنساني 
من خالل العمل المفيد والهادف، إنه مشروع يذكر 

المستهلك بفكرته اإلنسانية، كما أود أن أشير إلى أن 
فكرة الـ »Slow Fashion« ما زالت مهمة ولم تمت مع 

الزمن حيث أننا نصدر مجموعة واحدة كل سنة. 
* هل تعتقدين أن اإلقبال على منتجاتكم يتم لجودتها 

أم ألهدافها اإلنسانية؟
- هذه األزياء تحاك وتنتج في أميركا، ألن الهدف كما 
ذكرت هو إيجاد فرص عمل لالجئات ومن هن بحاجة 
للعمل وإظهارهن بصورة إيجابية بعيدًا عن الصورة 

النمطية السلبية. واألهم من ذلك أيضًا أننا نريد أن ننشر 
من خالل أزيائنا حب العمل وروح التكافل االجتماعي، 

حتمًا تركيزنا واهتمامنا الكبير موجه للجودة أيضًا، 
وبالنهاية الناس تفضل شراء أزياء جميلة مهما كان 

السبب وراء حياكتها.

موضة
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Blue Meets Blue
أزياء تربط الجمال باألهداف اإلنسانية

* أنت حاصلة على درجة الماجستير في علم النفس 
العالمي »international psychology« ماعالقة ذلك 

باألزياء والموضة؟
 - أرى أن هناك ترابطا بين الموضوعين. رسالتي لنيل 
 working with refugees« درجة الماجستير كانت

after resettling in their new country« أي العمل 
مع الالجئين ببلدهم الجديد، أو بمعنى آخر مساعدتهم 
لإلقامة ببلدهم الجديد، وهذا هو الهدف من مشروعي 

»Blue Meets Blue«.. من خالل هذا المشروع 
حاولت قدر اإلمكان مساعدة البعض لتجاوز ما مروا به في 

بلدهم من محن وصعوبات، و تقديم العون لتأقلمهم 
مع الجو الجديد، وذلك من خالل توفير فرص عمل مناسبة 
لقدراتهم وكفاءاتهم. إتاحة العمل الجماعي ساعدهم 

وأتاح لهم الشعور بأهميتهم وقدرتهم على العمل 
واإلنتاج. كما أن عمالءنا يساهمون بدورهم في دعم 

هذه الفكرة اإلنسانية بطريقة غير مباشرة من خالل شراء 
منتجاتهم.

  

 * ماهي خططك المستقبلية؟ أين ترين هذا المشروع بعد خمس 
سنوات؟

 - أطمح أن نتوسع ألكثر من والية خاصة في الواليات التي تستضيف 
عددا أكبر من الالجئين مثل كاليفورنيا أو تكساس. هنا في شيكاغو 

أتمنى أن نحصل على مكان أوسع للعمل يضم جميع العامالت حتى 
يشعرن بروح العمل الجماعي وكأنهن أسرة واحدة. ليس من السهل 
على أي إنسان االنتقال لبلد جديد وترك كل شيء وراءه، لذلك وإلى 

أن يعتادوا على بلدهم الجديد أرى ضرورة توفير فرص عمل مناسبة 
تضمن لهن الكرامة واألمان، وهذا هدفنا.

* ماذا عن حجم مبيعاتكم داخل وخارج أميركا؟
- تأسس المشروع في شهر أغسطس عام 2016، لكن الفكرة 
سبقت هذا التاريخ بفترة سنتين تقريبًا خاللها قابلت الكثير من 
الالجئات، وبعض المنظمات التي أبدت رغبتها في المساعدة 

والدعم والنهوض بالمشروع ونجاحه.

شهدت مجموعة صيف 2018 رواجًا كبيرًا وإقبااًل للشراء عبر مواقع االنترنت 
في أميركا وأوروبا كما في المتاجر التي تعرض بضائعهن. وهي مجموعة 

تشمل تصاميم متنوعة وعصرية .. السراويل والقمصان والجاكيتات 
والتنانير، التي تناسب السيدات من األعمار كافة وتصلح للمناسبات كافة.

 

شهد العسلي:
 Blue Meets Blue 

عالمة اإلنسانية الفاخرة
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لخريف وشتاء 2018-2019 
مجموعة »زياد نكد« الراقية المشغولة بتقنية الليزر 

أطلق المصمم زياد نكد مجموعة Elevation  لموسم خريف وشتاء 2018 – 2019، التي استلهمها من نقاء الجبال وصالبة الشجر ونقلها الى 
تصاميم مشغولة بتقنية الليزر، طبعت سحرها على الفساتين القصيرة والطويلة والشاالت العريضة والـ»كاب« بقصة جديدة ومبتكرة.

أزياء
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أقمشة دافئة ولوحات 
مستوحاة من جمال الطبيعة 

تطغى على المجموعة 
أقمشة دافئة وهادئة، 

مثل »المخمل« و»الفرو« 
والـ»دانتيل« والـ»موسلين« 

و»الشارلستون«، ظهرت 
بألوان »التوركواز« والزيتي 
والذهبي والفضي، وجاء 
التطريز على شكل بيوت 
جبلية دافئة، واشجار عارية 

متأللئة بلوحات الجليد ذات 
البريق الجذاب.
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انسيابية وطابع ملوكي
واختتم العرض بفستان زفاف 

تميز باللونين االبيض والذهبي 
وتألأل بأحجار شواروفسكي التي 
أضفت لمعان الماس على بريق 

الزفاف. ويمتاز Trail الفستان 
بالريش الناعم الذي ثُبّت على 
أطرافه، مما يضفي رّقة عليه 

ويمنحه انسيابية تضفي على 
ليلة الزفاف طابعًا ملوكيًا.

أزياء
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أزياء

من أسلوب السبعينيات، استوحى إيلي صعب مجموعته الجديدة ريزورت 2019، واتسمت الصيحات بالرقي والحيوية 
وعكست لمسات األناقة والرفاهية ، كما امتزجت القطع بين الستايل البوهيمي والفساتين الطويلة وفساتين الترتر 

األحّب على قلب الدار.

الساحل الفرنسّي يلهم 
إيلي صعب في مجموعة 

Resort 2019
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تصاميم عمليّة وأنيقة
مجموعة رائعة وملفتة يمكن القول أنّها 

انقسمت ما بين الستايل البوهيمّي مع 
الفساتين الماكسي والستايل الحيوّي 

مع الدنيم والتنانير الماكسي والستايل 
الرسمي الحيوّي مع فساتين الترتر.

سيطرة األلوان المحايدة 
أما بالنسبة إلى األلوان، فمن المعروف 

عن صعب عشقه للون األسود والذي 
يبقى مسيطرًا على تصاميمه في 

مختلف المجموعات، ولكنّنا رأينا أيضًا 
سيطرة لألبيض وحضورًا قويًّا لألحمر 

وتدّخاًل خجواًل للخردلّي أحيانًا.
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أناقته

تعبيرًا عن تجربة الكتابة 
المخصصة، يُسّخر سن »مون 

بالن« المخصص قدرات 
التكنولوجيا الحديثة لتحسين 

عمل األسالف عند الكتابة 
بالقلم على الورقة. ويلتقط 
برنامج »مون بالن« كل سمة 

فريدة من نوعها للكتابة 
اليدوية الفردية، ويحلل بدقة 
عالية مستوى الضغط على 

سن القلم، وزاوية الميالن، 
وكذلك زاوية التأرجح والتدوير 

ألداة الكتابة.

 »Montblanc« 
تستعرض البراعة الفنية لتصنيع األسنّة 

الذهبية لألقالم 

 Selvatore ferregamo
بحلة جديدة 

مجموعة اكسسوارات 
رجالية من أجود أنواع 

الجلود بحلّة جديدة بفضل 
مستويات الحرفيّة التي 

ال يُعلى عليها، وتزيّنها 
تفاصيل بسيطة والفتة 

تراعي أدّق التفاصيل.

»Executive Tourbillon »Free Wheel  من
Ulysse Nardin 

من الذهب األبيض أو الوردي الفاخر، بحركة 
جديدة تماًما يبدو أنها تتحدى الجاذبية وكريستال 
زفير مقبب مبتكر بشكل مذهل استغرق شهورًا 
من البحث والتطوير، تتفوق ساعة اكزكوتيف 
توربيون »فري ويل« على كل التوقعات حول 
ما يمكن لحرفة وتكنولوجيا صناعة الساعات 

المعاصرة تحقيقه.   يأتي الميناء بحجم عصري 
يبلغ 44 مللم في نسخة الذهب الوردي عيار 18 
قيراطا من الحجر الداكن، منحوتًا من لوح أردواز. 

أما نسخة الذهب األبيض عيار 18 قيراطا فتم 
بناؤها على شبكة أقراص عسل سوداء أنيقة. 

أروع الميزات هي جسور توربيون الميناء ومؤشر 
احتياطي الطاقة لمدة 7 أيام عند الساعة 

الرابعة، والتي تأخذ شكل قطع الخشب الملوية 
وتبدو وكأنها تعوم في الهواء بشكل خارق. 

وكذلك الحال بالنسبة للمكونات »الهيكلية« 
األخرى، مؤشرات الساعات والدقائق ونظام 

التروس فائق الجمال.
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 Brunello Cucinelli
ملك الكشمير

 اإليطالي

تستمد تشكيلة أزياء 
»برونيلو كوتشينيلي« 

الرجالية لموسم ربيع 
وصيف 2019 إلهامها 
من المزاج السائد إبان 

فترة »العشرينيات 
الصاخبة«، والتي امتزجت 

خاللها مفاهيم األناقة 
الكالسيكية للمرة 

األولى بتأثيرات من عالم 
الرياضات الشعبية وفي 

مقدمتها التنس والجولف.

 Selvatore ferregamo
بحلة جديدة 

»Executive Tourbillon »Free Wheel  من
Ulysse Nardin 

 The وجهًا جديدًا من شخصيّة رجل The One Grey يقّدم
One ينطلق العطر مع الهال المقترن بالدرجات الحمضيّة 
المرّة للجريب فروت. ويأتي الخزامى ونجيل الهند لتفعيل 

الدرجة الوسطى في العطر، في حين تكشف الدرجة 
الخفيفة عن اإلرهاف من توقيع The One for Men، مع 

األخشاب الرماديّة األنيقة.

THE ONE GREY
 DOLCE & GABBANA

نجمة مهرجان البندقية السينمائي
 الدولي الخامس والسبعين

Jaeger-LeCoultre

جيجر- لوكولتر، الشريك الرسمي لمهرجان البندقية السينمائي الدولي للسنة الرابعة عشرة 
على التوالي، تستضيف الرّواد الذين يستقطبون األضواء في صناعة السينما وذلك في

Venetian Arsenal لالحتفال بفن صناعة السينما، تزامنًا مع معرٍض يعود إلى الزمن الماضي 
مستعرضًا تاريخ جيجر- لوكولتر في صناعة الساعات والممتد على مدى 185 عامًا.
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تسوق
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        يحب الجميع التسوق، سواء بالذهاب لشراء ما نريده بأنفسنا أو عبر اإلنترنت، ومعظمنا 
يحب تجديد  خزانة مالبسه. البعض ال يستطيع مقاومة التسوق وكبح الرغبة في الشراء ، 

ولكن يجب أن نكون متسوقين أذكياء.. فبعض بغض النظر عن الميزانية يجب أال تشتري 
فقط من أجل الشراء، كما قال الملياردير وارن بافين لـ Forbes »إذا كنت تشتري ما ال 

تحتاجه فسيأتي عليك  الوقت الذي تضطر  فيه  لبيع  ما  تحتاجه«.
أكدت اليزابيث ريس مستشارة األزياء  Glam Your Image  على ضرورة التخطيط قبل  

عملية الشراء. وهنا تقدم 5 نصائح للتسوق بشكل أكثر حكمة والتوفير في الميزانية. 

الدفع نقدا أو استخدام 
بطاقة واحدة فقط.

يستخدم معظم الناس أكثر من بطاقة 
واحدة وهذا بالطبع يزيد من الرسوم، 

باإلضافة إلى أنها تجعل الشخص 
يشتري المزيد والكثير من األشياء التي ال 

يحتاجها. 

اختيار القطع التي تدوم 
لفترة طويلة

بشكل عام يكون هناك جدل حول 
شراء األشياء العصرية واألنيقة أو التي 

تدوم فترو أطول  . وبالطبع إذا اخترت 
األشياء العصرية فإن الشخص سيقوم 
بعد فترة باالستغناء عنها. والمنطقي 
شراء األشياء الدائمة بدال من العصرية 

ألن الكثير منها مرتبط بموسم أو موضة 
معينة وستنتهي.

مشترياتك في  إستثمر 
تبدو فرصة عظيمة لشراء 

الكثير من األشياء ألنها جميلة 
ورخيصة، ولكن إذا لم تكن 

من األشياء التي تبقى لمدة 
طويلة، فسوف ينتهي بك 

األمر إلى إنفاق المزيد في 
استبدالها. لذلك استثمر 

دائًما في شراء مثال أفضل 
أنواع األقمشة، والمواد التي 

يمكنك أن تستفيد منها 
بشكل دائم. 

مطابقة خزانتك 
مع أسلوب حياتك 

معظم الناس يواكبون 
الموضة السائدة  ويشترون 

األشياء التي يرونها على 
وسائل اإلعالم االجتماعي 

وما يرتديه المشاهير. وينتهي 
المطاف بتلك المشتريات 

في الخزانة، ألنها وببساطة 
ال تتناسب مع نمط حياتهم 

وأذوقهم. لذا كوني مختلفة 
واشترِي ما يناسبك. 

مشاركة ما أنت لست 
بحاجة إليه 

 قدم هدية لألشخاص الذين تعرفهم، 
وتبرع للغرباء باألشياء التي ال تريدها 

طالما ال تزال في حالة جيدة ومخزنة 
بشكل جيد، فهناك من هم بحاجة إليها.

 5طرق  للتسوق الذكي
اليزابيث ريس مستشارة االزياء :





مجموعة Geox .. لخريف وشتاء 2018/2019

االهتمام الدقيق والوثيق بالتوجهات 
األساسية للموضة، سواء كانت إعادة 

إحياء لمزاجات سابقة أو تقديم راٍق 
لتصاميم ذات طابع عصري أكثر، هو ما 

يشّكل ويحدد مجموعة خريف وشتاء 
2018/2019. وبشكل طبيعي، يمتاز 

كل موديل بالراحة الكالسيكية التي 
توفرها جيوكس، وهي ثمرة أحدث األبحاث 
التقنية التي جعلت من الشركة رمزًا تجاريًا 

لألحذية اإليطالية في العالم.

