
في الجمال واألناقة
صفحات متخصصة

مشاعل النعيمي : 
السوشيال ميديا مهمة لكل إعالمي

من األلف إلى الياء  حاربي الشيخوخة 

صيحات جمالية.. لخريف شتاء 2018 - 2019    
إلهام الفضالة :  حياتي الخاصة ملكي فقط

التطعيم.. أكثر العالجات تقدمًا للشعر

jamilaqatarتألقي بإطاللة ملكية  بتوقيع » يومي كاتسورا « في   ليلة العمر 































 استمتع بوقتك بعيدًا عن الروتين اليومي
سيكس سنسيز سبا .. عالج واسترخاء

  تتبنى سيكس سنسيز سبا منهجًا متعدد المستويات، لتجمع ما بين الروح الريادية وبين العالجات غير التقليدية، في سيكس سينسيز سبا، سوف تجد مزيجًا مدهشًا من العلوم التطبيقية 
والعملية والوعي اWنساني، حيث تعمل منهجيتنا القائمة على التقنيات المتقدمة واللمسات المؤثرة على تميز الخدمة المتمركزة حول كل شخص على حده. نأخذكم  في رحلة متميزة وفريدة عبر 

مواقعنا المختلفة ومهاراتنا المتقنة، والتي تتضمن مجموعة من الخيارات  الجمالية ا�ساسية، باWضافة إلى مجموعة من العالجات المتخصصة التي يمكن أن تغير حياتكم بالكامل.

جلسات التدليك
25/50 دقيقة  - للرأس والرقبة 

والكتفين، يستخدم الزيت ليبعث 
على االسترخاء التام باالستعانة بنقاط 

الضغط اWبري في الرأس والمنطقة 
العلوية للجسم ليخفف من تصلب 

العضالت ويهدئ الجسم تمامًا.
استرخاء القدمين 25/50 دقيقة – استعد 
توازن جسمك وتخلص من آالم وضغوط 

القدمين مع هذا العالج الذي يستخدم 
أساليب تدليك خطوط الطاقة بالساقين 

ومناطق القدمين.
تدليك مارما 50 دقيقة

تدليك يبعث على االسترخاء العميق، 
ويستخدم الحركات المتدفقة والقوية، 

بمستوى ضغط متباين للتخلص من الشد 
العضلي، بينما يعمل عالج مارما على 

مواءمة مراكز الطاقة الحيوية، يتم وضع 

الزيوت المغذية ذات الفوائد الفعالة 
والقوية، وذلك لتحقيق توازن القلب 

وتعزيز الحالة الصحية العامة.
عالجات الوجه والجسم

عالج الوجه باستخدام الذهب عيار 24  
لمكافحة الشيخوخة 50/80 دقيقة

يعمل هذا العالج على تنشيط البشرة، 
من خالل االستعانة بالخصائص العالجية 

للموغرا وملكة الياسمين، لتحفيز  إنتاج 
الكوالجين وتجديد الخاليا، كما يتضمن 

فوائد ورق الذهب عيار 24 والذي يخترق 
وينشط طبقات الجلد العميقة، مما 

يحد من الخطوط  والتجاعيد، يعمل هذا 
العالج على رفع الروح المعنوية، محدثًا 

إشراقة إيجابية من الداخل إلى الخارج.
عالج الوجه المنشط والملطف المضاد لjكسدة

 50/ 80 دقيقة
تم تصميم هذا العالج للبشرة الجافة أو 

إعالن تحريري



التالفة، حيث يلطفها  أو  الحساسة 
ويحددها باستخدام إكسير مغذ وغني 

العالج بتنظيف  يبدأ  الجلد،  لتنشيط 
وتنقية عميقة، يتم وضع مضادات 

ا�كسدة المتطورة وا�حماض 
البشرة،  الدهنية الضرورية على 

وذلك لعالج تلف البشرة  وحمايتها 
من الشيخوخة، أما تدليك مارما 

النيم  مستخلص  فيستخدم  المهدئ 
وبذور الكزبرة لتعزيز إنتاج الكوالجين 

الهيالرونيك.  وحمض 
راسايانا قناع الجسم المنقى 

80  دقيقة 
تنشيط وتحسين الجسم من 

خالل هذا العالج المنقى الذي 
الزيوت  باستخدام  بالتقشير  يبدأ 

الضرورية وبودرة القرفة وقشر 
الجوز، يتم وضع قناع الطمي 

بالمعادن، والمعزز با�عشاب  الغني 
واليبرولينا  الوردي  والزنجبيل  القوية 

والشاي ا�خضر لتنقية الجسم من 
السموم، تختتم هذه التجربة بوضع 

المتفردة والمطعمة  الجسم  زبدة 
بالعطريات أو اللوشن أو الزيوت 

لتغذية البشرة بقوة منحها اWشراقة 
الالزمة. والحيوية 

معزز سميسمة :  120 دقيقة
التفتيح والشد والتنظيف واWشراقة

منظف للجسم يستخدم زيت جوز 
الهند والقهوة العربية المطحونة 

والسكر البني. 
قناع الجسم -  تدليك الرأس
تدليك متفرد كامل للجسم
للتخلص من الشد العضلي

ساعتان و 30  دقيقة
التخلص من الشد العضلي وتحسين 
القدرة على الحركة وبعث االسترخاء 

شاي الترحاب.
فرك الجسم باستخدام ملح إبسوم، زهرة 

البابونج، نبات الكينا، الالفندر والفلفل.
تدليك منفرد يجمع ما بين أساليب 

ا�نسجة العميقة واستعادة الحركة، 
بوضع ا�حجار الساخنة.

