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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.



























فندق وفيالت جراند حياة الدوحة 
بحيرة الخليج الغربي، ص.ب. ٢٤٠١٠ الدوحة، دولة قطر

E: doha.grand@hyatt.com | W: grandhyatt.com     
 Facebook.com/GrandHyattDoha

، التصميم، وأي عالمة لها صلة هي عالمات تجارية لشركة حياة. ©٢٠١٩ شركة حياة. جميع الحقوق محفوظة. إسم 

الخيمة الرمضانية المرتقبة تعود هذا العام إلى قاعة السيلية ، حيث تقدم 
النكهات الحقيقيه والمعنى الحقيقى للضيافة العربية طوال شهر رمضان 

المبارك.

يمكنك االستمتاع يومًيا ببوفيهات إفطارغنية مع بعض العروض الحية العداد 
الطعام باالضافه الى قائمة سحور شهية على ألحان حية لفرقة موسيقية 

تقليدية. معنا يمكنك اXفطارمع أحبائك خالل الشهر الكريم.

٢٢٠ ريال قطري للشخص | بوفيه اXفطار
بنظام المنيو | سحور

للحجز واالستفسار يرجى االتصال على
١٢٣٤ ٤٤٤٨ أو ٣٧٤٨ ٣٠٢٩
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   تحقيق: أمل كمال
تختلف المظاهر الرمضانية من فترة زمنية �خرى، ومن جيل إلى جيل، ولكن تبقى روحانيات الشهر واحدة على مر العصور، قد 

يكون للتطور التكنولوجي دور في اندثار بعض العادات الرمضانية عند البعض، ولكن البعض اeخر ال يزال متمسكا بعاداته 
التي توارثها عن آبائه وأجداده، عادات تربى عليها ومازالت ذكرياتها محفورة بداخله، ونكهتها تضيف �يامه الحالية طعمًا جميًال.

 جميلة التقت فئات مختلفة من المجتمع، أجمعوا على أن رمضان «مالول» أجمل وأكثر روحانية وحميمية، ولكنهم يحاولون 
جاهدين أن يعيدوا مظاهره للحاضر، ويعلموا أوالدهم ما تسلموه من آبائهم، ليرضوا اr عز وجل، ويحافظوا على عادات طيبة، 

ومظاهر أعطت- ومازالت تعطي- للحياة رونقًا خاصًا.
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  إعالميون.. فنانون.. ُكتاب.. ورياضيون:

رمضان «ما لول».. ذكريات غير.. ونكهة تحلِّي أيامنا 
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قالت الفنانة التشكيلية أمل العاثم: 
لرمضان  في الماضي بزمن الطيبين 

نكهة خاصة تختلف كليًا عن أيامنا هاته، 
فالتجمع العائلي الرمضاني على سفرة 
واحدة في بيت الجد والجدة كان ممزوجًا 

بمشاعر الحب وا<لفة والمودة، وال 
يكون التجمع بهدف تناول وجبة اBفطار 

فقط، إنما من أجل نقل تلك المشاعر 
الجميلة التي توارثناها لIجيال الجديدة، 

حتى يسيروا على خطى اKباء وا<جداد 
فيما يخص صلة الرحم.

وأضافت: من أجمل ذكرياتي الرمضانية 
صوت جدي وهو يقرأ القرآن الكريم، 
لعبي مع ا<طفال، بينما تجهز نساء 

العائلة طعام اBفطار، ثم إرسال 
بعض ا<طباق إلى الجيران، نستمع 
Kذان المغرب من المسجد المجاور 

لبيتنا، باBضافة إلى مدفع اBفطار الذي 
كنا نحرص على مشاهدته مع باقي 

أطفال العائلة، فالخالصة أن الجو 
الروحاني الذي كنا نعيشه كان يخفف 
عنا العطش والجوع، ويمدنا بالطاقة 

التي تساعدنا على استكمال صيامنا، 
وبالرغم من مرور السنين إال أن تلك 

الصورة مازالت راسخة في بالي، وأحرص 
على أن أنقلها <والدي وبناتي وأجعلهم 

يعيشون تفاصيلها خالل شهر رمضان، 
كما أحرص حاليًا على تجميع أفراد 

عائلتي ببيتي لنسترجع الذكريات سويًا.
وعن أهم أنشطتها كفنانة تشكيلية 
قطرية وعضو برابطة سيدات ا<عمال 

خالل الشهر الفضيل قالت: نحرص على 
االجتماع في الرابطة وتقديم العديد 

من ا<عمال الخيرية، من خالل التواصل 
مع ا<سر المحتاجة سواء داخل قطر أو 

خارجها، وأحاول تقليل المعارض الفنية 
خالل رمضان لتكثيف أعمال الرحمة 

والخير.

أمل العاثم: رمضان «زمن الطيبين» أكثر مودة وروحانية

اراء

وتحدث الشاعر راضي الهاجري عن 
الفرق بين رمضان قديما ورمضان 

اليوم موضحا: رمضان بالنسبة لي 
قديمًا لم يكن يأتي فجأة، بل كنا 

ننتظره ونترقبه، <ن زخم الحياة حاليًا 
وصخبها لم يكن كما عهدناه في 

تلك ا<يام التي عشناها سنوات 
الصبا والشباب، وكان التواصل فعليا 

ال شكليًا، وكانت ا<جواء الرمضانية 
ببساطتها أشد بهجة، فقد كنا نتأمل 

المظاهر الرمضانية على وجوه 
البشر أكثر من المظاهر االحتفالية، 

فبساطة الحياة وفرحة ا<طفال 
بـ (دحبة الميزان) كانت أضعافا 

مضاعفة بالرغم من  بساطتها عما 
نشاهده اليوم من تطور. 

وعن أهم ذكرياته عن رمضان قديما 
قال: رمضان كان يقترن لدي بعدة 

مشاهد، فقد كانت فترة الظهيرة تشهد انطالقة مسلسل 
كرتوني مدبلج كان يشدنا إليه بعد العودة من المدرسة، 

ثم  برنامج «على مائدة اBفطار» للشيخ علي الطنطاوي رحمه 
اn، باBضافة إلى المسلسل الذي جعلني أعشق التاريخ وهو 

مسلسل «الكعبة المشرفة»، الذي سلط الضوء  على قصة 

الكعبة وأبرز ما مرت به بشكل آسر. 
ومن ذكرياتنا الرمضانيه أيضًا، ال أنسى 

ليلة القرنقعوه وال فرحة ا<يام الثالثة 
ا<خيرة والذهاب لتفصيل مالبس 

العيد.
وعن الشخص الذي ال يمكن أن يمر 

شهر رمضان دون أن يراه أو يسمع 
صوته فقال: باBضافة إلى الوالدين 

والخال حفظهم اn وأطال في 
أعمارهم، هنالك بعض ا<صدقاء 

الذين أحرص على أن يتجدد اللقاء بهم 
خالل الشهر الفضيل، وفي مقدمتهم 

ذلك المعلم الذي كان صديقًا لطالبه، 
 .nا<ستاذ مجدي عبدالمجيد، حفظه ا

فقد كان لنا المعلم وا<خ والصديق 
الناصح.

أما بالنسبة <عماله الجديدة فقال: 
أنوي الشروع بإذن اn في تجهيز 

كتاب جديد لمعرض الكتاب مستمداً طاقته من روحانية الشهر 
الفضيل، فهو أنسب ا<وقات للتأمل والصفاء على أمل أن 

تخفف دقات ساعة الوقت من وطأتها.

رسالة لكل عزيز على قلبي: إلى كل غائب ومريض، كل عاٍم 
وأنت بخير وأمدك اn بالصحة والعافية.

راضي الهاجري: التواصل الرمضاني قديما كان فعليًا ال شكليًا!



إبتســام الحبيل: مواعيد عملي تتحكم في تفاصيل يومي

الموزع والمؤلف الموســيقي محمد المري: الفرق كبير!

قالــت اBعالمية إبتســام الحبيــل: غالبًا ما 
يتحكــم العمــل وجــدول الدوام في وقتي 

خــالل شــهر رمضان، خاصــًة أنني أعمل 
بنظــام الورديات وعلى أســاس جدولي 
أرتــب باقــي تفاصيل يومي، ولعل شــهر 

رمضــان المبارك اســتثمار بالنســبة لي 
لممارســة هوايتــي المفضلة وهي 

القــراءة، خاصــًة أن باقي ا<شــهر تمتلئ 
بالعمــل واالرتباطــات الحياتية ا<خرى، 

لذلــك فــإن رمضان فرصــة لضبط جدولي 
لقــراءة مــا اقتنيته مــن كتب ولم أجد 

الوقــت الكافــي لقراءتها، إضافًة إلى 
حضــور بعض المحاضــرات والفعاليات 

المرتبطــة بالشــهر الكريــم بعيداً عن 
العمــل وروتينه.

 وتضيــف: ســاعات العمــل لها ا<ولوية، 
لكنــي أحــرص كذلــك  على التواجد 

المجتمعــي بالفعاليــات الرمضانيــة 
خاصــًة أنني ســفيرة لجهات عدة 

فــي الدولــة منها الجمعيــة القطرية 
للســرطان وجمعيــة أصدقاء الصحة 

النفســية والجمعيــة القطريــة للتوعية، 
باBضافــة إلــى أعمالــي التطوعية التي 

أقــوم بهــا بشــكل شــخصي أحيانًا، وأيضًا يبقــى للرياضة وقت 

مســتقطع وســط هذه االلتزامات من 
بــاب تصفيــة الذهــن والمحافظة على 

الصحــة، وكثيراً مــا تضطرني ظروف 
العمــل لyفطــار أو الســحور بمقر عملي، 

خاصًة أن نشــرات ا<خبــار مبرمجة 
علــى رأس الســاعة ويحــدث كثيراً أن 
يكــون لــدي موجز أو نشــرة أخبار مثًال 

أثنــاء وقــت اBفطار أو الســحور، وعليه 
أكتفــي بالتمــر والمــاء ليكون افطاري 
ا<ساســي مؤجــال لمــا بعد إذاعة ا<خبار.
أمــا عــن ذكرياتها بشــهر رمضان قديمًا 

فقالــت: تبقــى لمــة العائلة حول مائدة 
اBفطار ســيدة الذكريــات، ولكن بحكم 

العمــل وظروفــه باتت هذه الصورة 
مقتصــرة علــى أيام معدودة من الشــهر، 

ولعــل شــهر رمضــان دائمًا ما يكون 
فرصــة للزيارات وصلــة الرحم والقيام 

بالواجبــات تجــاه من يســتحق، والحمد 
n، لــدي الكثير من ا<صدقاء وا<ســر 

التــي أحرص علــى التواصل معها.

تهنئة بمناســبة شــهر رمضان: 
عائلتــي أول مــن أقدم لهــا التهنئة، 
وتحــديـــداً والــــدي الـــــذي يأتــــي تاريـــــخ ميــــــالده تزامنــــــًا مــــع  

أول أيــــام شهــــر رمضــــان المبــارك.

Jamila/ May 2019

الموزع والمؤلف الموسيقي محمد المري 
قال: الكالم عن شهر رمضان المبارك 
ذو شجون، وبالنسبة لي كل رمضان 

له طعم خاص وذكرى عزيزة في قلبي 
ووجداني.  

 الفرق بين رمضان قديمًا ورمضان هذه 
ا<يام كبير، قديمًا كانت وسائل االتصال 

االجتماعي تكاد تكون معدومة، وكنا نشعر 
بطعم جميل لرمضان،  والسيما عند اBفطار، 

 عندما كنا نجلس أمام شاشة التليفزيون، 
ونستمع للمغفور له بإذن اn الشيخ علي 

الطنطاوي  وهو يقدم برنامجه المحبب 
«على مائدة اBفطار»،  وكان البرنامج دينيا 

لكن فيه تلون في الموضوعات،  أضف إلى 
ذلك زيارة ا<قارب التي تكاد تكون انعدمت 

في هذه ا<يام  والسبب وسائل التواصل 
االجتماعي،  وأذكر عندما كنت صغيراً كان 

هناك شخص كفيف من أقاربنا،  كان من 
المستحيل أن ينتهي شهر رمضان دون أن 

أراه،  كان له أسلوب محبب في المزح  رحمة 
اn عليه.

 ويضيف: في الوقت الحالي ال توجد لدي 
أعمال خاصة بالشهر الكريم،  لكن من 

يدري قد تأتي ا<عمال. 

 رسالة أوجهها إلى عائلتي: اn   يقدرني 
وإياهم  على صيام وقيام هذا الشهر الكريم، 
 ويتسلمه منا متقبال،  وكل عام ونحن وإياكم 

من اn أقرب 
وعن المعاصي 
والشيطان أبعد     .



بدورها عبرت اBعالمية شايعة الفاضل عن سعادتها بحلول الشهر 
الكريم حيث قالت: كإعالمية أحرص  على المشاركة في شهر 

رمضان عبر البرامج اBذاعية أو عبر قناة الريان وذلك الهتمام الناس 
بهذا الشهر الفضيل وما يخصص له من برامج نوعيه. وأحرص على 
تناول وجبة اBفطار مع أفراد أسرتي، فاBدارة دائمًا تحافظ على أهمية 

قضاء الموظف أوقات اBفطار والسحور مع أسرته لما لها من 
أهمية دينية وثقافية واجتماعية.

وتضيف: كثيراً ما أتذكر بساطة إفطارنا وأنا صغيرة مع أسرتي، 
والذي كان يتكون من طبق الثريد والذي كان يعتبر وقتها طبقا 

أساسيا في كل بيت قطري في شهر رمضان، وكذلك التمر وطبق 
الرز مثل المكبوس أو المشخول وغيرها من ا<طباق التي تشتهر 

بها بلدنا الحبيبة، وطبق حلو مثل الساقو أو اللقيمات، وكان هناك 
تنوع في ا<طباق المقدمة لنا طوال شهر رمضان مثل الهريس 

والعصيدة والمضروبة وغيرها، والجميل أن الجيران وا<هل اعتادوا 
على إرسال أيضًا أطباق شعبية طوال رمضان.

 كذلك أتذكر زياراتنا لIهل والبقاء حتى وقت السحور معهم 
وتبادل ا<حاديث الممتعة، والتحضير <هم حدث خالل شهر رمضان 

وهو القرنقعوه، فنجهز مالبسنا (الدراعة) وكيس قماشي يخاط 
في المنزل أو عند الخياط  لجمع المكسرات ونفرح كثيراً عندما 

نتوجه لسوق واقف مع والدي لشراء المكسرات لهذه المناسبة.
أما عن الفرق بين الماضي والحاضر فقالت: بالتأكيد هناك 

تغير كبير في المظاهر ولكن الجميل أن ا<سرة القطرية الزالت 
متمسكة بالعادات، وخاصة الزيارات للمباركة بحلول شهر رمضان 

وكذلك االحتفال بالقرنقعوه، بالرغم من إدخال بعض التغييرات 
عليه إال أنه الزال يحتفظ بنكهته القديمة.

نصيحة لمتابعيها : أنصح باستغالل هذا الشهر في العبادة فهو في 
المقام ا<ول شهر عبادة، والمحافظة على عاداتنا التي حرص أهلنا 

على تعليمنا إياها من صلة رحم وتراحم، واستغالل الوقت في حضور 
المحاضرات والفعاليات المتعلقة بهذا الشهر لما لها من منفعة. 

ومن خالل الميكرفون أحب أن أهنئ ا<طفال بهذا الشهر Bيصال 
رسالة حول قدسية وأهمية رمضان ومدى فرحتنا بحلوله.

شايعة الفاضل: ا�سرة القطرية مازالت متمسكة بعادات رمضان

فهد البوعينين.. متسلق جبال.. قال: ذكرياتي 
في رمضان خالل مرحلة الطفولة كانت 

جميلة جداً، حيث كان رمضان يأتينا في الشتاء 
في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، 

فكانت أنشطتنا كلها في الخارج من تجمعات 
وألعاب وأنشطة رمضانية، حتى أنني أذكر أن 

إفطارنا وسحورنا كان في الهواء الطلق في 
بعض ا<حيان. 

كانت الحياة بسيطة في قطر في ذاك الوقت، 
إفطارنا مع الجيران وا<هل، توصيلنا وتبادلنا 

لIطباق في رمضان، الكثير منها بقي ليومنا 
هذا ولكن فقدنا بساطته ولذته <ننا كنا 

نعمل كل شيء بأنفسنا، حتى تجهيز المائدة 
والمساعدة في تحضير بعض ا<طعمة. 

وعن نصيحته كمتسلق جبال للرياضيين خالل شهر رمضان قال: 
نصيحتي لكل رياضي أال يترك الرياضة في رمضان، ويعمل على 
ممارستها ولو لنصف ساعة يوميًا، وخصوصًا فترة ما قبل اBفطار 
أو بعد صالة التراويح، وأن يحرصوا على تناول الكثير من السوائل 

والتقليل من المشروبات الصناعية 
والحلويات، فهي داؤنا في هذا الزمان. 

وعن العادات التي اعتاد على أدائها بشهر 
رمضان منذ طفولته حتى اKن قال: اعتدت 

منذ طفولتي على مساعدة والدتي في 
المطبخ، ومازلت أفعل ذلك في أغلب أيام 

الشهر وأحرص عليه. وأيضًا كنا نحرص مع 
ا<صدقاء على أن يكون لنا لقاء أسبوعي 

على ا<قل، يُحضر فيه كل شخص طبقًا 
من بيته ونتناول اBفطار أو السحور معًا، 

ومازلنا نفعل ذلك منذ ما يقارب الخمسة 
عشر عامًا.  أما عن أهم عاداتي الغذائية 
فدائمًا ما أزيد من اBكثار من   السوائل، 

وأقلل من 
النشويات، وكنت بدون انتباه أفقد ما 
يقارب خمسة كيلو غرامات كل عام، 

فإفطاري يكون خفيفًا جداً وسحوري أكبر. 

فهد البوعينين: بساطة رمضان أيام زمان اختفت في ظل الفضائيات والتكنولوجيا

نننننن

اراءنجوم





   حوار: أمل كمال
تتألق الدراما القطرية خالل الشــهر الكريم من خالل مسلســل «هلي وناسي» الذي تشــارك فيه نخبة من نجوم الفن في قطر 

والكويت وعمان، منهم صالح المال وســحر حســين وفيصل رشيد ومحمد أنور وحســن إبراهيم، ومنى شداد وغادة الزدجالي، ويعالج 
العمــل، الذي قامت بتأليفه الكاتبة وداد الكواري وأخرجه المخرج ســامر جبر، عددا مــن القضايا االجتماعية التي تلمس وجدان 

والعربي. القطري  المجتمع 
«هلي وناســي» يطل على الجمهور من خالل 30 حلقة، تقدم حبكة درامية قوية، وترابطا في ا�حداث، بشــكل يقدم للمشــاهد 

إثارة هادفة مع متعة المشــاهدة.  النجوم ســحر حسين.. علي الشرشني.. هدية ســعيد  تحدثوا لـ «جميلة» عن مشاركتهم 
اللقاءات: تفاصيل  وإلى  بالمسلسل، 

نجوم

حبكة درامية للمبدعة..  وداد الكواري

”هلي وناســي“ عودة قوية للدراما القطرية

بدأت الفنانة ســحر حســين التمثيل في عام 1976، وذلك من 
خالل المشــاركة في عدد من الســهرات التليفزيونية في ســن 

صغيرة، وفي عام 1980 شــاركت بمسلســل «العتاوية» مع 
الفنــان عبــد الحســين عبد الرضا، واشــتهرت بدورها فيه، ومن 

أهــم المسلســالت والبرامــج التليفزيونية التي شــاركت بها: 
امــرأه قالــت ال، المصيــر، أزهار الشــك، العقاب، إلى أبي وأمي، 

مــع التحيــة 1979، العتاويــة 1980، أبلــة منيرة 1981، إلى من 
يهمــه ا<مــر، ذكريات، الطماعون 1989، ســتوب قف هوب، 

درب، الخطايا، حلم شــهريار، عفواً ســيدي الوالد، جميلة، نأســف 
لهــذا الخلــل، أحالم البســطاء 1999، أيــام العمر، لن أطلب 

الطالق.
وعــن مشــاركتها الفنيــة الرمضانية لهذا العام قالت ســحر 

حســين: أشــارك بالعمل الدرامي المميز «هلي وناســي»، وهو 
عمــل كوميــدي اجتماعي، يشــارك فيه عــدد كبير من النجوم من 
قطــر والكويــت وعمــان، وأؤدي في العمل دور إنســانة ثرية كبيرة 

فــي الســن، ولكنهــا متصابيــة وأنانية، تدخــل في صراع مع إخوتها 
بســبب مشــروع اقترحه ا<خ الكبير، ومن خالل هذا المشــروع 

النوايا. تنكشف 
أمــا عــن أهــم التحديات التي واجهتها خــالل العمل فقالت: 

التنقــل مــن مــكان لمكان خــالل التصوير. وأضافت: أقدم خالل 
أيــام العيــد عمال مســرحيا لIطفال بالكويــت، بالتعاون مع أختي 

هــدى حســين، فمنــذ حوالي 30 عامًا، ونحن نشــعر بفرحة العيد 
مــن خــالل تقديــم مثل هذه ا<عمال لIطفال، الذين يســعدنا 

حضورهــم بمالبــس العيــد ليتابعوا جديدنا كل عام.
وعــن أقــرب ا<دوار لقلبهــا قالت: ال يوجد دور محدد، فكل شــخصية 

أقــوم بتمثيلهــا أتقنها وأعيشــها وكأنها شــخصيتي الحقيقية، 
ولكنــي مازلــت أمتلــك من الموهبة مــا يمكنني من أداء أدوار 

أخــرى، بعيــداً عن أدوار الشــر التي اعتدت علــى تقديمها وعرفني 
الجمهــور بهــا، لــذا أتمنــى أداء ا<دوار المركبة خالل أعمالي 

سحر حســين: العمل يطرح عدة قضايا هادفة



الفنان والمخرج علي الشرشني كانت بداياته 
عندما  اتجه  صدفة  إلى  مركز  تدريب  الناشئين 

 في  مدرسة  عثمان  بن  عفان  لمشاهدة 
 العروض  التي  شارك  فيها  مجموعة  من 

 أصدقائه  في  المركز،  وهناك  اختاره  المدرب 
 لالنضمام  إلى  فريق  المسرح  المدرسي،  ومن 

 هنا  بدأت  رحلته  مع  التمثيل،  ثم  انتقل  إلى 
 مسرح  العرائس،  وأول  مسرحية  قدمها  كانت 
 مسرحية  « حكاية  ثعلوب»   عام  1988،  وفي 

 العام  نفسه  تم اختياره  ضمن  الفريق  الذي 
 يقدم  العمل  نفسه  في  المسرح  العالمي، 

 وأول  مسلسل  شارك  فيه  هو  « فوازير  حكايات 
 شعبية»    في  التسعينيات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

وعن مشاركته بمسلسل «هلي وناسي» 
قال الشرشني: سعيد بالمشاركة في هذا 

العمل المميز وسط كوكبة من نجوم قطر 
والكويت وعمان، كما يسعدني أن أطل 

على جمهوري خالل الشهر الكريم من خالل 
مسلسل يحمل قصة هادفة ويعالج قضايا 

اجتماعية مهمة، وإلى جانب هذا العمل 
هناك تعاون مع عدة جهات لالحتفال بليلة 

القرنقعوه.
وأضاف: أقوم في العمل بأداء دور بو عبد 

الرحمن، شريك عدنان في محطة فضائية، 
والذي يؤدي دوره الفنان صالح المال، حيث 

تربطنا عالقة صداقة قوية، وتحدث مشاكل 
عديدة بيننا نتيجة البرامج التي تعرض على 

تلك المحطة، فيحاول عدنان االنسحاب، ا<مر 
الذي يفاقم المشاكل بشكل كبير.

 قصة العمل مميزة والكاتبة وداد الكواري 
قدمت حبكة درامية تشد المشاهدين وترسخ 

العمل في أذهانهم.
وأشار الشرشني إلى تقديمه أعماالً فنية 

بالمشاركة مع معظم الفنانين على الساحة 
الفنية بكافة دول الخليج طوال سنوات عمله 

في المجال الفني، سواء على مستوى 
المسلسالت الدرامية أو المسرحيات التي 

أقيمت في الدوحة أو بالمهرجانات الخارجية.
وعن مدى متابعته <عماله عند عرضها قال: 

بالطبع أتابعها مع أوالدي وأفراد أسرتي أو 
أصدقائي عند تجمعنا بالمجلس، وأنتظر رد 
فعل الجمهور والمحيطين بي، ويسعدني 

تلقي المكالمات بعد انتهاء كل حلقة من 
المسلسل وسماع التعليقات حول أدائي، 

سواء باBيجاب أو السلب، فأنا أتقبل وبصدر 
رحب النقد البناء.

علي الشرشــني: انتظروني في أعمال خاصة بـ «القرنقعوه»
ئية،
يث

شاكل
على

ا<مر ب،

واري
وترسخ

ية
لساحة

عمله ت
ى

تي
ارجية.
قال: ا

أو ي
رد ظر
دني

من قة
ئي،

بصدر

هدية ســعيد: دوري مختلف بـ «هلي وناسي» خالل الشهر الكريم
الفنانة هدية سعيد من أوائل الممثالت 
القطريات، حيث بدأت مشوارها الفني 

عام 1977 من خالل ا<عمال المسرحية 
مع فرقة ا<ضواء، وتوالت أعمالها في 
المسرح والتليفزيون في قطر والخليج، 

فهي أول سيدة قطرية تعمل على 
خشبة المسرح،  قدمت  خالل  مسيرتها 
 الفنية  الطويلة  أكثر  من  50  عمًال  فنيًا 
 في  التليفزيون  والمسرح  واBذاعة، ومن 

أشهر أعمالها التليفزيونية مسلسل «فايز 
التوش»، والمسلسل الكويتي «بو 

هباش»، حيث أدت فيه دور زوجة «بو 
هباش» الرجل الشديد البخل، ومن أهم 

أعمالها أيضًا «يوم آخر» و»تصانيف».                                                                                                        
وعن أعمالها المقرر عرضها خالل شهر 

رمضان المبارك قالت: أشارك بمسلسل «هلي وناسي» والذي 
أقوم فيه بأداء دور الزوجة بشكل مختلف عن أدواري السابقة، 

وأتمنى أن تنال الشخصية رضا جمهوري.
وتضيــف: أحــرص عنــد عــرض أي عمــل أشــارك به علــى متابعته 
حتــى آخــر حلقــة <قيِّــم أدائــي، كمــا أحرص علــى التواصل مع 
جمهــوري لمعرفــة انطباعهــم، وأتلقــى  منهم رســائل  بشــكل 

مســتمر  لمتابعــة  أخبــاري،  وأنــا  أشــكرهم  كثيــراً  علــى  اهتمامهم 

المتواصــل  بــي وبأعمالي.                                                                                              
أما عن آخر أعمالها المسرحية فقالت: 

آخر عمل مسرحي قدمته «شلي 
يصير»، والذي سلط الضوء على ا<زمة 
الخليجية، ونقل الهواجس التي يفكر 
فيها المواطن القطري بعد تخطي 

الصدمة ا<ولى للحصار، وا<سئلة التي 
ألحت عليه بشأن المستقبل، وعالقته 

بإخوته في دول مجلس التعاون 
الخليجي، وقد حصل على أفضل عمل 

مسرحّي ُمتكامل خالل جوائز ختام 
الموسم المسرحي التي تم توزيعها 

بمناسبة يوم المسرح العالمي.
وأما عن أقرب ا<دوار لقلبها فقالت: 

أعشق أداء دور ا<م، وأجد نفسي 
.nمهتمة با<مهات بشكل خاص، كما أفتقد دعوات أمي رحمها ا

وعن أمنيتها في عالم الفن قالت: كنت أتمنى أن ننشئ 
أكاديمية للفنون في قطر لتخرج فنانين لديهم علم ودراسة 

متخصصة، كما كنت أتمنى إقامة معهد للتمثيل لصقل 
المواهب الفنية القطرية، والحمدn تحققت أمنيتي ولدينا اKن 
فصول بكلية المجتمع تقوم بهذه المهمة وتساعد في تقديم 

العديد من المواهب القطرية الفنية. 