 Aigner حقائب الموسم من .. DADA مجموعة
من وحي الثورة على التقاليد السائدة، 
وتحديدًا حركة دادا الفنية واألدبية التي 

أبصرت النور في القرن العشرين، استمّد 
كريستيان ألكساندر بيك الوحي ليبدع 

في تصميم مجموعة ربيع/صيف 2019. 
تختلف مجموعة Dada عن سائرها لكنها 

ال تفتقد اللمسة الراقية التي عودتنا عليها 
دار AIGNER العريقة.

 تأسر هذه المجموعة القلوب فالتصاميم 
أخذت منًحى جديًدا يعكس إبداًعا وفًنا 

وحداثًة قّل نظيرها .

إكسسوارات
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انشري السعادة واألمل خالل شهر أكتوبر مع تشكيلة »كرت جايجر« الوردية وتألقي بإطاللة رقيقة 
وأنثوية. تأتي التشكيلة بتدرجات اللون الوردي، مع مزيج راٍق من األلوان المعدنية الجذابة لتزيدها 

لمعانًا وبريقًا. تواكب هذه التصاميم أحدث صيحات الموضة لتتماشى مع جميع أزيائك الرسمية 
والعملية. تتضمن التشكيلة الحقائب والصنادل واألحذية الرياضية وأحذية الكعب العالي وتتنوع 

خياراتها لتضيف لطلتك سحرًا خاصًا في هذا الشهر المميز. عبري عن دعمك وحبك للحياة مع تشكيلة 
»كرت جايجر« المميزة باللون الوردي.

عبري عن دعمك ألكتوبر الوردي مع تشكيلة »كرت جايجر«

 Charles and Keith تصاميم عصرية تتخطى الحدود

إكسسوارات

 
توفر العالمة العديد من المنتجات التي تتميز بالذوق الراقي من 

أحذية وحقائب، نظارات شمسية واكسسوارات عصرية تتتخطى 
الحدود من خالل إعادة ابتكار الموضة بمجموعاتها وتتنوع األلوان 

 CHARLES ما بين األبيض واألسود والرملي والرماديات.. تأسست
KEITH & في عام 1996 مع رؤية لتمكين النساء في جميع أنحاء 

العالم للتعبير عن أنفسهم بحرية من خالل الموضة.
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Coach تطرح تشكيلة كوتش × سيلينا جوميز الجديدة

كشفت عالمة »كوتش« النقاب عن تشكيلة »كوتش× سيلينا جوميز« الجديدة في إطار 
تعاونها الثاني مع الممثلة والمغنية سيلينا جوميز، الوجه اإلعالني للعالمة. ويأتي إطالق 

التشكيلة الجديدة عقب التعاون الذي جمعهما عند طرح تشكيلة حقائب وإكسسوارات 
»سيلينا جريس« لموسم خريف 2017، وتتضمن التشكيلة الجديدة أول تصاميم النجمة من 

المالبس الجاهزة بالتعاون مع المدير اإلبداعي ستيوارت فيفيرز.

تختصر عالمة Santoni الطريق على نفسها وتختار »الجمال« عنوانًا 
 Santoni Edited by Marco لتشكيلة األحذية والثياب من مجموعة

Zanini. تعرّف العناصر الجمالية التي تكّمل بعضها البعض عن روحية 
العالمة وفكرتها.

Santoni لربيع/صيف 2019

يعكس تذوق األلوان الجرأة التي تكمن في الشغل 
المتقن ومراعاة أدّق التفاصيل. يميز الدانتيل وتدرج 

األلوان أحذية مجموعة  Edited by Marco، التي 
تنّوعت بين أحذية ذات كعب عاٍل، وأخرى ذات كعب 

عال يصل طولها إلى الكاحل، وأحذية قصيرة 
مصّممة من جلد السويد مع لمسة مخملية. 
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عالقات

من تأنى أدرك السعادة وراحة البال

كيف تحتمل اآلخرين وتكون صبورا معهم؟!
 أحيانا تفقد صبرك بسبب ضغوطات الحياة اليومية، قد تعلق في أزمة السير بينما ينبغي عليك الوصول للمنزل بسرعة، أو 

تضطر إلى انتظار شخص لم يلتزم بالحضور في الموعد.. وغيرها من المواقف التي تؤرقك وتجعلك تتصرف بطريقة قد تؤثر 
سلبا على مستقبل عالقاتك مع اآلخرين.. لذلك ال بد من سعة الصدر لتقبل األمور وإتقان فن التعامل مع اآلخرين في األوقات 

الصعبة. وهنا تقدم لك »جميلة« بعض القيم التي تحكم تعامالتنا  سواء الشخصية أو العملية حتى تتواصل بأسلوب صحيح 
فعال وبنّاء. 

سندس سالمة 
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الصبر بين الزوجين 
إذا كنت صبورا ولطيفا مع شريك 
حياتك، سوف يشعر الطرف اآلخر 

بالحب والتقدير. أما إذا حدث العكس 
وكنت غير متسامح، فمن األرجح أن 

يشعر شريكك بالرفض وعدم االستقرار. 
تذكر أن أفعالك تؤثر تأثيرا مباشرا 

على كيفية شعور وتعامل الشريك 
معك. عندما تكون محبطا وغير قادر 
على التحمل، تجنب أن تؤذي مشاعر 

الطرف اآلخر، فأنت في النهاية تحبه 
وال تريد أن تؤذيه. مثال إذا نسي شراء 

شيء يحتاجه المنزل ال تقل له ال أصدق 
أنك نسيت األمر هذه المرة أيضا، ألنك 

بهذا التصرف ترسل له رسالة مفادها 
أنه كثير األخطاء وهذا أمر غير مقبول. 

وعليك أن تدرك أن خطأ صغيرا ال يعني 
نهاية العالم. عّبر  عما تشعر به من 

دون صراخ وراقب أفكارك ألنها ستتحول 
إلى افعال وعادات يصعب تغييرها 

بعد. فيما 

اجعل توقعاتك واقعية 
 إذا كنت صبورا مع الشريك فإن هذا األمر 

بطبيعة الحال سيولد التفاهم بينكما. 
وال تنس أن تضع التوقعات الواقعية 

لكي ال تصطدم بالواقع  وتصاب بخيبة 
أمل، وتفقد صبرك، مما قد يؤدي إلى 

فشل الزواج. 

التريث قبل التصرف.. 
كثيرا ما يقوم الشخص بردة فعل 

سريعة من دون تفكير وبشكل 
متسرع. ويتصرف البعض بقساوة حيث 

يفترضون أن األخطاء هي نتيجة لعدم 
كفاءة اآلخرين واإلهمال. وهذه نظرة 

قاتمة يمكن أن تؤدي إلى نتائج سيئة ال 
تحمد عواقبها. على سبيل المثال عندما 

تواجه مشكلة وتشعر أنك غاضب خذ 
نفسا عميقا  لفترة قبل أن تقوم بأي 

ردة فعل. خذ وقتك الستيعاب الموقف 
ومعالجته بشكل مناسب. قد تدرك أنك 

أسأت الفهم، أو أن الخطأ الذي ارتكبه 
الطرف اآلخر ليس فادحا، وبالتالي تخفف  

من هول المشكلة، وفي الحاالت األكثر 
جدية يمكنك  اإلبتعاد ومغادرة المنزل، 

مما يساعدك  على الهدوء  والتفكير  
بشكل إيجابي. 

كن مستمعًا جيدًا
 بالتأكيد ستكون هناك أوقات تمر فيها 

عالقتكما بتوتر وهذا أمر عادي، لكن ال 
تسمح  للتوتر  بأن يقود العالقة إلى 

مكان صعب. كن مستمعًا جيداً  وفكر 
في الجانب اإليجابي، مميزات ومحاسن 

الطرف اآلخر، تعامل باحترام مع المواقف 
وخاصة المحن والمشاكل، فاالحترام 
يرتبط بالنفس وليس باآلخرين. الصبر 

من أفضل األمور التي تساعدك في 
جميع نواحي الحياة، سواء في أمورك 

الشخصية أو العملية، في العمل فأنت 
تتعامل مع نفس األشخاص بشكل 

يومي وأي خالف سيؤثر على اإلنتاجية 
وعلى نفسيتك في المنظومة التي 

تقضي معظم يومك فيها.

راقب أفكارك ألنها ستتحول 
إلى أفعال وعادات يصعب 

تغييرها فيما بعد
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8 طرق تجعلك لينا وصبورا.. 
الحصول على قدر كاف من النوم، 

ألن قلة النوم تجعلك شخصا غير 
صبور. 

قف مع نفسك للحظات قبل 
مغادرة المنزل للذهاب إلى 

بالصبر،  التحلي  بأهمية  العمل، وفكر 
وكيف يمكن أن يؤثر  ذلك  في 

يومك. أخبر نفسك مرارا وتكرارا أنك 
سوف تكون صبورا على مدى اليوم.

قم بتحية جميع زمالئك في العمل 
حتى الذين ال تستلطفهم، ألن 

الناس ستعاملك بالمثل. واحرص على 

أن تكون لطيفا وال تبخل في تقديم يد 
المساعدة كلما استطعت. 

يجب عليك أن تدرك أنك لن 
تغير من ردود فعل اآلخرين، 
لكنك تستطيع أن تتحكم في 

تصرفاتك، انتظر قليال قبل أي 
تصرف، وهذا لن يحدث من أول مرة، 
لكن مع التكرار ستصبح ردود فعلك 

محسوبة وأكثر هدوءا. 

من أكثر الحلول الناجعة هي 
أن تضع نفسك في مواقف 

صعبة. هدئ من روعك وتريث، وهذه 
الطريقة تعلمك الصبر بشكل كبير. 

هناك وسيلة أخرى لممارسة 
الصبر وهي ضبط النفس، 

فهي تعلمك الصبر في جميع 
المواقف. 

عندما تكون شخصا صبورا 
مع اآلخرين، فإنهم بالطبع 

بشكل  ويعاملونك  سيتفهمونك 
أفضل، راِع ظروف اآلخرين فالناس ال 

تكون دائما  بحال جيدة.

المثابرة هي أساس النجاح 
وهي عنصر مهم في تكوين 

االجتماعية. والعالقات  الصداقات 

1
2

3

4

5

6

7

8

عالقات





هل الجلوس أمر مضر فعال؟
ليس بمستوى أضرار التدخين إال أنها تقاربه، 

كما هو الحال بالنسبة لمعظم العادات 
الخاطئة، فذلك يعتمد على طريقة ومدة 
جلوسك. عندما يقل معدل المشي عن 

1000 خطوة، فذلك يعد خموال حاول أن 
تصل 10000 خطوة، من المؤسف أن 

الكثير منا يقضون معظم أوقاتهم إما خلف 
عجلة القيادة، أو على كرسي المكتب، 
كرسي المطبخ وفي نهاية اليوم على 

األريكة، هذا السلوك قد يكون مميتا أكثر 
من التدخين، إال أن األمر ليس بتلك الخطورة.

صحة

المشكلة تكمن في عدم الحركة:األساسيات 
غياب النشاط العضلي والحركة له عدة 

مضاعفات أيضية ضارة، مما يؤثر على 
كيفية معالجة الجسم للسكر والهرمونات 
والميتوكوندريا ويعزز خطر اإلصابة بأمراض 

القلب وغيرها من األمراض التي لها تأثير 
بعيد المدى على صحتك على المدى 

الطويل.
يحتاج جسمك للحركة ليعمل على النحو 

األمثل، إال أن وتيرة حياتنا فرضت علينا الكثير 
من العادات الخاطئة. وتشير التقديرات إلى 

أنه قبل 200 عام، كان الناس يجلسون 
فقط حوالي 5 ساعات في اليوم، واآلن يقضي بعض الموظفين معظم 

يومهم جالسين أمام الكمبيوتر لساعات قد تصل إلى 15 ساعة، عالوة 
على وضعية الجلوس الخاطئة )محدبة(، االستناد على الظهر.. وغيرها من 

الوضعيات الخاطئة التي تتسبب في األوجاع واآلالم الحقًا.

الحركة..
 بركـــــة 

أضرار الجلوس تقارب مخاطر التدخين
  ترجمة / حنان الغزواني

يطلــق عليــه »التدخين الجديد«، لما له من أضرار على القلب واألوعية الدمويــة. نعم، الجلوس لفترات طويلة ال تقل 
مخاطــره عن التدخين، حيث يؤدي إلى العديد من المشــاكل الصحيــة مثل  البدانة، وصواًل إلى أمراض القلب واألوعية 

الدموية. وهنا ال نناشــد بضرورة اإلقالع عن هذه العادة،إليك مجموعة الوســائل التي تســاعدك على تجنب الضرر.
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هشاشة عظام وزيادة احتماالت اإلصابة بالسرطانات

  االكتئاب والقلق:
وفقــا إلحــدى الدراســات في الصحة 

العقليــة والنشــاط البدنــي، كلما جلســت 
لمــدة أطــول، كلمــا زادت المخاطــر حتى 

لــو كنــت تمارس الرياضة. 
وفــي المقابــل، أظهــرت األبحــاث أنه كلما 
ازدادت حركــة الشــخص خــالل اليــوم كلما 

أصبح أكثر ســعادة.

 آالم الرقبة والظهر:
4 ســاعات من الجلوس كافية لتســبب 

لــك الديســك أو القــرص الــذي يتواجد 
بيــن الفقــرات فــي العمود الفقري أســفل 

ظهــرك أو علــى مســتوى الرقبــة، مما 
يعرضــك للعديــد مــن األوجاع واآلالم.

 السرطان:
احتمال اإلصابة بسرطان القولون وبطانة 

الرحم ترتفع حتى ولو كنت تمارس 
الرياضة. ربما بسبب زيادة الوزن وبعض 

التغيرات الهرمونية. 
أشار تقرير من المعهد الوطني للسرطان 
إلى أن الجلوس لساعتين إضافيتين عن 

المعتاد في اليوم يزيد خطر اإلصابة بنسبة 
8%  إلى 10% بسرطانات القولون والرحم 

والرئة، حتى وإن كان المعنيون ممن 
يمارسون التمرينات الرياضية.

  هشاشة العظام:
 تعمــل تماريــن تحمــل الــوزن بمــا في 
ذلــك الوقــوف والمشــي على تقوية 

العمــود الفقــري. كثــرة الجلــوس وعدم 
ممارســة التماريــن الرياضيــة تــؤدي إلى 

هشاشــة العظــام، التــي تــزداد مخاطرها 
مــع التقدم في الســن.

 مرض الدوالي:
 تدفق الدم البطيء في الساقين 

يكون بسبب نمط حياة غير مستقر، 
يجب الحذر من استخدام البروتينات 

التي تمنع تجلط الدم ألنها تزيد من 
خطر اإلصابة.