الجمال  
مانيكيور للعناية بأظافر اليدين

50  دقيقة
بيديكور للعناية بأظافر القدمين، 

50  دقيقة
تقليم وطالء ا�ظافر، 25  دقيقة

إزالة الشعر بالشمع  تتوفر خدمات 
الطلب عند 

اليوغا،  60 دقيقة 
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ثقافة وحضور..  مشاعل النعيمي:

                                السوشيال ميديا مهمة لكل إعالمي .. 
       حوار / حنان الغزواني

إعالمية قطرية تتميز بأسلوبها الراقي وحضورها القوي، تعرف عليها الجمهور �ول مرة من خالل شاشة تليفزيون قطر عبر برنامج «مدارس» الذي 
حقق نجاحا بارزا تخطى حدود قطر، إذ تم تتويج البرنامج بالجائزة ا�ولى في المهرجان العربي لvذاعة والتليفزيون بتونس. المذيعة مشاعل 

النعيمي أستاذة متخصصة في فن اWتيكيت، حاصلة على ماجستير من بريطانيا في اWتيكيت والبروتوكول الدولي. صقلت شغفها في 
اWتيكيت بالعمل في وزارة الخارجية باللجنة الدائمة للمؤتمرات، وتحديدا عمل المراسم والتشريفات .. «جميلة» التقتها في هذا الحوار: 

غالف

كيف كانت بداية مشاعل النعيمي؟ 
 قصدت تليفزيون قطر من أجل تقديم 

فكرة برنامج متخصص في مجال اJتيكيت 
والبروتوكول، واقترحوا علّي العمل 

كمذيعة ورحبوا بي كوجه إعالمي قطري.. 
بصراحة ترددت في البداية، ولكن بعد 

التشاور مع زوجي الذي يعد أكبر داعم لي 
في مسيرتي اقتنعت بالفكرة خاصة بعد 
ظهوري ا�ول على الشاشة؛ حيث وجدت 
التشجيع لدى الجمهور الذي كان يمدني 
بالقوة ويشجعني على االستمرار والتميز.

هل واجهتِك صعوبات في بداية مشوارك 
اWعالمي؟

أكيد، ال يخلو أي مشوار مهني من العقبات، 
مما زادني خبرة وقوة وإصراراً. عموما في 

مشواري الكثير من المحطات سواء كانت 
محفزات أو مطبات وتعلمت من االثنين. 
بعزم وإرادة قررت االستمرار والسعي في 
تحقيق المزيد من اJنجازات التي تحديت 

نفسي من خاللها . كنت محظوظة حيث 
حظيت بدعم أفراد عائلتي، وعلى رأسهم 

زوجي المتفهم جدا �وقات عملي غير 
الثابتة ولتنقالتي المهنية دون أن ننسى 

دعوات أمي.

ما هي أبرز محطاتك في اWعالم القطري؟
البداية كانت من خالل برنامج «مدارس» الذي 

نال الجائزة ا�ولى في المهرجان العربي 
لkذاعة والتليفزيون بتونس، وكان هذا 
بمثابة قوة مشجعة لي خاصة أنه كان 

في بداية مشواري، ساعدني على تثبيت 
خطواتي في التقديم التليفزيوني.

 وفي إطار حرص التليفزيون على االهتمام 
بالمرأة، تشرفت بتقديم برنامج «همسات 
نسائية»، الذي يُعنى بالقضايا التي تهم 
المرأة، بالتنسيق مع فريق العمل اجتهدنا 

في تقديم شتى الموضوعات الحياتية من 
خالله  من أزياء وموضة وصحة.. ثم برنامج 
«الناس ورمضان» وبرنامج «البيت بيتكم» 

حيث استضفت شخصيات من بلدان 
وثقافات أخرى وحقق أعلى نسبة مشاهدة.

من هي قدوتك اWعالمية؟
اJعالمية القديرة ذهبية جابي، فهي بمثابة ا�م 

الثانية ، ومن هذا المنبر أوجه لها جزيل الشكر 
على ثقتها في قدراتي وأهديها نجاحي.

أنت أم لولدين، حدثينا عن مشاعل ا�م؟
أنا معتدلة في تربيتي ما بين الصرامة 

واللين، أحب أن أصاحب ولَدّي (أحمد وعلي) 
وأن أكون ا�قرب إلى تفكيرهما، أحاول 

غرس آداب اJتيكيت فيهما منذ الصغر من 
خالل تعليمهما أصول الحوار، ا�كل، آداب 

الطاولة، فالتعامل مع الطعام والشراب له 
قواعده، وكذلك المعاملة مع كبار السن 

وغيرها. أحرص على تعويضهما فترة غيابي 
وأرتب وقتي حيث أحرص على التصوير 

صباحاُ فترة تواجدهما بالمدارس.