Jamila/ May 2019



   جمال العدواني 
«مســألة وقت» دراما اجتماعية ذات مضامين إضافية تذهب إلى آفاق عربية أشــمل وأوســع  وحسب المخرج والمنتج غافل فاضل 

فالمسلســل  قد صور بين الكويت وبيروت ويذهب في طروحاته ومضامينه إلى آفاق عربية تتجاوز كل ما هو ســائد ومكرر من 
ا�عمال الدرامية . 

نجوم

غافل فاضل : وزارة ا=عالم هي الراعي الحقيقي لصناعة ا=نتاج الفني
«مسألة وقت».. دراما بين الكويت ولبنان 

وأوضــح  القديــر غافــل فاضل : نحن 
منــذ اللحظــة ا<ولــى أمام نص ثري 

كتبــه السيناريســت «مبــارك الفضلي» 
غنــي بالشــخصيات وا<حداث التى 

تأخــذ  الدرامــا الكويتية  بشــكل خاص 
والخليجيــة بشــكل عــام  إلى ابعاد 

جديدة.
تجري ا<حداث بين الكويت ولبنان عبر 

مجموعة من الشخصيات المحورية 
من الفنانين الكويتيين والسوريين 

واللبنانيين الذين تجمعهم الظروف 
في لبنان <سباب مختلفة، ويرصد 

المسلسل ما يتعرضون له داخل مجتمع 
جديد عليهم، ومحاولة اندماجهم فيه. 

وأيضا كم من ا<حداث والشخصيات 
التي تتحرك على الصعيد المحلي 

بمشاركة عدد بارز من أهم نجوم الدراما 
الكويتية والخليجية والعربية . 

وعــن نجــوم العمل يقــول فاضل: كما 
ذكــرت ســابقا فإن العمــل يضم عددا من 

النجوم وا<ســماء ذات التاريــخ والتجربة 
الفنيــة االحترافيــة العالية المســتوى 

ومنهــم أحمــد الســلمان وفخرية خميس 
وشــهد الياســين ومحمد العجيمي 

ومحمــد العلوي وناصــر كرماني ومي 
البلوشــي ومبارك ســلطان ونواف 

الفجــي باBضافــة إلى النجــم اللبناني 
القديــر رفيــق علي أحمــد وزينة مكي 

وإيلي متري ونتاشــا شــوفاني ووسام 
الصبــاغ ورشــا مرتضــى وعدد من أجيال 

رفيق علي أحمد:
 «مسألة وقت» يحمل 
نصا ثريا  بتوقيع مخرج 

عظيم



الحرفــة مــن النجوم الشــباب، والعمل 
مــن إنتــاج جلوبل غولــف ميديا، والمخرج 
المســاعد بســام دحدل واBشراف العام 

غانم الســاري . 
وعــن العالقــة بين عنوان المسلســل 

وأغنيــة المطــرب الكبير عبداn الرويشــد 
قــال: نعــم هناك عالقــة بين أغنية 

«مســألة وقت» التــي قدمها الفنان 
عبداn الرويشــد وبين المسلســل في 

المعنــى، حيــث إن أي عالقة إنســانية بين 
البشــر لهــا وقت، وعامــل الوقت يلعب 

دورا محوريــا فــي كل أنواع العالقات، 
وأســتطيع القول إن العمل ســيكون 

فيــه تنــوع في المشــاهد والحوار وكذلك 
مواقــع التصوير التــي تم إنجازها. 

وعــن الدعم الــذي تقدمه وزارة اBعالم 
والتليفزيــون قــال غافل فاضل «وزارة 

اBعــالم هــي الراعي الحقيقــي لصناعة 
اBنتــاج الفنــي. وهو أمر يتأكد ويترســخ 

عامــا بعــد آخر وتجربــة بعد أخرى بعد 
التوجيهــات الرســمية من قيادات وزارة 
اBعــالم.  وأضاف أن الجهــاز الحكومي 

يلعــب دورا أساســيا بفضل دعمه 
المســتمر لعمليــة اBنتاج ونحــن نفتخر 

بــدور التليفزيون.

 مــن جهتــه قــال الفنان أحمد الســلمان : 
ســعيد بتجــدد التعــاون مع المخــرج الكبير 

غافــل فاضــل الــذي يعتبر أحد ا<عمدة 
ا<ساســية لصناعة الدرامــا الكويتية 

والخليجيــة. وخــالل هذا العمل أجســد 
شــخصية تجد نفســها أمام كم من 

المتغيــرات التــي تكاد تعصــف بحياته 
ماديــا ومعنويــا وعليــه أن يواجه تلك 

التحديــات بحكمــة وقوة إرادة. 
أمــا النجــم اللبناني رفيــق علي أحمد 

فقــال: لســت غريبا عن الحركــة الفنية 
ســواء فــي الكويت أو بقية دول 

الخليــج العربيــة على صعيد المســرح أو 
الدرامــا التليفزيونيــة . وكنــت أترقب أن 

يتــم تطويــر تلــك العالقة إلى تعاون 
فنــي مشــترك وهذا ما تحقــق فعال عبر 
مسلســل «مســألة وقت» الذى يحمل 

نصــا ثريــا وعميقــا ومخرجــا كبيرا ذا تاريخ 
ومســيرة وفريــق عمل مــن الفنانين 

والفنييــن يمتلكــون مســيرة وإنجازات 
فنية ترســخ هــذه التجربة.. وأترك 

الحديــث عــن شــخصيتي لحين عرض 
العمــل قريبا جدا.. 

بدورهــا قالــت النجمــة العمانية فخرية 
خميس : مسسلســل «مســألة وقت» من 
ا<عمــال التــى أفتخر بها . وأقدم شــخصية 
تختلــف شــكال ومضمونا عمــا قدمته من 

قبــل فــي إطار اجتماعي وســعيدة بأن 
تكون النســبة ا<كبر من مشــاهدي في 

المسلســل إلــى جوار الفنــان الرائع أحمد 
الســلمان الــذي عودنا دائمــا على تقديم 

حلــول إضافيــة في كل تجربــة يقدمها. 
وتتحــدث الفنانة شــهد الياســين عن 

المسلســل بقولهــا: حركة االنتاج 
الفنــي هذا العام تشــهد حــراكا عاليا 
وهــذا يعنــي أنهــا تجازوت ا<زمة التي 

مــرت بهــا خالل الموســمين الماضيين. 
وفــي العمــل أنا أمام شــخصية تتطلب 
لياقــة عاليــة وحلــوال إضافية فــي التعبير 

والتقمــص لتجســد مضامين الشــخصية. 
ويكفــي أن  العمــل تحت إشــراف مخرج 

بمكانــة وتاريــخ المخــرج القدير غافل 
فاضــل ليمثــل ذلــك إضافة إلى رصيدي 

وتجربتــي الفنية . 

فخرية خميس:  
أقدم شخصية تختلف 

شكال ومضمونا عما 
قدمته من قبل
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   جمال العدواني 
تواصل المنتجة والفنانة الشــابة صمود الكندري ثاني تجاربها ا=نتاجية من خالل المسلســل التليفزيوني «مني وفيني» لموســم 

شــهر رمضان  ليكون جاهزًا لعرضه على أكثر من محطة فضائية في شــهر الخير.

نجوم

مسلسل «مني وفيني» يكشف الشر والخير
يجمع كوكبة من ألمع النجوم

فريق العمل
قالــت الفنانــة صمــود: «مني وفيني»، 

تأليــف الهنــوف، ومعالجة درامية 
محمــد الكندري، وإخــراج عبدالرحمن 

الســلمان، ويشــارك في بطولة العمل 
نخبــة مــن نجوم الدرامــا الخليجية، 

فــي مقدمتهــم الفنان القدير حســين 
المنصــور والقديــر محمــد العجيمي، 
والفنــان حســين المنصور، والنجوم 
الشــباب محمود وعبداn بوشــهري 

ومشــاري البالم، إلى جانب ســعود 
بوشــهري، والفنانة القديرة باســمة 

حمــادة وأحالم حســن والعديد من 
النجــوم مــن أجيال الدرامــا الكويتية.
وحــول شــخصيتها أوضحت: أفضل 

أن أتــرك ا<مر لحيــن عرض العمل، 
كل مــا أســتطيع أن أقولــه إن العمل 

والشــخصية يذهبــان إلــى أنحاء جديدة 
وإضافيــة، وهنــا أشــيد بالجهد الفني 
العالــي الــذي يقدمــه الفنان المخرج 

عبدالرحمــن الســلمان ضمن الرهانات 
التــي تقدمهــا هــذه التجربة في دعم 

المبدعيــن الكويتييــن من جيل 
الشــباب علــى وجه الخصوص .

محمود بوشهري: دوري  غير هالسنة 
من جانبه قال الفنان محمود بوشهري: 
شخصية جديدة في إطار عاطفي وهو 
لقاء يتم بعد انتظار مع النجمة صمود 

. وكان آخر عمل جمعنا هو المسلسل 
الشهير – ساهر الليل – رغم تعاوننا موخرا 

في مسلسل «عطيتك عيوني» ولكن في 
إطار مختلف . وسعيد بردود ا<فعال التي 

يحققها العمل حاليا، وأنتظر بفارغ الصبر  
عرض «مني وفيني» <ن الدراما الكويتية 

سوف تنطلق من خالله بعيدا.. وهو ما 
يمثل تحديا إضافيا نفتخر به.



محمد العجيمي: نص وشخصيات ثرية 
وتحــدث الفنــان القدير محمد 

العجيمــي قائــال: أهمية هــذة التجربة 
أننــا أمام نص وشــخصيات وأحداث 

ثريــة بالمضاميــن واحترافيــة فنية عالية 
المســتوى يقودها المخرج الشــاب 

عبدالرحمــن الســلمان بكثيــر من الهدوء 
واالبتــكار وأيضــا خدمة إنتاجيــة عالية من 

قبــل فريــق العمــل بقيادة النجمــة الفنانة 
صمــود الكنــدري التــي نتمنى لها 

التوفيــق والنجاح.

باسمة حمادة: �ول مرة أجسد دور امرأة 
مغلوبة على أمرها 

من جهتها قالت الفنانة باسمة حمادة:
باختصار شديد إنها المرة ا<ولى التي 

أجسد فيها دور امرأة مغلوبة على أمرها 
وتحاول المحافظة على أسرتها في 

وجه الكثير من الظروف التي تحيط بها.. 
. nوموعدنا شهر رمضان بإذن ا

بدوره قال الفنان عبداr بوشهري:
 يحرص التليفزيون خالل الموسم الرمضاني 

على وجه الخصوص على تقديم مجموعة 
من ا<عمال وبحضور كوكبة بارزة من 

النجوم وأجيال الحرفة وهو ما يمثل سنداً 
ودعمًا حقيقيا لصناعة اBنتاج الفني في 

الكويت. وفي هذا العمل لن أكون حبيب 
«صمود» وأترك ا<مر للجمهور.

ويقول المخرج الشاب عبدالرحمن 
السلمان: الفنانة صمود أمنت للعمل 

كافة عناصر النجاح . اعتبارا من النص 
الرائع وأيضا فريق العمل من أبرز النجوم 
وأيضا فريق الفنيين واBنتاج بقيادة مدير 

اBنتاج ياسر العماري الذي يمتلك خبرة 
كبيرة في هذا المجال باBضافة لمدير 

التصوير واBضاءة والصوت..
وأضاف: في مسلسل «مني وفيني» 

أخوض تجربتي اBخراجية ا<ولى بعد رصيد 
ضخم من التعاون مع عدد من أهم صناع 

اBخراج في الكويت . والعمل ذو مضامين 
اجتماعية تناقش جملة من الموضوعات 

والقضايا في إطار من ا<حداث 
والشخصيات التي تتقاطع لتشكل 
مضامين مشبعة بالمتعة والترقب.

بينما  قال مدير ا=نتاج الفنان ياسر 
العماري: نحن تقريبا في المراحل ا<خيرة 

من مسلسل «مني وفيني» ونتحرك ضمن 
الجدول الزمني وتتم كافة العمليات 
الفنية بخطوط متوازية، على صعيد 

التصوير والمونتاج الذي يقوده المونتير 
المتميز محمد كاظم وعدد آخر من الفنيين 

المبدعين، ويأتي هذا العمل الجديد 
بعد النجاح الكبير الذي حصده مسلسل 

«عطيتك عيوني» الذي يمثل أحد أهم 
ا<عمال التي قدمت خالل الموسم الحالي. 

وهنا أجدد اBشادة بالدعم الكبير الذي 
تحظى به الدراما الكويتية بشكل عام من 

وزارة اBعالم وقياداتها.
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   بيروت - الريسا معصراني

يخوض المنتج صادق الصبّاح، صاحب شــركة «صباح إخوان»، الســباق الرمضاني لعام 2019، بسلســلة من ا�عمال الدرامية، حيث 
تعاقدت الشــركة مع نجوم الصف ا�ول في العالــم العربي لتقديم أنجح ا�عمال الدرامية.

هذا العام ســيكون عام شــركة صبّاح إخوان والمنتج صادق صبّاح بال منازع، وسيكون للشاشــة الرمضانية الحّصة الكبرى من إنتاج 
الشــركة التي تحصد باســتمرار نجاحًا هائًال في نسب المشاهدة، والتي تستقطبها أشــهر المحطات الفضائية العربية وأنجحها 

وأكثرها مشــاهدة. أعّدت شــركة «صبّاح إخوان» للموسم ا�هم للدراما التليفزيونية ســواء اللبنانية أو السورية وغيرهما. ولنستعرض 
فيما يلي أهم ا�عمال :

نجوم

دراما رمضان.. لقاء كبار النجوم والمخرجين والُكتَّاب

يعود هذا العام 
«جبل شيخ الجبل»، 
بكل جبروته وجرأته 
وحكمته التي تجنح 
مرة إلى الخير ومرات 
إلى الشرّ، تيم حسن 

ومعه نخبة من 
الشخصيات الهامة 

في عالم الدراما، 
والنجمة سيرين عبد 

النور، التي ستأخذ 
جبل إلى عالم بل 

عوالم أخرى ومختلفة. 
هذه المرّة، ستنقلب 

ا<حداث لتتحّول إلى مغامرة وتشويق 
وأحداث ال تخطر على البال. ومع مخرج 

خبير، وكاتب قدير، سيظّل «الهيبة» 
مسلسًال له خصوصيته بقصته 

وشخصياته ونجومه وجمال ا<ماكن 
ومتعة التشويق. والطبيعي أن يتصّدر 

بين عشرات ا<عمال التي ينتظرها 

جمهور التليفزيون في موسم الدراما 
خالل شهر رمضان المبارك.

ومع أهالي منطقة الهيبة وضمن 
استمرارية سير ا<حداث في الجزء ا<ول 

تنطلق أحداث الجزء الثالث من الهيبة - 
الحصاد، والذي نرصد من خالله تداعيات 

حادثة إصابة شاهين وتوتر  العالقات 

بين أوالد العم والهيبة 
عمومًا، وبالتوازي مع هذا 

الصراع تظهر نور رحمة 
التي تنشأ بينها وبين 

جبل عالقة إشكالية 
تغوص بمفارقات درامية 
عديدة لتلتقي بالصراع 
العشائري وتصبح جزءاً 

منه.
ما موقف جبل في 

خضم هذا كله ؟
ما التطورات التي 
ستنقل شخصيات 
العمل وتضعهم 

ضمن حلبة هذا الصراع ؟
ما الثمن الذي ستحصده «الهيبة»؟

تؤكد شركة الصّباح أن شخصية 
جبل ستكون مختلفة ومغايرة <ن 

جغرافية العمل الدرامي ستتغير هذا 
الموسم، وهذا ما سيجعله مميزاً ومليئًا 

بالتشويق.

 «الهيبــة –  الحصاد» الجزء الثالث 
:: ا�ا�عمعمالال أهأهمم يليليي فيمماا



سيلتقي في عمل واحد عدد من كبار النجوم اللبنانيين 
والسوريين، في عمل مشترك، تقول همسات من كواليس 

التصوير إنه سيكون أجمل لقاء درامي بين نجمة كبيرة، 
تتصاعد نجاحاتها بسرعة وبال توّقف، هي نادين نسيب نجيم. 
ونجوم آخرين منهم قصّي خولي صاحب التاريخ المميز في 

الدراما التليفزيونية العربية، ومعتصم النهار الذي بعد عدة 
 أعمال ناجحة، يطّل بشخصيته كممثل قدير. 

لن تمرّ قّصة «خمسة ونص» مروراً عابراً على الذين ينتظرون 
هذه المجموعة من 

النجوم في عمل واحد، 
خصوصًا أن شركة 

«صّباح إخوان» وضعت 
كل اBمكانيات المادية 

والتقنية ليكون مسلسًال 
ال يسمح للعين أن تحيد 

عنه في كل مشهد أو 
تفصيل. 

عمل اجتماعي معاصر 
من ثالثين حلقة، 

مستوحى من مجموعة 
قصص واقعّية، تدور حبكة 
القصة، التي  تجمع غمار 

الغانم وجاد على حب 

بيان نجم الدين، ولكٍل دوافع مختلفة وتحاك الحكاية في 
نسق درامي يعكس الصراع والحب والمؤامرة والخيانة ودور 

السلطة السياسية والمالية واBعالمية في كل ذلك.

«خمسة ونص»..  

بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققته 
الحلقات الســتون من مسلســل «ما 

فّيــي»، تعــود الشــركة التــي أنتجته 
بــكل فخــر، لتتابــع نجاحــه بســتين حلقة 
أخــرى، تتابــع كتابتهــا الكاتبــة كلودي 

مارشــليان، وتخرجهــا المخرجــة المتمّيــزة 
رشــا شــربتجي، مع البطلة التي 

اكتشــفتها شــركة «صّباح إخوان» 
نجمــة وبطلــة، والنجــم الــذي تصّدر 

نجوميــة جديــدة معتصــم النهــار. هذا 
الجــزء ســيكون مخصصــًا للعــرض بعد 
شــهر رمضــان المبــارك، ويتابــع الجمهور 

قصتهمــا ضمــن أحــداث جديدة، 
ومشّوقة.

«ما فيي»
الثاني الجزء 
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المخرج سامر البرقاوي، هذه المرّة سيكون مختلفًا بطريقة تعامله 
مع عمل مصّور خصيصًا لشخصيات لها خصوصيتها، وعلى إحدى 

المنّصات الرقمية العالمية (يُعلن عنها الحقًا)، التي ال تعرض إال 
الروائع. هذه المرّة، سيلتقي الممثل اللبناني عادل كرم المعروف 

بشخصيته التي ال تشبه غيرها، سواء ككوميدي أو كممثل أو 
كمقّدم برامج. 

وسيشّكل عادل كرم 
مع أمل بوشوشة 

ثنائيًا رائعًا ومميزاً في 
مسلسل لن يتوقف 

عند حدود، ولن تتوّقف 
حلقاته عند عدد الجزء 
ا<ول، المؤّلف من 15 

حلقة. 

«دوالر» – الجزء ا�ول

ما أن حقق النجم الكبير عابد فهد 
نجاحه الكبير في مسلسل «طريق»، 
الذي نال عليه جائزة الممثل العربي 

ا<ول في «موركس دور»، وما أن 
حققت النجمة ستيفاني صليبا 

نجاحها الكبير كممثلة، نالت على 
أدوارها جائزة «موركس دور» للنجمة 

الصاعدة، تعود شركة صّباح لجمعهما 
في عمل مشترك، يوّقعه كاتب كبير 
مثل سامر رضوان، الذي عرفته الدراما 

بروائع ونجاحات كبيرة. والمخرج شوقي 
الماجري الذي تشهد له الدراما بأضخم 

ا<عمال الكبيرة. «دقيقة صمت» 
مشروع أخذ وقته ليتحّول الى حركة 

من لحم ودم أمام كاميرات مخرج كبير.

صمت» «دقيقة 

نجوم





   حوار: سندس سالمة 

رحمــة رياض.. فنانة عراقية بدايتها كانت من برنامج المواهب ســتار أكاديمــي، حيث وصلت إلى النهائيات، خاضت 
مشــوارا فنيا مكلال بالعزيمة وا=رادة وا=صرار على النجاح، ووصلت اليوم إلى مكانة مهمة في الوســط الفني، وأغنيتها 

المشــهورة «وعد مني» حجزت لها مكانا في القمــة. وقد أجرت جميلة معها هذا الحوار: 

رحمة رياض:
خطواتي الفنية محسوبة.. وأسعى لوضع بصمتي الخاصة 

ارتبط اسمك بأغنية «وعد مني».. ما 
انطباعك عن ذلك؟ 

هناك العديد من الفنانين ال تعجبهم 
فكــرة أن يرتبــط اســمهم بأغنيــة 

واحــدة، ولكــن أنــا علــى العكس 
كنــت ســعيدة جــدا بالنجــاح الكبيــر 

الــذي حققتــه ا<غنيــة خصوصا 
أنهــا تخطــت حاجــز 100 مليوـــن 

مشاهــــدة علــى اليوتيــوب، وهــي 
كانــت اختيــاري، نجاحهــا يسعـــدني 

وأنــا أعتبرهــا أغنيــة باقيــة بمـــرور 
الزمن.

نجوم



هل أصبحت هذه ا�غنية نقطة ضغط 
في اختياراتك المستقبلية؟  

بالطبــع فأنــا اKن أحســب خطواتي 
الفنيــة جيــدا، وأريــد أن أخــرج من دائرة 
المقارنــة مــع وعــد منــي، ويتم حاليا 

التحضيــر <عمــال عديــدة ومتنوعة 
وســوف أقــوم باختيــار ا<فضل منها 

وأطرحــه، وأتوقــع أن تحقــق نجاحا 
مماثــال لوعــد مني.

كيف تمكنت من  العودة بهذه 
القوة بعد االنقطاع لفترة عن 

الساحة الفنية ؟
 هذا يعتمد على الطموح وعلى رغبة 
الفنان في النجاح والوصول،  كل ما 
حققته كان بجهود شخصية وإصرار 

على إكمال المشوار. 

 ما مشاريعك الفنية القادمة؟ 
سوف أقوم بإحياء العديد من الحفالت 

في قطر والعراق وأميركا والمغرب. 

هــل تفكرين في التمثيل؟ 
بالفعـــل، لقــــد شـــاركت في 

مسلســل عربي أميركي ســوف 
يعــرض قريبا. 

كيف تقضي الشهر الفضيل؟ 
اBجــازة الوحيــدة التــي يحصــل عليها 

الفنــان فــي رمضــان، في النهار 
بالطبــع الصيــام ومــع ا<هل، وفي 

المســاء أقوم بالعمل وشــهر رمضان 
ســيكون حافال بالنســبة لي، <نني 
بصــدد التحضيــر للكثيــر مــن ا<عمال 

التــي ســتطرح فــي عيد الفطر. 

مـن مصمم ا�زياء المفضل 
رحمة؟  للفنانة 

عربيــا زهيــر مــراد، ومــن خارج الوطن 
العربــي أليكســاندر وينغ. 

حدثينا عن روتينك الخاص بالعناية بجمالك 
أنــا بطبيعتــي إنســانة عاديــة وال 

أهتــم بالشــكل كثيــرا لكنــي أحرص 
بشــكل دائــم علــى اســتخدام اللبان 
الدكــر كتونــر للبشــرة، أمــا ســر جمال 

شــعري فهــو أننــي ومنــذ الصغر 

كنــت أســتخدم الحنــاء، وأبتعــد عن 
المنتجــات الكيميائيــة وأعوضهــا 
بالوصفــات الطبيعيــة والعربيــة.

كيف تتعاملين مع وســائل 
التواصل االجتماعي؟ وما مدى 

تأثيرها على الفنان؟
وسائل التواصل االجتماعي سيف ذو 

حدين، لقد  خدمت الفنان وفي نفس 
الوقت أصبحت مصدر إزعاج بالنسبة 
له، ويجب أن يعرف الشخص كيفية 

استخدامها بالطريقـة الـصحيحـة 
ويحــاول االبتعـاد عـن مشاركــة 

تفاصيـل حياته الشخصية، شخصيا 
أتشارك مع جمهوري عبر وسائل 
التواصل االجتماعي في كل ما 

يتعــلق بأعمالي. 

كيف تقيمين برامج المواهب الفنية؟
أنا أحب هذه البرامج وبدايتي كانت 

منها، وهي ناجحة إلى حد كبير لكن 
المحزن في ا<مر هو حال المشتركين 
بعد انتهاء هذه البرامج، فهي ال توفر 

الرعاية للمواهب.

حدثينا عن  التعاون مع الفنانة أحالم 
 كانت هناك فكرة للتعاون معها 

ولكنها لم تتم، وتبقى الفنانة أحالم 
زميلة عزيزة ويقتدى بأخالقها خصوصا 

في دعم المواهب الجديدة.

كلمة أخيرة 
أشكر مجلة جميلة على االهتمام، 

وأشكر جمهوري على متابعتي 
ودعمي بشكل دائم، وأدين لهم 

بالنجاح الذي وصلت إليه. 

Jamila/ May 2019



أناقة الشهر الفضيل

القفطان المغربي 
ينافس فساتين «الهوت كوتور»

«روميو» ماركة عالمية.. تضاهي تصاميم أشهر مصممي 
«الهوت كوتور» العالميين جودة ورقيا.. حيث جعل من 

القفطان المغربي منافسا لفساتين «الهوت كوتير» في 
مختلف تظاهرات الموضة العالمية من بينها  

.«London Fashion Week»
أطلقت دار ا�زياء للمغربي محمد العربي عزوز الشهير بـ 

«Romeo» مجموعته الجديدة من القفطان المغربي لربيع 
وصيف 2019، التي تميزت بألوانها الجديدة المبهجة، 

وتصميماتها المميزة بأسلوب مبتكر.  

أزياء راقية



فخامة ا�بيض والذهبي
مجموعة متنوعة باللون ا�بيض 

منها المزين با�حجار الكريستالية 
البراقة مع التطريز والحزام المعزز 
بالخيوط الذهبية الفاخرة ،والتي 

تمنحك إطاللة فخمة بأسلوب 
مبتكر للمرأة التي تبحث عن إطاللة 

تقليدية مبتكرة 

Jamila/ May 2019



تنوعت ا�لوان بين الفاتح مثل اللون 
البيج بدرجاته، البيبي بلو، البستاج، 

وا�لوان القاتمة مثل النبيتي، ا�سود، أما 
التصميمات فلم تقتصر على شكل واحد 
بل اختلفت، فمنها المكون من قطعتين 

عبارة عن قفطان وبنطلون، ومنها 
المكون من قطعة واحدة.

ربيع وصيف 2019

أزياء راقية
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في أمسيات رمضان، لديِك 
ألف سبب وسبب لتطلّي 

بأبهى حلّة استعدادًا 
�مسيات غروب الشمس 

وتجّمعات الليل المتأخرة مع 
العائلة وا�صدقاء. تنبض 
أحدث مجموعة من بيانكا 

أناقًة وجاذبيًة وفخامًة إذ 
تشمل الفساتين الطويلة 
والجالبيات التي تتسم مع 

زينة من المجوهرات التي 
ستُضفي بدون شك نفحًة 

من السحر والتألّق إلى 
إطاللتك الرمضانية. 

رمضانك بأبهى حلّة مع«بيانكا»  موضة



تألقي بالقطع الرائعة التي تتغنّى بها العالمة 
التجارية بأسلوبها المختلف وأناقتها الالفتة، 

لترضي ذوق المرأة العربية في هذا الشهر 
الكريم.

تتوفر التشكيلة  في بوتيك بيانكا في طوار مول . 