 أمراض السمنة، القلب والسكري: 
نعــم بعــدم الحركــة فأنــت تحــرق أقل 

الســعرات الحراريــة، تزيد مشــاكل 
التحكــم فــي مســتويات الســكر في 
الــدم. عندمــا تجلــس لفتــرات طويلة 

بــدون تحــرك، ألن األنســجة تصبــح 
أكثــر حساســية لإلنســولين، وهــو 
الهرمــون المســؤول عــن تنظيم 

الســكر فــي الــدم. تزيــد هــذه الحالة 
التــي تســمى مقاومــة اإلنســولين 

مــن خطــر اإلصابــة بالنــوع الثانــي من 
مــرض الســكري، الــذي يرتبــط ارتباًطا 

وثيًقــا بأمــراض القلب.
قــد يرتفــع مســتوى الكوليســترول، 
ممــا يؤثــر علــى حــرق الدهون، وقد 
يبطــئ وظيفــة األوعيــة الدموية، 

أوضحــت األبحــاث أن خطــر اإلصابة 
بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويـــــة 

قــد يتضاعــف مــع كثــرة الجلوس 
بنســبة %14.

مخاطر الجلوس لمدة طويلة

ترى ما هو الحل؟
الحركة والمشي 
بضع دقائق، كما 

ننصح بضرورة 
التركيز على 

النقاط التالية:

63 Jamila/ October 2018احلياة جميلة.. معًا



خطوات إلصالح الضرر
تجنب الجلوس لمدة طويلة:

 يوصي األطباء بأخذ فترات راحة منتظمة، خصص ساعتين على األقل لالستراحة، وتحرك خاللهما بدال من الجلوس 
لالستراحة فوائد كبيرة، فهي تحمي من الدهون الثالثية، وارتفاع الكولسترول، والجلوكوز.

وضعيات جلوس صحية 
كلنا نحتاج للجلوس وأخذ قسط من الراحة. القيام بذلك بالطريقة الصحيحة قد يساعدك على تجنب مشاكل عدم التوازن 

التي يمكن أن تؤدي إلى آالم العنق والظهر.

أثناء مشاهدة التلفاز 
يجب أن يكون الظهر في وضعية مريحة تحافظ 

على الكتفين والعمود الفقري بما في ذلك 
الرقبة.. يمكنك االستعانة بالوسائد إذا لزم األمر، 

تجنب إدارة الرأس أو الظهر لرؤية الشاشة أبِق 
ذقنك في وضع محايد ومدد ساقيك وقدميك على 

األريكة.

في السيارة:
قرب المقعد من المقود، 
اجلس في وضع مستقيم 
مع إبقاء كتفيك وظهرك 
إلى الخلف، يمكنك وضع 

وسادة أسفل الظهر. 
ضبط مقعدك، يجب أن 
تكون ركبتاك مثنيتين 

قليالً.

في العمل 
اجلس بشكل مستقيم باستخدام عضالتك وليس 
الكرسي، حافظ على انحناء أسفل ظهرك للداخل.
 انظر إلى األمام: يجب أن تكون شاشة الكمبيوتر 
على مستوى العين، وضع قدميك على األرض أو 

موقف خاص بحيث تصبح الساقان قائمتين وتأخذان 
زاوية 90 درجة.

صحة
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         ترجمة / حنان الغزواني

جميعنا يدرك الفوائد الصحية للمكسرات.. لكن  هل هي  معززة للطاقة أم أنها  تسبب 

الزيادة في الوزن؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن المكسرات.. 

تغذية

المكسرات.. 
فوائد بالجملة
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القلب:  لصحة 
يعتبر الجوز أفضلها، إذ يساعد األوعية 

الدموية لتصبح أكثر مرونة، مما يساعد 
على التحكم في مستوى ضغط الدم. 
ولقد أثبتت الدراسات الطبية أن األفراد 

الذين يتناولون المكسرات بشكل 
يومي قد حققوا انخفاضا في مستوى 

الكوليسترول والبروتينات الدهنية، 
حيث يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول 

في الدم من األسباب الرئيسية ألمراض 
القلب، وللمكسرات قدرة على خفض 

نسبة الكولسترول الضار.

الدماغ: لصحة 
أثبتــت الدراســات التــي أجريــت لقياس 

موجــات الدمــاغ أهميــة الفول الســوداني 
أو الفســتق، بفضــل احتوائــه علــى 

األحمــاض الدهنيــة حيــث أن الفســتق 

مفيــد جــدا للتعلــم والذاكــرة، بينمــا الفول 
الســوداني يســاعد على النوم. وأثبتت   

الدراســات أن تناول هذه المكســرات 
بشــكل منتظــم يقــوي تــرددات الدماغ 
المرتبطــة بــاإلدراك والشــفاء والتعلم 

والذاكــرة ووظائــف الدماغ الرئيســية 
األخرى. 

للتخلص من دهون البطن:
أثبتت إحدى الدراسات األميركية أن تناول 

حفنة من اللوز يوميا يعد أفضل بكثير 
من الوجبات الخفيفة التي تكون غنية 

بالكربوهيدرات، فالمكسرات تمدك 
بنفس السعرات الحرارية بفضل احتوائها 

على دهون غير مشبعة تساعد على 
إبقائك لفترة طويلة من دون الشعور 

بالجوع، وتقلل الرغبة الشديدة في تناول 
الطعام. مما يساعد على تخفيف الوزن.

التخفيف من احتمال اإلصابة 
بمرض السكري من النوع الثاني: 

جميع أنواع المكســرات تســاهم 
فــي تخفيــف مخاطــر متالزمــة األيض، 

والتــي تســمى أحيانــا ما قبل الســكري، 
لذلــك أضيفــي المكســرات بجميع 

أنواعهــا إلــى نظامــك الغذائــي مثل: 
جــوز البقــان، اللــوز، الجــوز البرازيلي، 
الفــول الســوداني، الكاجــو، البندق 

المكاديميــا، الفســتق، الصنوبــر.

للدهون:  مخفض 
تحتوي المكســرات على نســبة أقل 

مــن الدهــون والســعرات الحرارية، 
الكســتناء غنيــة بالكربوهيــدرات 

النشــوية واألليــاف الغذائيــة، وهي 
مصــدر مهــم لفيتامين ســي، نســبة 
البروتيــن فيهــا أقــل من المكســرات 

األخــرى ولكنهــا غنيــة بفيتاميــن B بمــا 
فــي ذلــك B6، يمكــن إدخالهــا إلى 

برنامجنــا اليومــي فــي الكعــك والخبز، 
أو شــراؤها طازجة وتناولها مشــوية 

كوجبــة خفيفــة وصحية.

ما هي الكمية التي يُنصح 
بتناولها يوميا؟

حفنة واحدة، حوالي 25-40 غراما كافية 
لتحقيق الفوائد الغذائية والصحية الالزمة.

هل المكسرات صحية كما نعتقد؟ 
أجمع خبراء التغذية على أنها غنية بالبروتينات والدهون غير المشبعة )المفيدة 

لصحة القلب( والعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، والمغنيسيوم، 
والكالسيوم، والسيلينيوم والفوالت، كما أنها ال تسبب الزيادة في الوزن، حيث تمنح 

الشعور بالشبع.

4 وجبات خفيفة وصحية 

الكاجو.. الشفاء من الجروح
يحتوي الكاجو على نسبة عالية 

من الزنك الذي يعتبر عنصرا 
أساسيا في الشفاء من الجروح، 

حاول تحميص الكاجو مع الفلفل 
األحمر الحلو لوجبة خفيفة.

الحصة الواحدة تعادل 16 حبة 
من الكاجو.

عين الجمل.. تخفيف االلتهابات
يساعد البوليفينول المضاد 

لألكسدة الموجود في 
عين الجمل الغنية بالزنك 

واألحماض الدهنية في الحد 
من االلتهابات الضارة في خاليا 

الدماغ، مما يقلل من خطر 
التدهور المعرفي، يمكن إدخال 

عين الجمل إلى برنامجنا اليومي من خالل إضافته إلى 
اللبن، الياغورت أو الحبوب الكاملة / السيريل.  اللوز.. محاربة الصداع النصفي

تعاني من مستويات 
منخفضة من المغنسيوم 

– عليك باللوز – 
تشير األبحاث إلى أن 

المكسرات تحتوي على 
المغنسيوم الذي يعد 

من المصادر التي تساعد 
على ارتخاء العضالت، 

وعدم وجوده يتسبب في انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ 
ونسبة السكر في الدم، والتي تؤدي إلى الصداع.

يجب تناول 28 غراًما من اللوز الجاف المحمص يومًيا.

الجوز البرازيلي.. التخلص من السموم
حبة واحدة أو اثنتان من الجوز البرازيلي 
تمدك بأكثر من الجرعة اليومية التي 
تحتاجها من السيلينيوم، وهو عنصر 
كيميائي نادر ومهم لصحة الكبد.
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أطفال

 أمل كمال
تختلف األسباب التي تؤدي إلى إصابة الرضع بالمغص، ويرجع بعض الخبراء السبب الرئيسي إلى عدم نضج 

الجهاز الهضمى للرضيع، وعادة تبدأ مشكلة المغص القولوني في األسبوع الثاني أو الثالث وتزداد الحالة 
عند الرضيع في  فترة المساء وخاصة قبل النوم، وتتراوح شدة األلم ما بين الخفيفة والشديدة، وقد تكون 

األسباب عرضيّة وبسيطة، أو ترتبط بأمراض معينة.

تعددت األسباب واأللم واحد

ّمغص الرضع

متى ينبغي استشارة الطبيب؟
- إذا كان طفلك لم يعان من المغص قبل 
ذلك، ينبغي عليِك الذهاب للطبيب للتأكد 

من أن طفلك يعاني بالفعل من المغص وال 
يعاني من شيء آخر.

- إذا كان المغص يصاحبه ارتفاع فى درجة 
الحرارة أو قيء أو إسهال أو إمساك.

- إذا كان عمر طفلك أكثر من أربعة أشهر 
ومازال يعاني من المغص.

- إذا كان طفلك يرفض الرضاعة من شدة 
المغص، ووزنه ال يزيد بصورة طبيعية.
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 اإلمساك الشديد، أو اإلصابة ببعض 
التشوهات في  فتحة الشرج او في األمعاء .

 دخول الهواء وتجمعه في منِطقة المريء 
عند الطفل، وتكثر هذه الحالة عند األطفال 

الرضع أثناء شرب الحليب أو أثناء تناُول 
األطعمة الصلبة. 

  الحساسية لبعض أنواع األطعمة التي 
تتناولها األم، حيث وجد أن هناك عالقة بين 
مغص الرضع وتناول بعض األطعمة مثل 

القرنبيط، الملفوف، البصل.

 الضغوطات النفسية والتوتر، حيث  
تبين وجود  عالقة قوية بين مغص الرضع 

والضغوطات النفسية التي تتعرض لها األم 
خالل فترة الرضاعة. 

  احرصي على أن يتجشأ الصغير بعد 
كل رضعة، وإذا كانت الرضاعة غير 

طبيعية، فاحرصي على تجشؤ الطفل 
كل 25 ملليمترا.

  افحصي نظامك الغذائي، لتحددي ما 
إذا كان هناك أية عالقة بين ما تتناولينه 

وبداية نوبات المغص، إن األطعمة 
التي تسبب هذه المشاكل تشمل 

المشروبات التي تحتوي على الكافيين 
والشيكوالتة والموز والبرتقال والفراولة 

واألطعمة المتبلة والحارة والبصل.
  قد يهدأ طفلك عند تعريضه لصوت 

عال متواصل أو لذبذبات متكررة، 
يمكنك تشغيل المكنسة الكهربائية 

أو أخذه في رحلة بالسيارة، وقد يهدأ 
بعض األطفال عند سماع اإليقاع 

الثابت للغسالة، ضعيه دائمًا بجوارها 
على األرض.

  قومي بعمل مساج للطفل على 
بطنه ويكون عبارة عن مساج دائري في 

اتجاه عقارب الساعة، ويمكنك أيضًا 
القيام ببعض التمارين التي تساعده 

في إخراج الغازات وذلك عن طريق 
الضغط باألرجل على البطن لعدة 

مرات.
  إعطاء الطفل بعض المشروبات 
الدافئة مثل الينسون، حيث يحتوي 

على مواد مضادة لاللتهاب والتشنج 
تعمل على التخلص من المغص 

وتهدئة األعصاب.
  قد يساعد تغيير الرضاعات والحلمات 

على تخفيف بعض أعراض المغص 
وذلك باختيار نوعية تقلل من كمية 

الهواء التي تصل إلى جوف الطفل 
أثناء الرضاعة.

أطفال

عالج المغص أسباب المغص
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نشاط وحيوية
 Okaidi  أحدث تشكيالت أزياء األطفال من

                 أوكايدي عالمة فرنسية رائدة في مالبس األطفال ،
                   وتركز هذه العالمة التجارية الرائجة والعملية 

                   والبراقة على ابتكار مالبس تتالءم مع أسلوب 
                    حياة األطفال األكثر نشاطًا والمليئين بالحيوية.

                           تمتاز مجموعاتها  بكونها محببة وسهلة 
                               االختيار من دون أي  تنازل عن  الجودة.

أطفال
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لمكياج طبيعي 
 Laura مشرق مجموعة

 Maercier

أبرزي طابعك 
المتفرد مع 

مستحضرات 
ماك

تمتعي بطابع متفرد مع 

M•A•C Studio Fix. بكونها 
العالمة التجارية األكثر شمولية 

في عالم الجمال، تم تطوير 

مجموعة Studio Fix لتناسب 
كل ألوان ودرجات البشرة.

بودرة أساس 
Guerlain Lingerie

 De Peau Compact Mat Alive 
لبشرة خالية من 
الشوائب بلمسة 

طبيعيّة!

ألوان دافئة للخريف 

 Bobbi والشتاء من

Brown

Le Volume Révolution de Chanel
مستحضرات

Glow in Rome من

 Dolce & Gabbana 
لخريف 2018

تتخطى CHANEL مرة جديدة حدود 
المألوف في البحث واالبتكار في 

مجال مستحضرات التجميل بطرحها 
أول فرشاة ماسكارا بتقنية ثالثية 

األبعاد، والتي تعدك بإطاللة رموش 
لم يسبق لك أن عهدتها من قبل .

تتميّز الماسكارا الجديدة بسطح 
الفرشاة الذي يعمل على تحسين 

تماسك الرموش،وبتجاويف دقيقة 
تسمح لها بامتصاص تركيبة 

الماسكارا من أجل توفير الكمية 
المناسبة لزيادة حجم الرموش مع 

كل تطبيق،  كما أن تنسيق الشعيرات 
بمقياس ملليمتر والرأس المخروطي 

يعزز على الفور من كثافة الرموش 
مع عدم تكون تكتالت عليها، والتمتع 

بتوزيع موحد للتركيبة.
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جهاز UFO يبرز في أسبوع الموضة
VICTORIA BECKHAM مع عالمة 

تعود عالمة FOREO السويدية المتخصصة 
في التجميل والصحة، من جديد لترّسخ

 اسمها كخيار خبراء التجميل األول.