       حوار / حنان الغزواني
إعالمية قطرية تتميز بأسلوبها الراقي وحضورها القوي، تعرف عليها الجمهور �ول مرة من خالل شاشة تليفزيون قطر عبر برنامج «مدارس» الذي

ي

حقق نجاحا بارزا تخطى حدود قطر، إذ تم تتويج البرنامج بالجائزة ا�ولى في المهرجان العربي لvذاعة والتليفزيون بتونس. المذيعة مشاعل 
النعيميأستاذة متخصصة في فن اWتيكيت، حاصلة على ماجستير من بريطانيا فياWتيكيت والبروتوكول الدولي. صقلت شغفها في

ااWتWتيكيكيتيت ب بالالعمعمللفيفي و وزازارةرة االخلخارارجيجيةةباباللللجنجنةةالالدادائمئمةةللللمؤمؤتمتمرارات،ت و وتحتحديديدادا ععململ االملمراراسمسم و والالتشتشريريفافاتت.. ««ججميميلةلة»» االتلتقتقتهاها ففييهذهذااالالحوحوارار::

كيف كانت بداية مشاعل النعيمي؟ 
 قصدت تليفزيون قطر من أجل تقديم 

فكرة برنامج متخصص في مجال اJتيكيت 
ّوالبروتوكول، واقترحوا علّي العمل 

كمذيعة ورحبوا بي كوجه إعالمي قطري.. 
بصراحة ترددت في البداية، ولكن بعد 

التشاور مع زوجي الذي يعد أكبر داعم لي 
في مسيرتي اقتنعت بالفكرة خاصة بعد 
ظهوري ا�ول على الشاشة؛ حيث وجدت 
التشجيع لدى الجمهور الذي كان يمدني 
بالقوة ويشجعني على االستمرار والتميز.

فيفي ببدادايةية ممشوشواراركك واواجهجهتكتِك صصعوعوباباتت ههلل
اWعالمي؟

أكيد، ال يخلو أي مشوار مهني من العقبات، 
ً. عموما فيي

يي
يني خبرة وقوة وإصرارا مما زاد

ي الالكثكثير من الالمحطاطات سواءا ككانانت  ارا مشوش
محفزات أو مطبات وتعلمت من االثنين. 
بعزم وإرادة قررت االستمرار والسعي في 
تحقيق المزيد من اJنجازات التي تحديت 

نفسي من خاللها . كنت محظوظة حيث 
رأرأسهسهمم بدبدعمعم أ أفرفراداد ع عائائلتلتي،ي، و وعلعلىى ححظيظيتت

غير  زوجي المتفهم جدا �وقات عملي
الثابتة ولتنقالتي المهنية دون أن ننسى 

دعووات أميي.

ما هي أبرز محطاتك في اWعالم القطري؟
البداية كانت من خالل برنامج «مدارس» الذي 

نال الجائزة ا�ولى في المهرجان العربي 
لkذاعة والتليفزيون بتونس، وكان هذا 
بمثابة قوة مشجعة لي خاصة أنه كان 

في بداية مشواري، ساعدني على تثبيت 
خطواتي في التقديم التليفزيوني.

إطار حرص التليفزيون على االهتمام   وفي
بالمرأة، تشرفت بتقديم برنامج «همسات 
ُععنسائية»، الذي يُعنى بالقضايا التي تهم 
المرأة، بالتنسيق مع فريق العمل اجتهدنا 

تقديم شتى الموضوعات الحياتية من  في
خالله  من أزياء وموضة وصحة.. ثم برنامج 
«الناس ورمضان» وبرنامج «البيت بيتكم» 

بلدان حيث استضفت شخصيات من
وثقافات أخرى وحقق أعلى نسبة مشاهدة.

من هي قدوتك اWعالمية؟
اJعالمية القديرة ذهبية جابي، فهي بمثابة ا�م 

الشكر أوجه لها جزيل الثانية ، ومن هذا المنبر
على ثقتها في قدراتي وأهديها نجاحي.

أنت أم لولدين، حدثينا عن مشاعل ا�م؟
أنا معتدلة في تربيتي ما بين الصرامة 

َواللين، أحب أن أصاحب ولدّي (أحمد وعلي) 
وأن أكون ا�قرب إلى تفكيرهما، أحاول 

غرس آداب اJتيكيت فيهما منذ الصغر من 
خالل تعليمهما أصول الحوار، ا�كل، آداب

الطاولة، فالتعامل مع الطعام والشراب له
قواعده، وكذلك المعاملة مع كبار السن 

وغيرها. أحرص على تعويضهما فترة غيابي 
وأرتب وقتي حيث أحرص على التصوير 

صباحاُ فترة تواجدهما بالمدارس.

قدوتي اWعالمية هي القديرة 
ذهبية جابي  وأهديها نجاحي
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قدمت بعض الدورات الخاصة في 
اWتيكيت .. هل تعتزمين االستمرار 

في هذا المجال؟
حاليا أنا أركز على المجال اJعالمي 

وأطمح إلى االرتقاء بصورة المذيعة 
القطرية وأن أترك بصمة في هذا 

المجال.

ما نوع سيارتك المفضلة؟
ميرســيدس بينز.. وأعشــق اللون 

الرصاصــي، وهذا نوع ســيارتي.