Jamila/ May 2019



موضة

   شــاركت مصممة ا�زياء الراقية الروســية أوليانا ســيرجينكو وللمرة ا�ولى في افتتاح غاليري ال فاييت في الدوحة 
بالتعاون مع دار المجوهرات الراقية الشــهيرة فايدي.

وقــد عرضت أوليانا ســيرجينكو في قطر مجموعة أزيائها الراقية لربيــع / صيف 2019 با=ضافة إلى أحدث تصاميمها 
المســتوحاة من التراث القطري، وذلك حصرًيا في غاليري ال فاييت الجديد في الدوحة الذي يمثل أحدث وجهة لعشــاق 

ا�زياء في قطر.

تصاميم أوليانا سيرجينكو  
تتألق خالل افتتاح غاليري ال فاييت الدوحة

تــم عــرض  أزياء أوليانا ســيرجينكو 
الجديــدة علــى منصــة العــرض مع قطع 
فريــدة مــن مجوهــرات فايــدي الراقية في 

لفتــة مشــتركة مــن الداريــن لالحتفاء 
بالخامــات الجميلــة والمهــارات العاليــة 

وفلســفة التصميــم الفريدة.
مــن الجديــر بالذكــر أن مجموعة 

ا<زيــاء الراقيــة وتصاميــم المجوهرات 
المرافقــة لهــا تــم عرضهــا في ال 
ســويت فــي بنتهــاوس غاليري ال 

فاييــت الدوحــة، لتوفيــر خدمة تســوق 

فريــدة وتلبيــة احتياجــات أكثــر العمالء 
اهتماًمــا بالتفاصيــل الدقيقــة علــى 

مســتوى العالم. وســوف تعيد أوليانا 
ســيرجينكو وفايــدي مًعــا إحيــاء جو 

الصالونــات الخاصــة فــي الدوحة 
للترحيــب بــكل عميــل علــى نحو 

شــخصي وخــاص جــًدا، اتباعــا للتقليد 
العظيــم لIزيــاء الراقيــة وبالس 

فيندوم.
وانفــرد  الــزوار بحضــور عــرض مجموعة 

ربيــع / صيــف 2019 المرموقــة 

باBضافــة إلــى قطــع أوليانا المســتوحاة 
مــن التــراث القطــري، جنًبــا إلى جنب 

مــع معــرض خــاص لمجوهرات فايدي 
المذهلــة المرصعــة بأنــدر أنــواع الياقوت 

البورمــي فــي العالــم، بمــا في ذلك 
خاتــم «موجــوك صــن رايز» المرصع 
بياقوتــة عيــار 24 بلــون دم الحمــام 
ا<حمر والمســمى على اســم وادي 

موجــوك ا<ســطوري الــذي يضم في 
أعماقــه أفضــل أنــواع الياقــوت البورمي 

علــى مســتوى العالم.



CURV
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تمتعي بأفضل إطاللة

CROWN BEAUTY دليلك لشعر أكثر حيوية وجماًال
ة

  CROWN BEAUTYتقدم لكم  
منتجات عالية الجودة من إيطاليا 

والواليات المتحدة والهند والصين، 
منتقاة بعناية لتحسين مظهر شعرك 

وحالته. من خالل منتجات تتراوح بين 
الوصالت الطبيعية بأنواع مختلفة 

لتناسب طبيعة شعرك وألوان 
تواكب الموضة با=ضافة إلى العديد 
من العالجات والمستحضرات للعناية 

بالشعر .
  CROWN BEAUTY تعدك شركة

بالحصول على طلّة جذابة وأنيقة 
بسهولة وبوقت قصير دون عناء 

االنتظار حتى يصل شعرك للطول 
الذي ترغبين بهِ بفضل تركيب 

وصالت الشعر . ومنحك فرصة تجربة 
ألوان عديدة من وصالت الشعر دون 

تعريض شعرِك الطبيعي لمخاطر 
الصبغات في أّي وقٍت كان .

خبر تحريري

0097430203725  -   Instagram crownbeauty_hairproducts  -  facebook@crownbeautyqatar 





بمناسبة رمضان لعام 2019

مجموعة كابسول للقفاطين المصممة 
Ingie Paris حسب الطلب من

يعتبر هذا الشهر أيضًا فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع 
العائلة وا�صدقاء خالل جلسات ا=فطار والسحور، أو للهروب 
في رحلٍة ممتعة خالل عطلة العيد.  ومهما كانت المناسبة، 

ال بد أن تكون لديك ا�زياء المالئمة لمناسبتك االجتماعية، وال 
شك في أن امرأة INGIE Paris مستعدة دائمًا لتكون بكامل 

أناقتها، خاصًة في هذا الوقت من العام، ولهذا 
كشفت هذه العالمة الباريسية ا�يقونية عن 
مجموعتها الكابسول الحصرية احتفاًال بهذه 

المناسبة الغالية على قلوبنا.

أزياء



في هذه المجموعة، تقدم INGIE Paris القفاطين الكالسيكية 
بلمسات معاصرة وبأسلوٍب يجمع بين ا�ناقة واالحتشام لتكون الخيار 

المثالي لسيدات المنطقة في هذه الفترة ولعاشقات الموضة 
وتصاميم INGIE Paris في كل مكان، بوحي من أيقونة الموضة 

الراحلة جاكي كينيدي وقصات السبعينيات ا�نيقة والبسيطة.
وتتميز المجموعة بقطع من الكريب باللونين الوردي والمرجاني، وحرير 
الكادي باللونين ا�زرق وا�صفر الفاتح، وتطريز الورود الفني، كما تتألق 

بلمسات ستايل السبعينيات، مع أحزمة عالية على الخصر وأكمام 
واسعة ذات كسراٍت مثالية. 

Jamila/ May 2019



غالف



  أعلنت «غاليري الفاييت» عن افتتاح متجرها الجديد في الدوحة، في خطوة لتقديم خالصة خبراتها في عالم الموضة 
والفخامة إلى السوق القطرية، وذلك بالتعاون مع مجموعة «علي بن علي القابضة».

ولالحتفال بوصول المتجر الفرنسي المتميز إلى الدوحة، أقيم حفل خاص �هل الصحافة وا=عالم، حيث تمت دعوة 
وسائل ا=عالم المحلية والمدونين ومؤثري وسائل التواصل االجتماعي للقيام بجولة واالستمتاع بتجربة غاليري الفاييت. 

واختتم الحفل بعشاء في الهواء الطلق، والذي عكس روح غاليري الفاييت.. «فن الحياة الفرنسية».

فن الحياة الفرنسية 

«غاليري الفاييت» تفتتح أول فروعها في «كتارا»

Jamila/ May 2019



يتميز المتجر الجديد بتصميٍم معماري 
جذاب، ويمتد على مساحة إجمالية 
قدرها 15 ألف متر مربع كمتجر فاخر 

متكامل متعدد ا<قسام، يحتضنه 
«21 هاي ستريت»، وجهة التسوق 

الفاخرة في الهواء الطلق ضمن الحي 
 الثقافي كتارا. 

ويوفر المتجر، من موقعه االستراتيجي 
بين منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة 

قطر، تجربًة باريسية جديدة للمتسوقين 
من المنطقة ومن كافة أنحاء العالم.
ويأتي إطالق عالمة «غاليري الفاييت» 
في قطر ثمرًة للتعاون بين مجموعة 
«علي بن علي القابضة» و»غاليري 
الفاييت»، حيث يتمتع كالهما بتاريٍخ 
طويل في قطاع التجزئة، يمتّد على 
عقود من الزمن، وتجمعهما العديد 

من القيم المشتركة والشغف بالتميز. 
وقد ساهمت هذه الخطوة في توسيع 

البصمة العالمية للعالمة التجارية 
الفرنسية الشهيرة داخل سوٍق مميزة 

تتمع بآفاق نمو واعدة. 

أحدث توجهات الموضة
يُعّد هذا المتجر الباريسي انعكاسًا 

حقيقيًا للثقافة وأسلوب الحياة 
الفرنسية في قطر، حيث يعرض 

أحدث توجهات الموضة، ويقدم تجربة 
تسوق فريدة من نوعها تمنح كافة 

الزوار الرفاهية التي يبحثون عنها. 
ويمنح المتجر الجديد للزوار فرصة 

الوصول إلى ابتكارات أرقى العالمات 
التجارية العالمية واBقليمية والمحلية، 

إضافة إلى اختبار النكهات الشهية 

للمأكوالت الخفيفة التي يشتهر بها 
«غاليري الفاييت».

ولطالما لعبت «غاليري الفاييت» دوراً 
رياديًا في نشر مفهوم اBبداع ضمن 

قطاع تجارة التجزئة العالمي على 
مدى أكثر من 120 عامًا، وذلك بفضل 

أنشطتها التجارية وتخصصها كمتجر 
متعدد ا<قسام، يوفر تجربة تسوق 

شاملة، حيث يعرض كافة المنتجات 
من ابتكارات الموضة، وصوًال إلى 

اBكسسوارات مثل المنتجات الجلدية 
وا<حذية، والساعات والمجوهرات. وتنفرد 

عالمة متجر «غاليري الفاييت» اليوم 
بمكانٍة مميزة بصفتها إحدى الوجهات 

الرائدة في مجال الموضة والتسوق، 
حيث تمتلك مجموعًة من المتاجر في 
أبرز المدن الرئيسية في فرنسا وخارجها، 

غالف



بما في ذلك برلين وجاكرتا وبكين 
وشانغهاي والدوحة ونيس. وتحظى 

العالمة بموقعين استثنائيين في 
باريس، يقع ا<ول في شارع هوسمان 
الشهير الذي يستقبل سنويًا أكثر من 

35 مليون زائر، أّما المتجر الثاني والذي 
تم افتتاحه حديثًا، فيقع في شارع 

الشانزليزيه الشهير عالميًا.

400 عالمة تجارية 
تم تصميم «غاليري الفاييت» في 
الدوحة ليقدم تجربًة غير مسبوقة، 

بفضل احتضانه ما يقارب 400 
عالمة تجارية والعديد من التصاميم 

المعمارية واللمسات التي تحمل 
بصمة العالمة لتمنح الزوار تجربة فريدة 
من التسوق وتناول الطعام والتفاعل 

ضمن ا<جواء الراقية.
ويتألف المبنى، الذي تم تصميمه 

من قبل مهندسي العمارة الفرنسيين 
المشهورين، برونو موينارد وكلير بيتيل، 

من 3 طوابق ليقدم للمتسوقين 
وجهة تجارية واجتماعية مثالية.

مطاعم عالمية 
يضم «غاليري الفاييت» العديد من 

المقاهي والمطاعم التي تلبي 
كافة ا<ذواق والتطلعات. وإلى جانب 
مقهى «بوشكين» العالمي يحتضن 

«غاليري الفاييت» في الدوحة 4 
مطاعم فريدة الطابع، تم تطويرها من 

قبل «دوكاس كونسّي» من الشيف 
الشهير آالن دوكاس. وفي حين يعد 
«وهج» براسيري معاصرا مستوحى 

من ا<جواء المتوسطية، بينما يتميز 
«لومي» الواقع على السطح بلمسة 
شرقية، أما «974 دياليتس» فهو بار 

للشوكوالتة، و»مسك» مقهى للشاي 
على الطراز ا<وروبي.

 ويحــرص «غاليــري الفاييــت» الدوحة 
علــى تقديــم أرقــى مســتويات الخدمة 
للعمــالء وتتــراوح العــروض المقدمة 

بيــن برامــج الــوالء وتخصيــص المنتجات 
وصــوًال إلــى خدمة التســّوق الحصرية 

في «ال ســويت».
ويجمــع المتجــر الباريســي بيــن مفاهيم 

التكنولوجيــا المبتكــرة ولمســات 
الخدمــة الشــخصية. ويســخر المتجر 
خيــارات التكنولوجيــا الرقميــة إلى 

جانــب فريــق عمــل اســتثنائي من خبراء 
التســوق لمســاعدة جميع الضيوف.
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  تضفي كلير شوان على المجوهرات نفحات من مخيلتها الواسعة وروحها المستقلة. تسير 
بخطى واثقة وجريئة متّبعة نهج فريدريك بوشرون، وتحاول إدخال بعض التعديالت على إطار العمل 

التقليدي للمجوهرات لمنح مساحة من الحرية ا=بداعية التي تتشاركها كل النساء. أوًال وقبل أي 
شيء، تم ابتكار أسلوب بوشرون من ِقبلهّن ولهّن في الوقت نفسه. إنها لحظة، مزاج، طباع. ال 

شيء يُفرض، لكن كل شيء متاح: ارتداء مجوهرات ثمينة مع مظهر فوضوي، ارتداء قطعة واحدة 
في مناسبة خاصة، ارتداء قطعة واحدة من المجوهرات بطريقة مختلفة ال تشبه سابقتها، أو ارتداءها 

مع قطعة أخرى في الوقت نفسه، التالعب على المتناقضات، إبراز مظهر ما أو حتى المزج بين 
خطوط الموضة. وبالتالي فإن أسلوب بوشرون يتوجه للمرأة العصرية التي تتولى مسؤولية ارتداء 

مجوهراتها بحريّة بالقدر الذي ُصنعت من أجله.

بوشرون..
 صائغ مجوهرات بروح متحررة

مجوهرات
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تغذيةتغذية

سيربون بويم
في عام 1968 أنتج مشغل بوشرون مجموعة سيربون بويم، 

وهي تعبير حّسي عن ا�فعى الساحرة. رأسها عبارة عن قطرة 
من الذهب مرصعة با�لماس، وجسمها الرشيق تطارده حراشف 

مصنوعة من الذهب، وتحمل سلسلة ملتوية بأناقة: أصبحت 
رموزها هذه سريعًا أيقونية وكالسيكية. وحتى الساعات في 

هذه المجموعة قد حملت إضافًة جديدًة مع سوار ذهبي مرّصع 
با�لماس أو اللؤلؤ، أو حتى حجر كريم مشّع يلّف حول الميناء 

المصنوع من المالكيت أو الالزورد. لم تكن يومًا مجموعة 
ريسيربون بويم بهذه الحرية. ب بويم بونيرب

مجوهرات



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

بوشرون» التي تفتح فصًال جديدًا في 
تاريخ دار بوشرون من خالل إعادة ابتكار 

طريقة ارتداء المجوهرات. «جاك دو 
بوشرون» ليس فقط سوارًا، فسواء كان 

من الذهب ا�صفر أو ا�بيض، محيطًا 
بالمعصم مرة واحدة أو ثالثا أو ستا، أو 
كان بمفرده أو مع مجموعة أخرى، يبرز 

السوار السلكي من مجموعة جاك 
ليكشف عن مزاجِك. يمكن ارتداؤه حول 

العنق، حول المعصم أو لتزيين الشعر أو 
حتى =ظهار الخصر الجميل. القرار يعود 

لِك، الرتدائه بالطريقة التي تحبينها! 
في كلمة واحدة، هذا الحزام الرفيع 

والرائع يجسد حرية المرأة لتكون متفردة 
ومتعددة الشخصيات في الوقت نفسه.

تتوفر هذه المجموعات لدى متجر فيفتي ون إيست في الجونا مول ومركز المها
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رالف لورين 
يكشف عن قميص  

«إيرث بولو» 
المصنوع كليًا من 
مواد أعيد تدويرها

أعاد بولو رالف لورين تصّور قميص بولو 
الشهير، واضعًا طبيعتنا ا�م في أولى 
أولوياته.. إليكم ”إيرث بولو“ المصنوع 

من خيط مستخرج كليًا من زجاجات 
بالستيكية أعيد تدويرها، ومصبوغ بتقنية 

مبتكرة ال تستخدم الماء أبدًا، والجدير 
بالذكر أن كل قميص ”إيرث بولو“ مصنوع 

مما يقارب الـ 12 زجاجة بالستيكية.
وصرّح ديفيد لورين، رئيس قسم االبتكار، 

قائًال ”تتعّهد رالف لورين بإزالة ما ال يقّل 
عن 170 مليون زجاجة بالستيكية من 
مكبّات النفايات والمحيطات بحلول 

العام 2025، إذ أّن النفايات البالستيكية 
مشكلة خطيرة تهّدد بيئتنا»، 

كشفت عالمة « تودور»، الرائدة في 
صناعة الساعات الفاخرة، عن مجموعتها 

الجديدة كليًا خالل معرض بازل وورلد 
2019 في سويسرا، والتي أدهشت عشاق 
الساعات، لما تتمتع به من تصاميم أخاذة 

وخصائص استثنائية.  
ساعة بالك باي P01 مستوحاة من 

النموذج المبدئي المطّور في أواخر 
الستينيّات، والذي ُطرح للبحريّة ا�مريكيّة 

حيث تكشف النقاب عن معلومات غير 
متداولة في تاريخ العالمة.

حصريا لدى فيفتي ون إيست 

 Black Bay P01
الجديدة لعشاق الساعات الفاخرة

أناقته



Hacket London  لربيع وصيف 2019
مجموعة عصرية مع تأثير من المالبس 

الرياضية، في لوحة ألوان من الرمادي وا�زرق 
البحرية من خالل قطع عملية ومتعددة 

االستخدامات، وتتضمن ا�صناف الرئيسية 
كنزات رمادية تحمل شعار العالمة التجارية 
هاكيت بأسلوب السبعينيات، مع شورتات 

متناسقة معها.
أما ا�كسسوارات التي تكمل ا=طالالت 
فتتضمن ربطات عنق مخّططة، قبّعات 

باناما ومجموعة من حقائب ا�متعة 
المتوفرة في حقائب للسفر وحقائب يد 

للسفر.

Terre D’hermes
 Emulsion Apres Rasage

مخّصص للبشرة الحساسة 
ومخّفف للحروق وتهيّجات 

البشرة، يمتّصه الجلد 
مباشرًة بعد تطبيقه على 

منطقة الذقن واللحية.
تفوح من المنتج رائحة 

الليمون والبرغموث 
والخشب مع نفحات من ا�رز 

.(Vetiver) ونجيل الهند

طرحت عالمة «إم سي إم» 
المشهورة بحقائب السفر الجلدية 

الفاخرة مجموعًة جديدًة من 
حقائب السفر المزدانة بنقشات 

استثنائية لتخطف ا�ضواء في 
المطار طوال موسم الصيف. 

انَس حقيبتك القديمة التي أكَل 
عليها الدهر وشرَب وقم بتوضيب 

أغراضك الصيفية في حقيبة سفر 
منقطعة النظير من مجموعة 

Flight التي تحمل توقيع عالمة 

«إم سي إم». استمتع بكّل دقيقة 
من عطلتك منذ لحظة مغادرتك 
المنزل حتى لحظة وصولك إلى 

الوجهة المقصودة مع رفيقة دربك 
الدائمة، «إم سي إم». 

MCM من Flight مجموعة
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حوار

14 فرعا في أفخم المراكز التجارية

    حوار-  حنان الغزواني 

تتميز مجموعة مرزوق شمالن الشمالن القابضة بمتاجر كرونو وركن الساعات، الرائدة في قطاع توزيع الساعات بالتجزئة، 
كما أنها الوجهة ا�نسب الختيار الهدايا من الساعات التي تتنوع ما بين التصاميم الكالسيكية والمعاصرة، با=ضافة 

إلى الساعات الذكية والرقمية، آخذة في االعتبار أذواق ومتطلبات السوق القطري المختلفة و المتنوعة.  تقدم الشركة 
تشكيلة متنوعة من أهم العالمات التجارية العالمية بأسعار تنافسية تناسب كافة شرائح المجتمع وكافة الفئات العمرية، 

فقد تمكنت من خالل خبرتها في هذا المجال منذ عام 1950 من االرتقاء بمفهوم تسويق الساعات، حيث خرجت عن 
المفهوم التقليدي إلى ذلك الحديث الذي يهتم بأدق التفاصيل المرتبطة بمجال عالم صناعة وتكنولوجيا الساعات 

الرفيعة، ومواكبة أحدث صيحاته ومبتكراته، فضال عن إضافة عالمات تجارية عالمية جديدة تحت مظلتها.

مرزوق شمالن الشمالن  القابضة ترتقي بمفهوم تسويق الساعات 

وفي هذا الصدد أوضح الرئيس 
التنفيذي للمجموعة، جو لحود 

قائًال: تحرص مجموعة مرزوق شمالن 
الشمالن القابضة على الحفاظ على 

عالقاتها المثمرة مع شركائها من 
العالمات التجارية العالمية، من خالل 

بناء ثقة متبادلة بين المجموعة وتلك 
ا<سماء الالمعة في عالم الساعات، 

والتي تفخر بوجودهم تحت مظلتها. 
وأضاف: تعد مجموعة مرزوق شمالن 

الشمالن القابضة رائدة في مجال 
تسويق الساعات الرفيعة المتوسطة 

السعر، ونسعى دوما للحفاظ على 
مكانتنا في هذا المجال، حيث إن 

أسعار معروضاتنا من العالمات 
 التجارية العالمية  في متناول الجميع. 

هذا وتعمل المجموعة جاهدة على 

الوصول إلى أكبر شريحة من السوق 
القطري وتغطية كافة متطلباته. 

ونحن على ثقة تامة في جديدنا من 
خطوط الساعات التي تم طرحها 

خصيصًا احتفاًء بالشهر الكريم، 
باBضافة إلى العالمات التجارية 
العالمية الجديدة مثل ساعات 

ROAMER السويسرية التي تعود 

بحلتها الجديدة إلى قائمة العالمات 
التجارية العالمية التي نمثلها 

حصريا في قطر عقب عودتنا من 
 Daniel ضافة إلى عالمةBبازل، با
klein  العالمية والتي سنعرض 

منها مجموعة جديدة من النظارات 
ا<نيقة وتأتي شراكاتنا الجديدة ضمن 

خطتنا التوسعية بالسوق القطري 
التي تتبناها المجموعة في إطار تزويد 
عمالئها بمجموعة متنوعة من أضخم 

وأهم العالمات التجارية في عالم 
الساعات الفاخرة.

وقد أعلنت مجموعة مرزوق شمالن 
الشمالن القابضة عن إطالق ساعات 

iTOUCH الذكية حصريًا في 
السوق القطري، بمتاجر كرونو وركن 
الساعات، والتي تصل إلى 14 فرعا 

جو لحود:  نفخر 
بنجاحنا في توطيد 
شراكاتنا مع كبرى 
العالمات التجارية 

العالمية.



موزعة على أكثر المناطق حيوية داخل 
الدولة. 

وبهذه المناسبة قال سريرام كريشنان، 
مدير العمليات بالشركة: عمال بسعينا 

الدءوب لتغطية كافة متطلبات 
السوق القطري، ولعلمنا أن هناك 

إقباال كبيرا وطلبا متواصال على 
الساعات الذكية التي تناسب ا<طفال، 
يسعدنا أن نعلن أن المجموعة تعمل 

 Play & كوكيل معتمد لساعات
Learn المناسبة لIطفال من عمر 
4 – 10 سنوات، حيث  تساعدهم 

على تعلم كيفية قراءة الوقت، 
كما تحوي العديد من التطبيقات 
وا<لعاب المثيرة التي تضمن لهم 
الترفيه التعليمي بشكل يتناسب 

 iTOUCH مع أعمارهم، كما توفر
المتميزة بخبرتها في صناعة الساعات 

الذكية فئة من اBصدارات المميزة التي 
تناسب البالغين، وتتماشى مع نظام 

ا<ندرويد وتوفر ميزة االتصال الخلوي.

Police تطوير كيوسك �كسسوارات
وأضاف: تسر مجموعة مرزوق شمالن 

الشمالن القابضة أن تعلن عن تعاونها 
مع الماركة اBيطالية Police، و<ول مرة 
في دولة قطر من خالل تطوير كيوسك 

خاص بأكسسوارات العالمة التجارية 
بما في ذلك الساعات والنظارات 
واالكسسوارات الجلدية والحقائب 

بمجمع سيتي سنتر الدوحة، الوجهة 
المفضلة للتسوق والترفيه للعائالت 

في قطر، وذلك تزامنا مع أول أيام شهر 
رمضان المبارك، حيث حرصنا على 

تصميم الكيوسك بطريقة تعكس روح 
بوليس الممّيزة على أن نقوم بتمديد 

المفهوم المبتكر ليشمل باقي المراكز 
التجارية في الدولة .

عروض وعالمات تجارية خاصة 
بالشهر الفضيل

واحتفاًء بالشهر الكريم، وحرصًا منها 
على إرضاء عمالئها، تقدم ماركة 

«هيمو» اللبنانية، والتي تعد مجموعة 
مرزوق شمالن الشمالن القابضة 
الوكيل الحصري لها داخل دولة 

قطر، مجموعة جديدة متناسقة من 
الساعات السويسرية الصنع والمسابح 
وا<ساور المصنوعة بدقة حرفية عالية 
مما يجعلها الهدية ا<مثل في الشهر 

الكريم. كما تكافئ المجموعة 
عمالءها بتخفيضات تصل إلى %50 

على تشكيلة منتقاة داخل فروعها 
المتعددة خالل شهر رمضان المبارك.

سريرام كريشنان:  سعداء بفوزنا بالوكالة الحصرية لساعات iTOUCH الذكية
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Brunello Cucinelli .. سحر الريف ونقاوة ا=حساس
مزيج من االتجاهات المعاصرة وا�ناقة الكالسيكية يعزّز العناصر المميزة لدار Brunello Cucinelli، التي تختصر حرية تحديد هوية الفرد في 

عصر متعّدد الثقافات، ما يمنح قيمة للعفوية، من دون التضحية باالتجاهات والتطلعات الحديثة، فا�صالة والحرفية تعكسهما جاذبية ريفية 
ومصقولة على حّد سواء، تحتفل بالجمال ا�صيل وروعة المواد والخامات الطبيعية المستخدمة.

 وتأتي ا=كسسوارات بمجموعة من ا�شكال وا�حجام لتجمع بين النوعية العالية والجانب العملّي، ويسيطر ا�بيض على هذه المجموعة 
من حيث ا�لوان، سواء أكان لونًا أساسيًا، أو من حيث التفاصيل التزيينية. 

ستايل





حقيبةORI  مستوحاة من الفن ا�وريغامي الياباني
في سنة 2013، سعت بوريفيكاسيون غارسيا، 
مع فريق عمل اكسسواراتها، إلى تطوير تقنية 

من شأنها أن تكون مميّزة، لم يأت ا=لهام 
النهائي إالّ من فن ا�وريغامي.

 وترجع أصول هذه الحرفة إلى اليابان، وتعتمد 
على قيود معينة؛ مثل عدم قص الورق، وعدم 

استخدام المقص. وتأتي خصوصية هذه 
التقنية من تحويل الورق إلى أشكال ذات 

قياسات مختلفة، وتتراوح بين نماذج بسيطة 
وأشكال مطويّة معقدة للغاية، تنطلق 

جميعًا من قاعدة مربعة.

نظارات Linda Farrow  الراقية

تقّدمLinda Farrow  من خالل 
مجموعتها المميزة رحلة مذهلة وحالمة 
عبر الزمن، تعيد من خاللها ابتكار أجمل 

تصاميم النظارات الشمسية الكالسيكية 
بحلة جديدة ومميّزة. 

 تتميّز هذه المجموعة بألوانها التي 
تراوحت بين درجات الباستيل الهادئة 

المريحة، وا=طارات المشغولة من 
الذهب الوردي، والعدسات الشفافة التي 

تتماهى بألوانها الجميلة.

إكسسوارات



احتفاال بشهر رمضان

Jimmy Choo  تطرح تشكيلة محدودة ا=صدار
احتفاال بشهر رمضان المبارك، صممت Jimmy Choo تشكيلة محدودة ا=صدار، 
تتكون من خمس قطع حصرية، تتألف من  طرازات متطورة وعصرية تحدد نمطا 

جديدا للموضة من خالل التصاميم المميزة التي يعكسها جلد البيثون الفاخر 
الذي يضفي بريقا جذابا بلونه الذهبي الرائع.