Sublimage 
Chanel من 

مجموعة من 
مستحضرات 

العناية بالبشرة 
االستثنائية التي 
تعزز جمال المرأة.

 Double R Serum
Guerlain من

يتّم استخدام زيت 
»يوث واتوري أويل«

 مع سيروم »دابل آر« 
المجّدد والمصّحح 

وهو يمنح تأثيرًا معززًا 
للشباب ليس له 

مثيل   

توازٌن. تناغٌم آسرٌ.
 JASMINE & مجموعة

 Molton من SUN ROSE
BROWN
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مهرجان »باري غاليري« للجمال 
المنصة المثالية لتجربة أحدث صيحات المكياج والعناية بالجمال

في خطوة فريدة من نوعها قام باري غاليري بتنظيم النسخة األولى من مهرجان الجمال
)6-27 أكتوبر(، الذي يعنى بكل ما يتعلق بالجمال والمكياج بحضور أشهر خبراء المكياج 

والعناية بالبشرة من مختلف  البلدان في معظم أفرع باري غاليري لتقديم تجربة مميزة تجيب 
عن كل استفسارات ومتطلبات عاشقات الموضة والجمال. 

حوار / سندس سالمة 

في حوار خاص لـ »جميلة« قال السيد 
حكم القواسمي، المدير العام لباري 

جاليري: »حرصنا على جلب خبراء 
عالميين من أوروبا والصين وبلدان 

مختلفة إلى مهرجان الجمال األول من 
نوعه في قطر، ألن الخبراء على إلمام 
تام بخصائص المنتجات وتركيبتها وما 

يالئم مختلف األذواق وأنواع البشرة. 
وكل امرأة تسعى لمعرفة المنتج 

األنسب لها، لكن الخبير يملك الجواب 

وخالل أيام المعرض يعتبر باري غاليري 
بمثابة حلقة وصل إليصال استفسارات 

النساء الجمالية إلى الجهات 
المختصة واإلجابة عليها من قبل كبرى 

العالمات التجارية العالمية«. 
 وأضاف القواسمي »خالل المعرض 

خصصنا السيدات بالعديد من 
الخدمات والمنتجات الجمالية 

الحصرية، على سبيل المثال وتزامنا 
بمشاركتها في المهرجان أحضرت 

العالمة التجارية Sisley جهازا للوجه 
للكشف عن نوع البشرة ومشاكلها 

لتحديد المنتج األنسب لطبيعتها، 
وتقدم الخدمة بالمجان في جميع 

FESTIVAL

جمال

حكم القواسمي
»خالل المعرض خصصنا 

السيدات بالعديد من 
الخدمات والمنتجات الحصرية
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FESTIVAL

أفرع باري غاليري، بهدف تثقيف وتوعية 
العمالء بالمنتج وليس للبيع، كما 
خصصنا باقة متنوعة من العروض 

المميزة والجذابة التي سيستفيد منها 
العمالء والهدايا لكل زوار المهرجان. 
فكرة المهرجان مختلفة حيث صمم 
لها شعار خاص، لتبقى راسخة في 

األذهان وفي الئحة أبرز الفعاليات 
المتخصصة بالجمال والمكياج في 

قطر.
أكد السيد القواسمي »كلنا أمل في 

أن نستهدف أكبر عدد من الجمهور، 
حيث وفرنا كل سبل الراحة للعمالء 

ليشعر الشخص وكأنه في منزله، وله 
كامل الحرية الختيار منتجه المفضل. 

حضور قوي 
يحافظ باري غاليري على مكانة مهمة 
في السوق، بقدرته على منافسة أكبر 

متاجر بيع التجزئة من خالل التوسع 
وجلب المزيد من العالمات التجارية 
العالمية الستيعاب مختلف األذواق 

والشرائح. 
وخالل هذا الشهر سيقوم باري غاليري 

بافتتاح متجرين جديدين، تماشيا مع 

استراتيجية الشركة التوسعية لتغطية 
مختلف أنحاء دولة قطر، حيث يوفر 
باري غاليري كل ما يحتاجه العميل 

من عطور، اكسسوارات، حقائب، 
مستحضرات التجميل والعناية 

بالبشرة.... وخالل العام الحالي 
انضمت 6 عالمات تجارية عالمية 

إلى مظلة باري غاليري في الساعات، 
وكلها بأسعار مناسبة وجودة عالية. 

والجدير بالذكر أن بعض العالمات 
التجارية تشارك حصريا في مهرجان 

الجمال وهي ليست متوفرة في 
متاجر أخرى، إال انه لن تجرى أية عروض 
عليها خالل فترة المعرض. ويركز باري 

غاليري أن يكون مختلفًا وسباقًا لألفكار 
اإلبداعية في هذا المجال. 

مواكبة االتجاهات العالمية 
واألمر المهم أن منتجات العناية 

بالجمال أصبحت مطلوبة وأساسية، 
ويركز باري غاليري على مواكبة 

االتجاهات العالمية في عالم الجمال، 
لذا جاءت فكرة مهرجان الجمال 

لتواكب كل ما هو جديد. والفروع 
الجديدة ستكون مختلفة من ناحية 

بالديكور، وبحلة شبابية تعنى بأدق 
التفاصيل. وال يقتصر األمر على 

العطورات ومنتجات التجميل والعناية 
بالبشرة بل حتى المجوهرات بتصاميم 
عصرية وتناسب جميع األذواق وبأسعار 
منافسة. وسوف تنضم ثالث عالمات 

تجارية جديدة للمجوهرات لباري غاليري 
من لبنان والصين، باإلضافة إلى خدمة 
التصميم حسب الطلب الخاصة، وكل 

ذلك بأسعار معقولة.

عالمات تجارية جديدة 
شهد قسم العطور إضافة 11 عالمة 
تجارية جديدة وحصرية، وسوف تنضم 

6 عالمات تجارية أخرى للعطورات خالل 
العام الجاري. أما قسم الجمال فهو 
منقسم لماركات عالمية وماركات 

خاصة، ومفهوم الجمال مختلف لدى 
باري غاليري. وال ننسى أن مهرجان 

الجمال احتوى مسابقة على مواقع 
التواصل االجتماعي حيث سيحصل 

صاحب / صاحبة أكثر صورة على أكبر 
عدد من اإلعجاب، على قسيمة شرائية 

األولى بقيمة 750 رياال، إضافة إلى 
العديد من المفاجآت.
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عطور

Mon Guerlain
 مستوحاة من أنجيلينا جولي

 »من خالل عطر Mon Guerlain أُحيّي النساء 
على التزامهّن اليومّي وموهبتهّن باالنفتاح على 

المفاجآت. اخترت إبراز الخزامى على طريقتي 
الخاصة للتعبير عن االستقامة والزخم، ألّن تطوير 
هذه الزهرة الزرقاء المذهلة في أرٍض قاحلة وقدرة 

التعبير عن عطٍر بهذه القّوة يتطلّبان شجاعة 
كبيرة. ويعكس المندرين القدرة على القبول 

بالمفاجآت بمرح«.

عطر كالسيكي بتركيبة تحمل الغموض والسحر. 
مقدمة العطر: األرز، الفلفل. 

قلب العطر: زهر البرتقال والقهوة. 
أساس العطر: الفانيال، خشب الصندل، والمسك األبيض. 

Black Opium Pure Illusion من 
Yves Saint Laurent

 Dolce & Gabbana تقّدم دار
عطر The Only One الجديد.

 The Only يكمن توقيع عطر
One في التناغم المفاجئ 
بين البنفسج والقهوة، مّما 
يبعث الحياة في عطر ساحر 

غنّي برائحة األزهار. ينطلق 
العطر بدرجات البنفسج 

المقترنة بلمسات من ليمون 
البرغموت لخلق باقة حيويّة 

وغير متوّقعة. وفي قلب 
العطر، تمتزج درجات من 

القهوة مع النرجس الساحر. 
وأخيرًا، تمنح درجات الفانيليا 

والبتشول لمسة دافئة.

 Dolce & Gabbana من The Only One

Cacharel من Yes I Am

نجد في العطر الجديد روحًا جديدة ومترفة 
تتمتّع الدرجة الوسطى المؤلفة من 

المسك من توقيع الدار بالحيويّة وتعزّزها 
باقة زهريّة لذيذة من الورد البلغاري 

والنرجس؛ وتمنح الدرجات الكهرمانيّة 
الحيويّة والغنيّة بعطر األخشاب – 

التونكا، نجيل الهند، األرز األسود واألبيض 
– طابعًا خاصًا. 

Narciso
Eau De Parfum Rouge

بعد النجاحات التي حقّقها كّل من Anaïs Anaïs، العطر األول للصبايا، 
والعطر األكثر رواًجا Amor Amor    تكرّم الدار اليوم المرحلة الهاّمة 

 .»Yes I Am« :التالية في حياة الشابّة، مقّدمة لها عطر االستقاللية األول
هذا العطر أشبه بالحلويّات، وهو يمزج بين خالصة الهال التابليّة والنفحة 

الكريمية الحلوة، كما تتباين فيه نفحات توت العلّيق والمندرين مع 
النسمات الزهرية المنعشة ألزهار الزنجبيل، والغاردينيا، والياسمين. 

دلفين جيلك، صانعة عطور لدى »جيرالن«
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Narciso
Eau De Parfum Rouge

يستمّد هذا العطر وحيه من عصر النهضة، الذي ازدهر في 
فلورنسا بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر والذي غيّر معالم 

الفّن. تّم ابتكار هذا العطر للنساء والرجال على حّد سواء.
يستهّل العطر مزيج قوي من فاكهة اليوسفي اإليطالية والحبق 

والفلفل األخضر.أّما قلب العطر، فيعبق برائحة األزهار و نفحات 
الزنبق الخضراء مع وردة مسك الروم وخالصة زهرة السوسن. 

يُضفي خشب الصندل و العنبر )orcanox( لمسة مرهفة إلى 
القاعدة األساسية.

Rinascimento عطر
توليفة فاخرة 

 Viola Essenziale عطر
يأسر الحواس

يستوحي عطر Viola Essenziale لونه البنفسجي األنيق 
من زهرة الزنبق التي تنمو في فلورنسا. وكان النور الذي 

يغمر التالل المكسوة باألزهار مصدر الوحي لهذا العطر من 
توقيع العّطارة Sonia Constant.تنطوي النفحات العليا 
على رائحة زهرة الميموزا المرهفة واآلسرة، المتداخلة مع 
المشمش والليتشيه. أّما النفحات األساسية، فعبارة عن 

مزيج غني من الفتيفر والباتشولي، فيما الفانيليا الناعمة 
توحي بأيّام الصيف الهادئة.

 Convivio عطر
ينبض بالمرح والحياة

يجّسد عطر Convivio روح توسكانا الدافئة، اختار 
Fabrice Pellegrin تالل توسكانا المزدانة باألزهار 

للتعبير عن ذلك، وعزّز التركيبة بمكّونات حصرية كالـ 
Hedione® والـ Paradisone®. تفيض النفحات العليا 

المنعشة بالبرجموت اإليطالي وفاكهة زهرة اآلالم 
وجذور الجزر، فيما ينبض قلب العطر بخشب السرو، 

ولمسة مرهفة من بتالت الياسمين ونفحات راقية من 
خشب الليلك.أّما القاعدة األساسية، فتشمل نفحات 

خشب الكشمير واللبان واألمبروكسيد.

 Calimala عطر
رمز الفخامة

يحتفي Fabrice Pellegrin بجذور توسكانا واسمها 
الالمع، لذا اختار اللون الخمري، الذي يُعتبر رمزًا للفخامة، 
وأجود المكّونات من حول العالم. تمتزج في النفحات 

العليا الورود الناعمة مع البرتقال البرازيلي المشرق 
ونفحات الهال المشّوقة. أّما قلب العطر، فتُزهر فيه 

وردة »سنتيفوليا« األنيقة وخالصة الوردة الدمشقية، مع 
لمسات من زهر البرتقال. فيما تُضفي الفانيليا السوداء 

رائحة تدوم طوياًل إلى التوليفة.

 ،Palio di Siena يوحي هذا العطر بسباق الخيل
ابتكرت Domitille Bertier عطرًا أحمر اللون، 

من لون األرض الترابية في سيينا، ينبض بالنفحات 
اإليطالية األصيلة. تشمل النفحات اإليطالية األصيلة 

البرجموت ومرّ الليمون، وتحييها نفحات زيت الورد، 
مع صمغ اللودانوم الملّطف والباتشولي الدافئ. أّما 
Amber�  النفحات األساسية، فمغلّفة بنفخات مرّكب

tonic والكهرمان الفاخر وفول التونكا الخفيف.

 Terra Rossa عطر
تركيبة مرهفة

يحمل هذا العطر اسم Punta Ala وهي وجهة حصرية للعطالت 
تعانق فيها مياه البحر المتوسط الشواطئ الرملية التي تلمع 

كالذهب، وبتركيبة مميّزة من ابتكار Alberto Morillas تنطوي 
على نفحات الحوامض اإليطالية، واألزهار واألخشاب.يستهّل 

النفحات العليا مزيج من البرجموت والليمون والبرتقال األفندي 
مع لمسة من زيت النيرولي. أّما قلب العطر، فينبع من مزيج من 
الياسمين وُمرّكب Paradisone® وتُعزّزه نفحات أوراق الزيتون. 

يُضفي خشب األرز لمسة نبيلة إلى النفحات األساسية مع توليفة 
من الفتيفر والباتشولي مغلّفة بُحبيبات المسك.

 Punta Ala عطر
ينبض بالحياة

طرحت عالمة فيراغامو مجموعة من العطور الفنيّة الفاخرة، تحمل 
اسم Tuscan Creations، تروي من خاللها جوهر دار سلڤاتوري 

فيراغامو وتوسكانا، تلك المدينة التي شهدت على عظمة المبدع 
الذي غيّر معالم صناعة األحذية.

Tuscan Creations من سلڤاتوري فيراغا مو  
مجموعة تروي ستايل الدار األصيل 
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فيتامينات مهمة للبشرة
        ترجمة- حنان الغزواني 

تعتبر  الفيتامينات من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا، وفي هذا العدد نقف عند فوائدها الصحية بالنسبة للبشرة مما يضفي عليها 
الحيوية  والنضارة واإلشراقة.
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A فيتامين
يساعد هذا الفيتامين المضاد 

لشيخوخة الجلد على منع انسداد 
المسام، توحيد لون البشرة وتعزيز 

نضارة وصحة خاليا البشرة، كما يحفز 
إنتاج الكوالجين.