في أوقات الفراغ، ما هي الهواية 
المحببة؟

الســفر وقضاء الوقت مــع عائلتي 
الصغيــرة، كما أننــي أحب الكاياك 

والرماية. 

ماذا عن عالقتك بالمطبخ؟
أحــب المطبــخ، وأجيــد ا�كالت الخليجية، 

وتعلمــت بعــض ا�طباق العالميــة والعربية.

لديك نشاط نوعي وكبير في السوشيال 
ميديا، ما مدى أهمية مواقع التواصل في 

حياة اWعالمي؟
الحمد | لدّي حضور قوي في السوشيال 
ميديا، وعدد متابعّي بالغ ا�همية، فأنا أعتبر 

من ضمن النساء المؤثرات في مجالي، وهذا 
بفضل احترام ومحبة الناس، كما أن برنامج  

«همسات نسائية»  قد ساعدني في الوصول 
إلى أكبر شريحة من النساء القطريات، 

ُطلب مني كثيرا الترويج لماركات أو منتجات 
معينة إال أنني بطبعي ال أجيد المجامالت 

وال المساومة على مصداقيتي، فأنا ال أشارك 
جمهوري وأصدقائي عبر السوشيال ميديا إال 

ما أنا واثقة منه وقمت بتجربته.
السوشيال ميديا مهمة في حياة اJعالمي 

فهي لغة العصر وتساعده على الوصول إلى 
أكبر شريحة في أسرع  وقت.

ماذا تغير فيك منذ دخولك مجال اWعالم 
إلى اzن؟

كونت صداقات كثيرة وصرت   أحمل أمانة 
سامية أال وهي تمثيل المرأة القطرية بصورة 

مشرفة، فأنا سفيرة لبلدي ومهنتي.

من هو مصممك المفضل؟
أعشــق الموضــة وأختــار منهــا ما يناســبني 

بغــض النظــر عــن اســم الماركة، لذا 
من الصعب أن أســمي شــخصا واحدا 

مفضــال. كمــا أننــي أحــب العبايات 
المواكبــة للعصــر باللــون ا�ســود لبس 

جداتنــا وأمهاتنــا، تجذبنــي تصاميم
.Collection 94 و In Style 

 ما هو الشيء الذي ال تستغني عنه 
مشاعل النعيمي؟

Lady Blanche عطر

ماذا عن كريم ا�ساس؟
جيفينشي .

ساعاتك المفضلة؟
شوبارد والروليكس. كما أنني أعشق 

مجوهرات كارتييه، إبداعات الدار تتناغم 
مع شخصيتي وتعبر عن ذوق رفيع مصاغ 

بحرفية عالية.

سر نجاح اWعالمية؟
التواضع، فالغرور مقبرة النجاح، وأن تكون 

لها كاريزما خاصة بها، ثقافة، ويفضل 
إلمامها باللغات ا�جنبية.

ماذا عن طموحاتك؟
طموحي بال حدود، وأنا نصيرة المرأة القطرية، 

أعتز بثقافتها وأناقتها، أسعى �كون وجها 
إعالميا قطريا ناجحا، وأن اساهم من خالل هذا 

المجال في خدمة وطني وأكون خير سفيرة 
لقطر.

        الغرور مقبرة النجاح وأي 
مشوار  ال يخلو من العقبات

غالف



 In Style  أعشق عبايات
ومجوهرات cartier ، فهي 

تتناغم مع شخصيتي 
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تعددت ا�سباب والنتيجة واحدة!
و�ن مشكلة الطالق السريع أو زواج 

«التيك آواي» ترجع إلى أسباب نفسية 
وأخرى اجتماعية، التقت «جميلة» 

بالدكتور عبد الحميد عفانة استشاري 
العالج النفسي وخبير الصدمات النفسية 
بمستشفى حمد، والدكتور عبد الكريم 

ا�مير حسن أخصائي تقييم ومتابعة 
في مركز الحماية والتأهيل االجتماعي 

«أمان»، كما حرصت «جميلة» على طرح 
لحاالت زواج سريع وطالق مبكر من داخل 

الوسط الفني. وقدمت نصائح حول 
كيفية إبالغ الخبر ل�طفال للحفاظ على 

مشاعرهم.

نماذج  من داخل الوسط الفني:
باJضافة إلى تاريخها الفني العريق، 

اشتهرت الشحرورة صباح بكثرة زيجاتها، 
سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، 

إذ وصل عدد زيجاتها إلى تسع زيجات، 
ولكن معظم تلك الزيجات تم الطالق 

فيها بشكل سريع، ومنها زواجها من 
الفنان رشدي أباظة، حيث تم عقد القران 
في بيروت وبعد يومين من الزواج سافرت 
صباح إلى المغرب Jحياء بعض الحفالت 
هناك، وطلبت الطالق من رشدي أباظة 
فور عودتها �سباب غامضة. كما تفاجأ 

الوسط الفني بالعديد من الزيجات التي 
انتهت بشكل سريع.