ر
ا=صدار،  ودة
صرية تحدد نمطا 

ها جلد البيثون الفاخر 

 Dune London
تقدم مجموعة رمضان «2019» الحصرية

تتميز المجموعة الجديدة الرائعة من «ديون 
لندن» لشهر رمضان بتفاصيل مصممة في 

بيت العالمة التجارية من المجوهرات الساحرة 
والرموز الجذابة التي تحمل مضمونًا عميقًا 
يضاف إلى التصميم المتقن للقطع ا�كثر 

طلبًا من محبي الموضة.
تألقي بإطاللة منفردة بآخر صيحات الموضة 

من التفاصيل المعدنية الحصرية وطبعات 
ا�فعى إلى التنميقات بالمجوهرات.

اكملي إطالتِك بمحفظة يد أو حقيبة صغيرة 
�ناقة متكاملة من الرأس وحتى القدمين.
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مكياج

  حوار: أشرف ياسين
 زوريكا كوفورو.. خبيرة تجميل من سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، التي تعد من أجمل المدن في أوروبا بموقعها 
الجبلي المثالي وسحر طبيعتها، زوريكا التي عشقت الماكياج في سن السادسة واحترفته عندما كبرت، واعتبرته فنا، 

فأصبحت ترسم تابلوهات فنية على وجوه النساء، وفي الدولة التي معظم سكانها مسلمون، وفي شهر رمضان 
المعظم، اعتمدت ماكياج النيود الطبيعي، أو الالماكياج، حيث يمنح البشرة إشراقة وحيوية، ويعالج مشكالت الوجه 

والهاالت السوداء، مركزة على ألوان البشرة الطبيعية المستوحاة من زهور الربيع دون إسراف أو مبالغة..

خبيرة تجميل ســراييفو.. زوريكا كوفورو:

ماكياجك في رمضان ”نيود“



لماذا  تعتبرين  أن النيود هو ا�فضل 
في شهر رمضان؟

<نه من أكثر صيحات الماكياج انتشارا، 
ليس في شهر رمضان فقط، وإنما طوال 

العام، فنادرا ما نجد ا<لوان الصارخة 
كموضة، ومن ثم فألوان البشرة 

الطبيعية هي ا<فضل، <نها تجعل 
حواء تبدو وكأنها ال تضع ماكياجا من 

ا<ساس.  

كيف يتم الحفاظ على إشــراقة وحيوية 
البشرة وتالفي شحوب الوجه؟

قبل وضع الماكياج يجب تنظيف 
وترطيب البشرة بشكل جيد، وخاصة 

تحت العينين، وعند وضع كريم ا<ساس 
على الوجه يجب اختياره أغمق من 

البشرة بدرجتين ليمتزج مع لون البشرة، 
بحيث ال تكاد  تفرق بين لون الكريم أو 

لون البشرة، ثم نقوم بتوزيعه أوال حول 
ا<نف والفم بإسفنجة، ثم باقي الوجه 

باستخدام فرشاة كريم ا<ساس، ثم 
نستخدم فرشاة البودرة برفق لتوزيعها 

على الوجه بشكل طبيعي، بعدها 
يأتي دور البرونزر وأحمر الخدود  Bضافة 

إطاللة حيوية ومبهجة دون مبالغة.

كيف يتم استخدام البرونزر وأحمر 
الخدود للحصول على هذه ا=طاللة؟

نســتخدم فرشــاته الخاصة بداية من 
رأس الوجنتيــن باتجــاه ا<ذنيــن نحو جذور 

الشــعر، وبحركات  دائرية نحو ا<ســفل، 
حتــى يمتــزج لون أحمــر الخدود مع لون 

البشرة. 

ماذا عن أحمر الشفاه وظالل العين؟
نختار أحمر الشفاه القريب من لون 

الشفتين الطبيعي من بين ا<لوان 
الترابية، أو لون الدراق، ونبتعد تماما عن 

ا<لوان الصارخة، وبالنسبة لظالل العين 
نختار ا<لوان الترابية مثل البرتقالي 

الخافت أو ا<رجواني أو الوردي الخفيف، 
ويمكن وضع درجة أفتح تحت الحاجبين 

وأخرى أغمق على الجفنين ويجب 
االبتعاد عن الماكياج الدخاني الثقيل.  

تصوير: ندجا بيرويفك 
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مكياج



هل نتفادى وضع الماسكرا في رمضان؟
ال، فهي التي تمنح العين الجاذبية ويتم 

تحريكها بشكل دائري مع تمشيط 
الرموش ووضع طبقات من الماسكرا 

عليها.

هل لماكياج العيون الوردي نصيب 
خالل رمضان؟

إنــه اللــون الــذي تعتمد عليه أشــهر 
عارضــات ا<زيــاء والممثــالت في العالم 
مثــل جيجــي حديــد وأوليفيــا مون مثال، 

فاللــون الــوردي جــذاب للغاية، وتم 
اســتلهامه مــن الجمــال اKســيوي لنمزجه 

مــع الجمــال ا<وربــي، فهــو يفتح لون 
العينيــن ويبرزهــا ويضفــي إليها لمســة 

رومانســية جذابــة وغيــر مبالــغ فيها، 
وهو يصلح للشــقراوات والســمراوات 
وصاحبــات البشــرة الحنطيــة علــى حد 

ســواء، كمــا أن كثيــرا مــن بيــوت الموضة 
والماكيــاج الشــهيرة اختارتــه عالمــة لها 

لخريف وشــتاء 2019.

ما أهم المميزات ا�خرى لماكياج النيود؟
يركز على الجمال الطبيعي في الوجه 

ويمنح البشرة إطاللة طبيعية مثالية 
خالية من العيوب كما أن أحمر الشفاه 

والبودرة البرونزية تمنح الوجه إطاللة 
جذابة طبيعية. 

هل ترين أن الماكياج  الهادئ هو ا�نسب 
لرمضان؟

نعم.. فهو ناعم ورقيق وبعيد عن 
المبالغة وا<لوان الصارخة. 

كيف يمكن تطبيقه خالل رمضان؟
ظالل العيون يجب أن تعتمد على  

ا<بيض والزهري والبيج، فيتم وضع ا<خير 
على الجفن العلوي وتحت الحاجبين 

يوضع ا<بيض  Bبراز  جمال العين أما 
اKي الينر فخط رفيع للعين ال يكاد يراه 

أحد والماسكرا  البنية أو السوداء تكثف 
الرموش نوعا ما وليس كثيرا بينما نبتعد 
عند وضع أحمر الشفاه عن ا<لوان القوية 

كا<سود والبنفسجي الداكن وا<حمر 
النابض ويفضل استخدام اللون الزهري 
الفاتح أو تدرجات النيود، وبالنسبة <حمر 

الوجنتين فيفضل تدرجات الزهري.

ما أهم نصائحك =ظهار الجمال 
الطبيعي دون مبالغة في رمضان؟

الحفاظ على بشرة صحية ونظيفة دائما، 
وشرب المياه بكثرة بعد اBفطار، والمزيد 

من الخضراوات والفاكهة، وترطيب 
الوجه قبل النوم باستخدام لبن جوز 
الهند مثال، وعدم استخدام الرموش 

الصناعية أو الكونسيلر إطالقا. 

ما الماكياج المناسب �مسيات رمضان 
والسحور؟

تنظيف البشرة وترطيبها كما سبق أن 
أشرت، ووضع كريم ا<ساس برفق على 

الوجه حتى يمتزج تماما مع البشرة، 
ونضع قليال من البرونز المشرق وتوزيعه 
على عظام الوجه وجانبي ا<نف، كأننا 

نقوم بعمل كونتور لنحت الوجه 
وظالل العيون بدرجات النيود.
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تجميل

  ترجمة- حنان الغزواني 
من مالمح وجهك قد يخطئ العديد من ا�شخاص بالحكم عليك أنك في حالة حزن أو غضب، ويعود السبب في ذلك لكون وجهك 

مليئا بالتجاعيد والشقوق، فال داعي للتعجب من مثل هذا ا�مر، كون التجاعيد تعمل على جعل الفم ينحني ل�سفل، كما تبقي على 
خطوط الجبهة ظاهرة بشكل دائم، مما يعطي مالمح الغضب والحزن للوجه..

 وإليك بعض الحلول الجمالية لتجاوز هذه التأثيرات على بشرتك:

وألبسي بشرتك

 ثوب النضارة والشباب

الزمن أوقفي 



البوتوكس لرفع الحاجبين وتنعيم 
خط التجاعيد حول الفم 

يقوم الطبيب باستخدام إبر دقيقة مخصصة 
للحقن في منطقة الجبهة وحول العين، ومن 

الممكن أن يتم استخدام مخدر موضعي 
يجري بعده الحقن في المواضع التي جرى 

تحديدها في الجبهة، فتقوم مادة البوتكس 
بإرخاء ا<عصاب ما يؤدي إلى ارتفاع الحاجب 

بشكل طبيعي ليمنحك تجانس خطوط 
الجبين. وهو فعال للغاية، ويمكن استخدامه 

أيًضا حول الفم، حيث يستهدف العضالت 
التي تسحب زوايا الشفتين إلى أسفل، مما 
يجعل المنطقة مشدودة أكثر ويحسن من 

مظهرها.
وعادة ما يستمر تأثير العالج بالبوتكس لمدة 

4 إلى 6 أشهر، بعدها يمكن إعادة الحقن 
وذلك لالحتفاظ بالنتائج الجمالية.

تقنية البالزما
يتم استخدام الدم الخاص بالمريض أو المريضة 
ومعالجته لتنقية البالزما المفيدة منه، ثم إعادة 

حقنه في الوجه بهدف تعزيز وتحسين مظهر 
البشرة، وعادة ما يتم حقن البالزما في الوجه 

 (Microneedling) بر الدقيقةBبمرافقة تقنية ا
لمضاعفة فعالية العالج والخروج بنتائج أفضل. 

 الوخز با=بر الصينية
تركيبة الوخز باBبر المختلطة التي تعمل بنظام 
B osرخاء أنسجة الوجه وتحديد ونحت وتشجيع 

تجديد الدورة الدموية.

العالج بالليزر لرفع وشد الجلد 

تعتبر عملية شد الوجه بالليزر إحدى عمليات 
بدون جراحة، وهي ا<كثر انتشارا لشد الوجه في 
الوقت الراهن لكثرة مميزاتها وقلة مضاعفاتها. 

ويتضمن العالج استخدام جهاز يعمل بالموجات 
فوق الصوتية لتحفيز استجابة تجدد الجلد، 

وتساعد هذه التقنية على استهداف البشرة 
بأقصى عمق، مما يحفز الجسم على إنتاج 

الكوالجين واBيالستين، ا<مر الذي يؤدي بدوره 
إلى ثبات الجلد. 

تحديد الفك بالفيلر 
تعمل هذه التقنية بشكل أساسي على تعريض الفك ومنح الوجه شكًال مستديراً 
من خالل استخدام مزدوج لحقن الفيلر، وبأماكن مختلفة في منطقة الفك وأسفل 

الخد لتحديد خط الفك السفلي، مما يمنح الوجه نضارة وشبابا.
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 Météoritesتشّكل بودرة
Guer- من Compact Powder

lain إصدارًا سريعًا عن الآللئ 

ا�سطوريّة وتقوم بالتصحيح وإزالة 
اللمعان وتعزيز إشراق لون البشرة.

تناغم لكّل لون بشرة:

Teinte 01 -   Light: يعزّز إشراق 

البشرة الفاتحة.
Teinte 02 -Medium: يحّسن 

البشرة الفاتحة إلى السمراء.
Teinte 03 - Golden: يعيد 

إحياء إشراق البشرة السمراء إلى 
الداكنة.

مرة جديدة، وفي تجسيد 
ل�نوثة الراقية من دار إيلي 

صعب جمعت مايا ليرنو، 
زهر البرتقال بالباتشولي 

في توليفة متناغمة،  
حيث استطاعت أن 

تترجم رؤية المصمم 
إيلي صعب حول الملكية 

العصرية بفضل رائحة الشيبر 
الكهرمانية الزهرية.

ويكشف قلب العطر عن 
الوردة التركية والوردة 
البلغارية مع النيرولي 
اللبناني المستخلص 

من زهر البرتقال 
أما قاعدة العطر يمزج 

الصندل والعنبر 
والفانيال.

Le Parfum Royal العطر الملكي
 الجديد من إيلي صعب 

 Météorites Compact   بودرة
Guerlain من

كريم أساس يدوم لمدة 24 ساعة بدون أن يختفي أو تقل تغطيته 
على مدار اليوم، في ظل هذه ا�جواء الصيفية الحارة، بال شك هو 

الخطوة ا�ولى للمكياج المثالي.
 Teint Coutureُصّمم هذا الكريم ليرافقك طيلة اليوم،  ومع كونسيلر

Everwear  من المجموعة نفسها، ستحصلين على الثنائي المثالي 

=طاللة مثالية وبشرة خالية من أي شوائب لـ24 ساعة كاملة.

جيفنشي تُطلق كريم ا�ساس
Teint Couture Everwear  

مستحضرات



تّمت إعادة ابتكار 
العبير ا�يقوني برائحة 

 Light ا�خشاب في
 Blue Pour Homme

مع نفحة من االنتعاش 
وغمره بدفء الشمس 
ا=يطاليّة. وتّم تنشيط 

المزيج البارد من ليمون 
البرغموت ا=يطالي 

والليمون الهندي 
والزنجبيل. ويستحضر 

دفء خشب ا�رز والسرو 
طاقة الشمس في 

ذروة منتصف اليوم، 
مع إحاطة إكليل الجبل 

العطري بمياه جوز الهند 
المنعشة. ويطغى كّل 

من ا=يفرنيا الخوخيّة 
الغنيّة برائحة ا�خشاب 

والمسك ا�بيض.

 ،Vision D’asie : Lumière Et Contraste بفضل مجموعة
يمكنك تحديد مالمح وجهك برقة وخفة باستخدام درجاتها 

المشرقة وتركيباتها الالمعة. وانطالًقا من حبها الدائم 
للتناقضات، تنسق لوشيا هذه الدرجات والتركيبات مع 

لمسات شديدة اللمعان على العينين والشفتين للحصول 
على تأثير مذهل.

Chanel من  Cruise مجموعة

Vision D’asie: Lumière Et Contraste

Light Blue Sun
 Dolce &Gabbana  من

 Beyond Beauty تستخدم
المبتكرة وفق فلسفة الجمال 

الطبيعي كل المكّونات 
الطبيعية في مستحضراتها. 

 Beyond Beauty توفر مجموعة
حلوًال للعناية بالبشرة، والشعر 

والجسم وتشكيلًة من الخطوط 
التي تُعنى بالعافية ككّل وهي 

تُعتبر الحّل ا�نسب لكل ما 
يتعلق بالجمال الطبيعي.

 Beyond Beauty
تطلق مستحضرات العناية بالبشرة 

والشعر في «ذا فيس شوب»
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نصائح لمحاربة «هاالت العين السوداء»

الماء:
 شرب كمية كافية من الماء أمر 

حيوي لطرد السموم. يمكنك أيًضا 
دعم عملية الكاتيون الطبيعية 

Bزالة السموم من الجسم عن طريق 
المكمالت الغذائية مثل الكلوريال 

Chlorella، تشير الدراسات إلى أن 
الكلوريال هو واحد من أعلى المصادر 

النباتية للكلوروفيل الذي له فوائد 
صحية ال تصدق! هذه الطحالب 

الخضراء هي غذاء غني بالعناصر 
الغذائية  والفيتامينات والمعادن 

ومضادات ا<كسدة وهي متاحة في 
كبسولة، قرص، مسحوق ومستخلص 

لالستهالك.

 النوم:
 قلــة النــوم تجعل الشــعيرات 

الدمويــة تتمــدد والدوائــر الداكنة 
أكثــر وضوًحــا. لذلــك حاولي االبتعاد 
عــن ا<جهــزة التقنيــة بحلول الســاعة 

9 مســاًء، وشــرب شــاي البابونج 
أو مزيج الشــاي الذي يســاعد على 

النــوم، وارتــداء قنــاع العين الحريري، 
واســتخدام خالصــة الخزامــى. باBضافة 
إلــى ذلــك، تأكــدي من إزالــة الماكياج 

قبــل النوم.
 ال تطبقــي منتجــات العنايــة 

بالعينيــن فــي الليــل. قــد تتداخــل مع 
تدفــق الــدم وتبطــئ العمليــة ؛ ينصح 

باســتخدامها فــي الصباح.

 الحمية الغذائية:
 عززي نظامك الغذائي با<غذية الغنية 

بفيتامين K - والتي تساعد على تقوية 
جدار الشعيرات الدموية - والخضراوات 

الورقية، مثل البروكلي والسبانخ.

 روتين العناية بالبشرة
ينصح  بمنتجات العناية بالعينين التي 

تحتوي على فيتامين K، حاولي وضع 
الثلج أسفل العين لتقييد تدفق الدم، 
أو وضع ملعقتين في الثالجة لمدة 3 
دقائق، ثم استخدامها على المنطقة 

المحيطة بالعين برفق، سيساعدك 
ذلك على شد ترهالت منطقة ما تحت 

العينين مع التخلص من انتفاخاتها.

بشرة

  ترجمة/ حنان الغزواني 
هناك العديد من ا�سباب الرئيسية وراء ظهور الهاالت السوداء تحت العينين، قد تكون وراثية، أو بسبب قلة النـوم وسـوء التغذيـة 

أو الحالة الصحية. بالعادة يحدث اللون الداكن بسبب الشعيرات الدموية المتوسعة، مما يجعلها أكثر وضوًحا تحت الجلد الناعم تحت 
العينين. يمكن أن تكون هذه الدوائر مرتبطة بحساسية الطعام، لذلك يُفضل استشارة خبير التغذية.

ترتبط منطقة العين السفلية بصحة الكلى، ويمكن أن تشير الدوائر الداكنة إلى نقص الحديد، لذلك ننصح بتضمين الحديد في 
روتينك اليومي كمكمل غذائي مع فيتامين C لمساعدة الجسم على امتصاص الحديد. فيما يلي بعض الخطوات ا=ضافية التي 

يمكنك اتخاذها:





ديكور



  نجح مصمم الديكور اللبناني أحمد غالييني في تقديم الخدمات والمشاريع الداخلية ا�نيقة والمبهرة في قطر لما 
 يمتلكه من رؤية مختلفة وفريدة من نوعها تجاه كل ما يتعلق بهذا المجال المليء باالبتكارات التي ال تنتهي. 

في رصيده العديد من المشاريع  المميزة التي تختصر الفخامة وا=بداع ضمن تصاميم تتسم بخصوصية مطلقة 
وبعيدة عن التكرار  وعن كل ما هو تقليدي.   

إيه إيه جي للديكور والتجارة 
تســتقبل الشهر الفضيل بديكورات عصرية
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 تقــدم AAG  خدمــات تصميم شــاملة 
ومتكاملــة مــن ا<لف إلى الياء تشــمل  

كل مــا يلــزم التصميم الداخلي 
والديكــور الخاص بمشــروعك إضافة 
الــى تنفيــذ مشــروعك بإتقان وحرفية 

مــع االلتــزام بجميــع معايير الجودة 
والمصداقية.وفــي هــذا الصدد قال 
غاليينــي: نســعى دائمًا إلى كمال 

أعمالنــا بجــودة ودقــة عاليتين، نقوم 
بجميــع أعمــال التصميم ثالثي 

ا<بعــاد (3D) مــع االهتمام بكافة 

تفاصيــل الديكور وتقديــم مخططات 
تنفيذيــة كاملــة للتصميــم المعتمد 

مــن مخططات معماريــة للديكور 
واBضــاءة والواجهات وا<رضيات 

والمفروشــات الداخليــة مع ا<بعاد 
والقياســات الفنيــة المثاليــة للتصميم 

مــع تقديــم اقتراحات الخامات 
المطلوبــة وتوفيــر تصاميــم فاخرة من 

الستائر.
وفــي هــذا العــدد توقفنا عند أحدث 
مشــاريع AAG، وهي اختصار الســم 

مؤســس العالمــة ومديرها العام .. 
مجموعــة تحمــل بيــن طّياتها طابعًا 

خاصــًا، حيــث تتألــق بخطوطها ا<نيقة 
وتشــطيباتها الفاخــرة، لتعكــس حرفية 

يدويــة متقنة ولمســة تزخــر بالتألق 
بمناســبة قدوم الشــهر الفضيل، إذ 
تواصــل العالمة ابتــكار قطع فاخرة 

وحيويــة تجســد إبداعــًا ال مثيل له، 
وتتميــز بتصاميمهــا الجميلــة ذات 

المالمــح الكالســيكية الالفتة، مشــكلًة 
فــي المنزل إضافًة اســتثنائية. 

أحمد غالييني: نســعى دائمًا إلى إتمام أعمالنا بجودة ودقة عاليتين

ديكور
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لمسة عصرية متجّددة
غرفــة المعيشــة خصصــت لقضاء 

الوقــت فيهــا مع أفــراد العائلة أو 
الســتقبال ا<صدقــاء، ولذلك يجب أن 

تتوفــر بهــا كل اBمكانيــات الحديثة 
بديكــور مميــز وعصــري متكامل، 

ســواء مــن  حيث اBضاءة أو ا<لوان  
لتضفــي علــى الغرفــة المظهــر الجميل 

والمتألق.
ومن أفضل الخيارات التي تقدمها 

AAG.. غرفة المعيشة بألوان هادئة 

مثل البيج أو ا<خضر والزمرد الذي يضيف 
طابعا فخما أو ا<وف وايت،وا<زرق 

ويبقى ا<بيض ملك ا<لوان حيث تأتي 
ا<رائك البيضاء لتعكس الضوء وتعزز 

من إشراق المكان.
كل مــا فــي الغرفة يســاهم فــي اكتمال 

التصميــم المعاصر، اBكسســوارات 
واBضــاءة، طاولة القهوة، وشاشــة 
التليفزيــون وعلــى ا<رائــك يتم طرح 

بعــض الوســائد الملونة على مســافات 
ممــا يضيف انتعاشــا أكثــر للمكان.

خطوط متعددة 
نجد في هذه المجموعة الراقية من غرف 
النوم تعددا في أساليب التصميم، من 

تصميمات هندسية مجردة إلى تصميمات 
زخرفية مذهبة بلمسه حداثية ومودرن. ال 

يمكن أن ينكر أحد أناقة ا<لوان الهادئة 
والفاتحة مثل البيج والسكري والباستيل، 

والتي تضفي على أي غرفة أناقة مضمونة 
ومظهرا راقيا يتناسب تماًما مع الزخارف 

والتفاصيل الكالسيكية التي تضفي ّحس 
الفخامة على غرفة النوم.
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المجالس بين المودرن والفخامة
تصميم المجالس فيه خصوصية وفرادة 
ويختلف عن باقي أركان المنزل ويتطلب 

الكثير من الجهد ويتضمن أنماطا 
عديدة منها العربي واBسالمي والحديث 

والكالسيكي وغيرها.
وتتخصص « AAG » في تقديم الخدمات 

والمشاريع الداخلية ا<نيقة والمبهرة، وتمتاز 
بمصمميها البارعين ذوي الخبرات العالية.

طاوالت الطعام 
ا�سلوب الكالسيكي الجديد: يجّسد هذا 
ا<سلوب نموذجًا كالسيكيًا من الخطوط 
التقليدية، ويمتاز بتوليفة ألوانه المحايدة 

العصرية إلى جانب الحضور الطاغي 
لّلون النحاسي اللّماع، ما يحّول طاولة 

الطعام إلى مثاٍل للجودة العالية وا<ناقة 
رفيعة المستوى لتعيد تعريف مفهوم 

الفخامة والجمال والطابع العملي. 

ا�سلوب العصري الجديد: نشهد 
فــي يومنــا هذا تركيزاً أكبر على توفير 

المســاحات، خاصًة في غرف الطعام، 
لــذا تطــرح إيه إيه جي للديكور والتجارة 

قطعــًا أصغــر حجمًا تنبض بروح عصرية، 
مصنوعــة من توليفة مواد مبتكرة 

بأســلوب أنيق ووفق تصاميم تهدف 
إلى اســتثمار المســاحة على أفضل نحو 

ممكن. 

 AAG_interior_design / AAG_interior_design :للتواصل ومتابعة جديدنا  تابعونا على

ديكور



احتفلوا بشهر رمضان الكرمي , خيمتنا الرمضانية الفخمة حيث نقدم لكم جتارب طعام متنوعة واستثنائية على أنغام املوسيقى احلية مع عروض 
رقص التنورة، ونادي ا7طفال وغ3ها الكث3...

٢٣٠ ريال قطري للشخص الواحد يشمل اBفطار أو السحور

١١٥ ريال قطري لNطفال من عمر ٥ سنوات إI ١١ سنة

ا7طفال دون سن ٤ سنوات Pانًا.

قائمة طعام عشاء "أال كارت" , املطعم 

"سل إيه مييل" – املطعم الفرنسي احلديث

يش�ط احلجز املسبق

للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بالرقم    ٨٠٠٠ ٤٤٨٤ ٩٧٤ +

events.doha@ritzcarlton.com :aوbلكBيد اcال cأو مراسلتنا ع

SPONSORED BY



  حوار-حنان الغزواني  
إيفانا أناستاسي  خبيرة في آداب السلوك والتواصل االجتماعي بين ا�عراق من أوكرانيا، مؤسسة ”المدرسة الدولية العليا لآلداب“. درست 
في مدارس  أدبية مختلفة في عدد من  دول العالم و مارست تخصصها  في أوكرانيا ، إيطاليا وباريس. ال تتوقف عن صقل خبرتها بالدراسة 

والتعلم فهي تؤمن أن التعلم الحقيقي ال يتوقف مؤكدة على ضرورة تجديد المعلومات ومواكبتها وذلك ايمانا منها بأن التعلم يجب ان 
يكون مستمراً لضمان ديمومة القيادة والتقدم . 

 إيفانا أناستاسي.. خبيرة اeداب الدولية: اeداب عالمة إسالمية 
الصور بمطعم بيت العامود

إتيكيت

تقوم إيفانا بتأليف أساليب التدريس 
الخاصة بها والتي تشمل مجاالت أساسية 

مثل: اKداب االجتماعية ، آداب العمل ، 
آداب المائدة ، فن تقديم الذات ، أصول 

التواصل الفعال ، آداب السلوك للبالغين 
وا<طفال والمراهقين. وتوضح قائلة ” بعد 

التخرج ، يتلقى طالبي كل المعرفة الالزمة 
التي تجعل حياتهم ناجحة وتؤهلهم  

للتصرف بحرية  وثقة عالية بالنفس  . 
وتضيف :“بدأت نشاطي من دور ا<يتام 
والمالجئ <ن هؤالء ا<طفال محرومون 

من رعاية ا<بوين وحاولت أن أعلمهم 

أبجديات التعامل وأصول اللياقة ومنحهم 
نموذجا للقيم والتقاليد العائلية. بالنسبة 
لي ، اKداب ليست مجرد  قواعد سلوكية 

، فهي أكثر من ذلك بكثير ... اKداب 
هي الحب واالحترام بكل مظاهره: في 

االبتسامة ، الحركات وا<قوال وا<فعال ، مع 



نفسك ، عائلتك ، والتقاليد وكل ما يحيط بنا“.
وبفضل دراستي في بلدان مختلفة ، أعرف الكثير عن ،  

أنماط الطعام في مختلف البلدان وأدرك  الفرق ا<ساسي 
بين ا<سلوب الفرنسي الذي يختلف عن  ا<سلوب 

ا<وروبي وا<ميركي  وكذلك العربي. من المهم أن يكون 
الشخص المتعلم قادرًا على فهم الفرق ، وأن يواكبها مع 

الحفاظ على  تقاليده ...
هناك طريقتان شائعتان لتناول الطعام يتبعهما معظم 

الناس في المجتمع العالمي وهما : النمط ا<وروبي 
وا<مريكي. ينطوي النمط ا<وروبي على استخدام كلتا 

اليدين ، امسك الشوكة في يدك اليسرى والسكين في  
يدك اليمنى لتقطيع الطعام . يجد الكثير من الناس 
أن ا<سلوب ا<مريكي أكثر تعقيًدا ، نظًرا <نك تحمل 

أدوات المائدة كما هو الحال مع النمط ا<وروبي ومن ثم 
تقوم بتقطيع الطعام وحالما تنتهي تضع السكين في 

الزاوية اليمنى العليا لطبق الطعام، وتغير مكان الشوكة 
لتضعها في يدك اليمنى ، أوصي بااللتزام  بأسلوبك 

عند تناول الطعام بيدك اليمنى كما في السنة النبوية 
الشريفة . 