أشكاله: الريتينول هو شكل طبيعي 
من فيتامين )أ(، الريتينول أو حمض 
ريتينويك، بينما يصف أطباء الجلد 

حمض الريتينويك ألن مفعوله أقوى، 
إال أن الفرق بينه وبين باقي األنواع 

األخرى جد طفيف.
نتائجه تكون قوية وإيجابية، لهذا 

السبب يستخدم فيتامين )أ( في عدد 
كبير من مستحضرات التجميل، إال أنه 

قد تحدث بعض اآلثار الجانبية مثل 
االحمرار، تقشر، تهيج البشرة، لذلك 

ننصح باستخدام أي منتج يحتوي على 
فيتامين أ عدة مرات في األسبوع 

بكميات قليلة إلى أن تتعود عليه 
البشرة. 

C فيتامين
يعتبر من مضادات األكسدة القوية 

يمنع الضرر الناتج عن الجذور الحرة التي 
يسببها التعرض للشمس والتلوث مع 

زيادة تكوين الكوالجين. كما يساعد 
على تالشي البقع وتوحيد لون البشرة.

تركيبته: فيتامين C ويسمى حمض 
األسكوربيك أو إل- أسكوربات أو حمض 

الديهيدرواسكوربيك.
يتأثر فيتامين سي  بالضوء والهواء. 

لذا حاولي وضع  السيروم/ األمصال 
الغنية بهذا العنصر في قارورة داكنة 
اللون واحرصي على تخزينها في درج 

أو خزانة.

E فيتامين
يصنف من ضمن المضادات الطبيعية 
لألكسدة التي تحمي البشرة من التلف 

عن طريق التخلص من الجذور الحرة 
الضارة، كما أنه يحارب جفاف البشرة 

عن طريق تكوين طبقة مرطبة واقية.

أشكاله: يتواجد بعدة أشكال، أهمها 
توكوفيرول وتوكوترينول. 

تذكري أن فيتامين E يتأثر بالهواء 
والضوء، تتبعي نفس القواعد الختيار 

وتخزين المنتجات التي تحتوي على 
.C فيتامين

B فيتامين
يعتبر من أهم الفيتامينات التي تحارب 
شيخوخة البشرة بعد فيتامين A، كما 

أنه يساعد على التخفيف من احمرار 
وتهيج الجلد. 

فيتامين ب3 هو أحد الفيتامينات الثمانية 
التابعة لمجموعة فيتامينات ب، ويُعرف 

بالنياسين ): Niacin(، أو حمض 
النيكوتينيك ): Nicotinic acid(، أو 

 .)Nicotinamide .النيكوتيناميد
يتم إدراج B3 عادة على هيئة

 niaci ،احرصي على أخذه  في الصباح 
للحفاظ على مستوى الروتينول )الذي 

قد يجعل البشرة حساسة للشمس(.

العناية
بالبشرة
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       سندس سالمة 
 قد تنظر في المرآة يوًما واحًدا وتالحظ وجود فراغ، 

وربما تالحظ سقوط كمية كبيرة من الشعر عند 
االستحمام، مثل هذه اللحظات مرعبة خاصة 

بالنسبة للنساء، كما يقول شاني فرانسيس، مدير 
مركز أمراض الشعر في النظام الصحي لجامعة 

نورث شور.
في منتصف العمر، تظهر لدى 40% من النساء 

عالمات فقدان الشعر النمطية )الصلع الوراثي(، 
وهي حالة وراثية تضعف فيها بصيالت الشعر 
تدريجيا وتصبح أقل نشاطا. وهناك العديد من 

األسباب لتساقط الشعر مثل انخفاض مستويات 
هرمون االستروجين، وانقطاع الطمث. 

تعاني أغلبية النساء من تساقط الشعر الكربي
 Telogen Effluvium ويكون بسبب التوتر، المرض، 

نقص التغذية، أو التغيرات الهرمونية، حيث 
يتساقط الشعر على شكل كتل، والحل يكمن 

في التغذية الصحية والراحة والوقت. إليك بعض 
الحلول لمواجهة تساقط الشعر: 

ابتكار علمي جديد..

عقار لهشاشة العظام يعالج تساقط الشعر

العناية
بالشعر

الكريمات
في عام 2014، وافقت إدارة 
األغذية والعقاقير على نسخة 

 .Minoxidil نسائية جديدة من
في  المينوكسيديل  يستخدم 

األصل كدواء لعالج ضغط 
الدم، وتوسيع األوعية الدموية، 
مما يساعد على تحفيز وتغذية 

بصيالت الشعر. ويستخدم مقدار 
5% منه فقط لمرة واحدة في 

اليوم. 

العالج بالبالزما الغنية 
)PRP( بالصفائح الدموية

 PRP منذ عام 2008، أصبح الـ
شائًعا بين النساء األصغر سًنا 

واللواتي يعانين من فقدان 
الشعر والالتي ال يستطعن تناول 
الحبوب، وال يعتبر مناسًبا لجراحة 

زراعة الشعر.

البيوتين 
 البيوتين هو فيتامين يوجد بكميات 
صغيرة في العديد من األطعمة مثل 
البيض أو الحليب أو الموز. يستخدم 

البيوتين بشكل شائع لتساقط 
الشعر واألظافر الهشة وتلف األعصاب 

والعديد من الحاالت األخرى.
يمكن أن يساعد تناول البيوتين في 
عالج انخفاض مستويات الدم. حيث 

يؤدي انخفاض البيوتين في الدم إلى 
ترقق الشعر والطفح الجلدي حول 

العينين واألنف والفم. تشمل األعراض 
األخرى االكتئاب، وعدم االهتمام، 

والهلوسة، والتنميل في الذراعين 
والساقين. 

تناول البيوتين والزنك باإلضافة إلى 
تطبيق كريم الستيرويد على الجلد 
يساعد على التخفيف من تساقط 

الشعر.

أحدث عالجات تساقط الشعر 
دواء لهشاشة العظام

إكتشف باحثون أن عقاراً خاصًا بهشاشة العظام 
قد يساعد في عالج تساقط الشعر. وأشارت 

الدراسة: »حقيقة أن هذا العامل الجديد - الذي 
لم يسبق له مثيل في سياق تساقط الشعر- مثير 

لالهتمام حيث ساهم في تعزيز نمو الشعر 
بشكل مثير وتفوق في مجال حجب البروتين 
)SFRP1(، ولم تكن له آثار جانبية، إذ من 

الممكن أن يحدث فرقا كبيراً في نمو الشعر 
في فترة عالج جد وجيزة، فبعدما عالج الباحثون 

بصيالت الشعر بالعقار WAY-316606 الذي عزز 
نمو بصيالت الشعر، وهو في األصل عالج مرتبط 
بهشاشة العظام.ال تزال التجارب السريرية جارية 
لمعرفة ما إذا كان العالج فعاال وآمنا على البشر.
يذكر أن الخيارات الحالية الوحيدة للتغلب على 

الصلع تتمثل في زراعة الشعر أو تناول أدوية 
minoxidil وfinasteride، ذات اآلثار الجانبية 

التي غالبا ما تؤدي إلى نتائج مخيبة لآلمال.





        الريسا معصراني
للون الوردي مفعول المهدئات، حيث يبطئ إفراز األدرينالين، مما ينتج 

عنه تهدئة عضالت القلب واألعصاب. منذ عام 1991 ارتبط اللون 
الوردي بمرض سرطان الثدي، عندما حصل المشاركون في سباق 

بمدينة نيويورك للناجين من هذا المرض على شريط وردي، تم اعتماده 
الحقًا رمزًا رسميًا للشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي.

ديكور

يالورد
ديكورات ناعمة لمنزل 

يغمره الهدوء والطمأنينة
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وما المنزل الوردي إال تعبيرا  عن الدعم 
المعنوي للمصابات بالمرض واللواتي 

هن بأمّس الحاجة إلى الفرح الذي يعزز 
مناعتهن وإيمانهن بالشفاء، ورغبة 

من مصممي الديكور في تشجيع 

المرأة على إدخال اللون الرومانسي 
ذي المعاني العميقــة إلـى ديكــورات 

المنـزل الداخليـة والخارجيـة، كتعبيـر   
ودعــم لصمـود النســاء فــي رحلــة 

كفاحهـن ضد المرض.
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ديكور

يؤكد  مهندس الديكور الداخلي فايز طه أن اللون 
الوردي ال يضيف بريقًا خاصًا على ديكور المنزل 

فحسب، بل يكسر جمود األلوان المحايدة بالرغم 
من أنه ليس لونًا صاخبًا. 

وأضاف: »يُعد اللون الوردي من األلوان التي تساعد 
على بث الهدوء واالسترخاء، ويفضل استخدامه في 

غرف النوم، الجلوس، المطابخ والحمامات.
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انشري الزهور ذات اللون الوردي في أرجاء المنزل، من خالل 
وضعها في مزهريات مختلفة األحجام واألشكال، تزين 

الطاوالت أو األرفف الموجودة في باقي الغرف. 

أدخلي اللون الوردي في أغطية الوسائد أو مفارش 
السرير، فذلك سيساعدك على الراحة واالسترخاء.

إذا كان اللون البنفسجي مسيطراً بقوة على الصالون الرئيسي 
في منزلك، بإمكانك وضع إضاءات جدارية وردية اللون لمنح 

الجدران ظالاًل وردية ناعمة.

ال يجب االستخفاف بقدرة اللون الوردي على إضفاء مزيد من األناقة والرقي على ديكور المنزل، كما يجب األخذ بتأثيراته النفسية 
على محمل الجد حيث يضيف جوا من البهجة في المنزل، لذا فليكن الوردي لون التفاؤل الذي يميز  منزلك. وليكن أيضًا لمسة 

الجمال التي ستبهرين  بها أفراد األسرة، وخاصة أن الكثيرين ال يدخلونه في الديكور. وهذا ال يعني استبدال األثاث بقطع وردية اللون، 
وإنما نقدم لك بعض األفكار    إلدماج  اللون الوردي في األثاث  والتنسيق مع األلوان األخرى، وإليك بعضًا منها:
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ديكور

وفي الختام شدد المهندس فايز على أهمية 
اختيار األلوان، فهي من أهم أسباب نجاح 

التصميم أو فشله! وأضاف: »اللون الوردي لون 
أنثوي بامتياز، فله صفات األنوثة الناعمة ورقيها،  

وقد تبين علميًا أن جزءاً من المخ يتفاعل مع اللون 
الوردي عن طريق إبطاله إلفراز هرمون األدرينالين، 
الذي يؤدي إلى تهدئة عضالت القلب واألعصاب، 
ومن الرائع أن يكون ديكور منزلك باللون الوردي 

ألنه سيضيف الفرح والراحة«.

جزء  من المخ 
يتفاعل مع اللون 

الوردي بإبطاله إلفراز 
هرمون األدرينالين
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سياحة

 يشكل فندق رافلز إسطنبول منذ افتتاحه 
عام 2014، تجسيدا مثاليا للوجه الحديث 

والجديد للمدينة القديمة، حيث يشكل 
منارة مطلة على البوسفور وواحة للسكينة 
والهدوء. في قلب مركز زورلو سنتر المتطور 
والحديث، والذي يعتبر بمثابة بازار تجتمع فيه 

الموضة مع الطعام الفاخر والفنون على 
شواطئ بشيكتاش األوروبية، يقف رافلز 

إسطنبول شامخا كصرح بهيج يتناغم فيه 
فن العمارة المبدع مع التصميمات الداخلية 
الرائعة واألطعمة اللذيذة والرفاهية البالغة.

رافلز  إسطنبول .. واحة عصرية بإطاللة سرمدية 
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يوفر رافلز إسطنبول لضيوفه 136 غرفة 
و49 جناحا، حيث يمزج بين التصميم 
التركي الكالسيكي والمعاصر ويوفر 

كل ما يطلبه المسافر العصري. 
واليوم، أطلق هذا المعلم مجموعة من 

الشقق الفندقية الفخمة والفسيحة، 
رافلز رزدنسيز، والتي توفر ميزات رافلز 

العالمية من خدمات ومرافق، بما في 
ذلك خدمة الخادم الشخصي على مدار 

الساعة. كما تتميز هذه الشقق التي 

تضم 66 جناحا جديداً وشققًا بغرفة 
واحدة أو غرفتين، بقدرتها على استقبال 

الضيوف يوميا وشهريا وسنويا حسب 
الطلب.

تمنح هذه الشقق تجربة حقيقية 
بعيدا عن أجواء المنزل، حيث تم 

تأثيثها بشكل أنيق وفاخر، وهي مزودة 
بمطابخ Gaggenau مع مساحات 

كافية الستقبال األصدقاء واألحبة. 
وتشمل الخدمات الحصرية لجميع 

النزالء، الدخول إلى غرفة الجلوس 
)الونج( لرافلز ريزيدنسز والنادي الصحي، 

وخدمة رافلز للخادم الشخصي على 
مدار الساعة، وخدمة السيارات الفاليه، 
إضافة إلى خدمات أخرى متميزة مثل 

التسوق لشراء الطعام، ومجالسة 
األطفال، عالوة على خصومات تصل 

إلى 25 % على مطاعم الفندق 
للنزالء الذين يقيمون لمدة تزيد عن 

30 يوما.

لحظات جميلة ال تنسى
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يقدم الفندق مطعمين وصاالت الونج ومطعما للحلويات، 
ولذلك يعد مسرحا للطهي ليال ونهاراً. تشكل براسيري 

روكا، وجهة براسيري البحر األبيض المتوسط بامتياز.
ويعتبر ذي الونج 6 بإطالالته المتميزة والبانورامية على 

المدينة المكان األنسب لالستمتاع بأشعة الشمس بلمسة 
إسطنبولية مميزة.

في انتظارك تجربة طعام استثنائية ومبتكرة تتخللها أجواء 
ممتعة في مطعم إيسوكيو المتخّصص  في األطباق 

اآلسيوية بنكهة عصرية. 

خدمات ال تضاهىضيافة فاخرة بنكهات عصرية 

سياحة

يخّصص الونج نادي رافلز خدمات 
الضيافة التي تضمن راحة الضيوف 

المطلقة، وتجربة إقامة مفعمة 
والرفاهية.  والنشاط  بالطاقة 

مع تسع غرف عالج وأجنحة ومجموعة من 
المسابح والساونا وغرف البخار والحمامات، 

يعتبر رافلز سبا من أكثر منتجعات 
إسطنبول شموال. كما تقدم »غازيلي 

للعناية بالبشرة« Gazelli Skincare و
Organic Pharmacy قائمة مترفة 

من العالجات، مع تجربة حديثة للحمام 
التركي باستخدام زيت الورد والسكر.
كما يقدم فندق رافلز إسطنبول خيارا 

ملهما من المساحات المعاصرة 
وفعاليات  الخاصة  للمناسبات  الهادئة 

الشركات بما في ذلك حفالت التدشين  

أو حفالت الزفاف أو أعياد الميالد في 
إحدى الغرف السبع الخاصة، إلى 
اجتماع رفيع المستوى في قاعة 

االجتماعات. كل هذا مدعوم بأحدث 
التقنيات باإلضافة إلى الدعم والخدمة 
من ذوي الخبرة، لتمكين الضيوف من 

التركيز التام على جداول أعمالهم 
الخاصة. 