مؤخرا انتشرت قصة زواج مي سليم 
ووليد فواز، وذلك أثناء تصويرهما �حداث 
مسلسل «الرحلة»، حيث فوجئ الجميع 

بإعالن عقد قرانهما ، وفي غضون أسابيع 
أعلن عن خبر انفصالهما رسميًا بتدوينة 
عبر حساب وليد فواز الخاص يقول فيها 
«الحمد | علي كل شيء في الوقت 

اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي...
ل�سف بتتكتب النهاية لحياة زوجية لم 

تكد تبدأ بعد... دعواتكم»، خبر جعل 
االثنين وجبة دسمة للسوشيال ميديا. 
وغيرها العديد من ا�سماء المشهورة 

في مختلف المجاالت.. 

د. عبد الكريم ا�مير حسن: 
الطالق المبكر «آفة مجتمعية» يجب 

التكاتف لمعالجتها
لمعرفة  رأي علم االجتماع في سبل 

تفادي  «الطالق المبكر» التقت 
«جميلة» الدكتور عبد الكريم ا�مير 
حسن أخصائي تقييم ومتابعة في 
مركز الحماية والتأهيل االجتماعي 

ارتباط سريع ونهاية مبكرة!

زواج «التيك آواي»
 تحقيق- أمل كمال 

قصة تتكرر، بدايتها جميلة ونهايتها الفشل، قد يكون ذلك بسبب سوء االختيار أو التسرع، تدخل ا�هل ، أو قلة وعي الزوج المقبل على 
الزواج باالختالفات في سمات الشخصية لكل من الرجل والمرأة، مما يصعب التواصل والتعامل مع اzخر في الحياة الزوجية.

ملف



«أمان» والذي قال في هذا الصدد: 
أصبحت ظاهرة الطالق المبكر منتشرة 

في عالمنا العربي بشكل عام 
والمجتمع الخليجي بشكل خاص، وهذه 

الظاهرة حديثة العهد وبدأ انتشارها 
منذ عشر سنوات تقريبًا، ولتفشي هذه 
الظاهرة أسباب متعددة. نستطيع أن 

نحدد أهمها من حيث التأثير في انتشار 
هذه الظاهرة وا�سباب كالتالي:

1- مجتمع الوفرة والرفاه الذي يعيشه 
أفراد المجتمع وخاصة في الخمس 
عشرة سنة ا�خيرة، والذي ول�سف 

الشديد بدال من أن يلعب دوراً في بناء 
ا�سر القوية المتماسكة، لعب دوراً 

سلبيًا في زيادة نسب الطالق وخاصة 
الطالق المبكر.

2- االستخدام السيئ لوسائل التواصل 
االجتماعي، التي أصبح الكثير من 

أفراد المجتمع يتعاملون معها �وقات 
طويلة.

3- الفارق العمري الكبير في بعض 
الزيجات، وخاصة عندما يكون الزواج 

الثاني أو الثالث. 
4- تنامي ظاهرة االستهالك الترفي 

والبذخ والتبذير في شراء الحاجات 
الشخصية والمنزلية.

5- التكاليف المبالغ فيها عند الزواج، 
وقد تكون تكلفة العرس عبئ ديون 

على ا�سرة.
6- تدخل ا�هل المستمر والسلبي يؤثر 

إلى الطالق بشكل عام.

ويضيف: بشكل عام ال نستطيع 
التعميم االجتماعي على أن ا�شخاص 

الذين يقعون في الطالق المبكر بأنهم 
يعيدون الكرّة ويتزوجون مرة ثانية، 
مع العلم أن المجتمع القطري غير 

محبب فيه أن يبقى الشاب أو الفتاة 
بعد الطالق بدون زواج، لذلك يشجع 

المجتمع على تكرار الزواج لدى الطرفين، 
لكن ال نستطيع أن ننكر التأثير السلبي 

على الشاب والفتاة اللذين ينفصالن، 
وخاصة قبل مضي سنة على الزواج.
أما ا�شخاص الذين يتزوجون بسرعة 
بدون تحضير جيد للزواج ويتم الطالق 

بشكل سريع أيضًا فهم يفتقدون 
للتوازن النفسي واالجتماعي، وأيضًا 

أولئك الذين يقعون تحت تأثير العادات 
والتقاليد وتدخل ا�هل بشكل غير 

مدروس لkمكانيات التي تتوفر لدى 
الشاب والفتاة فهؤالء يتم طالقهم 

بشكل سريع، وفي الغالب يكون 
لدى هؤالء ا�شخاص عدم إحساس 

بالمسؤولية ويكونون قد تعودوا على 
الالمباالة في تربيتهم، وال تفرق معهم 

عملية الطالق بشكل سريع.
ويستطرد حديثه: ل�سف الشديد في 

مجتمعنا عندما تقع مشاكل وخالفات 
بين الزوجين، يبدأ الجميع بالبحث عن 

الطرف المخطئ، دون بذل أي محاولة 
جادة من كل ا�طراف للحفاظ على 
هذا الزواج، ويبدأ المعنيون با�مر في 
رمي الكرة في ملعب ا�خر، وتتفاقم 

المشكلة ويصبح حلها صعبا جداً لذلك 
ينتهي الزواج بسرعة. 

وفي النهاية، ال بد من التذكير بأن 
مؤسسات المجتمع المدني واJعالم 
وخطباء المساجد يلعبون دوراً مهمًا 

في الحد من الطالق المبكر، وذلك من 
خالل توعية الشباب بأهمية الزواج وبناء 

ا�سرة التي تعتبر اللبنة ا�ساسية في 
تكوين المجتمعات.