شهر رمضان هو فرصة للقاء ا<هل. في هذه المناسبة 
، أنصح السيدات بخلق جو جميل لتواصل أفراد العائلة 
على الطاولة ، واالحتفاظ بمفارش المائدة ، والمناديل 

الورقية ، والزهور ، والشموع ، بطريقة تشعر الجميع 
بخصوصية هذه المناسبة  . 

قريبًا سيأتي شهر خاص - رمضان ، وهو وقت تشعر   
فيه بشكل خاص بدعم لم شمل ا<سرة وا<قارب 

وا<صدقاء. الوقت الذي يجتمع فيه الجميع على الطاولة 
المشتركة. في هذا الوقت، حاول أن تخلق جًوا رائًعا 
في المنزل ، وقم بتغطية الطاولة بمالءة مفرش ، 

والمناديل الورقية ، والزهور ، والشموع ، بحيث يشعر 
الجميع في هذه الفترة بالعيد واالحتفال وخصوصية هذه 
المناسبة. ودع ا<طفال على طاولتك لمشاركتكم تجربة 

وطقوس  الصيام  في  سن مبكرة ، وإخبارهم عن تقاليد 
عائلتك وكيفية تناول الطعام والتصرف بشكل صحيح 

  خالل هذه المناسبة الخاصة.
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  ترجمة- حنان الغزواني 
متى كانت آخر مرة استمتعت بها بتناول كعكة الشوكوالتة أو طبق المعكرونة المفضل لديك دون أن تشعري بالذنب أو الخوف 

حيال وزنك ؟..هل تعبت من حساب السعرات الحرارية والبحث عن أحدث نظام غذائي؟.. ربما قد حان الوقت =عادة حساباتك.
إن الحميات القاسية التي تروج �نماط الحياة الصحية قد أصبحت، ول�سف، عبارة عن حمالت تجارية، مثل تلك التي تروج إلى الفوائد 

السحرية لبذور الشيا ، أو الريجيم الخالي من الكربوهيدرات.. وغيرها من الحميات. في هذا المقال سوف نتوقف عند بعض الحيل التي 
ستمكنك من أكل ما تريدين وقتما تشائين  .توقفي عن المعاناة وقومي بإجراء تغييرات صغيرة لتخسيس دون ريجيم!

االعتدال سر الرشاقة

تخسيس دون ريجيم !

رشاقة





معضلة الحمية الغذائية

 لماذا تفشل الحميات الغذائية؟ 
معظم الحميات الغذائية تساعدك على 

إنقاص الوزن <نها تعتمد على ضبط 
وتقييد السعرات الحرارية، ولكن نتائجها ال 

تدوم على المدى البعيد، وبين حمية وأخرى 
نسترجع كل الكيلوغرامات التي فقدناها 

بعد حمية قاسية ومعاناة، كما أنها تجعلك 
تبتعد عن التجمعات مع ا<صدقاء لكي 

 تتفادى ا<كل مع الجماعة. 
النظام الغذائي القائم على الحظر يتحول 

إلى سجن شخصي يؤثر على النفسية، 
حيث يصبح كل ممنوع مرغوبا، كما أن 

الضغط النفسي يتسبب في إفراز معدالت 
مرتفعة من الهرمونات، مما يؤدي إلى 

تراكم الدهون في الجسم، حتى ولو كان 
الشخص يتبع حمية غذائية.

عدم اعتماد الرياضة ضمن الحمية هدرا 
للوقت 

معظم ا<شخاص الذين يتبعون حمية 
غذائية يكتسبون وزًنا أكبر على المدى 

الطويل، عندما نتبع نظاما غذائيا صارما 
لفترة، فإن مستويات الليبتين (الهرمون 
الذي يُعلم الجسم بالشبع) في الجسم 

تصبح غير متوازنة ونتيجة لذلك ، يمكنك 
تناول الطعام دون الشعور بالشبع، وهذا 

أكبر مثال على أن الحمية الغذائية غير 
فعالة وال تستحق كل ذلك الجهد، كما أن 

عدم اعتماد الرياضة كجزء من الحمية يعد 
هدرا للوقت ، <ن الوزن سيعود بسرعة بعد 

توقف الحمية بالنسبة للشخص الذي ال 
يمارس الرياضة.

ُكل ما تريد 
 الكلمة المفتاح هنا هي االعتدال، نعم.. 

كل ما تريد، في الوقت الذي تريد، وال تقلق 
بشأن ذلك.

حمية الشاي 
يطلق عليه شاي التخلص من السموم، وله تأثير 

الُملين، حيث تُسبب ا<عشاب المنقصة للوزن في 
اBصابة باBسهال والجفاف، قد نشعر فعال بفقدان الوزن 

بسرعة جراء تناول الشاي المسهل، لكن في الحقيقة 
هو أننا نفقد الماء من الجسم، وسرعان ما نعود إلى 
الوزن السابق بمجرد تناول الغذاء والسوائل، وإساءة 

استعمال شاي الحمية  قد يسبب في إتالف عضلة القلب 
وا<عضاء.

 حمية ا�غذية النيئة
تستند على أطعمة النباتات غير المطبوخة والتركيز 

على الفواكه أو الخضار النيئة، ذلك <ن تسخين أو طبخ 
الغذاء يهدر اBنزيمات المهمة الموجودة في ا<طعمة التي تساعد على امتصاص 
وهضِم الغذاء، على اعتبار أن طبخ الغذاء يهدر أيضا القيمة الغّذائية للغذاء، ولهذا 

يعتقد أن هذه الحمية تعزز اBنزيمات والفيتامينات وتجدد الخاليا لعالج حاالت مثل مرض 
السكري والسرطان، إال أنها، وفي الواقع، تقلل من العناصر الغذائية الحيوية، وا<هم من 

ذلك أن الكثير من الفيتامينات تحتاج إلى مساعدة الدهون ليمتصها الجسم. 

 مثبطات الشهية
 الكثير منها مجرد مياه، حيث تسبب في االنتفاخ وتقلل من الشعور بالجوع، ومن 

مخاطرها أنها تزيد من إحتمال اBصابة بحاالت االكتئاب الشديدة.

حمية الشاي 
أتأثيثيرر يطلق عليه شاي التخلص من السسموم، ووله 

سسلين، حيث تُسبب ا<عشاب المنقنقصة لللولوزن في للالُم ُ
لالوزوزن والجفاف، قد نشعرعر فعال بفقفقدان اBصابة باBسهال

بسرعة جراء تناول الشاي المسهل، لكنكن في اللحقحقيقة 
ما نعود إلى  هو أننا نفقد الماء من الجسم، وسرعانن
و وإسإساءاءةة و والالسسوائل، الوزن السابق بمجرد تناول الغذاء

الالقلقلبب فالف عضلضلةة استعمال شاي الحمية  قد يسبببب في إت
وا<عضاء.

ةئةئةئة الالالالنينينين ةةةة غ�غ�غ�غ�غذيذيذيذ ااا  ححمييةةة
تستند على أطعمة النباتات غيرالمطبوخة والتركيزز

طبطبطبطبطبطبطبطبخخخخخخخخ أأأ أ أووووو ن<ن<ن<ن<ن<ن<ن<ن<ن<ن<ن تتت تسخسسخسخسسخسخسخينينينينين ذذلذلككككككككك ةةةةةةئةةةةةةةئة،،،،،،،،، يني ااااااااال ااااضاررررررررررر كككككككككككككككاكه أو الللللللللللخللللخ وفو لااااال علىىىىىىىىىىىىىى
تمتتمتمتصصاصاصاصاصصصص اااا ا ععع عععلىلىلىلىلىلىلى ت تتت تسسسسسساساساساساععععععدعدعد يتيتيتيتيتي اللللال معمعمعمةةةة ااااااا ا<ط<ط<ط<ط<ط يفيفيفيفي دوددودددودودةةةةةةةةةة مململمملململململململململموووووووجوجوجوج ا اا ا هههههمهمههمهمههههمهمهمةمةمةمة الالال ا ا اBنBنBنزيزيزيزيماماماممممامامامامامامماماماتتت رددردددردرددددردددددردر يهيهيه غغغغغلغلغلغذذذاذذذذذذذذذاذاءءء ااا
ولولههذا  ءاء،، للللللللللغغذغذغذغذ يئيئيئيةةةةة ا الالالالالغذغذغذغذغّذّ ميمممةةةة اااا القلق اضاضا أي ي يهدهدهدهدهدرر لاالالالالالالالالالغغغغغغغذاء ططبطبطبخخخ أأأأأ أ أأأ أنننننننننننن اعاعاعاعتبتبتبتبارارارار علعلعلعلىىىىىىىىىىىى ّّ الالالغغغغغذغغغذغذغذاءاءاءاء،،، هههوهوهههوهوهضمضضمضمضِم

ممرضضضضض ممثمثلل ح حااالتت لعلعلعلعالجالجالجالج تيتاماميننناتاتاتاتاتات و وتجدد اللخلخلخاليالياليااااا ااااااوالفلفلفللفلف ننننBنBنBنننBنزيزيزيزيززززيمات  تتعزززز ا ههههه هذه الحلحمييميمميييميةةة يعيعيعييعيعيعيعتقد أن
ممهم م مننننن و و وا<ا<ا< يئيئية الحيويويوية،ة، غلغذاذا اا االعلعلعلعلعلعننناناصصر ا منمن تتتتت تقققققلقللل ييفييفيفي الواقع، أ أنهاا، و إإإإإالإال نانان،،،، سلسرطرط وواوواواواواواوا سلسكركريي ااااا

ل ليميمتصهاهاها ا االجلجلجسم.  ننونونونون االالدهده اساساساساعدةة تحتحتحتحتحتحتاج إلى م فلففييتيتيتيتاميينات ت نمن ا ككككلككثيثير ا ا ذلك أن

ااالشهية مثبطاتتتتتت
بابابابالجلجلجلجوعوع، ومن  مممنمن ا االشلشلشعوعوعورر اااالنتفاخ وتقللللللل تستسبب فيييي  الكثير منننننههههها مجرد مياه، ححيحيحيحيثث

لاللششششدشديديدة.ة. ائابب الاالكت إحتمتمتمتمتمالال اBصابة بحححاالاالاالاالتت لاللللشششدششدشدييدةةةمممخخخاطرهاهاهاهاا أنها تتزيد من الاالكتئاب بححححااالاالاالت اBصابة إحتمتمتمتمالال من تتزيد أنها مخاطرهاهاااا

هل وقعت ضحية 
للعناصر التالية

رشاقة



 معتقدات خاطئة 
هناك بعض ا�طعمة ا�ساسية التي نتجنبها دون داع.. لنتخلص من تلك المعتقدات التي ال أساس لها من الصحة.

 الغلوتين
منذ عام 2010، تضاعفت مبيعات 

المنتجات الخالية من الغلوتين، بالرغم 
من ان النظام الغذائي الخالي من 

الغلوتين يوصف لفئة صغيرة من سكان 
العالم، وهم المرضى الذين يعانون 

من االضطرابات الهضمية، أو حساسية 
الغلوتين. وال يساهم الغلوتين في كسب 

الوزن، لذا، فإزالته من النظام الغذائي ال تؤثر 
بشكل أو بآخر على الوزن.. فلماذا نخاف من 

الخبز؟!!

منتجات ا�لبان
البعــض ممن يقومــون بالحمية 

الغذائيــة لخفض الوزن يخشــون من 
أن الحليــب ومشــتقاته يضــر بجهودهم 

لخفــض الوزن، ولذلــك يقللون 
أويتخلــون عن تناولــه، وهذا الخطأ 

يمكــن أن يكلــف ثمنا باهظــا، فحليب 
ا<بقــار مصــدر غني بالكالســيوم ومغٍذ 

قوي للجســم. 

الدهون 
ا<غلبية تختار المنتجات القليلةوالخالية 

من الدسم في حين أن أخصائيي التغذية 
أكدوا على أهمية التخفيف من الدهون ال 

االستغناء عنها، فالجسم ال يستطيع إنتاج 

ا<حماض الدهنية ا<ساسية، ا<وميغا ٣ و٦، 
لذلك يجب أن يشتمل نظامنا الغذائي 

على الدهون ا<ساسية لتزويد الجسم 
بالوقود.

اللحوم 
مع ارتفاع نسبة النباتيين، قام الكثيرون 

بمقاطعة اللحوم، وا<صح هو تناول 
اللحوم الحمراء بمقدار 70 غراما يومًيا.

السكر
طالما أننا ال نستهلك الكثير من السكريات 

، فال داعي للذعر، وهذا ال يعني أنني أشجع 
على تناول السكريات بكميات مذهلة 

وبأشكال منوعة خالل اليوم، ولكن إذا كان 
لديك القليل من البسكويت أو كب كيك 
فال بأس من تناولها مرة واحدة خالل اليوم . 

الفطور ال يعزز خسارة الوزن 
لطالما تحدث خبراء الصحة عن فوائد تناول 

وجبة الفطور، ودورها في تعزيز الطاقة 
وعملية التمثيل الغذائي لحرق الدهون مما 

يساعد على إنقاص الوزن..
ومن المعتقدات الخاطئة أن وجبة اBفطار 
يجب أن تكون غنية بالكربوهيدرات، حتى 
يتم حرقها خالل اليوم، ال يوجد دليل على 

أن تناول الكربوهيدرات في وقت معين 

من اليوم سيؤثر على وزنك، لقد أشارت 
الدراسات السابقة إلى أن تناول وجبة كبيرة 
في الصباح من شأنه أن يكبح الشهية على 

مدار اليوم، وهو ما يساعد من يتبعون 
ِحمية غذائية في تقليل الوزن، وباختصار 

هذه الوجبة ال تساعد في تخفيف الوزن ، في 
الواقع نسبة الطاقة في الجسم هي التي 

تصنع الفرق.

ا�كل قبل النوم
وفقا لدراسة حديثة، فإن تناول الجبن 

) يساعد على  القريش ( 
تحسين الصحة العامة دون خطر زيادة 

الوزن، وتقترح الدراسة أن تناول ٣٠ غ من 
ا<غذية العالية بالبروتين قبل نصف ساعة 

من موعد النوم يساعد في تحسين الحالة 
الصحية العامة ، ويعزز نظام ا<يض ، كما 
يساعد على استشفاء العضالت وقوتها.

 حمية خالية من الكربوهيدرات؟
باختصار: الننصح بها ، تعمل الكربوهيدرات 

على منح الجسم الشعور بالشبع وتنشط 
العقل (العقل وحده يحتاج إلى 80 غراما 

من الكربوهيدرات لكي يعمل يوميا)، 
واالمتناع عن تناولها يسبب الشعور 

بالخمول وعدم التركيز، ناهيك عن 
اBمساك بسبب نقص ا<لياف..

Jamila/ May 2019



  سندس سالمة 

للحفاظ على صحة جسمك خالل شهر رمضان، قد تحتاج إلى بعض المكمالت الغذائية إلى جانب الوجبات 
الصحية، وذلك لضمان حصولك على وجبات مغذية، والحفاظ على نشاطك وحيويتك قبل وبعد ساعات 

الصيام.

صيام صحي
أفضل المكمالت الغذائية في رمضان

صحة





 ا=نزيمات الهاضمة
بعــد الصيــام طــوال اليوم، عندما 

نتنــاول وجبــة المســاء قد نواجه 
مشــاكل فــي الهضــم، لذا فمن 

ا<فضــل تنــاول أقراص اBنزيــم الهاضمة 
قبــل أو بعــد ا<كل مباشــرة للتغلــب 
علــى مختلــف المشــاكل الهضمية.

والمعادن  الفيتامينات 
بغــض النظــر عما تأكلــه قبل الصيام 

أو بعده، توفر هذه الكبســوالت دعمـــًا 
غذائيًا لمد جسمــــك بمـــا يحتـــاج إليــــه 

مــن فيتامينات  .  

البروتين
إذا كنت تخطط لالستمرار في ممارسة 

التمارين الرياضية خالل شهر رمضان، 
فتأكد من أنك تتناول البروتين بكمية 
كافية، فهو يساعد في الحفاظ على 

كتلة العضالت، ويشجع جسمك على 

استخدام الدهون كمصدر للطاقة بدًال 
من العضالت.ويعد البروتين مفيًدا 
خالل رمضان <نه يشعرك بالشبع 

لفترة أطول. 

المانوكا عسل 
يمكــن إدخــال عســل المانوكا 

بســهولة في نظامك الــــغذائي 
خــــالل شــهر رمضان، يمكنك تناول 

1-2 ملعقــة طعــام يومًيــا، وحدهــا أو 
مــع وجبــات أخــرى، مثــل إضافته مع 

الخبــز المحمــص والزبــادي والعصائر، 
فهــو مصــدر جيــد لIحـمــــاض ا<مـيـنيـــة 
والكالســيوم والحديــد والفيتامينــات 

 مثــل فيتاميــن ب. 
إذا شعـــــرت بالتـعــــب  أو المــــرض 

خــــالل شهر رمـضـــان فســـوف 
يسـاعــــدك عســل المانوكا في 

الشــفاء بســبب خصائصه المضادة 
للبكتيريــا والمعالجــة.

زيت السمك «أوميغا 3»
يعتبــر زيــت الســمك رائًعــا في نظامـــك 
الغذائــي، حتــى وإن لــم تكــن صائمًا. 

إذا كنــت تشــعر بعــدم القدرة على 
التركيــز خــالل اليــوم، فقــد ثبــت أن زيت 
الســمك يعمــل علــى تحســين وظائف 

المخ.
 إذا قررت االســتمرار في ممارســة 

الرياضــة طــوال شــهر رمضان، فإن 
زيــت الســمك يعــزز صحة القلب 

وا<وعيــة الدموية.

التمر 
التمــر عنصــر أساســي وجــد مفيد 
خــــالل اBفطــــار، فهـــو ال يحتــــوي 

فــقـــط علــى ا<ليــاف التي تعزز 
الـشعــــور بالشبع ويســـاعد علـــى 

صـــحة الجهـــــاز الهضمـــي، ولكنـــــه 
يـحتـــوي أيًضـــا عــــلى مستويــــات 

عاليــة من البوتاســيوم.

صحة



الحفاظ على ترطيب الجســم
أفضــل طريقــة هــي شــرب الماء خالل 

المســاء، حيث إن جســم الشــخص 
العــادي لديــه القــدرة على امتصاص 

8-10 أونصــات فقــط مــن المــاء لمدة 
20 دقيقــة، (هــذه الكميــة ترتفــع أو 

تنخفض حســب حجم الجســم)، وهذا 
يعنــي أنــه عندمــا تشــرب أكثر من 
10 أونصــات مــن المــاء في وقت 

واحــد، فــإن الجســم يتخلــص من الماء 
اBضافــي، لــذا من ا<فضل شــرب 

كميــات مــن الماء طوال المســاء.

 تناول الفيتامينات 
مــع ســاعات الصيــام الطويلــة، وبعد 

اBفطــار، غالبــا ال يحصل الجســم 
علــى جميــع العناصــر الغذائيــة التي 

يحتاجهــا، لــذا تكــون الفيتامينات 
 مفيدة.

 يحتــاج الجســم إلــى 13 نوعــا من 
الفيتامينــات ليعمــل بشــكل صحيــح، 

وهنــاك فيتامينــات أساســية وهــيA  و
B وC وD و E و Kو B12وفيتامينــات 

B 7المعقــدة. 
علــى ســبيل المثــال، الفيتامينات 

المضــادة لIكســدة القابلــة للذوبان 
فــي الدهــون، مثــل فيتامين (هـ)، 

الــذي يعمــل علــى إبطال مفعول 
الجــذور الضــارة فــي الجســم، كما أنه 
يحافــظ علــى بشــرة صحيــة من خالل 

حمايــة أغشــية الخاليــا والــدورة الدموية 
والقلــب وا<عصــاب وخاليا الدم 

 الحمــراء والعضالت. 
أمــا  فيتاميــن  C فهــو  يحــارب العــدوى 
ويعــزز جهــاز المناعــة، وهــو حيوي في 
تكويــن الكوالجيــن وتضميــد الجراح 

وتشــكيل هيــاكل العظام والشــعيرات 
الدموية وا<ســنان.

ويتــم الحصــول علــى معظم هذه 
الفيتامينــات مــن خــالل الطعــام، ولكن 

خــالل شــهر رمضان تقــل عدد الوجبات 
بشــكل  كبيــر لذلــك كميــة ونوعية 
طعامنــا تتغيــر خــالل شــهر الصيام. 

المتعددة الفيتامينات 
تتكــون الفيتامينــات المتعــددة 

«القائمــة علــى الغــذاء» مــن ا<طعمة 
المجففــة، وللتأكــد مــن حصولــك على 
النــوع الصحيــح مــن الفيتامينــات، انظر 

إلــى المكونــات، فــإذا كانت تحتوي 
علــى قائمــة بأســماء الفيتامينات 

ولــم تــدرج ا<طعمــة الفعليــة مثل 
الجــزر والبنجــر والبروكلــي فــي قائمة 

المكونــات، فهــي ليســت المطلوبة. 

الرياضية  التمارين 
 بصرف النظر عن المدة التي تقضيها 
في ممارسة الرياضة، الصيام من 15 
إلى 17 ساعة يومًيا لمدة 30 يوًما 

يؤثر على جسدك.
 قد ال يؤدي الصيام ليوم أو يومين 

إلى التغيير في لياقتك البدنية، ولكن 
بعد بضعة أسابيع سوف تتأثر، ولن 

يحصل جسمك على العناصر الغذائية 
التي يحتاجها للشفاء بعد ساعة من 
التدريب الصارم، وبعد االنتهاء تبحث 

العضالت عن المغذيات الكبيرة 
(الدهون والكربوهيدرات والبروتينات) 

لبناء وإصالح ألياف العضالت، لذا يجب 
االنتباه إلى غذائك. 

تحدث هذه العملية على مدار 24 
ساعة، ولهذا نجد ا<شخاص الذين 
يمارسون الرياضة بشكل مستمر،  

يتناولون الوجبات كل 3 إلى 4 ساعات 
للحفاظ على تدفق ثابت من العناصر 
الغذائية إلى العضالت لتهيئتها قبل 

التمرين. 

خطوات للتمتع بصحة جيدة

في رمضان.. 
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  إعداد- أمل كمال
يعتمد موضوع صيام الطفل خالل شهر رمضان على عدة عوامل، منها سن الطفل وحالته الصحية والنفسية، لذلك ينصح 

باستشارة طبيب ا�طفال الذي باستطاعته تحديد إمكانية صيام الطفل أم ال. 
يجب أن يتم الصيام بشكل تدريجي، فالطفل حتى سن عشر سنوات ال ينصح بأن يصوم طيلة الشهر، بل ينصح بتحديد أيام 

للصوم، أو عدد ساعات محددة خالل النهار.

صحة

صوم ا�طفال 
مراعاة السن والحالة الصحية

ما السن المناسبة لتشجيع ا�طفال 
على الصيام ؟

ليس هناك عمر محدد، وا<مر يختلف وفقًا 
للحالة الصحية لكل طفل، لكن في 
المتوسط، يمكن البدء في تشجيع 

الطفل على الصيام من سن 7 سنوات، 
مع البدء تدريجيا بفترات صيام قصيرة ال 

تتجاوز بضع ساعات في بداية النهار. 

درجات صيام ا�طفال
صيام العصافير: بمعنى بدء الطفل 

بصيام عدة ساعات في بداية النهار، 
حيث يصوم الطفل من الفجر حتى 
الظهر، ثم يتناول الطعام والشراب 

حتى العصر، ويتابع بعدها الصوم حتى 
المغرب. 

صيام درجات المئذنة: حيث يتناول الطفل 
وجبة الطعام عند كل من أذان الظهر 

والعصر ويصوم في الفترات التي بينها.

نصائح عند صيام ا�طفال
- التأخير في وجبة السحور قدر اBمكان 

لتكون قريبة من موعد أذان الفجر، ويجب 
أن تكون غنية بالبروتين كالبيض والحليب 

والجبنة واللبنة وكذلك الكربوهيدرات 
كالحبوب.

- الحرص على إمداد الطفل بالسوائل 
المتنوعة والفواكه والخضراوات في الفترة 

بين اBفطار والسحور لتعويض نقص 
السوائل والفيتامينات وا<مالح المعدنية.

- البعد قدر اBمكان عن الموالح 
والمخلالت، باBضافة إلى ا<غذية الدهنية 

والمقلية خالل السحور لتجنب الشعور 
بالعطش.

- عدم السماح للطفل بالصيام اذا لم 
يتناول وجبة السحور، <ن ذلك يتسبب 

بإجهاد الطفل وتأثر صحته بسبب تعرضه 
للجفاف أو نقص سكر الدم.

- خالل الصيام ينبغي تجنب الوقوف 
واللعب في الشمس. 

- تنظيم مواعيد النوم يضمن عدم تأثير 
الصيام على ا<داء الدراسي للطفل. 

- قومي بمكافأة طفلك على الصوم 
حتى يشعر بأهمية هذا ا<مر ويقوم بتكراره، 

كما عليِك بعدم معاقبته إذا الحظِت 
عدم قدرته على الصوم فعًلا، وال تقومي 

بمقارنته بأحد من إخوته أو أصدقائه، فكل 
طفل له قدرة على الصوم.





  إعداد- أمل كمال
تحتفل قطر بليلة القرنقعوه 

ليلة منتصف شهر رمضان، 
حيث يرتدي ا�طفال 
المالبس التقليدية، 

فالفتيات يرتدين «الثوب 
الزري»، وهو عبارة عن ثوب 

زاهي اللون، يرتدينه فوق 
المالبس، ويضعن «البخنق»، 

وهو أيضا قطعة من 
القماش تغطي رؤوسهن، 
وتزينها خيوط ذهبية على 

ا�طراف، وعادة يكون لونه 
أسود، با=ضافة إلى التقلد 

بالحلي التقليدية، أما 
ا�والد فيرتدون عادة ا�ثواب 

الجديدة، ويضعون على 
رؤوسهم «القحفية»، وهي 

عبارة عن طاقية مطرزة، وقد 
يرتدون كذلك «السديري» 

المطرز.

تراث

القرنقعوه
احتفال تراثي يُدخل البهجة على قلوب ا�طفال
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ما هو القرنقعوه؟
يُعتبــر القرقيعــان أو القرقيعانــة أو 

القرنقعــوه مــن أهم العادات الشــعبية 
الرمضانيــة فــي بلــدان الخليج، حيث 

تنتشــر هــذه العادة فــي كل من الكويت 
وقطــر وجنوب إيــران والبصرة وغيرها 

مــن ُمــدن العراق، و غيرهــا من البلدان 
اBســالمية. ويحتفــل فيــه الجميع كباراً 

وصغــاراً بمــرور نصف شــهر من الصيام 
والصــالة والعبادة، وتهدف المناســبة 

إلــى تشــجيع ا<طفال علــى الصيام من 
خــالل إعطائهــم الحلويات والهدايا.

معنى القرنقعوه
«قرنقعوه» لفظ عامي مأخوذ من قرع 

الباب، وذلك <ن ا<طفال يقومون بقرع 
أبواب البيوت في هذه المناسبة  لذلك 

ُسميت بالقرقيعان. وهناك رأي آخر يرى أن 
اللفظ مشتق من  «قرَُّة العين» فالقرة هي 

 ابتداء الشيء.