باقة من المرافق 

دّشن الفندق مؤخًرا استراحة الونج نادي رافلز  »كلوب 
لتزويد الضيوف بتجربة فخمة  رافلز« المصّممة خصيًصا 
تطغى عليها أجواء أكثر خصوصية وحصرية بمميزات 

إضافية إلى عروض األجنحة، وتشمل خدمة النقل بسيارة 
ليموزين مجاًنا إلى األماكن المجاورة، وحسومات على 

النقل بالهليكوبتر ومن المطار وإليه، وميزة  خدمة 
استئجار السيارات وجوالت بحرية وغيرها من المزايا 

الحصرية باإلضافة إلى  خدمة كّي المالبس وجلسات 
االجتماعات. ومرافق  التدليك 
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إعداد: أمل كمال 
يعد الكشف المبكر عن سرطان الثدي عاماًل أساسيًا في الشفاء، وتصل نسبة التعافي إلى 

100 % عند اكتشاف المرض في مرحلة الصفر، و98 % في المرحلة األولى، و80 % في 
المرحلة الثانية، و50 % في المرحلة الثالثة، أما في المرحلة الرابعة فتصل إلى 16 %. في 

هذا العدد اختارت »جميلة« 5 كتب توعوية تقدم العديد من الحقائق العلمية حول هذا المرض 
»الوقاية، الكشف المبكر، التغذية السليمة والطريق الصحيح للعالج «.

The 10 Best Questions for Surviving Breast Cancer 
Dede Bonner :تأليف

العقل الجيد يعرف اإلجابات الصحيحة، لكن العقل الواعي 
يعرف األسئلة الصحيحة، وباالعتماد على أحدث األبحاث 

والمقابالت مع الجراح السابق C. Everett Koop، ومؤلفة 
الكتاب األكثر مبيعا Dr. Susan Love، وأشهر الناجين من 
سرطان الثدي مثل Betty Rollin، والخبراء في مراكز رعاية 

السرطان في العالم، يقدم الكتاب أفضل 10 أسئلة عن 
سرطان الثدي.

كتب مهمة
الوقاية والكشف المبكر والعالج

Turning Off Breast Cancer 
M.S. Daniella Chace :تأليف

سيتعلم 
القراء من 
خالل هذا 

الكتاب 
كيفية 
تغذية 

أجسامهم 
بأكثر من 

مائة طعام 
تحارب 

سرطان 
الثدي، وأيضًا 

كيفية 
استخدام االختبارات الجينية الجديدة 

لتحديد احتياجاتهم الغذائية، والتخلص 
من السموم الموجودة في الجسم، 

والتي تساهم في تطور سرطان الثدي. 

Prevent، Survive، Thrive 
with Maralys Wills ،John G. West :تأليف

باالعتماد على أحدث النتائج العلمية في مجال العناية بالثدي، 
يدخل الكتاب في بعض التفاصيل التي ال تعرفها معظم 

النساء عن سرطان الثدي، مثل: متى يجب اإلصرار  على 
الموجات فوق الصوتية بداًل من الوثوق في الماموجرام؟، أو   

كيفية القيام بالفحص الذاتي؟ كما يقدم نصيحة حول نمط 
الحياة الصحيح الذي يساعد على خفض عوامل اإلصابة؛ مثل 

عدد المرات التي تحمل فيها هاتفك الخلوي، والتي يمكن أن 
يكون لها تأثير على صحتك المستقبلية.

5
Anti-cancer Living 

 Lorenzo Cohen، :تأليف
Alison Jefferies

لقد تراكمت البيانات العلمية حول 
العالقة بين نمط الحياة والعوامل 

البيئية ومخاطر اإلصابة بمرض 
السرطان بمعدل متسارع خالل العقد 

الماضي، فكل أسبوع نتعلم شيًئا 
أكثر يمكننا القيام به كأفراد لتقليل 

مخاطر اإلصابة ، وال يدرك الكثيرون  أن 
التغيير  في خياراتنا وعاداتنا اليومية 

يمكن أن يحسن نوعية الحياة، ويزيد 
من فرص النجاة، ويساعد في عملية الشفاء ألولئك الذين 

لديهم تشخيص يثبت أنهم مصابون بنوع من أنواع السرطان. 

The Breast Cancer Survival Manual 
John Link :تأليف

توفر الطبعة السادسة من هذا 
الكتاب تحديثات أساسية حول 

العالج والرعاية، مما يعزز المعلومات 
األساسية التي جعلت هذا الدليل 

األكثر ثقة بالنسبة للنساء اللواتي 
تم تشخيصهن بسرطان الثدي على 
مدى العقدين الماضيين، ويتضمن   

كذلك أحدث النصائح حول التصنيف 
الجينومي الجديد لسرطان الثدي 

وأهميته في تحديد العالج، اختبار 
جينات السرطان الذي يحدد ما إذا 

كانت المرأة ستستفيد من العالج 
الكيميائي أم ال. 
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Claw BBQ Crabshack and Grill مطعم
 يفتتح في فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة 

            أعلن مطعم »كلو باربيكيو كراب شاك آند جريل« 
افتتاح أبوابه أمام سكان مدينة الدوحة ليقدم لهم 

تجربة جديدة متميزة ومستوحاة من المطبخ األميركي، 
تتضمن باقة من األطايب الكالسيكية التي يشتهر بها 
الجنوب األميركي. المطعم الرائد ذو الطابع األميركي 

األول من نوعه يقدم تجربة استثنائية للمقيمين 
بالدوحة, ويستقبل المطعم رواده يوميًا من الساعة 
12:00 ظهرًا وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل 

في فرعه الجديد في فندق »دبل تري باي هيلتون 
الدوحة«، ويتيح لسكان العاصمة القطرية االستمتاع 

بأجواء المطاعم األميركية األصيلة من خالل اللوحات 
الضوئية الجدارية والملصقات األميركية الطريفة، 

إلى جانب أغطية الموائد المخططة باللونين 
األبيض واألحمر مما يضفي المزيد من أجواء المرح 

واالسترخاء. ويتسع »كلو« لما يقارب 200 زائر، وتتوزع 
38 شاشة تلفاز تعرض القنوات الرياضية في رحابه؛ 

فيما يعمل فريق عمٍل ودود ويحرص على تقديم 
أرقى مستويات الخدمة. هذا وتتضمن قائمة الطعام 

الغنية باقة متنوعة من أشهى المأكوالت البحرية 
مثل أرجل السلطعون وأم الروبيان التي تُقّدم مع 

مرايل بالستيكية تسهل للزوار تناول هذه األطايب. 
كما بإمكان محبي اللحوم االستمتاع بخيارات واسعة 

كالبرجر وشرائح اللحم واألضالع المشوية، أو تذوق 
ما يفضلونه من أطباق الجنوب األميركي الشهيرة 

كالفاهيتا. 
وال يبخل »كلو« على عشاق الحلويات بما لذ وطاب 
منها، ويقدم لهم تشكيلة من الحلويات األميركية 

مثل فطيرة الليمون و»كرامبل« التفاح.
وفي تعليقه على افتتاح المطعم، قال تامر فاروق، 
المدير العام لفندق »دبل تري باي هيلتون الدوحة«: 

»يسرنا افتتاح الفرع الجديد لمطعم كلو الرائد في 
منشأتنا. يستمتع سكان الدوحة بهذه الوجهة الفريدة 

من نوعها التي تقدم خدمات استثنائية ومأكوالت 
شهية باإلضافة إلى أجواء ترفيهية«.

هذا ويَِعُد مطعم »كلو« زواره بباقة من العروض 
الترفيهية واألمسيات المخصصة التي ستثري مشهد 

الضيافة في الدوحة وتجذب المزيد من الزوار.
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 مع  التركيز الواضح على التكنولوجيا والتطوير، قامت شركة تصنيع الساعات السويسرية 
IWC Schaffhausen بإنتاج ساعات قيمة دائمة منذ عام 1868. اكتسبت الشركة سمعة 

دولية تعتمد على شغف الحلول المبتكرة والبراعة التقنية. وفي قطر وتحديدا لدى مجوهرات 
الماجد تعتبر هذه العالمة واحدة من العالمات التجارية الرائدة في قطاع الساعات الفاخرة، 

وتجمع كل ساعاتها بين الدقة الفائقة والتصاميم الحصرية.
تعّد المسؤولية االجتماعية ركًنا أساسًيا وهاًما في حياة المجتمعات، لذلك تلتزم IWC باإلنتاج 

المستدام، وتدعم المؤسسات في جميع أنحاء العالم في عملها مع األطفال والشباب، 
وتحافظ على شراكات مع المنظمات التي تهتم بحماية البيئة.

ستنطلق الطائرة المطورة Spitfire في رحلتها األطول 
تقدم »أي سي دبليو« الدعم لحملة »سيلفر شبيت فاير«، وستكون الراعي الرسمي ألطول 
رحلة في العالم. وفي الصيف المقبل ستنطلق Spitfire، التي تم ترميمها واعيد  تجديدها 
بعناية وتتميز بلمسات فريدة من الكروم والفضة من لندن للشروع في رحلة حول العالم. 

سوف تقوم الطائرة، التي طورت عام 1943، بجولة ألكثر من 43.000 كيلومتر على مدى عدة 
أشهر، وسوف تزور نحو 30 دولة في طريقها. وقد صممت بطريقة جوهرية ومبهرة على الطراز 

البريطاني. هذه الحملة هي من بنات أفكار ستيف بولتبي-بروكس ومات جونز، مؤسسي 
أكاديمية بولتبي للطائرات. وقامت أي دبليو سي بتأسيس شراكة طويلة األمد مع أول 

.Spitfire أكاديمية رسمية للطيران
وقد احتفل سابًقا بطائرة Spitfire بعدة ساعات خاصة، مما يؤكد على تفاني »أي  دبليو سي 

» في هذا المشروع وشغفها بصناعة الساعات السويسرية بالطيران. وعالوة على ذلك، فإن 
الهندسة والتصميم الخالدلــSpitfire تتجسد أيضًا في الساعات المعتمدة من الخبراء لدى أي 

دبليو  سي.
أكثر من أي طائرة أخرى، تعتبر Spitfire تحفة هندسية، وال تزال تذهل الجميع بتصميمها 

األيقوني. ولقد أسرت الفكرة الطموحة للطيران خبراء في جميع أنحاء العالم وهم 
متحمسون للمساعدة والخوض في هذه المغامرة. 

 Spitfire شراكة بين » أي  دبليو سي « وأكاديمية
لدعم الرحلة األطول في العالم 
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           احتفل فندق هوليداي إن الدوحة – واحة األعمال بمرور عام على انطالقه وما حققه من نجاح على مدار السنة، ويتوج هذا النجاح بافتتاح مطعم سيروكو اإليطالي بكامل 
طاقته الستقبال الضيوف ليستمتعوا بأشهى المأكوالت طوال اليوم.. وبهذه المناسبة، صرح السيد برونو هيفون، المدير العام لفندقي كراون بالزا وهوليداي إن الدوحة – واحة 
األعمال: »نحن سعداء باالحتفال بعامنا األول حيث يمثل عالمة بارزة لفندقنا«. وأضاف: »لقد كانت األشهر االثني عشر األخيرة رحلة ممتعة بالنسبة لنا، وأنا متحمس أكثر لرؤية ما 

يخبئه المستقبل. ان احتفالنا اليوم لم يكن ممكنًا بدون فريقنا وعمالئنا وشركائنا الذين دعمونا منذ البداية والذين أتقدم لهم بالشكر والتقدير«. لقد أصبح فندق هوليداي إن 
الدوحة – واحة األعمال وجهة مفّضلة في الدوحة للمسافرين من رجال األعمال والسياح على حد سواء. كما أنه حقق نجاحًا كبيرًا كوجهة لحفالت الزفاف والمناسبات االجتماعية 

والمؤتمرات. كما حقق الفندق مكانة متميزة فيما يتعلق بالمطاعم، حيث أصبح مطعم ستوك برغر كو. المكان المفضل لمحبي الطعام وعاشقي كرة القدم حيث يقدم 
تجربة فريدة لعمالئه ويتميز بكونه مفهوًما جديًدا نابًضا بالحياة ومنصة لمحبي الرياضة. ويوفر المطعم قائمة طعام شهية سواء البرغر الخاص، المشهيات والسلطات الطازجة 

والمقبالت الرائعة باالضافة إلى مجموعة متنوعة من المشروبات. وصرح السيد برونو: »نحن نتطلع ألن نقدم لضيوفنا تجربة أخرى متميزة في مطعم سيروكو حيث نأخذهم 
في رحلة شهية تدغدغ براعم ذوقهم« يقدم مطعم سيروكو قائمة طعام شهية مستوحاة من نكهات إيطاليا ويعد مكانًا مثاليًا لالسترخاء، مع العائلة واألصدقاء، في أجواء 

معاصرة وقائمة طعام غنية وشهية يعدها فريق من الطهاة الموهوبين. المطعم هو أحد المطاعم المميزة التي ستكون إضافة رائعة لمنصة المطاعم النابضة بالحياة.

فندق هوليداي إن الدوحة – واحة األعمال يحتفل بمرور عام على افتتاحه
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           نخبة من المنافسين
يترادف اسم روجيه دوبوي مع األدرينالين والتركيز المثابر على األداء، يرافقهما التزام جريء من أجل تخّطي 

الحدود. عمالء الدار هم أفراد استثنائيّون يتوّقعون بطبيعتهم ساعات فريدة مثلهم، يولّد ارتداؤها لديهم شعورًا 
قويًّا باالنتماء إلى نخبة من األشخاص الذين يجرؤون على التميّز.

انجذاب قوّي
اعتمادًا على هذا المزيج من القوة والعزم والمثابرة، اختارت الدار دعَم نجم المالكمة المكسيكي الصاعد 

سانتوس سول ألفاريز بارّاغان )المعروف باسم سول كانيلو ألفاريز، أو »كانيلو« بكّل بساطة(. حاز كانيلو لقب 
بطل العالم عّدة مرّات في فئتَين من األوزان، كما يُصنّف المالكم األفضل نشاطًا في

 العالم في فئة الوزن التي ينتمي إليها. 
في هذه المباراة المعادة الُمرتَقبة في 15 سبتمبر ضّد بطل العالم الحالي للوزن

 المتوّسط جينادي غولوفكين من اتحاد المالكمة العالمي ومجلس المالكمة 
العالمي ومنظمة المالكمة العالمية، وأثناء المؤتمر الصحفي قبل المباراة، سوف

 يجّسد هذا السفير الجديد للعالمة الرموز المؤسساتيّة للدار، وسيتضمن ذلك إبراز
 شعار روجيه دوبوي على الزي الرياضي الخاص به أثناء مباراة المالكمة المحوريّة

 هذه للمحترفين.
ساعة »حزام البطولة«

لالحتفال بالجولة األولى من هذا التحالف القوي، تكشف دار روجيه دوبوي عن
 إصدار جديد من ساعتها األيقونية أكسكاليبور بنظام حركة مهيكل أوتوماتيكي.