د.عبد الحميد عفانة: هذه أهم ا�سباب 
النفسية وراء الطالق المبكر...

وعن أهم ا�سباب النفسية التي 
تقف وراء الطالق المبكر قال الدكتور 

عبد الحميد عفانة إستشاري العالج 
النفسي وخبير الصدمات النفسية 
بمستشفى حمد: يرجع ا�مر إلى 
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عدة عوامل منها: المستوى الثقافي 
والفكري ل�فراد، مدى القدرة على 

التكيف مع الطرف ا�خر وتقبله بالرغم 
من االختالفات في تكوين شخصية 
كل منهما، مستوى التوقع لشكل 
الحياة الزوجية والذي يسبب صدمة 
للبعض في أول الزواج، خاصة وأن 

بعض ا�زواج والزوجات إعتادوا على 
حياة الحرية قبل الزواج والقدرة على 

اتخاذ القرارات بشكل فردي، وأيضًا 
مدى القدرة على تحمل المسؤولية، 
ومدى احترام كل طرف لآلخر بشكل 

يشمل احترام التوجهات وا�فكار 

والرغبات والمشاعر والعواطف، 
والتعاطف مع الطرف ا�خر، بمعنى 

أن يضع كل طرف نفسه محل الطرف 
الثاني حتى يستطيع تفهم مشاعره، 

اعتماد الزوج على أهله في تلبية 
االحتياجات المادية ل�سرة، وهو أمر ال 
يلبي طموحات الزوجة، وأخيراً عامل 

الثقة في الطرف ا�خر.
أما عن الطرف ا�كثر تأثراً من الطالق 
المبكر فقال: أثبتت بعض ا�بحاث أن 
الرجل هو ا�كثر تأثراً ، حيث أن %65 

من الرجال  يفضفضون لزوجاتهم 
بمشاكلهم، وفي المقابل تفعل 

ذلك 35% فقط من السيدات، ففي 
حالة الطالق ال يجد الرجل من يحكي 

له مشاعره فيضطر لكبتها، وفي 
مجتمعاتنا العربية يصعب على الرجل 

الشكوى أو اJباحة بمشاعره حتى ال 
يصفه أحد بالضعف، لذا أثبتت ا�بحاث 

أن الرجال يتعرضون ل�زمات القلبية 
بعد الطالق بشكل أكبر من النساء 

بسبب هذا ا�مر، وبشكل عام تختلف 
حدة التأثر من عملية الطالق المبكر 

على حسب نوعية الشخصية، فكلما 
كانت الشخصية منعزلة كلما كانت 

درجة تأثرها با�مر أكبر.

- االحترام المتبادل يعد أحد أبرز 
الشروط لكي ينجح الزوجان في 

تخطي خالفاتهما وشجاراتهما.

- الدعم المادي، قد تكون الخالفات 
الماديّة من أبرز أسباب المشاحنات 

التي يشهدها ا�زواج هذه ا�يام، وهي 
لسوء الحظ ا�كثر فتكًا للعالقة 

الزوجّية.

- التسامح، ال بد أن نغفر دائًما للطرف 
ا�خر، قد يكون ا�مر صعبًا، خاصًة 

عند الشعور بأنك على حق، لكن في 
الزواج ليس مهًما من هو المخطئ، 

بل ا�هم من مّنا يبادر بالتسامح.

- الصداقة بين الزوجين، تعد بمثابة 
الغذاء ا�ساسي الذي يساعد على 

نمو الحب.

- اWنصات الجيد، كل طرف عليه 
أن يكون جاهزاً بأي وقت لkنصات 
إلى الطرف ا�خر ومعرفة مشاكله 

واحتياجاته.

- الحد من التوقعات، فى حال فشل 
بعض التوقعات التى يضعها أحد 
الزوجين، يبدأ فى إلقاء اللوم على 

الطرف ا�خر.

نصائح لزواج ناجح

ملف



مــن المهــم إعداد الشــباب من 
الجنســين بهــدف التفاعــل بطريقة 

صحيحــة مــع متطلبــات الحياة 
الجديــدة التي سيعيشــونها، 

وذلــك مــن خالل إيصــال مجموعة 
المفاهيــم المتعلقــة بالحيــاة الزوجيــة 

بدايــة بمعرفــة الحقــوق والواجبات 
لــكال الطرفيــن، وأســاليب التعامل 

ومهــارات التواصــل والحــوار وكيفية 
التعامــل مــع مختلــف المواقف 

التــي قــد يمــرون بها فــي حياتهم، 
وصــوًال إلــى التوعيــة بمرحلة وجود 
ا�بنــاء ومــا تتضمنــه هــذه المرحلة 
من اســتعداد نفســي واجتماعي 

واقتصــادي، وا�هــم إتقان فن 
التعامــل مــع الخالفــات الزوجية.