أبطال القرنقعوه
أما أبطال ليلة القرنقعوه فهم ا<طفال 
الذين يجوبون الشوارع مبتهجين بهذه 

المناسبة الرمضانية التي توارثتها 
ا<جيال، وهم يلبسون المالبس 

الجديدة، والتي قد تُخاط لهم خصيصًا 

لهذه المناسبة في قطر، ويحملون 
معهم أكياسًا يجمعون فيها الحلوى 
والمكسرات التي يحصلون عليها من 

أصحاب البيوت.
ولهذه الليلة نشيد مميز، حيث يدعو 

 nا<طفال فيه <هل البيت بأن يزيدهم ا
في هذا الشهر المبارك من رزقه ويطيل 

عمر أبنائه، فيقولون:

قرنقعوه.. قرقاعوه
عطونا اn يعطيكم.. بيت مكة 

يوديكم
يا مكة يا المعمورة.. يا أم السالسل 

والذهب يا نورة
عطونا من مال اn.. يسلم لكم عبد 

nا
عطونا دحبة ميزان.. يسلم لكم عزيزان

يا بنية يا الحبابة.. أبوج مشرع بابه
باب الكرم ما صكه.. وال حط له بوابة.



  حوار: حنان الغزواني 
يتميز منتجع فيشي سيلستين سبا رتاج سلوى، أحد الفنادق التابعة للعالمة التجارية رتاج للفنادق والضيافة بالشراكة 
مع فيشي سيلستين الفرنسية بالمزج بين مميزات المنتجعات والضيافة الفاخرة ، فهو يلبي  متطلبات الباحثين عن 

االستجمام و الراحة بعيدا عن صخب المدينة وكذلك الشركات والنزالء من رجال ا�عمال من خالل سياحة ا�عمال، حيث 
يوفر مكاًنا مثالًيا لالجتماعات والمؤتمرات فضال عن المناسبات االجتماعية وحفالت العشاء الخاصة وحفالت الزفاف 

وا=ستجمام والسياحة العالجية
 ولمعرفة المزيد  عن هذا المنتجع الصحي الفاخر  الذي يقع على طريق سلوى بالقرب من «أكوا بارك» التقينا السيد أحمد 

خورشيد المدير العام للمنتجع وإلى تفاصيل الحوار: 

منتجعات

وجهة فريدة من نوعها للعالج واالســتجمام 

منتجع فيشي سيلستين سبا رتاج سلوى..





ما الخدمات الصحية والترفيهية التي 
يقدمها منتجع فيشي سيلستين سبا 

رتاج سلوى ؟
يقع المركز الصحي والذي يعتبر 

ا<ول من نوعه في قطر داخل منتجع 
فيشي سيلستين رتاج سلوى، ويختص 
في تقديم عالجات الصحة والرفاهية، 

التغذية، العالج المائي والعالج 
الفيزيائي. يمتد المركز على مساحة 

3500 متر مربع ويضم 45 غرفة عالج، 
ومركزاً للياقة البدنية، وحوض سباحة 

عالجيا، ومحًال لبيع منتجات فيشي 
للعناية بالبشرة . ويعتبر فيشي 
سيليستين من المشاريع الفريدة 

والنوعية في الدولة من خالل تقديمه 
برامج صحية شاملة اBقامة بالمنتجع، 

تحت إدارة شركة فيشي الفرنسية 
الخبيرة في مجال طب المنتجعات 

الحرارية والطبيعية .
أما فيما يتعلق بالخدمات الترفيهية 

فالمنتجع ينفرد بتوفره على بحيرة 
اصطناعية تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، 
وشالالت، وأطول نهر اصطناعي بالدوحة 

حيث يبلغ طوله حوالي  كيلومتر 
إضافة إلى حمام سباحة خارجي كبير وآخر 

لIطفال ومناظر طبيعية جميلة وحدائق 
على مساحة 100 ألف متر مربع ، كما 

يقدم المنتجع فعاليات مختلفة لIطفال 
فى أيام العطالت ا<سبوعية منها 

ا<نشطة المختلفة حول حمام السباحة 
باBضافة إلى الرسم على الوجه وركوب 

الخيل وا<حصنة الصغيرة فضال عن سينما 
لIطفال في الهواء الطلق.

ما آليات المنتجع الستقطاب ضيوفه 
على مدار العام؟

نتعاون باستمرار مع المجلس 
الوطنى للسياحة  لتنظيم روزنامة 
الفعاليات المختلفة طوال العام 

بما في ذلك عروض الربيع والصيف 

واBجازات والعروض الخاصة المتزامنة 
مع فعاليات الدولة كاليوم الوطني 

واليوم الرياضي، كما نعمل أيضا مع 
شركائنا مثل أكوابارك على عروض 

حصرية تشمل اBقامة الكاملة بالمنتجع 
شاملة الدخول <كوا بارك. وشراكتنا 

منتجعات

السيد/  أحمد خورشيد



مع المجلس الوطنى للسياحة  تساعدنا 
في جذب أكبر عدد من الضيوف إلى 
المنتجع وهي تعتبر أحد أهم مصادر 

الدعم <عمالنا.
ونسعى إلى استقطاب الشركات 
والجاليات المختلفة لالستفادة من 

المساحات الخضراء الشاسعة وقاعة 
االجتماعات لتنظيم فعالياتهم المختلفة 
بالمنتجع. وللمنتجع ميزة إضافية تكمن 
في توفير الفيلل ذات الغرفة والغرفتين 
والثالث غرف والتي تستقطب الضيوف 

الراغبين في اBقامات الطويلة التي تصل 
حتى عام كامل. دون أن ننسى العروض 

الحصرية لyقامات القصيرة المتوفرة 
حصريا على موقع المنتجع اBلكتروني 

والتي تصل إلى نسبة خصم %20 
عن ا<سعار المتوفرة عبر مواقع الحجز أو 
عبر الهاتف. كما أن المنتجع يستقطب 

الراغبين في إقامة حفالت الزفاف خصوصا 
أنه يوفر قاعة احتفاالت كبيرة تسع لـ 700 

شخص ويمكن تقسيمها إلى قاعتين 
واحدة للرجال وأخرى للسيدات بنفس 

المكان ولكن بمداخل خاصة ، كما أن 
المنتجع لديه ميزة نوعية فيما يخص 

ا<عراس وهي حفالت ا<عراس في الهواء 
الطلق وبجوار البحيرة االصطناعية.

ما معدالت ا=شغال في منتجع 
فيشي سيلستين سبا رتاج سلوى ؟

نظــرا لطبيعــة المنتجــع وزيــادة اBقبال 
عليــه خــالل العطالت ا<ســبوعية 

واBجازات فإن نســبة اBشــغال تتراوح 
بيــن 70% و80% خــالل العطــالت 
ا<ســبوعية و100% خــالل ا<عياد 

واBجازات.

ما توقعاتكم لنســبة ا=قبال خالل 
الشهر الكريم ؟

لشــهر رمضــان مكانــة خاصــة لدينا 
كوننــا منتجعــا يســتقطب العائــالت 
ونتوقع نســبة إشــغال مرضيه، حيث 

إننــا ســنقوم بتقديــم بوفيهات 
اBفطــار والســحور الصحيــة والمميزة 

وكذلــك عروض اBقامة شــاملة 
اBفطــار والســحور باBضافــة إلى 

عــروض خاصــة بالتعــاون مع أكوا 
بــارك تشــمل تذاكــر دخول ا<كوابارك 
مع اBفطار أو الســحور بأســعار خاصة 

احتفــاال بالشــهر الكريم.

حدثنا عن أكثر العالجات التي 
تلقى إقباال كبيرا لديكم ؟ 
يتميــز المنتجــع عن غيره من 

المنشــآت الصحية بتوفير أجود 
وأحــدث أنــواع الرعاية الصحية من 

خالل عالجات فيشــي المتميزة، 
وبرامج صحية شــاملة اBقامة 

بالمنتجــع مــن ثــالث ليال إلى ثالثة 
أســابيع، من ضمنها: برنامج التحكم 
بداء الســكري (النوع الثاني)، برنامج 
عالج الســمنة، برنامج التعافي وإعادة 
التأهيل بعد الجراحة وبـرنامـــج العناية 

بالمــرأة الحامــل وبعد الوالدة.

ماذا عن سياحة رجال ا�عمال؟، وما 
موقعكم في استضافة وتنظيم 

وما  والمناسبات؟  االجتماعات 
لديكم؟ المميز 

نظــرا لموقــع المنتجــع المتميــز وقربه 
مــن المنطقــة الصناعيــة، وكون 

ا<خيــرة تضــم مجموعــة كبيــرة من 
الشــركات والمصانــع، فالمنتجــع يعد 
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المــكان المثالــي لتجمعات الشــركات 
وحفــالت وفعاليــات الموظفيــن كما 
تعــد المســاحات الخارجية الشاســعة 
ومالعــب الرياضــات المختلفــة ككرة 

القــدم والطائــرة المــكان ا<فضل 
Bقامــة الفعاليــات المتعلقــة بالتنميــة 

البشــرية والعمــل الجماعــي. وتجدر 
اBشــارة إلــى أن جميــع الغــرف لدينا 

مجهــزة الســتقبال رجــال ا<عمال 
والمســافرين مــن أجــل العمــل، فالغرف 

تحتــوي علــى مكتــب للعمــل وكل 
وســائل الراحة والهدوء.

ماذا عن حفالت ا�عراس؟ وما الذي 
يميز منتجع فيشــي  سيلستين  سبا 

رتاج سلوى في ظل المنافسة 
الشديدة من العديد من الجهات 

والفنادق الخمس نجوم ؟
المنافســة بالفعــل شــديدة فــي مجال 

ا<عــراس لكننــا نتميــز بالجــو العام 
للمنتجــع والمســاحات الخضــراء 

الشاســعة وقــد قمنــا بالفعل 
باســتضافة حفــالت زفــاف بالهواء 

الطلــق وبجــوار البحيــرة االصطناعية 

وقــد لقيــت رواجــا كبيــرا، كمــا أننا نوفر  
قاعــة حفــالت فريــدة بمســاحتها التي 

تبلــغ 1250 متــًرا مربًعــا وتتســع لـ 
700 ضيــف فــي الطابــق ا<رضــي مع 
مدخــل خــاص وغرفــة خاصة للعروس 

توفــر وتضمــن لهــا خصوصيتها.

مع اقتراب موسم ا=جازات.. هل 
هناك عروض لجذب المواطنين 

الدوحة  الذين اختاروا  والمقيمين 
لقضاء الصيف في الدولة ؟

بالطبــع توجــد عــروض حصريــة متاحة 
فقــط عبــر موقعنــا اBلكتروني، 
منهــا عــروض خاصــة بالعوائل 

وأخــرى تشــمل اBقامــة مع الوجبات 
بالمطعــم الرئيســي وتذاكــر أكوا 

 Day ضافــة إلــى عروضBبــارك، با
Use شــاملة وجبة الغداء واســتخدام 

المســبح الخارجــي والخدمات، 
باBضافــة إلــى باقــة خاصة بالعروســين 

لقضاء شــهر العســل. 

 هل هناك خطط تطوير وتجديد 
خاصــة بالمنتجع تتعلق بالبنية 
التحتية أو الخدمات أو غيرها؟ 

المنتجــع تــم افتتاحــه منــذ أقل من 
عــام ويعتبــر وجهــة جديــدة للباحثين 
عــن االســتجمام والراحــة بعيدا عن 

صخــب المدينــة، وفيمــا يخــص الخدمات 
بالطبــع التطويــر مســتمر وا<فــكار ال 

تنتهــي وســنقوم بطــرح خدمــات جديدة 
كليــا فــي القريــب العاجل ســيتم 

اBعــالن عنهــا فــي حينها.

منتجعات





بــدأ ألفريــد براســاد مهنته كشــيف في 
الهنــد بأحــد الفنــادق، وكان شــيئا غير 

مألــوف فــي الهنــد أن تتجــه لدراســة أمر 
يرتبــط بــإدارة الفنــادق، وقــد اختار هذا 
التخصــص <ن أحــد مدرســيه، والذي 

يعتبــره قــدوة لــه، قــد عمــل بهذا المجال، 
وبعــد ذلــك وجــد ا<مــر ممتعــا، بالرغم من 

صعوبتــه واضطــراره للعمل لســاعات 
 طويلــة يوميًا. 

ومنــذ صغــره كان يحــب دخــول المطبخ 
ليــرى والدتــه وهــي تعــد الطعام، ومن 

وقتهــا أخــذ قــراره بــأن يصبــح طاهيا، نظرا 
لشــغفه بالطعــام. وبــدأ عملــه الفعلي 

فــي دلهــي كشــيف قبــل أن ينهي 
دراســته، وبعدهــا بــدأ العمــل في أحد 

المطاعــم فــي الهنــد لمدة أربع ســنوات 
ممــا أكســبه الخبــرة الالزمــة لالنطالق 
فــي مجــال الطهــي، ومــن ثم انتقل 
إلــى لنــدن، وكانــت فرصــة ال تعوض 

بالنســبة لــه، كونهــا مــن أعظم المدن 
فــي العالــم ولجمعهــا ثقافــات عدة، 
وكونهــا تتوافــر فيهــا كل متطلبــات 

الطعــام، باBضافــة إلــى أن الســياح في 
لنــدن يحبــون الطعــام الهنــدي. وحقق 

مــن خــالل هــذه الخطــوة نجاحا كبيرا 
فــي مســيرته المهنيــة حيــث حصــل على 

علــى نجمــة مــن ميشــالن،تكريمًا لــه على 
تقديــم ا<فضــل فــي إعداد الوجبات. 

وتعــد نجمــة ميشــالن هــي المدخل إلى 
التميــز فــي عالــم المطاعم.

قطر محطته التالية
منذ عامين تم التواصل معه من أجل 
زيارة قطر والعمل بها، وقد أسعده هذا 

العرض كثيراً، للمكانة الكبيرة التي 
تتمتع بها قطر وسط دول العالم، 

خصوصا مع قرب استضافتها كأس 
العام 2022، وانفتاح السكان على 
ثقافات أخرى، فكانت فرصة جيدة ال 

يمكن أن يرفضها، حيث إن المطعم 
الذي قدم له العرض هو ا<ول من نوعه 

في الشرق ا<وسط، والناس في قطر 
يعشقون الطعام الهندي، لذا حرص 

الشيف ألفريد على القدوم ليوفر لهم 
النكهة الهندية ا<صيلة، والتي لن 

يجدوها في مكان آخر.

فنادق

تحت إشراف سفير ا�كل الصحي الشيف  ألفريد براساد 

«سينتارا» تفتتح مطعم دالشيني  الهندي
  حوار/ سندس سالمة 

افتتح فندق سينتارا ريزيدنس آند سويتس وست باي الدوحة مؤخرا مطعم دالشيني، والذي يقدم 
ا�كالت الهندية بطريقة جديدة ومبتكرة، وكانت مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا التايالندية قد 
أعلنت عن تدشين أول فندق لها في العاصمة القطرية، والذي يحمل اسم فندق سينتارا ريزيدنس 
آند سويتس وست باي الدوحة، حيث أشار السيد ثيوراوث تشيرايفات، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

فنادق ومنتجعات سينتارا التايالندية إلى أن اختيار الدوحة كوجهة الحتضان هذا الفندق يؤكد على 
ريادتها كمركز للنمو التجاري واالقتصادي في المنطقة، عالوة على النمو المتواصل الذي تحققه 

هذه المنطقة في مجال السفر والسياحة. 
جميلة أجرت لقاء مع الشيف ألفريد براساد حول المطعم ومهنته كشيف محترف، وإلى التفاصيل.. 



 الفن والعلم والطهي
 يســتوحي الشــيف ألفريد براســاد 
اBلهــام فــي وصفاتــه من خبراته 

الطويلــة فــي مجــال الطهي، وهو 
محــب للفــن والعلــوم أيضــًا، وعبر عن 

ذلــك فــي وصفاتــه، حيث إنــه يعتبر 
أن الطعــام نــوع مــن أنــواع العلم، 

ومــن هنــا دمــج الطبــخ مع العلم 
والفــن، وبالطبــع فــإن الشــخص يميل 
إلــى النكهــات التــي اعتــاد عليهــا منذ 

الصغر. 
وللشــيف ألفريــد فلســفته الخاصة 
فــي إعــداد الطعــام، وهي الحفاظ 

علــى التــراث وإدخال الســعادة لقلب 
مــن يتنــاول أطباقــه وتوفيــر طعام 
صحــي. فهــو يحافــظ على التراث 

القديــم فــي المأكــوالت مع حرصه 
علــى وضــع لمســاته الخاصــة. ويوفر 

مطعــم دالشــيني لــزواره فرصة 
االســتمتاع بأفضــل ا<طبــاق الصحية، 

حيــث يعتبــر الشــيف ألفريد أن ســعادة 
العمــالء هــي العنصــر ا<هــم في عالم 

الضيافــة.  وقــد أحــب الشــيف ألفريد 
ا<طبــاق اليابانيــة كونهــم شــعبا يقدر 

المكونــات، باBضافــة إلــى أن أطباقه 
كلهــا صحيــة، وتحتفــظ بالتقاليــد 

الخاصــة باليابــان، وهــذا مــا دفعه البتكار 
شــيء مختلف في مطعم دالشــيني. 

  
السر وراء الوصفات 

حرص الشيف ألفريد على تطوير ا<كالت 
الهندية مع إضافة لمسة عصرية عليها، 

وهذا <نه في بداية عمله في لندن 
تلقى بعض النقد على ا<طباق الهندية، 

وأنها مليئة بالزيت وغير صحية، وهذا 
ما جعله يتخذ اتجاها جديدا في طهي 

ا<طباق الهندية، <ن الهند بلد كان فيه 
الطعام بمثابة دواء، وهي التي سوقت 
اليوغا حول العالم، لذا فقد اختار أن يغير 

ا<فكار التقليدية عن ا<طباق الهندية، 
واتجه لطهي أطباق مليئة بالخضار 

الصحي والملون، وأيضا ا<طباق البحرية 
 الرائعة. 

وفي مطعم دالشيني ستجدون شيئا 
مختلفا، حيث الطعم الهندي والشكل 
الجيد للطبق ويمكنكم تذوق نكهات 

وأطباق جديدة، وكل ذلك ال يمكن 
إيجاده في أي مطعم هندي آخر. 

تجربة ممتعة 
 يعتبر الشيف  ألفريد نفسه سفيرا 

للهند، ودائما يتحدى نفسه في طهي 
ا<طباق، <نه يركز على النكهة الشهية 
ويقدمها بطريقة مختلفة حتى يكون 
العميل سعيدا ويشارك هذه التجربة 
الممتعة مع اKخرين. وسوف تجدون 

التندور والكباب مطهوا بطريقة 
صحية، مع إضاقة صلصة لمذاق خاص، 

والفكرة أن يتناول الناس الطعام 
الصحي مع االتجاه إلى تقليل الخبز. 

مثالية  وجهة  سينتارا 
وصــرح الشــيف ألفريــد بســعادته بافتتاح 

المطعــم فــي فنــدق ســينتارا، تلك 
العالمــة الفارقــة ذات الخبــرة فــي عالم 

الضيافــة، لــذا فهــي الوجهــة ا<فضل 
لقضــاء أوقــات مشــبعة بالجمــال، و 
االســتمتاع بأطبــاق مختلفــة وإدخال 

البهجــة للقلــوب. كمــا عبــر عن 
اســتعداده ورغبتــه الفتتــاح أفرع أخرى 

في قطر. وفي النهاية شــكر الشــيف 
ســينتارا علــى اختيارهــم لــه، ووعد بأن 

تكــون لــه بصمتــه الخاصة.  
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  إعداد: أمل كمال 
”ليس هناك حدود للعقل يقف عندها سوى تلك التي اقتنعنا 

بوجودها“ نابليون هيل.
 و�ن نجاحك وسعادتك من صنعك أنت، اخترنا لك 5 كتب 

تلهمك النجاح في حياتك العملية والشخصية.

Rise and Grind
تأليف: دايموند جون

انتقل جون من العمل في مطعم Red Lobster إلى 
ريادة ا<عمال حيث بدأ مشروع أطلق عليه FUBU، وهو خط 

مالبس أصبح يكسب مليارات الدوالرات من اBيرادات السنوية. 
ويصف هذا الكتاب كيف استخدم جون المثابرة وأخالقيات 

العمل القويمة للوصول إلى قمة نجاحه. 

Give and Take
تأليف: آدم جرانت

النجاح في الماضي كان 
يركز إلى حد كبير على 
الموهبة والعمل الجاد 
والشغف والحظ، إال أنه 

اليوم يتعلق بكيفية تفاعلك 
مع اKخرين. يشرح كتاب 

النجاح هذا الفرق بين أنواع 
الشخصيات الموجودة في 

مكان العمل والتي لها تأثير 
كبير على نجاح الفرد.

Friend & Foe
تأليف: آدم جالينسكي

ما الذي يتطلبه النجاح؟ لقد أثار هذا السؤال نقاًشا 
طويًلا. جادل البعض بأن البشر يتمتعون بقدرة تنافسية 

أساسية، وأن السعي لتحقيق المصلحة الذاتية هو 
أفضل وسيلة للمضي قدمًا، بينما يدعي آخرون أن 

البشر يولدون للتعاون وأننا أكثر نجاًحا عندما نتعاون مع 
اKخرين.

Big Potential
تاليف: شاون أكور

يوضح هذا الكتاب أن النجاح ال يتعلق دائًما 
بالمنافسة. ويُظهر للقراء المعنى الواسع 

لyمكانات البشرية، خاصة عند تطبيقها على 
سمات مثل الذكاء واBبداع والقيادة من 

خالل  خمس استراتيجيات يمكنك استخدامها 
Bضافة السعادة والمعنى لحياتك، مع رؤية 

النجاح كهدف طويل ا<جل.

كتب 
كتب5تلهمك النجاح

Think and Grow Rich
المؤلف: نابليون هيل

مستوحى من أسطورة ا<عمال أندرو 
كارنيجي، الذي قضى 20 عاًما من 

حياته في تدريس أكثر الناجحين في 
التاريخ. وجاء هذا الكتاب تتويجا <بحاثه 

المتعمقة، كما اختصر ثروة المعرفة التي 
جمعها في 13 مبدأ للحياة الناجحة.





حصريًا بـ «الماجد للمجوهرات»

Lange  تعرض 1Tourbillon Perpetual Calendar تكريمًا لذكراها السنوية
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مع عرض أول مجموعة من 
الحقبة الجديدة في أكتوبر 1994، 

لساعة  المبتكر  التصميم  تلقى 
LANGE 1 الكثير من االهتمام، 
كما هو الحال في لوحـة تحكم 

أصيلة، فقد أكد الترتيب غير 
المتناسق للعروض في المساحة 

المدمجة لمينا الساعة على 
نـظراً  الفـوري  تمييــزه  إمكانية 

المعتاد. غير  لتكوينه 
يتميز المينا فضي اللون Bصدار  

”25TH Anniversary“ بدرجات 
لونية دقيقة من اللون ا<زرق حيث 

تتراوح الدرجات اللونية من العقارب 
الفوالذية المزرقة حراريًا إلى جميع 

النقوش، بما في ذلك أرقام التاريخ 
كبير الحجم وحزام مصنوع من جلد 

التمساح.
ويكشف نقش دقيق فقط في 
موضع الساعة12  عن وظيفة 

أخرى، وذلك <ن التوربيون المؤلف 
من 69 جزءا مع آلية إيقاف الثواني 
الحاصلة على براءة اختراع سيكون 
مرئيًا فقط من جانب الحركة هناك، 
يدور في قفص مخرّم حول محوره 

مرة واحدة بالدقيقة Bزالة تأثير 
الجاذبية على ميزان مضبوط بكامة 

اتزان مسّجل في النغيه، تجعل 
آلية إيقاف الثواني من الممكن 

إيقاف قفص التوربيون على الفور 
بواسطة الميزان في أي وقت عن 

طريق سحب التاج بحيث يمكن 
ضبط الساعة بدقة ثانية واحدة.

  تدمج ساعة 
LANGE 1 TOURBILLON

PERPETUAL CALENDAR
بطريقة أنيقة ورائعة تقويم 
دائم وتوربيون في التصميم 

الفريد من نوعه لساعة 
LANGE، تكريمًا لذكراها 

السنوية، حيث تقدم آيه 
النغيه آند صونه، النموذج 

ا�كثر تعقيداً لعائلة الساعات 
هذه في إصدار محدود من 
الذهب ا�بيض يضم 25 

ساعة بعقارب من الفوالذ 
ا�زرق (المعالج حراريًا).
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«21 هاي ستريت»  تفتح أبوابها في قلب قرية كتارا الثقافية

  تّم افتتاح «21 هاي ستريت»، وجهة التسوق ا�مثل في الهواء الطلق، وتعتبر هذه خطوة كبيرة في تعزيز ريادة قطر كوجهة 
إقليمية رئيسية لتجارة التجزئة. وتتولى مجموعة علي بن علي القابضة، واحدة من أكبر المؤسسات التجارية الموثوقة في قطر، 

مهمة تشغيل مشروع «21 هاي ستريت»، والذي يُعتبر مركزاً للفخامة والرقي، ومكانًا تلتقي وتتكامل فيه تجارة التجزئة مع 
الثقافة والفنون. يتخذ «21 هاي ستريت» موقعًا استراتيجيًا في قلب «قرية كتارا الثقافية» بالدوحة، وهو مصمم ليكون مشروعًا 

متعدد ا�بعاد يرمي للتأكيد على االلتزام بالتطور السياحي والتجاري الذي تشهده قطر.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 
40 ألف متر مربع، ويضم عدداً من 

المميزات ا<ولى من نوعها في قطر، 
وسيفتح أبوابه أمام الزوار على مدار 

ا<سبوع وحتى منتصف الليل.
وتحتضن الوجهة عالمات تجارية 

عالمية مرموقة في مجاالت ا<زياء 
والساعات والمجوهرات، بما فيها متجر 

«غاليري الفاييت» الفرنسي الشهير، 
الذي يُعتبر وجهة ا<حالم لعشاق 

ا<زياء. كما سيضم كذلك عدداً من 
سالسل المطاعم والمقاهي العالمية 

التي سترضي كافة ا<ذواق 
على اختالفها.

وعالوة على ذلك، 
يضم «21 هاي 

ستريت» سبا 
وصالونا، 

ومحالت بيع المأكوالت للذواقة، 
وردهة تضّم مجموعة من المطاعم، 

وتراسات ومكاتب مدهشة، بحيث 
تُسهم هذه المزايا بمجموعها في 

توفير تجربة مميزة للغاية.
كما يتخطى «21 هاي ستريت» حدود 

التسوق، إذ من المقرر افتتاح فندق 
فاخر ضمن مرافقه في وقت قريب.

وستقدم وجهة التسوق المميزة «21 
هاي ستريت» لزوارها في قطر بيئة 

مبردة ومريحة في الهواء الطلق، 
بحيث تتيح لهم إمكانية التسوق 
وتناول الطعام واالستمتاع 

بأنشطتهم المفّضلة على 
مدار العام.

كما يتمتع «21 
هاي ستريت» 
بهوية 

معمارية مثيرة لالهتمام تجسد مزيجًا 
بين الطراز ا<وروبي الكالسيكي واBرث 
التقليدي المحلي، ليتناغم مع جمالية 

«كتارا» التي  تجمع مفردات العمارة 
الكالسيكية والتراث التقليدي بأسلوب 

معاصر يتماشى مع يومنا الحالي.
القابضة  علي  بن  علي  لعبت  وقد 
على  قطر  وتقدم  تطور  في  رائداً  دوراً 
خالل  من  الماضية  القليلة  ا<عوام  مرّ 
االستثنائية  المشاريع  من  العديد 

والمتميزة.
اليوم  القابضة  علي  بن  علي  وتعد 
والبيع  التوزيع  شركات  أكبر  من  واحدة 
بالتجزئة في قطر، وهي تتمتع بحضور 
قوي وفعال في منطقة الخليج العربي.