 مشهورٌة لدمجها بين االمتياز التقني والتصميم المميّز، جّسدت مجموعة أكسكاليبور
 روح روجيه دوبوي إلى حّد أن أصبحت أيقونتها الُمطلقة. يأتي هذا الطراز باللونين

 األسود والذهبي ُمضاهيًا ألوان كانيلو المفّضلة في هذه المناسبة الهامة. باإلضافة
 إلى سوار مصنوع من القّفازات الخاصة ببطل المالكمة، وبأرقى مهارات روجيه دوبوي، 

تظهر األحرف األولى من اسم كانيلو في نابض الوصل، وهو جزء وظيفي من نظام 
حركة الساعة.
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 Chopard عطور
 تحتفل بالطبيعة وتمنحك الشعور باإليجابية 

 Lemon و Felicia Roses الجديدة Happy Chopard Eau de Parfum مجموعة Maison Chopard يقدم           
Dulci، وكل واحدة منها عبارة عن قصيدة ومستوحاة من جمال الطبيعة الالمتناهي، مع إضافة لمسة جديدة 

وإيجابية وعناية في صناعة العطور الفاخرة. في قلب المشروع هناك الرؤية اإلبداعية لكارولين شوفيل، الرئيسة 
المشاركة في شوبارد. وقد تم التعبير عن نهجها اإليجابي في الحياة من خالل إبداعات المجوهرات الشهيرة، 

واآلن تتحقق فلسفة العالمة التجارية »افعل الشيء األفضل« »أشعر بالرضا« من خالل تجربة فريدة من نوعها، 
مع مجموعة من الروائح الفاخرة المصنوعة من المكونات الطبيعية الثرية.  تماشيا مع التزام شوبارد مع »رحلة 

إلى الرفاهية المستدامة«، مع تقديم »شوبارد« )Happy Chopard(، أطلق ميزون شوبارد مبادرة جديدة في رحلة 
نحو العطور الطبيعية والمسؤولة.

 CAROLINE SCHEUFELE AND
PERFUMER DORA BAGHRICHE

الروابط القوية بين العطر والعاطفة ليست مجرد مادة شعرية. يتفق عدد كبير من الباحثين والخبراء في جميع 
أنحاء العالم على أن الطبيعة غنية بشكل مثير للدهشة )الحمضيات، األوراق الخضراء، التوت، الزهور أو التوابل، 

 Felicia على سبيل المثال ال الحصر(، والتي تكون مصدر ألفضل العطور.  تماما مثل وصفة للسعادة، كل من
Roses وLemon Dulci يجمعان بين مجموعة مختارة من المكونات الطبيعية الثمينة والزيوت العطرية 

المعروفة التي تولد مجموعة من العواطف الكبيرة من خالل رائحتها.
تماشيًا مع فلسفة »ميزون شوبارد«، نجد أن جوهر Eaux de Parfum هما أكثر المواد األولية المميزة، التي يتم 

.™ Naturals Together الحصول عليها بشكل مسؤول في جميع أنحاء العالم من خالل برنامج االستدامة
Naturals Together ™ هي منصة دولية أنشأتها Firmenich في عام 2014، حيث جمعت العديد من أفضل 

الحرفيين والموردين من المكونات الطبيعية في العالم، للتميز التام مع الوعي االجتماعي والبيئي، تماًما مع 
فلسفة شوبارد. يعمل Maison Chopard بشكل وثيق مع Firmenich، Swiss Fragrance House، ولتطوير 

هذه العطور االستثنائية.وهكذا، تطلق عطور Happy Chopard الجديدة شعوًرا بالرفاهية يجسد الروح اإليجابية 
من خالل عيون جديدة، مع شعار السعادة والصحة والمعيشة الخضراء.
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Ebel مزيج بين الخبرة الفنية واألسلوب المتميز
           جسدت عالمة EBEL شغفًا نحو االبتكار والتميز في تصميم الساعات. تأسست عالمة EBEL سنة 1911 في 

مدينة »ال شو دو فوند« على يد الزوجين يوجين بلوم وأليس ليفي. وقد نجحت العالمة منذ ذلك الحين في الحفاظ 
على القيم الجوهرية التي قامت على أساسها، ملتزمة بتصنيع الساعات السويسرية التي تمزج بين الخبرة الفنية 

واألسلوب المتميز. واليوم، تشتهر EBEL بتصميم سوارها المبتكر من حلقات متموجة أصبحت التوقيع المميز لها، 
وتواصل العالمة ابتكار ساعات تجسد الرقي واألناقة المعاصرة، تزينها تفاصيل متقنة رائعة.

ساعة EBEL WAVE من الستيل والذهب – له ولها
طرحت ساعة EBEL Sport Classic للمرة األولى عام 1977، وسرعان ما أصبحت واحدة من أشهر رموز األناقة 

في عالم الساعات. فعلبة الساعة المدمجة تمامًا مع السوار بصورة مثالية، والحلقات المتموجة المميزة – عناصر 
تعكس إحساسًا بالحركة بينما تضفي على الساعة مرونة مدهشة. وسرعان ما أصبح هذا التصميم سمة مميزة 

 .EBEL لعالمة
وفي عام 2015، كشفت EBEL النقاب عن ساعة تمثل تصورًا جديدًا متطورًا لساعة Sport Classic. وتحتفظ 

EBEL WAVE الجديدة بالسمات األساسية المميزة لسوار الساعة بحلقاته المتموجة، إال أنها تضيف عناصر تصميم 
أكثر عصرية وحيوية. فالمظهر الجانبي لعلبة الساعة والحلقات المتموجة يبدو أكثر بروزًا وجرأة وتميزًا، مع احتفاظه 

.EBEL بالخطوط االنسيابية الرائعة واالنحناءات المتميزة التي لطالما عرفت بها عالمة
مجموعة جديدة ستحظى بإعجاب المرأة والرجل العصريين األنيقين، الباحثين عن ساعة ذات حضور قوي وطابع أنيق، 

.EBEL تتألق باللمسات النهائية الفاخرة واالهتمام بالتفاصيل، وهي مزايا تشتهر بها
تتوفر هذه الساعات الجديدة بإصدار نسائي ورجالي، بقياسات 30 ملم و40 ملم لقطر علبة الساعة، على الترتيب، 

 EBEL WAVE Lady 58 وهي مصنوعة من الستانلس ستيل والذهب األصفر عيار 18 قيراطا. وتزين إطار ساعة
ألماسة )وزنها 377.0 قيراط( بجودة VS، بينما يتألأل قرص الساعة بأنوثة اللؤلؤ األبيض وتزينه 8 ألماسات أخرى. أما 

سوار الستانلس ستيل بلونين فيحيط معصم اليد بحلقات متموجة تضفي راحة فائقة عند ارتداء الساعة. أما الساعة 
الرجالية فيميزها قرص مغلفن باللون الفضي يحمل شعار EBEL عند مؤشر الساعة 12 ونافذة لعرض التاريخ عند 

مؤشر الساعة 3. 
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»تياترو« يطرح مجموعة من العروض االستثنائية في فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة

          طرح سيتي سنتر روتانا الدوحة  مجموعة من العروض االستثنائية في مطعمه الشهير »تياترو« الحائز على جوائز عالمية لتلبية كافة 
متطلبات الضيوف من خالل الدمج الفريد ألرقى المأكوالت على أنغام الفرقة الموسيقية لتوفير تجربة طعام ال تنسى، حيث سيتمكن 
الضيوف من اختيار أطباقهم المفضلة بسهولة ويسر من قائمة تشمل 5 مطابخ عالمية وهي التايالندية والصينية والهندية واإليطالية 

واليابانية. يوفر »تياترو« كل ليلة ثالثاء تجربة فريدة لمحبي السوشي والساشيمي على أنغام الساكسفون المذهلة بدءًا من الساعة 8:00 
مساًء وحتى 11:30 مساًء. وستقوم فيكتوريا كراسكو خريجة الكلية الموسيقية، وأكاديمية خاركوف للثقافة في أوكرانيا بعزف أرقى 

األلحان على الساكسفون والبيانو بمصاحبة المغنية آنا أنتوشوك المتخصصة في غناء البوب والجاز.
في هذه المناسبة قال مارتن كيندال، مدير عام فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة :«نسعى دائما إلى تقديم تجربة ال تضاهى لكافة ضيوفنا 

من خالل مختلف مرافقنا، وخصوصًا مطاعمنا الفريدة. واليوم نقوم بطرح عروض استثنائية ومتنوعة في مطعم تياترو الحاصل على جوائز 
عالمية، لتوفير تجارب فريدة ومميزة لعمالئنا وزوارنا من خالل طهاتنا المتخصصين ليتمكن الضيوف من اختيار أيامهم المفضلة والتلذذ 

بأشهى األطباق على أنغام الموسيقى الحية«.
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           افتتحت لورا آشلي التي تعد واحدة من أفضل العالمات التجارية 
وأكثرها تميزًا في عالم المفروشات واالكسسوارات المنزلية، متجرها 
في كل من الدوحة فستيفال سيتي والحياة بالزا.  تأتي هذه الخطوة 

حرصًا منها على أن تكون أكثر قربًا من عمالئها، والتواجد  في أهم 
وجهات التسوق والترفيه في قطر. حيث يستطيع عمالء لورا أشلي 

زيارة أي من متاجرها لالطالع على تشكيلتها المختارة بعناية، 
والتي تناسب مختلف األذواق.. مقدمو تجربة تسوق تميزها الرفاهية 

الممزوجة بالعراقة البريطانية التي توفرها من خالل منتجاتها 
المتنوعة من المفروشات، ورق الجدران، الستائر واالكسسوارت 
المنزلية . منذ وصولها الى قطر تحرص لورا آشلي على إرضاء 

عمالئها وتأمين مستلزماتهم وتلبية رغباتهم في التميز، وذلك من 
خالل تشكيلة واسعة من أفضل المفروشات واالكسسوارات ، التي 

تجمع بين الحرفية والجودة الفائقة مع مراعاة صيحات الموضة 
الحديثة، والتي تضفي المزيد من األناقة والرقي على منازلكم. كما 

يستطيع عمالء لورا آشلي البقاء على تواصل دائم مع لورا آشلي 
من خالل منصات التواصل االجتماعي

لورا آشلي  تفتتح فرعها الجديد  في كل من دوحة فستيفال سيتي وحياة بالزا
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           ستشهد مدينة الدوحة إطالق مرفقين جديدين كليًا في إنتركونتيننتال الدوحة مع عروض 
حصرية خالل شهر أكتوبر 2018. بالتعاون مع الشيف البيروفي العالمي غاستون أكوريو، 

سيطلق فندق إنتركونتيننتال الدوحة مطعم لمار، المطعم البيروفي الفريد من نوعه والذي 
يختص بالمأكوالت البيروفية األصيلة. بموقعه على الواجهة البحرية، سيقّدم لمار مأكوالت 

فريدة وجلسة رائعة ضمن أجواء مفعمة باألناقة. مانكو الدوحة من جهته هو مرفق »الونج« 
lounge مميّز بلمسات باريسية خاصة، يوّفر تصاميم داخلية أنيقة ومعاصرة، فضاًل عن تراس 

خارجي مع إطاللة خالبة على مياه الخليج العربي مانحًا بذلك ضيوفه فرصة قضاء أجمل األوقات 
طوال الليل. يوّفر مانكو قائمة مأكوالت ومشروبات مميّزة مستوحاة من أسلوب نيكاي الفريد 
الذي يمزج بين التجربة البيروفية والتوليفات اليابانية، مشّكال بذلك إضافة جديدة ستثري عالم 

المطاعم في الدوحة.
La Mar

سيمنح لمار من غاستون أكوريو قائمة طعام منتقاة بعناية من المطبخ البيروفي تعّد 
األولى من نوعها في الدوحة. يوّفر المطعم مجالس مميّزة داخل المطعم وعلى الواجهة 

الخارجية، فضاًل عن خيارات متنوعة من األطباق البيروفية الكالسيكية مثل أطباق »سيبيتشي« 
Cebiche، و»كوزاس« Causas، و»تيراديتو« Tiradito. فضاًل عن قائمة خاصة من المأكوالت 

والمشروبات التي تشمل خيارات خاصة من التراث البيروفي. وقال توميسالف لوكفيشيتش، 
المدير العام لمطعم لمار الدوحة: »يعتبر لمار أول مطعم بيروفي من نوعه في الدوحة يقّدم 
عروضًا استثنائية. الضيوف مدعوون للتلّذذ باألطباق البيروفية األصيلة في لمار، والتي تعكس 
مزيجًا مستوحى بين مختلف الثقافات المكونة للمجتمع البيروفي باختالفها وتعددها. تشمل 
العروض المتوفرة مزيجًا بين األساليب اليابانية، والصينية، واإلسبانية في الطهي، مع عناصر 

وأساليب من المطبخ البيروفي األصيل، وهذا هو ما يمنح المطبخ البيروفي تميزه ويجعل منه 
أحد أشهر المطابخ من حول العالم«. 

Manko Doha
ستشهد اللقاءات االجتماعية في الدوحة بعدًا آخر مع افتتاح مانكو الدوحة. يمنح مانكو لمسات 

باريسية فاخرة، وجلسات مميّزة مع مأكوات نيكاي البيروفية-اليابانية الفريدة، فضاًل عن 
مشروبات منعشة، ليكون بذلك أبرز مرافق الالونج في الدوحة للقاء مع األصدقاء خالل المساء 

واالستمتاع باألجواء الترفيهية المميزة على النمط الباريسي. يقّدم مانكو قائمة طعام 
مستوحاة من أسلوب نيكاي في الطبخ، مانحًا بذلك ضيوفه فرصة االستمتاع بتذوق النكهات 

البيروفية الفريدة، والتي تشمل لمسات من حضارة اإلنكا العريقة ممزوجة مع األسلوب 
الياباني األصيل في الطبخ. سيشمل عرض »سيبيتشي« Cebiche من مانكو أطباقًا بيروفية 
كالسيكية مثل طبق »كالسيكو« Clásico، الذي يضم الـ »نيغيريز« Nigiris والمشاوي. وقال 

الشيف توماس دي الباز فالنزويال، الشيف التنفيذي في مانكو الدوحة: »يسعدني أن أشهد على 
إطالق مانكو الدوحة كمفهوم جديد كليًا في قطر، ونحن نتطلع لمنح ضيوفنا في قطر أطباقًا 

خاصة واستثنائية لم تشهدها المدينة من قبل«. وأضاف: »يعتبر مانكو الدوحة مفهومًا فريدًا من 
نوعه، سيمنح ضيوفه أجواء مميزة للقاء مع األصدقاء سواء كان ذلك لقضاء األوقات الجميلة 

بعد العمل، أو لجلسة مميزة خالل المساء، وسيكون بهذا الوجهة األبرز لالجتماع واالستمتاع 
بأشهى المأكوالت مع جلسة مميزة مطلة على مياه البحر«.