عليــك أن تقدم الثقة لتحصل عليها 
قــد يعانــي أحــد الطرفيــن في العالقة 

الزوجيــة مــن مشــكلة عــدم الثقة 
فــي ا�خريــن، ودائمــا ما يتوقع ا�ســوأ 

ظنــا منــه أنــه بهــذا التفكيــر يحمي 
نفســه مــن أي نتائــج غيــر متوقعــة، إال 

أن الشــك والغضب ســيبعد عنك 
الطــرف الثانــي، لــذا يجــب أن تزرع 

الثقــة لتحصــل عليهــا، ففــي العالقة 

الزوجيــة ال توجــد ضمانــات، اهتمامــك 
وأفعالــك هــي الجســر الذي يوصلك 
لتلــك الضمانــات، ويجــب أن تتغلــب 
علــى الشــك والغيــرة المرضيــة فهي 

قــادرة علــى إنهــاء أقوى العالقات.

اترك الماضي في الماضي
فشــلك مــرة ال يمنحــك حــق التعميم، 
تعلــم مــن أخطائــك، كــن أكثر صراحة 

وأمانة في نقاشــك مع الشــريك، 
حــاول أن تغيــر أســلوب الكالم، 
واســتخدم المزيد من ا�ســئلة، 

وخفــف مــن االتهامــات، وا�هم من 
ذلــك تعلــم أن تحــب نفســك أوًال، 

ففاقــد الشــيء ال يعطيــه.

عزز ثقتك بنفسك
توقــف عــن مراقبة شــريكك، فذلك 

ليــس فــي مصلحــة أي منكمــا، وحاول 
أن تصــارح شــريكك بمخاوفك،توقــف 

وأعــد حســاباتك وتمعــن في أي 
اتجــاه يقــودك ســلوكك، وحدد قائمة 

بنقــاط قوتــك وإنجازاتــك، ثم قم 
بأشــياء جديــدة تتطلــب منــك الوثوق 

با�خريــن واالنخــراط فــي العمل 
الجماعي.

يعطي المراهقون انطباًعا كبيًرا بعدم 
االهتمام بما يفعله ا�باء وا�مهات، ولكن 

إذا اهتزت العالقة العائلية فالحياة كلها 
تتغير، سيعانون من مرارة االنفصال، حتى 

لو لم يظهروا ذلك.
من المهم اختيار الوقت المناسب 

لتخبرهم بالقرار، حاول عدم إبالغهم في 
اللحظات المهمة في حياتهم مثل فترة 

االمتحانات، ويفضل دائًما تواجد الوالدين 
مًعا لمناقشة القرار مع ا�طفال، حاول 

استيعاب ردة فعلهم وطمئنهم بأن القرار 
لن يبعدكما عنهم.

ليــس عيبــا أن تشــعرهم بحزنــك، ولكن ال 
تصعــب المســألة علــى أطفالــك أكثر من 
الــالزم، فمــن الصعــب عليهــم رؤية ا�م أو 
ا�ب خارج نطاق الســيطرة ومشــتتين �ن 

ذلك ســيؤثر ســلبا عليهم.
مــن حــق الطفــل أن يعلــم أن أحــد الطرفين 

ارتكــب خطــأ صعــد ا�مور وأوصلها إلى 
هــذا القــرار، ولكــن ال تبالــغ في نقد الشــريك 

الســابق وال تحــاول التأثيــر علــى ا�طفال 
لتبنــيِّ وجهــة نظــر أحدكمــا، وخاصة عندما 
يكــون ا�طفــال فــي ســن المراهقة، حيث 

يأخــذون ا�مــور بحدة .
ال تنــس أنــك مطالــب بالســيطرة على 
ا�مــور: قــد يميــل ا�طفــال إلى العناد 

والتمــرد علــى قــرارات ا�باء مما ســيؤثر 
علــى حياتهــم فيمــا بعــد، اســتمع إلى ما 

يريدونــه، ثــم امنحهــم الفرصة لمشــاركتك 
مخاوفهم.

متى وكيف تخبر ا�طفال؟
خفف من حدة الخبر على ا�طفال من خالل النقاط التالية:
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      سندس سالمة
يسعى الكثير من الناس إلى التقدم خطوات نحوتحقيق أهداف جديدة، طريقة تعاملنا مع ا�مور اليومية  تؤثر على 
إدراكنا بشكل ملحوظ، وإذا لم يغير الشخص نظرته تجاه ا�مور وحاول إيجاد ا�مل في ا�وقات الصعبة فلن يتحلى 

بالقوة الالزمة للمضي قدما إلى ا�مام وتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات .
 يعتقد البعض أن االنطالق في الحياة بنجاح يتطلب الكثير، وهذا ليس صحيحا تماما، بأفعال صغيرة ولكن مع 

القليل من الشجاعة تتحقق ا�هداف المنشودة، والكثيرون ال يعرفون أن بداخل كل إنسان بطال يظهر في أوقات غير 
متوقعة ويفجر طاقاته الكامنة. وإليك بعض ا�ساليب التي تساعدك على رسم خطوط قصتك بأسلوب إيجابي 

يفتح لك أبواب الحياة. 