Jamila/ May 2019
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 Forever تعّبر مجموعة ساعات
Fendi عن ا<ناقة الخالدة، حيث 

سوارها المميز، الذي يعّد العنصر ا<برز 
في الساعة، بطابعها ا<نثوي الواضح 

فضًال عن هويتها المميزة، تأتي 
ساعة Forever Fendi كتحية لتراث 
فندي العريق، بفضل الشعار ا<يقوني 

المتشابك FF الذي يشّكل روابط أجزاء 
السوار. ويتألق هذا السوار بالتباين 

ا<نيق في التشطيبات وا<لوان، ليبرز 
 متميزاً عّما سواه من التصاميم ا<خرى.

وفي الوقت نفسه، فإن المنحنيات 
 Forever  طار ساعاتB المستديرة

Fendi، التي يثريها تاج أبيض مرّصع 
بالماس، تلتقط الجاذبية والتألق 

ا<نثوي. ويتجّلى الرقّي الرفيع بأبهى 
حاالته من خالل مينا الساعة الذي تعزّزه 

أم الآللئ بألوان الطيف، والحجارة 
الحقيقية، أو الطالء المصقول الذي 

 يلتقط الضوء.
ومن خالل تدفقها االنسيابي حول 
 Forever معصم اليد، تعّبر ساعة

Fendi عن مقدار الحّب الذي تكّنه الدار 
للمواد عاليه، والتزامها بمواكبة أحدث 

صيحات ا<ناقة والموضة.
ومن جهته أوضح السيد حكم 

القواسمي، مدير عام باري غاليري، 
أن العالمة تحظى بإقبال كبير في 

السوق القطري، وأضاف: من المرتقب 
 Forever Fendiأت تلقى مجموعة
إقباال كبيرا وسط عاشقات الساعات 
المجوهرة، حيث تعكس المجموعة 

الجديدة ا<ناقة الخالدة التي تتمّيز بها 
الدار. 

وأضاف أن الدار تقدم خدمة التصميم 
حسب الطلب في نموذج مصنوع 

من الذهب وبتفاصيل مبتكرة. كما 
أشار إلى أن الدار سوف تقوم مستقبال 
بطرح موديل بإطار أكبر من مجموعة 

Forever Fendi باBضافة إلى 
التشكيلة الرجالية.

وفي الختام أكد القواسمي أن باري 
غاليري حريصة على أن تستقطب كل 
منتج جديد إلى الدوحة قبل طرحه في 

أسواق أوروبا أو العواصم الدولية ا<خرى 
المهتمة بمواصفات الموضة العالمية، 

متمنيا لعمالء الشركة في السوق 
المحلية االستمتاع بمعايير الجودة التي 

تتمتع بها منتجات الشركة.

  اختارت العالمة ا=يطالية الشهيرة «فندي»، باري غاليري كأول وجهة في قطر =سدال  الستار عن مجموعتها الجديدة من 
ساعاتForever Fendi“ ”، وقد تم ذلك من خالل احتفالية مميزة في باري غاليري حياة بالزا، بحضور السيد حكم القواسمي، 
مدير عام باري غاليري، والسيد Michele Buonpane مدير مبيعات فندي، وعدد من عمالء باري غاليري، ولفيف من ا=عالميين 

والشخصيات المهمة. 
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فيفتي ون إيست يقّدم أحدث إصدارات تودور
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  استضاف فيفتي ون إيست، متجر 
قطر المفضل، وتودور للمرة ا�ولى 

في قطر، عرضًا خاصًا �حدث ساعات 
تودور التي تم الكشف عنها مؤخرًا 

في المعرض العالمي للساعات بازل 
 وورلد 2019. 

وشهد الحدث مشاركة واسعة من 
عشاق الساعات وهواة جمع الساعات 

الراقية حيث حظوا بفرصة نادرة 
لالطالع على 12 طرازاً جديداً من 

العالمة التجارية السويسرية العالمية، 
وقد اختارت تودور السوق القطرية 

=طالق هذه الساعات الجديدة نظرًا 
لمساهمة فيفتي ون إيست في 

النمو االستثنائي والنجاح الباهر 
للعالمة في دولة قطر. 

مجموعة 2019
وقد أقيم العرض الخاص في مطعم 

STK في فندق الريتز- كارلتون، الدوحة 
بحضور سعادة السيد إدغار دويريغ، سفير 
سويسرا لدى دولة قطر، وسعادة السيد 
كارلوس هيرنانديز، سفير ا<رجنتين لدى 

دولة قطر، وأعضاء النادي القطري لهواة 
الساعات، وعدد من كبار الشخصيات 
وممثلي وسائل اBعالم. وقد حظي 

الحضور بفرصة االطالع للمرة ا<ولى في 
العالم على مجموعة فائقة الجمال من 

ساعات تودور الجديدة والمميزة. 
وقد كانت عالمة الساعات السويسرية 

الراقية محط ا<نظار إثر الكشف عن طراز 
بالك باي P01 المستوحى من التصميم 

ا<ول لساعة الغوص ا<سطورية التي 
ُقّدمت في الستينيات من القرن الماضي 

خالل مشاركتها المميزة في بازل وورلد 

2019 في سويسرا. كما عرضت تودور 
مجموعة 2019 الكاملة من ضمنها 

بالك باي برونز وبالك باي كرونو إس آند 
جي المصنوعة من الفوالذ والذهب 

باBضافة إلى تشكيلة من ساعات تودور 
الكالسيكية القديمة التي تم إحضارها 

من متحف العالمة في جنيف، والتي 
توثق تاريخ إنتاج ساعات تودور منذ العام 

1926 وحتى اليوم.

تجربة استثنائية
وبهذه المناسبة، صرّح السيد بدر 

الدرويش، رئيس مجلس اBدارة والمدير 
التنفيذي لفيفتي ون إيست: ”نحن 

نفتخر باالحتفال مرة أخرى بإنجاز جديد 
مع تودور حيث نقدم مجموعة الساعات 

الراقية الجديدة مباشرة بعد الكشف 
عنها في معرض بازل وورلد 2019 
العالمي. هذا ونفتخر أيضًا بالعالقة 
المتينة والراسخة التي تجمع فيفتي 
ون إيست وتودور. ونحن جّد سعداء 

بأن يكون فيفتي ون إيست أول 
متجر في الشرق ا<وسط يعرض هذه 

الساعات الفاخرة لعمالئنا المتميزين. 
وهذا العرض إنما يعزز التزامنا على مدار 
70 عامًا بتزويد السوق القطري بتجربة 
استثنائية ومنتجات تجمع بين الفخامة 

وا<داء الفريد.“

Jamila/ May 2019



  أقامت «فاشونيستا إيفنت» 
فعاليات «فاشونيستا فاشون 

بوتيك» بالحي الثقافي، وهو بازار 
متنوع قدم كل ما تحتاجه العائالت، 
سواء كانت المستلزمات الرمضانية 

أو العامة أو حتى فيما يتعلق 
بتجهيزات العيد والتي شملت أحدث 

صيحات الموضة وا�ناقة والجمال 
والديكور والتحف الفنية با=ضافة 

إلى قسم خاص بالتوابل. 

وقد اختتم بازار «فاشونيستا بوتيك»، 
وسط حضور جماهيري كبير، حيث نجح 
البازار، الذي أتاح الفرصة لزواره للتسوق 
واالطالع على الجديد في مجال ا<زياء 
واBكسسوارات والعطورات والمكياج، 

في استقطاب عدد كبير من الزوار 
فاق التوقعات، وأقيم البازار بمشاركة 
مجموعة كبيرة من العارضين وعدد 

من ا<سماء البارزة في عالم الموضة 
والجمال العالمية وأيضًا من دول الخليج 

من الكويت واليمن مما أتاح خيارات 
متنوعة أمام الجمهور.

وتخلل البازار فعاليات وحصص إتيكيت 
لIطفال، كما قدمت خبيرة المكياج 

إسراء ورشًا تدريبية لتطبيق المكياج كما 
كشفت عن أحدث صيحات المكياج 

لربيع – صيف 2019 ، فضًلاعن توفير 
البازار لخيارات متنوعة من ا<طعمة 

والمشروبات من خالل المطاعم 
والمقاهي المشاركة.

وبهذه المناسبة صرح السيد أحمد سعيد 
الشريك اBداري بشركة فاشونيستا 

إيفنت: «سعدنا كثيراً باBقبال الجماهيري 
الذي شهده فاشونيستا بوتيك، ونتمنى 

أن نكون قد استطعنا تلبية احتياجات 
ا<سر التي زارت البازار».

من جهته أكد السيد كريم كرمه 
شريك إداري في شركة فاشونيستا 

إيفنت على أن الشركة أعدت أفضل 
الوسائل التسويقية للترويج لبازار 

فاشونيستا بوتيك، ا<مر الذي لمسناه 
في عدد الزوار الذين زاروا الحي الثقافي 
خصيصًا لالطالع على كل ماهو جديد 

في عالم الموضة والجمال، ولشراء 
احتياجاتهم للشهر الكريم. وأضاف: 

نأمل أن نكون قد ساهمنا في اكتشاف 
بعض المواهب القطرية في الصناعات 

الصغيرة والتأكيد على أنها بالفعل 
تستحق أن تكون رقما صعبا في عالم 

ا<عمال.

«فاشونيستا بوتيك».. نجاح كبير وحضور جماهيري فاق التوقعات
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تمتع بدخول غير محدود بسعر رائع
أطلق العنان لنفسك مع ”باونس“ في رمضان

  أعلنت باونس الشرق 
للترامبولين  ساحة  أكبر  ا�وسط، 

عن  المنطقة،  في  والترفيه 
شهر  بمناسبة  مذهلة  صفقة 

يمكنك  حيث  الكريم،  رمضان 
الدخول والتمتع في باونس 

أيام الشهر الفضيل  خالل 
رمضان»  «تذكرة  باستخدام 

250 رياال قطريا تدفع  مقابل 
لمرة واحدة فقط.

توافرت «تذكرة رمضان» لفترة 
محدودة يوم 25 أبريل، ويمكن 

استخدام هذه التذكرة في 
الدخول إلى باونس في قطر 

طيلة أيام شهر رمضان الكريم..
تمتع بالقفز والطيران  والكثير 

يوم من أيام الشهر الفضيل.من التسلية في باونس كل 
سواء كنت تحب الطيران أو 

القفز بحرية، يرحب باونس 
بجميع ضيوفه من مختلف 

ا<عمار، حيث يمكنكم 
إطالق العنان <نفسكم 

على الترامبولين، وتحدي 
ا<صدقاء في مالعب دودج بالـ 
”Dodgeball“، وحتى لعب 

كرة السلة وتسجيل الدنك على 
طريقة المحترفين في منطقة 
السالم دنك، والتمتع بممارسة 

ا<لعاب الهوائية في منطقة بيغ 
باج. وال تنسوا أهمية الحفاظ 
على الصحة واللياقة البدنية 
بشكل دائم، إذ يعتبر باونس 

أفضل مكان لقضاء أمتع 
ا<وقات.

وتقدم لك باونس المزيد 
من الوقت للتمتع بفعاليات 
الترامبولين مع مواعيد عمل 

جديدة في فرع الطوار مول خالل 
شهر رمضان الكريم.

يوميًا من 12:00 ظهراً إلى 
12:00 منتصف الليل.

Jamila/ May 2019



أوتو كالس للسيارات 
MG 6  تحصد جائزة «أفضل سيدان بسعر تفضيلي» عن سيارة
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  تسلمت شركة أوتو كالس 
للسيارات، الوكيل المعتمد للعالمة 
التجارية «إم جي» في قطر،  جائزة 

«أفضل سيدان بسعر تفضيلي» عن 
سيارة MG6 من جوائز «سيارة العام 

في قطر» 2019 والتي نظمتها 
ماكينا الشرق ا�وسط. وقد أعلن عن 

فوز السيارة في حفل جوائز خاص 
أقيم في فندق موندريان بالدوحة 

بمشاركة واسعة من مختلف 
العالمات التجارية بدولة قطر.و قد 

تم إختيار سيارة MG6 للفوز بالجائزة 
باعتبارها اكثر سيارة تتضمن تقنيات 

عالية من التكنولوجيا والرفاهية 
وتمتاز بتصميم منفرد مما يجعلها 
ا�فضل في فئتها بفضل سعرها 

التفضيلي.

وقال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل 
ثاني مدير العمليات بقطاع السيارات في 

مجموعة شركات ناصر بن خالد: « تواصل 
شركة أوتو كالس للسيارات نجاحاتها في 

 MG السوق القطري ، ومنذ إعادة طرح
في قطر من خالل شركتنا، استطعنا إعادة 

الثقة بالعالمة التجارية وإثبات حضورها 
كواحدة من الخيارات المفضلة. ومن 

خالل الشراكة المتينة مع MG، سنعمل 
معًا لتقديم أفضل المركبات في السوق 

القطري وتلبية متطلبات العمالء من ا<فراد 
والشركات على حد سواء».

و بدوره صرّح السيد هشام الصحن، المدير 
العام لشركة أوتو كالس للسيارات، 

والوكيل العام المعتمد لـ ‘إم جي موتور’ 

في قطر: «يسرنا الحصول على هذه 
 MG6 الجائزة التي تأتي تقديراً لسيارة
وشخصيتها المميزة. فهي تعتبر الخيار 
ا<فضل للسائقين الباحثين عن مركبة 

تلبي تطلعاتهم الخاصة من حيث 
التصميم والتكنولوجيا والكفاءة والسعر 
ا<فضل. وفي هذه المناسبة نشكر جميع 

القائمين على هذه الجوائز ونرحب بعمالئنا 
القيمين في صالة عرضنا لتجربة هذه 

السيارة واالستمتاع بمقوماتها العديدة».
ومن ناحية أخرى، قال كريم منير، مدير 

التسويق بشركة أوتو كالس للسيارات: 
«اكتسبت سيارة MG6 ثقة العمالء 
وعززت تقديرهم لعالمة MG التجارية 
كنتيجة مثمرة لخطط التسويق التي 

تتبعها شركة SAIC Motors الشرق 
ا<وسط. وستساهم هذه الجائزة في 

ترسيخ مكانة سيارة MG6 الرائدة في 
السوق القطري.

أداء قوي
وقد تم تجهيز MG 6 بمحرّك سعة 1.5 

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

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

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

وعزمًا أقصى يبلغ 250 نيوتن-متر.





إصدار محدود من 12 قطعة 
 Selleria يتميز تصميم الساعة

Man بأنه جريء ولكنه هندسي، 
كما يتميز ظهر الساعة بأنه مصنوع 

من الكريستال الياقوتي، وتتناغم 
آلية الحركة السويسرية بشكل تام 

مع جسم الساعة المصنوع من 
اBستانلس ستيل، مما يمنحها مظهراً 

صارمًا ورجاليًا مميزاً، وبفضل نظام 
سوارها القابل للتبديل، والحاصل 

على براءة اختراع والمطور من قبل  
شركة  Fendi Timepieces، تمثل 

Selleria Man لمرتديها مصدر 
إلهام للمناسبات، وتقدم الساعة 
ثالثة سوارات قابلة للتبديل، وهي 
تجسد الذوق الرفيع للدار الرومانية، 

 FENDI Cuoio السوار الجلدي
Romano ، باللون العنابي لالحتفال 

باللون الرمزي لعلم دولة قطر،  
 FENDIالسوار الجلدي الكال سيكي

Cuoio Romano ، باللون ا<سود 
للمظهر الشبابي، والسوار الجلدي 
المصنوع من جلد العجول باللون 
ا<سود المزين بتشطيبات قماشية 

وخياطة عنابية اللون والحواف 

Bضفاء لمسة رياضية. 
ا<رقام الرومانية ذات اللون العنابي على 

الميناء مع العقارب المزدانة بأطراف 
مضيئة بيضاء، بمثابة محاكاة لIنماط 

البيضاء المسننة على العلم. إشارة إلى 

العلم الوطني لدولة قطر، يدمج اBصدار 
القطري لساعة Selleria Man بين 

التصميم اBبداعي والخامات الراقية في 
لوحة فنية فريدة. 

المواصفات الفنية 
- علبة الساعة - 42 مم - استانلس 

ستيل أسود اللون 
- ظهر علبة الساعة دوار للتغيير 

للسوار السهل 
- ظهر الساعة مصنوع من 

الياقوتي الكريستال 
- الميناء: سوداء اللون مزودة بأرقام 

رومانية ومؤشرات مضيئة باللون 
العنابي

- نافذة التاريخ عند موضع الساعة 4 
- العقارب: سوداء بأطراف مضيئة، 

وبيضاء على عقارب الدقائق والساعات 
والثواني

- السوار: يتم توريد الساعة مع ثالثة 
سوارات يمكن تبديلها

- آلية الحركة: آلية حركة سويسرية 
(الساعات – الدقائق – الثواني – التاريخ)
- مع مخزون طاقة يبلغ 38 ساعة. 

مقاومة الماء: 50 مترا (165 قدما / 
5 وحدة ضغط جوي)

بالتعاون مع فندي
Selleria Man الصالون ا�زرق يكشف عن ا=صدار القطري الجديد للساعة
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  في حفل مميز داخل «الصالون ا�زرق»، وبحضور كٍل من السيد أشرف أبو عيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «أبو عيسى 
 Michele Buonpane القابضة»، والسيد نبيل أبو عيسى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «أبو عيسى القابضة»، والسيد
مدير المبيعات ا=قليمي بأميركا وأوروبا والشرق االوسط، والسيدة Jacqueline Jud مديرة االتصاالت بدار  Fendi، ولفيف 

من الصحفيين وا=عالميين، ومحبي الساعات تم الكشف عن ا=صدار القطري الجديد للساعة Selleria Man، حيث استمتع 
الحضور بالتعرف على مواصفات هذا ا=صدار القطري الجديد والحصري لدى الصالون ا�زرق.
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مركز «بورشه الدوحة» يرحب بسيارة َمكان الجديدة

يُذكر أن السيارة الرياضية المدمجة 
متعددة االستعماالت من بورشه شهدت 

الكثير من التحسينات فيما يتعلق 
بديناميكية القيادة والراحة، ويتوفر منها 

إصداران بمحركين مختلفين جاهزَين 
لyطالق، َمكان وَمكان إس ذات ا<داء 

ا<قوى.
وفي معرض تعليقه على وصول الطراز 

الجديد، صرّح سلمان جاسم الدرويش، 
رئيس مجلس اBدارة والرئيس التنفيذي 
في مركز بورشه قائًال: «لطالما كانت 

َمكان واحدة من الفئات ا<كثر نجاحًا لدينا 
في السوق، ومع إطالق الجيل الجديد 
الذي يضم مزيداً من السمات المميزة 

لبورشه، مثل ا<داء الفائق والراحة الكبيرة، 
فأنا على ثقة تامة بأن قصة النجاح هذه 

ستتواصل <عوام وأعوام، وأنا أرى أن 
سيارة َمكان هي ا<كثر تألقًا في السوق 

ضمن فئة السيارات الرياضية المدمجة 
 متعددة االستعماالت. 

وتوفر المجموعة الجديدة توازنًا مثاليًا بين 
إثارة العواطف وأداء الوظائف، وإنه لمن 
دواعي سروري البالغ أن أرحب بقدوم أول 

هذه الطرازات إلى سوقنا».

مواصفات قياسية
يبدأ الطراز ا<ساسي من سيارة َمكان 

بمحرك رباعي ا<سطوانات سعة 2 لتر، 

معزز بالشحن التوربيني، ويولِّد استطاعة 
تبلغ 252 حصانًا بعزم يصل إلى 

370 نيوتن/ متر. يتسارع هذا المحرك 
من وضعية السكون إلى سرعة 100 
كيلومتر في الساعة في غضون 6.5 

ثانية (في حال طلبها مع مجموعة 
سبورت كرونو االختيارية)، وتبلغ سرعته 
 القصوى 227 كيلومتراً في الساعة. 

 V6 أما سيارة َمكان إس فمجهزة بمحرك
الجديد. ويولِّد المحرك الجديد المزود 
بتقنيات متطورة ومبتكرة قوة تبلغ 

354 حصانًا (بزيادة قدرها 14 حصانًا عن 
الطراز السابق)، وعزم يبلغ 480 نيوتن/ 

متر. وتتجلى هذه اBمكانات الكبيرة في 
تسارع المحرك من السكون إلى سرعة 

100 كيلومتر في الساعة خالل 5.1 
ثانية فقط عند الحصول على مجموعة 

سبورت كرونو االختيارية، وتبلغ سرعته 
القصوى 254 كيلومترا في الساعة.

وتظل ديناميكية القيادة لسيارة َمكان 
من مميزاتها الرئيسية. فالهيكل القاعدي 

ل يعمل على زيادة متعة القيادة  الُمعدَّ
والثبات ومستوى الراحة بفضل اBطارات 

مختلفة ا<حجام المطورة، والمكابح 
نة ونظام بورشه الذكي رباعي  الُمحسَّ

الدفع للتحكم بالسحب، تتوفر سيارة 
بورشه بطرازيها َمكان وَمكان إس اKن 

في مركز بورشه الدوحة. 

   بعدما شهدت تطويرها 
بالكامل، تتوفر اليوم سيارة َمكان 

في قطر، وهي واحدة من السيارات 
ا�كثر شهرة التي تحمل اسم 

 بورشه. 
وقد ُكشف النقاب عن الجيل ا�خير 

أمام الضيوف في فّعالية خاصة 
نظمها مركز بورشه الدوحة، شركة 

البُراق للسيارات، في المعرض 
الكائن في مدينا سنترال، اللؤلؤة- 
قطر، مسلطًا الضوء على مؤهالت 

ا�داء الفائق الذي يؤكد مركز هذا 
الطراز باعتباره السيارة الرياضية 

قلبًا وقالبًا في فئتها. 

Jamila/ May 2019



G
al

er
ie

s L
af

ay
et

te غاليري ال فاييت الدوحة 
تستضيف المعرض الفني للفنانة المحلّية شوق المانع

  انسجاًما مع روح غاليري الفاييت، 
وسعًيا منها إلى إدخال الفن في فضاء 

التجزئة، تستضيف غاليري ال فاييت 
الدوحة معرًضا فنيّا لفنانة الفنون 

البصرية المحلّية شوق المانع. يعقد 
المعرض في الطابق ا�رضي من 

غاليري ال فاييت الدوحة في الفترة من 
15 أبريل إلى 15 يونيو 2019، ويرّكز 

على التصوير الزيتي في الشهر ا�ول، 
وعلى الرسم في الشهر الثاني.  ويعّد 

معرض الفنانة شوق المانع المعرض 
ا�ول ضمن العديد من الفعاليات 

الفنية والثقافية المقرّر عقدها في 
غاليري ال فاييت الدوحة على مدار 

العام. 

الجدير  بالذكر أن قسم المتاجر الفرنسية 
ا<يقوني جعل من أولوياته تشجيع 

المواهب المحّلية، سواء في مجال ا<زياء أو 
الفنون، ويعّد اختيار الفنانة القطرية شوق 

المانع اختيارًا بديهًيا للتعاون Bقامة أول 
معرض فنّي في غاليري ال فاييت الدوحة.

وفي سياق حديثها عن فّنها قالت الفنانة 
شوق المانع: « المعرض يتيح لي الفرصة  

لعرض أعمالي الفنية في غاليري ال فاييت 

فرصة عظيمة، حيث أستطيع الوصول إلى 
المزيد من الناس والتعبير عن فنّي.. أتعّمد 

دائما في أعمالي أن تكون تلك ا<عمال 
شخصية، ومتاحة للمشاهدين لكي 
يفسرها كل منهم تفسيره الخاص».
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l شيراتون جراند الدوحة يعين بالل القادري مديرًا عامًا
أعلن فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة عن تعيين السيد 

بالل القادري مديراً عامًا جديداً للفندق. وسيتولى القادري من 
خالل منصبه الجديد مسؤولية تعزيز مكانة الفندق المميزة 

ودفع مسيرة نموه في ا�سواق ا=قليمية والدولية.
ويتمتع القادري بخبرة تمتد �كثر من 20 عامًا في مجال 

الضيافة الفاخرة ويتمتع برؤية عميقة حول توجهات السوق 
السائدة والتي تمكن فندق ومنتجع شيراتون جراند من تحديد 
الفرص الجديدة وتوسيع انتشار عالمته التجارية وضمان توفير 

تجارب مميزة للضيوف. 
وفي هذا اBطار قال السيد القادري :«إن فندق ومنتجع شيراتون 

جراند الدوحة معلم مميز وأيقونة تضيف فخراً لمدينتنا وقد 
أعاد تعريف معايير االمتياز في قطاع الضيافة باعتباره جزء من 

تاريخ وطننا الغني، كان وال يزال الوجهة المفضلة التي يتطلع 
الضيوف لقضاء إقامتهم فيها. ويسرني االنضمام إلى أسرة 

الفندق الرائعة وسينصب تركيزي على تعزيز مكانة وحضور 
العالمة التجارية لفندقنا ومواصلة تقديم أعلى مستويات 

الخدمة للعمالء والضيوف».
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اكسسوارات الشعر  للعروس من بوكيه

  اجعلي ليلة  العمر ذكرى  ال تنسى، 
وإطاللتك تتهامس حولها صديقاتك، مع 
اكسسوارات الشعر من بوكيه، و�ن ليلة 

زفافك ال تتكرر، اجعلي من تسريحة شعرك 
المزينة باكسسوارت تمزج بين   الفخامة، 

الرقي والبساطة، أسطورة جمالية تُحَفر في 
أذهان الحضور.

مع اكسسوارات بوكيه للشعر، كوني كالملكة 
المتوجة يوم زفافك، أو أميرة مدللة من أميرات 
تلك الشخصيات الخيالية، فتلك القطع البراقة 

تناسب كافة تسريحات الشعر، فسواء اخترِت أن 
يكون شعرك منسدًال أو مرفوعًا فسوف تلفتين 

ا�نظار، وتشعرين منذ اللحظات ا�ولى أنك 
نجمة على السجادة الحمراء، يتمنى الجميع 

التقاط الصور معها لتخليد تلك الطلة اeخذة 
ل�نفاس. 

«ديفيد موريس» تكشف عن مجموعة  «Forest Berry»ا�نيقة
  أضافت عالمة المجوهرات 

البريطانية ديفيد موريس إلى سلسلة 
 “Forest Berry” إبداعاتها مجموعة

من المجوهرات الراقية.
بعد إطالق مجموعة Berry الملونة 

عام 2018، قام ديفيد موريس بتوسيع 
هذه المجموعة من خالل قطع أنيقة 

ذات طابع مرح، سهلة االرتداء مستوحاة 
من نغمات الغابة ا=نجليزية من الالزورد 

ا�زرق وكريسوبراسي ا�خضر وeلئ 
أونيكس السوداء وeلئ أكويا.

وتستهدف المجموعة النساء الالتي 

يبحثن عن التميز، وتشمل زوجا من ا�قراط 
مع ا�ساور أو الخواتم، في حين تتصدر 
المجموعة ا�قراط العنقودية الثالثية 

التي تلقى إقباال واسعا وخاصة إذا تم 
تنسيقها مع قالدة الثالثي وخاتم.

قالدة فورست بيري الثالثية مع 
أقحوان ”5.20“ قيراط، الالزورد 

”2.30“ قيراط الزولي، لؤلؤ 
أكويا ”6.50“ قيراط على شكل 

زهرة معززة بـ ”0.20“ قيراط 
الماس ا<بيض و“0.14“ قيراط 

الياقوت ا<زرق، مجموعة في 
”18ct“ مشغولة من الذهب 

الوردي عيار  ”18“.