»Manko Doha«و »La Mar« 
إضافة جديدة تثري مطاعم فندق إنتركونتيننتال الدوحة
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           افتتح فيفتي ون إيست، متجر قطر المفضل، وباندورا، العالمة 
التجارية العالمية الشهيرة بصناعة المجوهرات األصيلة المصممة 

يدوًيا، ُكشكًا في فيالجيو مول والذي يمتد على مساحة 12 مترا 
مربعا، ويعرض مجموعة متنوعة من المجوهرات الرائعة.

جذبت باندورا أنظار العمالء في قطر من خالل تقديم تشكيلة 
متنوعة من المجوهرات التي تناسب مختلف الشخصيات وتلبّي 

مختلف األذواق. كما تتوفر هذه التشكيلة في متاجر باندورا األخرى 
المتواجدة في الجونا مول ودوحة فستيفال سيتي والمركز 

والندمارك مول.
ومنذ تأسيسها في العاصمة الدنماركيّة كوبنهاغن في عام 1982، 

سعت »باندورا« إلى تزويد النساء حول العالم بتصاميم عصرية 
وحديثة ذات جودة عالية. حققت العالمة التجارية مكانة مّميزة في 
مجال صناعة المجوهرات، وحظيت باستحسان العمالء في مختلف 

أنحاء العالم بفضل ابتكارها مجوهرات متجددة ومفعمة باألنوثة 
تتمتع بقدرة فريدة على االحتفاء بأجمل لحظات العمر بأسعار 

مناسبة.
تعمل تصاميم باندورا على إلهام النساء حول العالم للتعبير عن 
شخصيتهن المتفردة وترك بصمتهن الخاصة في الحياة من خالل 

تشكيالت رائعة من المجوهرات العصريّة المصنوعة بحرفيّة يدوية 
عالية. توفر المجموعة المنتقاة من باندورا خيارات مختلفة وساحرة 

مثل األساور والخواتم.

فيفتي ون إيست يفتتح كشك باندورا في فيالجيو مول
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للتوعية بسرطان الثدي 
مطعم األزرق ينظم فعالية برانش الوردي في منتجع جزيرة البنانا

 

            يمكنكم االنضمام إلينا في مطعم األزرق في كل جمعة خالل شهر أكتوبر، في جزيرة البنانا لتناول فطور وغداء فاخر. حيث يمكنكم تذوق المأكوالت البحرية الطازجة واللحوم المشوية باإلضافة 
إلى مجموعة من المأكوالت العالمية بما في ذلك التخصصات الهندية والسوشي والسلطات المتوسطية واآلسيوية والمزة العربية.  وال ننسى الحلويات اللذيذة المستوحاة من اللون الوردي 

والكوكتيالت المنعشة في الصيف.  ودعما لشهر التوعية بسرطان الثدي، سيتم التبرع بالحصيلة إلى QCS لدعم مرضى السرطان في البالد.
فعالية جميلة بالوردي لتناول الكعك المحلى في زيست

طوال شهر أكتوبر، تمتعوا بالكعك اللذيذة )الدونت( وادعموا المرضى في كافيه زيست.  وسوف تتزين هذه الحلويات اللذيذة باللون الوردي، وسيتم التبرع بنسبة من العائدات إلى جمعية قطر 
للسرطان.

توتي فروتي في تيدس 
 يقدم المطعم األمريكي فرصة مثالية لعشاق الحياة وللذواقين، تعتبر عصائر تيدس اللذيذة مزيًجا رائًعا من الفواكه الطازجة اللذيذة.  حيث تستمتعون بتناول الفواكه والمانجو والفراولة   أو الكيوي 

ليمنح يومكم انتعاشًا خاصًا. 
عروض السبا والجمال خصيصا لشهر أكتوبر 

إنه شهر التوعية بسرطان الثدي ، لذا انضم إلينا في Anantara Spa للحصول على مجموعة من العالجات الخاصة لتعزيز الصحة الجيدة ، والحصول على القليل من اإلضافات. احجز للتخلص من التوتر 
وإزلة السموم، واالهتمام بنفسك. وهناك التدليك اللمفاوي التصالحي والعالجات المضادة للشيخوخة، و أخيرا عالج للجسم لمدة 15 دقيقة.
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            يعد الجمال واإلبهار من أهم األشياء التي تبحث عنها المرأة دائما، وهذا ما ستجده 
مع بوكيه حيث األناقة والرقي في أبهى صوره. 

توفر مجموعة االكسسوارات الجديدة كل ما تحتاجه السيدة، وال ننسى أن االكسسوارات 
شيء أساسي ويضيف لإلطاللة الشيء الكثير. والمجموعة مناسبة للسهرات 

والمناسبات، ويمكن ارتداء فستان بسيط مع اختيار االكسسوارات المالئمة والكفيلة 
بتحويله إلى تحفة فنية. توفر المجموعة كذلك تشكيلة خاصة بالشعر. طغت 

االكسسوارات الكبيرة الحجم على المجموعة لكنها صممت بأسلوب بسيط وعصري 
ومناسب للسيدة الجريئة. وتجدين األقراط الطويلة الالمعة والخواتم الكبيرة والسوار 

الذي يزين معصمك. 
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Nouba الصالون األزرق يطلق عالمة التجميل اإليطالية نوبا

           في أجواء ُمميزة وبحضور عدد من مسؤولي ومديري الصالون األزرق، مديرة التسويق الدولي للعالمة اإليطالية نوبا NOUBA السيدة »أندريا برامبيال«، وممثلي وسائل اإلعالم المحلية، وعدد من 
عشاق الجمال والموضة، احتفل الصالون األزرق بإطالق عالمة التجميل الرائدة »نوبا«، حيث قدمت السيدة »أندريا برامبيال« شرحًا تفصيليًا عن كيفية استخدام مواد التجميل وأبرز صفاتها، كما أجابت عن 

استفسارات الحضور الكريم الخاصة وتزويدهم بنصائح وإرشادات متعلقة بكيفية استخدام المستحضرات التجميلية بطريقة صحيحة ومحترفة ومناسبة للحياة اليومية.
وبهذه المناسبة قالت السيدة »أندريا برامبيال«: »تقدم NOUBA مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل أعدت بمكّونات مختارة بعناية، وتستند إلى مكّونات بيولوجية؛ وتحتوي على المعادن 

الطبيعية، وتحمي من األشّعة ما فوق البنفسجية، باإلضافة إلى ذلك، تضم مجموعة مختارة من مستحضرات التجميل، كأقالم تحديد العيون، والماسكارا المضاّدة للماء، والطويلة األمد، والعديد من 
المنتجات التي تناسب المرأة العصرية«. وأضافت: »يعتبر المكياج سالح المرأة إلبراز جمالها وتعزيز أنوثتها، حيث تُعتبر حمرة الشفاه من مستحضرات التجميل األساسية التي الغنى عنها بالنسبة للنساء 

على مختلف أعمارهن، لذا تقدم لِك NOUBA أحمر شفاه بألوان استثنائية تدوم طوياًل، لتمنحك خيارات تتناغم مع إطاللتك.
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هيلتون الدوحة يطلق مطعم » تاهيتيان فيالج” الجديد كليًا

          من المرتقب أن يعلن هيلتون الدوحة عن افتتاح  »تاهيتيان فيالج« Tahitian Village، المطعم الجديد المستوحى من روح جزر بولينيزيا والمطل على مياه الخليج الغربي في الدوحة، والذي سيفتح 
أبوابه قريبًا. ويعتبر المشروع الجديد امتدادًا وتطويرًا لمطعم »تريدر فيكس« ، يستوعب المطعم 200 مقعد، وأماكن جلوس داخلية وخارجية ضمن أجواء ترفيهية مستوحاة من جزيرة تاهيتي، مع 

إطالالت مميزة على الخليج العربي. ويعد مطعم »تاهيتيان فيالج« Tahitian Village المرفق الخارجي األكبر في الدوحة مانحًا بذلك ضيوفه إطاللة مباشرة على الواجهة البحرية.  
قال ريتشارد ريد، المدير العام لمطعم »تاهيتيان فيالج«: »باإلضافة إلى كونه مرفقًا جديدًا لتناول الطعام والمشروبات، سيطرح تاهيتيان فيالج في هيلتون الدوحة نمطًا جديدًا كليًا ، مستوحى من جزر 

المحيط الهادئ  وذلك في قلب الدوحة، متيحًا لزواره فرصة اللقاء واإلستمتاع بالترفيه الحي، وبتذوق أطباق بنكهات خاصة من جزر بولينيزيا مع إطاللة خالبة على مياه الخليج.« وأضاف ريتشارد قائاًل: 
»سنقّدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية الشيّقة تشمل الموسيقى الحية فضاًل عن استضافة فرق موسيقية في المنطقة الخارجية وكذلك تلك الداخلية للمطعم، بهدف توفير المزيد من 

المساحة والراحة لضيوفنا.« ترّكز قائمة الطعام الجديدة على مفهوم تقاسم األطباق بين الضيوف، حيث ستوّفر أطباقًا صغيرة على طراز مقبالت التاباس، فضاًل عن األطباق المستوحاة من نكهات 
الجزر البولينيزية التي سيستمتع بها الزوار برفقة أصدقائهم ضمن أجواء ترفيهية مميزة.باإلضافة إلى  أطباق منتقاة بعناية فائقة من كل أنحاء العالم، وأخرى مستوحاة من المطبخ البولينزي بما في 

ذلك السوشي مع لفائف مينيهون تمبورا وقريدس لواو ضمن قائمة األطباق الجديدة، مع تركيز خاص على أطباق السوشي المحضرة من النكهات الحامضة الشهيرة في الجزر البولينيزية.ستشمل 
األطباق الحصرية في مطعم »تاهيتيان فيالج« أيضًا تشكيلة رائعة من األطباق المحّضرة باللحم مثل أضلع اللحم البقري، وطبق شاتوبريان المحّضر بعناية في الفرن الصيني التقليدي.  من جهته قال 

الشيف شين سان وين في مطعم »تاهيتيان فيالج«: »يتميّز المطبخ البولينيزي بخيارات متنوعة من األطباق الخاصة، والتي تُحّضر من المأكوالت البحرية وفواكه المحيط الهادئ، مع المزج بين أساليب 
الطهي الفرنسية والصينية. أطباقنا حارة قلياًل وتُحّضر غالبًا من جوز الهند، والزنجبيل، والليمون، واألناناس والفانيليا. تضم قائمتنا أيضًا أطباقًا مستوحاة من دول مختلفة بما فيها أنواع السوشي 

المختلفة المستوحاة من اليابان، فضاًل عن أطباق مستوحاة من الصين وجنوب شرق آسيا، والتي نعتمدها أيضًا في مطعم تريدر فيكس.
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           افتتح فيفتي ون إيست، متجر قطر المفضل، أحدث متجر لبوش، العالمة 
الرائدة األولى في أوروبا، في الجونا مول، حيث يقدم للعمالء مجموعة متنوعة 

من أفضل األجهزة ذات أحدث التقنيات األلمانية.
وقد تم حفل افتتاح المتجر بحضور السيد هانس أودو موتسيل سفير ألمانيا 

في قطر، والسيد بدر عبد اهلل الدرويش، رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي 
لشركة فيفتي ون إيست، والسيد سعود عبد اهلل الدرويش، نائب رئيس مجلس 

اإلدارة لشركة الدرويش القابضة، والسيد نوربرت كالين، الرئيس التنفيذي 
لشركة »بوش-سيمنز لألجهزة المنزلية« في تركيا ومنطقة آسيا الوسطى 

والشرق األوسط وشمال أفريقيا، والسيد توماس ألونسو، الرئيس التنفيذي 
لشركة »بوش-سيمنز لألجهزة المنزلية« لمنطقة الخليج، والعديد من كبار 

الشخصيات وممثلي وسائل اإلعالم.
وفي هذه المناسبة، قال السيد بدر عبد اهلل الدرويش: »نحن فخورون بافتتاح 

متجر بوش الجديد في الجونا مول. يقّدم فيفتي ون إيست خدمات مميزة 
لعمالئه األوفياء منذ ما يقارب 70 عاًما، وسنواصل العمل على تقديم كل ما 

هو فريد وجديد في قطر، وما شراكتنا مع بوش على مدى السنوات الماضية 
إال خير دليل على ذلك. تتمتع بوش وفيفتي ون إيست بعالقة مميزة تكلّلت 

بتكريمها لفيفتي ون إيست تقديرًا لألداء االستثنائي في دعم وتسويق عالمة 
بوش العالمية في قطر وذلك في شهر مارس الماضي. وفي هذه المناسبة 
أوّد أن أتوجه بالشكر مرة أخرى للدكتور كارستن أوتنبرغ، رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة بوش-سيمنز العالمية على هذا التكريم المميز. 

هذا وسنواصل التزامنا الكامل بتقديم منتجات عالية الجودة تعكس عالماتنا 
التجارية وقيمنا االجتماعية«.

بدوره، صرّح السيد توماس ألونسو، الرئيس التنفيذي لشركة »بوش-سيمنز 
لألجهزة المنزلية« لمنطقة الخليج: »إن هذا االحتفال بافتتاح المتجر الجديد هو 

دليل واضح على نجاح شراكتنا مع أحد أبرز الموزعين في قطر. إننا على ثقة 
بأجهزة بوش التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة في استهالك 

الطاقة لتلبي تطلعات العمالء الذين يبحثون عن جودة التصميم والسالمة، 
وكلنا ثقة أنهم سيجدون ما يبحثون عنه هنا في متجرنا الجديد في الجونا 

مول«.
تعّد بوش لألدوات المنزلية أكبر شركة لتصنيع األجهزة المنزلية في أوروبا. 

وتشمل مجموعة كاملة من األجهزة المنزلية الحديثة بما في ذلك األفران 
وشفاطات المطبخ وغساالت الصحون والغساالت والمجففات والثالجات 

والمبردات إلى األجهزة الصغيرة مثل المكانس الكهربائية وآالت صنع القهوة 
والغلّايات الكهربائية.. وغيرها الكثير، بوش هي العالمة التجارية الوحيدة التي 

تزّودك بمجموعة متكاملة من األجهزة المنزلية.

بوش لألجهزة المنزلية تفتتح متجرها الجديد في الجونا مول
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