خاتم فورست بيري الثالثي مع أقحوان «5.20» قيراط.. الالزورد «6.20» قيراط  «2.00“ عقيق أسود.. ”6.50“ 
قيراط لؤلؤ على شكل زهرة مع ”0.27“ قيراط من الماس ا<بيض وجواهر الياقوت ا<زرق.. مشغول من الذهب 

عيار ”18“ أقراط فورست بيري ثالثية مع ”10.60“ قيراط عقيق أخضر.. ”8.50“ قيراط الالزورد، عقيق أخضر ”1.80“ 
قيراط.. لؤلؤ أكويا ”6.50“ قيراط.. على شكل زهرة معززة بـ ”0.42“ قيراط من الماس ا<بيض و“0.32“ قيراط 
من الياقوت ا<زرق مشغولة من الذهب الوردي عيار ”18“ أسورة فورست بيري الثالثية مع ”5.20“ قيراط عقيق 

أخضر، الالزورد ”6.20“ قيراط، ”1.80“ قيراط  لؤلؤ أكويا على شكل زهرة معززة بـ“0.27“ قيراط من الماس 
 ا<بيض و“0.21“ قيراط من الياقوت ا<زرق، مشغولة من الذهب الوردي عيار ”18“ 

خاتم
قيراط

عيار
قيراط

ا من
أخض

ا<بيض
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تصميم عصري

وتبرز شخصية مركبة تويوتا «راف 
4» لعام 2019 الفريدة، وحضورها 

ا<كثر جرأة، من خالل تصميمها 
المميز، حيث إن الخطوط الخارجية 

المستوحاة  المقصورة  وتفاصيل 
من ا<شكال الُمَضلَّعة المنتظمة، 

تعطي للمركبة انطباعًا بالقوة، 
كما ابتكر مصممو شركة تويوتا 
مظهراً رياضيًا عصريًا يتماشى مع 

مفهوم المغامرة والجودة الحرفية، 
ال سيما في الشبك والجزء ا<مامي 

من المركبة. ومن جهة أخرى، تعمل 
الصمام  بتقنية  ا<مامية  المصابيح 

الثنائي الباعث للضوء LED، والتي 
تتوفر مع وظيفة التسوية التلقائية، 

ومصابيح اBضاءة النهارية الفريدة، 
على توفير مصدر إضاءة أكثر تمّيزاً 

بينما تساهم أيضًا في تعزيز المظهر 
للمركبة. الجريء 

قيادة أكثر تشويقًا

تأتي  الجريئة،  Bطاللتها  واستكماًال 
مركبة تويوتا راف 4 الجديدة كليًا 

مزودة بخيارين من أنظمة الدفع 
<سلوب قيادة أكثر تشويقًا، وهما 

محرك رباعي ا<سطوانات سعة 
2.5 لتر مزود بتقنية D-4S لحقن 

الوقود، والذي يولد قوة 204 
أحصنة وعزم دوران يبلغ 243 

نيوتن- متر، ويقترن بناقل حركة 
أوتوماتيكي جديد ذي 8 سرعات 
والذي  المباشر،  التبديل  بخاصية 

يحقق تسارعًا أكثر سالسة واستجابة. 
أما اKخر، فهو نظام «هايبرِد» 
كهربائي يجمع بين مصدرين 

للطاقة، ويتألف من محرك بنزين 
يولد قوة 176 حصانًا، وموتورين 

كهربائيين يولدان قوة 118 حصانًا، 
مع قوة إجمالية تبلغ 218 حصانًا، 

وعزم دوران يبلغ 221 و121 

نيوتن- متر على التوالي. ويقترن 
هذا النظام بناقل الحركة المتغير 

التبديل  بخاصية   CVT المستمر
المباشر، والذي يحقق كفاءة في 
استهالك الوقود تبلغ 22.2 كم/

لتر، في الوقت الذي يقدم فيه 
مستويات جديدة من متعة القيادة. 

ألوان مميزة

وتتوفر مركبة تويوتا راف 4 بتسعة 
ألوان مميزة تتيح للعمالء فرصة 

وطابعهم  تفردهم  عن  التعبير 
الشخصي، بما في ذلك أربعة ألوان 
جديدة، وهي ا<زرق السماوي، وا<زرق 

الداكن، وا<سود «أتيتيود ميكا»، 
واللون الكاكي «أوربن» الذي تم 

تطويره حديثًا. وباBضافة إلى ذلك، 
بثالثة  الداخلية  المقصورة  ستتوفر 
خيارات من ا<لوان، وهي الرمادي 

الفاتح، والبيج، وا<سود.  
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شركة عبداr عبد الغني وإخوانه تطرح Toyota RAV4  الجديدة  

   في إطار التزامها بتطوير أفضل المركبات على 
ا=طالق، وتقديم معايير جديدة لتلبي تطلعات 

 rالعمالء ونمط حياتهم، أزاحت شركة عبدا
عبدالغنى وإخوانه «تويوتا» الستار عن طراز العام 

2019 من مركبة تويوتا «راف 4» الجديدة كليًا في 
منطقة الشرق ا�وسط، إذ يستعد الجيل الخامس من 
هذه المركبة الرياضية متعددة االستخدامات المدمجة 

=حداث نقلة نوعية في هذه الفئة. 
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للشيف العالمي آالن دوكاس
مطعم إدام يفوز بجائزة أفضل مطعم فرنسي في الدوحة

عربية لمسة 
ويقدم المطعم المأكوالت الفرنسية 
المتوسطية الحديثة مع لمسة عربية، 

ويُعيد تقديم ا<طعمة الكالسيكية 
الخالدة للمطبخ القطري واBقليمي 

بصورة مبتكرة وزاخرة بالنكهات، معتمًدا 
 على المكونات المحلية .

ويعد مطعم إدام أبرز مطاعم الشيف 
العالمي آالن دوكاس في منطقة الشرق 

ا<وسط ويعمل به فريق من الموهوبين 
في فنون الطهي والضيافة.

وتعليًقا على هذه الجائزة، قال الشيف 
التنفيذي داميان لورو، الذي يشرف على 

إدارة العمليات اليومية لمطعم إدام:
«نحن سعداء للغاية بالحصول على 
هذه الجائزة، واBشادة بنا كأحد أفضل 

 المطاعم الموجودة في قطر. 
يقدم مطعمنا ا<طباق الفرنسية 

المتوسطية مع لمسة شرق أوسطية، 
حيث نمزج بين ا<طباق الفرنسية 

والقطرية في كثير من ا<حيان، مثل طبق 
لحم الجمل المقدم مع كبد ا<وز الذي 

يعبر عن ثقافة البلدين. ولعل أبلغ دليل 
على نجاحنا هو تعليق ضيوفنا القطريين 
بعد االنتهاء من الطعام بأن الطبق الذي 

تناولوه للتو يعيد لهم ذكريات الطعام 
الذي استمتعوا به في طفولتهم، فهذه 

الشهادة هي ذروة سعادتي ورضاي».

  فاز مطعم إدام، أحد مطاعم سلسلة الشيف العالمي آالن دوكاس، والواقع في الدور الخامس في متحف الفن ا=سالمي، 
بجائزة أفضل مطعم فرنسي في الدوحة لعام 2019، وقد تم إعالن الفوز خالل حفل توزيع جوائز «FACT Dining» السنوي 

الخامس، حيث تنافس مطعم إدام في فئة المطبخ الفرنسي مع 5 مطاعم أخرى في الدوحة.

لل

طيية، 

ل ططببقق
ذيي

دلليلل
ططرييينن
ق الذذيييي
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ذكريات رمضانية مبهجة..  وأسعار تنافسية 

فنادق ومطاعم الدوحة تتنافس لجذب الزوار
  تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، حرصت فنادق الدوحة على توفير تجربة طعام مميزة، من خالل 

إطالق مآدب لXفطار والسحور، تضمن للزائرين قضاء أجمل ا�وقات مع العائلة وا�صدقاء ضمن أجواء ساحرة 
وتشكيلة متنوعة من ا�طعمة وا�طايب والحلويات الرمضانية، المعدة على أيدي طهاة محترفين.

وتتسابق تلك الفنادق في تقديم العروض الرمضانية، لجذب الزوار، وضمان حصولهم على خدمة خمس 
نجوم بأسعار تنافسية، في خيام رمضانية تحمل أجواؤها الطابع القطري التراثي ا�صيل.

”جميلة“ سلطت الضوء على أبرز عروض الفنادق، وإلى التفاصيل...





فندق ونادي صحي ويستن الدوحة يكشف عن عروض شهر رمضان المبارك  
  أعلن فندق ونادي صحي ويستن الدوحة عن مجموعة 

واسعة من العروض خالل شهر رمضان المبارك من أجل 
تقديم تجربة إفطار وسحور فريدة من نوعها هذا العام. 
وتّم تصميم الخيمة بشكل مميز ومستوحى من عدة 

بلدان حول العالم بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية. 
تتميّز الخيمة الرمضانيّة لفندق ويستن، التي تقع في 

القاعة الكبرى للفندق، بتصميمها المستوحى من حول 
العالم بلمسة عربية، فضًال عن مساحتها الواسعة التي 

تبلغ 2100 متر مربّع وقدرة استيعاب 1000 شخص 
بشكل مريح. كما يتخلل الخيمة مجالس خاصة للعائالت 

وا�صدقاء من أجل تناول الطعام بخصوصيّة مطلقة.

تلبية كافة ا�ذواق
يمكن للضيوف االستمتاع  ببوفيه 

إفطار وسحور متنّوع ومجموعة 
واسعة من المقبالت، الشوربات 

التركّية  العالمّية،  الرئيسّية  وا<طباق 
والقطريّة ا<صيلة، فضًال عن تشكيلة 

واسعة من الحلويات المحضرة 
خصيصًا من قبل الطهاة. 

تجدر اBشارة الى أّن تشكيلة 
المأكوالت سوف تتغّير بصورة 
مستمرة لتلبية كافة ا<ذواق.  

ومن أجل إضافة المزيد من التمّيز 
للخيمة، سوف  يتوفرّ  أكثر من 

10 محطات طعام مختلفة للطبخ 
الحّي مع مجموعة من الطهاة 

المحترفين، والتي تتألف من 
تشكيلة من المشاوي، الشاورما، 

الصاج، المنتي، التندوري، محطات 

السوشي وغيرها. وفي حال أراد 
الضيوف اختبار سحور فريد تحت 

أضواء النجوم، يمكنهم زيارة 
مطعم «سيزونال تيستس» وتذّوق 

أشهى المأكوالت والحلويات 
الفاخرة في أجواء عربية مميزة.

وبهذ المناسبة قال جيانريكو 
إسبوزيتو، المدير العام لفندق ونادي 
صحي ويستن الدوحة: نعد ضيوفنا 
بتقديم تجربة لم يسبق لها مثيل، 

فللسنة الرابعة على التوالي نفتخر 
بأن نقّدم تجربة سحور وإفطار رائعة 

من خالل مجموعة مختارة وغنّية 
ترضي كافة ا<ذواق. 

وأضاف: «إن فريق الفعاليات لدينا 
يستطيع أّن يخصص حجوزات 

للشركات والمجموعات تصل إلى 
500 ضيف لyفطار والسحور على 

حد سواء، كما يمكن للمجموعات 
االختيار ما بين مجموعة متنوعة 

من خيارات قوائم الطعام أو حتى 
تخصيص قائمة تناسب متطلباتهم، 

باBضافة إلى ذلك، سيوفرّ فريق 
«اليف ستايل كاترينغ» من ويستن، 
عند الطلب، خدمة تقديم الطعام 

إلى الخارج للضيوف- لوجبات اBفطار 
والسحور الخاصة- في راحة منازلهم 

أو أي مكان آخر يرغبون به».
وهذا العام، سوف يفتح مطعم 

«ساباي تاي» أبوابه اعتباراً من 
وقت اBفطار ولغاية منتصف الليل، 

وذلك لكي يتمّتع محبو المأكوالت 
اKسيوية بأشهى ا<طباق على مدار 

شهر رمضان.

عروض النادي الصحي
أّما بالنسبة للنادي الصحي «هيفينلي 

سبا» في فندق ويستن، فيقّدم عرضا 
خاصا من أجل االهتمام  بالبعدين 

الصحي والبدني خالل شهر رمضان. 
ويتخلل العرض اشتراك للعضوية لمدة 
شهر واحد ويشمل الدخول إلى النادي 
الصحي ومرافق المسابح باBضافة إلى 

 توفير إحدى الخدمات التالية:
 جلسة عناية باليدين، جلسة عناية 

بالقدمين، جلستي تدريب في نادي 
ويستن وورك آوت. ويفتح النادي الصحي 
أبوابه من الساعة الـ 7:00 صباحًا ولغاية 

11:00 مساًء.



فندق ريتز كارلتون، الدوحة يقدم خيمته الرمضانية المميزة في قاعة الوسيل

  يقدم فندق ريتز كارلتون، الدوحة خيمته الرمضانية هذا 
العام في قاعة لوسيل وسط أجواء ساحرة، حيث  قام الطهاة 

الرئيسيون للفندق بابتكار قائمة طعام تتكون من أفضل ا�طباق 
العربية والشرقية والعالمية، ومن المرتقب أن تبهر خبراء التذوق 

بتشكيلة متنوعة من ا�طباق الكانابيه الشهية والمقبالت 
والحلويات اللذيذة. وتم إعداد كل طبق بعناية فائقة لتقديم 

نكهات قوية مستمدة من مكونات عالية الجودة فقط.

تصاميم تعكس ا�ناقة العربية
تجسد الخيمة الرمضانية في فندق ريتز كارلتون، الدوحة 

صورة الليالي العربية الساحرة، حيث سيتم تزيين الخيمة 
بتصميمات فاخرة تعكس ا<ناقة العربية مع سيطرة ا<لوان 

الزرقاء واللمسات الذهبية لتجربة شرق أوسطية فخمة.
وBضفاء البهجة خالل وجبة السحور، سيكون هناك العديد 

من العروض الحية الترفيهية، بما في ذلك الفرقة الموسيقية 
الحية التي ستأخذ زوارها في رحلة خيالية مع أشهر ا<غاني 
الكالسيكية العربية القديمة. كما ستكون هناك عروض 

رقص التنورة.

تجربة مميزة
ولضمان حصول جميع أفراد العائلة على تجربة مميزة وقضاء 

أجمل ا<وقات، يمكن لIهل االستمتاع بوقتهم بينما ينغمس 
يه  أطفالهم في عالم خاص من المتعة والمرح برعاية فناك وُجوِّ

كلوب.
وبهذه المناسبة، صرح كريستيان ساك، المدير العام لفندق ريتز 
كارلتون، الدوحة: «نحن نتطلع إلى استقبال شهر رمضان ومنح 

ضيوفنا تجربة ال تنسى. لقد تم االعتناء بكل التفاصيل لمفاجأة 
وإسعاد ضيوفنا الذين سيستمتعون بتجربة ريتز كارلتون 

ا<سطورية مع ا<طعمة الفاخرة في ا<جواء العربية ا<نيقة».
وتشمل قائمة الراعي البالتيني الحصري للخيمة الرمضانية هذا 
يه كلوب، في  العام فيفتي ون إيست والجونا مول وفناك وُجوِّ
حين أّن الخطوط الجوية القطرية هي شريك الطيران الحصري.

ل
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احتفل برمضان في خيمة ”وناسة“ بماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة  

وهذا العام، تتمتع وناسة بحلة جديدة تماًما، 
تختلف عن السنوات السابقة، فهي تتضمن 

مباهج سوق واقف ا<صيل، وديكورات 
داخلية ساحرة تجمع بين الفوانيس الملونة 
القديمة وا<بواب الخشبية الكبيرة والنوافذ 

المصنوعة من الخيزران، ما يضفي على 
الخيمة الرمضانية طابعا تراثيا يعكس فن 

العمارة المحلية التقليدية.
وتتمتع وناسة بتصميمات داخلية مشرقة 

ومبهجة، ومحطات طهي حية توقظ 
الحواس عند دخول الضيوف. وقام فريق 

من خبراء الطهي بإعداد بوفيه إفطار غني 
بالنكهات العربية والتركية التقليدية، إلى 

جانب ا<طباق العالمية المفضلة. وتشمل 
التشكيلة المختارة من المازة العربية 

والتركية أطباًقا بارزة، فضًال عن محطة 
الشاورما والفطائر المشوية بالفرن، ومحطة 
مناقيش على الصاج، تُقدم جميعها بلمسة 

 عصرية لخيارات ا<طباق التقليدية.
 وباBضافة إلى المأكوالت العربية، يتم 

تقديم مجموعة متنوعة من المأكوالت 
ا<خرى، من السوشي والساشيمي، إلى 

المعكرونة ومحطة الطهي الهندية. 
وترتقي الحلويات الشهية الى مستوى 

آخر مع محطة المثلجات التركية التقليدية، 
والمنصة المخصصة للكيك، وأشهى 

 الحلويات التركية والعربية. 
ويمكن للنزالء أيضا طلب عصائر رمضان 

والمشروبات الغازية، وكذلك الشاي 
والقهوة.   كما  يمكن للضيوف االستمتاع 
بأغاني فرقة عربية تقوم بأداء مباشر فضال 

عن راقص التنورة.
 

السحور في أكوا الونج
يقدم أكوا الونج قائمة السحور ا<كثر 
متعة، التي تضم ا<طباق الرمضانية 

التقليدية المفضلة. ويتم تقديم 
المأكوالت الشرقية يوميًا مع المشاوي 

الخاصة والمقبالت، والمحطات الحية 

والحلويات الشرقية اللذيذة. 
يمكن لضيوف أكوا الونج االستمتاع 

بالنسيم الليلي في الطابق السابع، والتراس 
في الطابق الثامن المطل على أفق الدوحة 

الجميل بعد وجبة اBفطار أو السحور.

االحتفاالت الجماعية
أما بالنسبة إلى المجموعات الكبيرة 

التي تعمل معا، والتي تبحث عن 
مكان لالحتفال، فتعد «وناسة» المكان 

المثالي للفطور مًعا. وقد تم تزيين 
المجالس الخاصة بألوان دافئة وجذابة، 

وتضم مناطق خاصة الجتماع كبار 
الشخصيات أو االحتفاالت الجماعية، 

وهي مزيج مثالي من كرم وفخر الضيافة 
مع التميز في الطهي. 

الخدمات الخارجية
كما أن خدمات المطعم الخارجية توفر 

بدورها تجربة وناسة ا<صلية من دون 
مغادرة راحة المنزل، حيث بات باBمكان 

استقبال الضيوف والعائالت على موائد 
إفطار كبيرة خالل شهر رمضان، ويتم 

العناية بجميع ترتيبات اBفطار من قبل 
خبراء الفندق، بدًءا من إعداد الطاولة 

وتنسيقها حتى تقديم الخدمة بواسطة 
فريق تقديم الطعام المحترف.

في ضوء البهجة التي ينشرها شهر 
رمضان المبارك، واحتفاًلا بالصوم، 

يفتتح فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر 
الدوحة خيمته الرمضانية الشهيرة 

”وناسة“، التي تستضيف عروًضا مميزة 
 تجسد الروح الحقيقية لهذه المناسبة. 

وتشمل عروض رمضان بوفيه إفطار 
وسحور تقليدي، يتم تقديمه في خيمة 

وناسة المذهلة، وقائمة شواء خاصة 
للسحور في أكوا الونج.



عروض رمضانية ترضي كافة ا�ذواق
فندق راديسون بلو.. المكان ا�مثل لقضاء أجمل ا�وقات

قال السيد محمد علي بطاح، مدير 
إدارة العالقات الحكومية والرياضة 

بفندق راديسون بلو: كما عودنا  الجميع  
الستلهام  روح الشهرالكريم بالتالقي 

في جو مفعم  بالفخامة في فندق 
راديسون بلو، بشهرته بالخدمات المميزة 

التي يقدمها لعمالئه دائمًا، يسرنا في 
الفندق تقديم أمتع وأفضل العروض 

الخاصة با=فطار الرمضاني  التقليدي 
في مطعم الهايد بارك، حيث  جهزنا أكثر 
البوفيهات تميزاً لنرضي كافة ا�ذواق من 

خالل تشكيلة رائعة من ا�طباق الشرقية 
الشهية والمناسبة لشهر رمضان الكريم.

وأضاف: بالتالي يمكنكم االستمتاع 
طيلة أمسيات أيام شهر رمضان الكريم 

مع ا<صدقاء والعائلة بإفطار مميز، يضم 
بين ثناياه أشهر ا<طباق الرمضانية العربية 

والعالمية، مع تعدد كبير لمحطات 
الطعام الطازجة، امتدادا من  بالد المغرب 

العربي إلى بالد الشام العزيزة وصوال 
إلى درة الخليج العربي دوحة الجميع، 

مع تشكيلة متميزة من الحلويات 
والمشروبات الرمضانية.

باBضافة إلى مقهى البالم جاردن، حيث 
يتم تقديم مجموعة من المشروبات 

الساخنة والباردة  والحلويات والمعجنات 
الشهية من غروب الشمس وحتى 

منتصف الليل.

خدماتنا خالل الشهر الفضيل:
بوفيه إفطار خاص في مطعم الهايد بارك 

كوفي شوب، حيث الخيارات الواسعة 

والمتعددة من المأكوالت التقليدية 
والعالمية ومحطات الطهي الحي 

والمشروبات الرمضانية والحلويات يوميا 
من الغروب وحتى الساعة 8 مساء.

المناسبات الخاصة  للشركات أو المناسبات 
الخاصة لyفطار أو السحور.

استمتع مع أرقى المأكوالت في جو تقليدي 
في قاعة جيوانا أو أي قاعة من قاعات 

االحتفاالت الـ 11.
احجز اKن  لyفطار أو السحور للشركات أو 

الخاصة  بك.
- تقديم الطعام للحفالت الخارجية  لyفطار 

أو السحور.
استمتع بتجربة خدمة الطعام الخارجية 

الشهيرة في مناسبات اBفطار أو السحور 
الخاصة بك، اختر من بين مجموعة متنوعة 

من قوائم رمضان الخاصة.
دع طهاتنا وخبراءنا ذوي الخبرة المتميزة 

يجعلوا هذا الحدث ال ينسى.
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  احتفاًال بقدوم شهر رمضان المبارك، 
يوفر سيتي سنتر روتانا الدوحة، أحد 

الفنادق الرائدة في الدوحة، تجربة 
طعام خاصة ومميزة خالل مآدب ا=فطار 
والسحور، حيث ستوفر الخيمة الرمضانية 

في قاعة «ألماس» والتي ستتزين 
بالطابع العربي ا�صيل، لضيوف وزوار 

الفندق فرصة لتجربة سحر الضيافة 
القطرية ا�صيلة ضمن أجواء تقليدية 

مصممة خصيصًا لهذه المناسبة.

وسيستمتع الضيوف خالل الشهر 
الكريم، ببوفيهات اBفطار والسحور 
المميزة التي توفر مجموعة واسعة 

ومتعددة من المقبالت، ومختلف 
أنواع الشوربات، وتشكيلة من ا<طباق 

الرئيسية من المطبخين القطري 
والعالمي مع خيارات متنوعة من 

الحلويات التي تم إعدادها بعناية من 
قبل طهاة متخصصين. باBضافة إلى 

ذلك، سيقوم الطهاة بإظهار مهاراتهم 
لرواد الفندق من خالل محطات 

الطهي الحي المتعددة والتي تضم 
الشاورما، والصاج، والمانتي، والتندوري، 

والسوشي والعديد غيرها.
هذا وستوفر خيمة «ألماس» لضيوفها 

خالل فترة السحور، أجواء موسيقية 
حية تؤديها الفرقة الطربية يوميًا بدءاً 
من الساعة 10:00 مساًء، كما تتوفر 

لضيوف الفندق خاصية إجراء الحجوزات 
العائلية الكبيرة والجماعية. أما الراغبون 

بأجواء أكثر خصوصية، فيوفر لهم 

الفندق فرصة حجز أحد المجالس 
الثمانية المتوفرة في الخيمة والتي 

يمكن لكل منها استيعاب مجموعات 
تتراوح ما بين 6 و8 أشخاص. هذا 

ويمكن للضيوف االستفادة من عرض 
الحجز المبكر قبل نهاية أبريل 2019 

للحصول على  خصم 20 %.
باBضافة إلى خيمة «ألماس» 

الرمضانية، سيوفر الفندق لضيوفه 
من خالل مطعمي «أوليف أويل» 

و»زيتونة»، ومقهى «كراميل» تجربة 
رمضانية فريدة من نوعها من خالل 

رحلة طعام مميزة عند اBفطار والسحور، 
حيث سيكون بانتظارهم طهاة الفندق 

الحائزون على  العديد من الجوائز  
ليقدموا لهم تشكيلة متنوعة من 

المأكوالت العربية التقليدية ومجموعة 
مختارة من ا<طباق التي ترضي كافة 

ا<ذواق.
ولتوفير تجربة شرقية ال مثيل لها، 

سيوفر مطعم «أوليف أويل» خالل شهر 
رمضان المبارك لضيوفه بوفيه اBفطار 
الشرقي الذي يستمر حتى الساعة 11 
مساًء يوميًا، مما يتيح للضيوف الذين 
فاتتهم فرصة تناول وجبة اBفطار في 

الوقت المناسب االستمتاع بتجربة 
طعام مميزة. 

ولنزالء الفندق، يوفر سيتي سنتر روتانا 
الدوحة الفرصة لالستمتاع بوجبتي 

اBفطار والسحور في غرفهم من خالل 
قوائم رمضان الخاصة والمتوفرة  لدى 

خدمة الغرف عند الطلب.

سيتي سنتر روتانا..  الضيافة القطرية ا�صيلة طيلة الشهر الفضيل



احتفل بشهر رمضان مع توليفة 
شاي تي دبليو جي الرائعة من 

مجموعة هوت كوتور، واستمتع 
بوجبات إفطار ال تنسى مع أصدقائك 

مجموعة  تهديهم  عندما  وعائلتك 
هدايا تي دبليو جي الجميلة، 

التي تحتوي على أكياس الشاي 
المطلية  الشاي  ومجموعة  المتنوعة 

بالذهب وكعك المكارون الفريد 
بالتمر والعديد من الخيارات الخاصة 

حصرًيا  المصممة  الشاي  بتقديم 
لهذا الموسم ويمكن شراؤها من 

صالون شاي تي دبليو جي، مول 
قطر، الكجوري كورت.

العريقة الشاي  تقاليد 
الصالون مستوحى من تقاليد الشاي 

العريقة في الشرق ا<وسط، حيث يعتبر 
االجتماعية  التجمعات  جوهر  الشاي 

اBفطار  بطاولة  استمتع  والعائلية، 
العربية من توليفة  مع مجموعتنا 

الشاي الرائعة وأواني الشاي المتوفرة 
للشراء في صالون شاي تي دبليو جي 

Bنعاش الجسد والروح والتخلص من 
حرارة الصيف مع توليفة الشاي المثلج 

في شهر رمضان الكريم.
هذا ويُقدم شاي الصحراء المغربي 

<ول مرة هذا الموسم، حيث يعيد إلى 

المتناهي لجنوب  الجمال  الذاكرة 
المغرب في فنجان من الشاي، ومن 

المؤكد أن هذا الفنجان المنعش 
سيحيي حواسك، فهو ممتزج بقليل 

من التوابل الحلوة الناعمة. هذا الشاي 
الممتاز مزيج من الشاي ا<خضر والشاي 

ا<سود مع روائح ا<زهار من وادي الورود 
الالمع، فهو ينقل روعة العطر إلى مزيج 

 من اللوز المر وزهور البرتقال البرية. 

شاي الصحراء المغربي معبأ في علبة 
مزينة بظالل كالسيكية من ا<سود 
الحالك واللون الذهبي، فهو تعبير 

أولي عن الكرم المغربي الحقيقي.
ويقدم صالون شاي تي دبليو جي 

أيضًا قائمة إفطار خاصة، تشمل الشاي 
المنقوع  والتي تحتوي على مجموعة 

المشروبات والمقبالت  مختارة من 
والحلويات. الرئيسية  والوجبات 

احتفل برمضان مع صالون شاي تي دبليو جي في مول قطر
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