عالقات

تفاصيل صغيرة          تغير حياتك 

عةالشجا
وا�مل

سسندندس سالمة
لععلى  ت تؤثؤثرر لالاليويوميميةةةة ا�ا�مورر ممععع للململناننانا ااعاا تت ططططريريقققةقة جدجديديدةةة،ة، اادادافففف أأهأه ن نحووتتحققيققق خخططواات اللالالكثكثكثكثيرير من الالناناس إلإلى الالتقتقدم ييسعسعىى

يتيتحلحلىى فلنن صلصعبعبةة ا�ا�وقوقات ا ففييي ا�ا�ا�ملململ إيإيإيججاجادد وحوحاواوللل ا�ا�مومورر بشبشكلكل ممللحوظ، وإذا لم يغير الشخص نظرتهه تتججاههه إدإدراراكنكناا
االالتحديات . هجهةة ووموا الالالالزمة للممضيضي ق قددما إلى ا�مام وتجاوز الصعابب ببالالقوقوةة

م مععع ولكن صغصغيريرةة صحيحا تماما، بأفعاعاعالل ليليسس و وهذذاا ييتطتطلب الكثيير،ر، ببنجنجاحاح لالحيياةاة االلبعضعض أن االنطالق في   يعتتققدقد
غيغيغيررر اقاتتت وأو ففييي يظيظيظهرهرهر ببداخل كل إنسان بططبطالالال أن و والكثيرون ال يعررففونن فاف ا الملمنشنشودودةة، �ا�هدهد تتحقق  الششجاعاعةة لقليليل منن اال

بوب إإإيجييجيجابابييي خطخطوط قصتصتك بأسل رسرسمم علعلىى الالتيتي ت تساساعدعدكك إوإليليك بعض ا�ساليبب طااقاقاتهته الكاممنة.  ويويفجفجرر ممتوتوقعقعةة
الحيحياةاة.  أبأبواوابب للكك يفيفتحتح
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ا�مل في 
ا�وقات العصيبة 

دليل على قوة 
الشخصية

الفشل ليس نهاية المطاف.. 
ا�هم أن تدرك ا�سباب

كل شخص معرض لمواجهة الصعاب 
والتعرض لنكسة معينة، في مرحلة 

ما من الحياة، قد يبدو لك أنها النهاية 
ويصعب تجاوز المشكلة.  حاول تغيير 

نظرتك للصعاب وتحويلها  إلى فرص 
لتزويدك  وحينها تصبح بمثابة محرك 

بالشجاعة والصبر للتقدم. ال تباِل 
الفائز، من  أنت  فبالنهاية  بالنتيجة، 

اغتنام  فرص عديدة للتعلم والتطور، 
في الحياة ال توجد دروس مجانية. 

أنفسنا  العصيبة تعرفنا على  ا�وقات 
أكثر، وتمنحنا الفرصة لفهم مدى عمق 

المرونة التي نتمتع بها للخروج من 
ا�زمات كأشخاص أقوى وأكثر سعادة.

 وهنا نشير  إلى البطل الداخلي 
الموجود داخل كل واحد منا، ويرافقنا 

أينما ذهبنا، وهو دائًما في وضع 
االستعداد، بالشجاعة يمكن �ي واحد 

منا أن يتحول   إلى نسخة  أفضل 

منه، ونحن كبشر نميل بطبيعتنا 
إلى التحلي با�مل، حتى في أقسى 

ا�وقات، مما يمنحنا الشجاعة للمضي 
قدما في الحياة والقدرة على التغيير.

لجني  الالزمة  بالقوة  تمدك  ال  الشجاعة 
إلى  للوصول  تزودك  فهي  التغيير،  ثمار 
مما  الذات  مع  والتصالح  الرضا  من  حالة 
يجعلك شخصا سعيدا في الحياة بغض 
نكون  أن  بإمكاننا  الظروف،  عن  النظر 
اتجاهات  على  اJقبال  خالل  من  شجعاًنا 
اتخاذ  مثل  جديدة،  آفاقا  لنا  تفتح  جديدة 
موسيقية،  آلة  على  العزف  تعلم  قرار 
والشجاعة  جديدة.  هواية  ممارسة  أو 
وتقويتها،  ممارستها  يمكن  مهارة  هي 
بطرق  ل�فضل  حياتك  تغير  أن  يمكن 
شجاع  عمل  كل  ومع  صغيرة.  تدريجية 
تدرك  وبذلك  حيوية،  أكثر  تصبح  صغير، 
احترامك  من  يعزز  مما  عليه،  قادر  أنت  ما 

بالفرح.  لذاتك والشعور 

عالقات

لتصبح أكثر جرأة 

كن جسورا 
الجرأة والجسارة بمثابة المحرك الرئيسي للسعادة. شريطة خوض المغامرة بشجاعة 

للوصول إلى العالم من حولك ووضع بصمتك الخاصة، حتى ولو كانت صغيرة. ا�مر 
يتطلب منك الوقوف والمواجهة، وا�هم من ذلك التحلي بالصبر والمثابرة Jعادة 

المحاولة مرة واثنتين وثالثا، فالفشل ليس عدم النجاح، بل جهل أسباب النجاح. وبالنهاية 
الفشل ليس نهاية المطاف المهم أال تسلب ثقتك.

أمور صغيرة تحدث الفرق 

  االنفتاح على اzخرين وكسب 
أصدقاء جدد.

  المساهمة في إسعاد اzخرين 
بأفعال بسيطة، ورسم االبتسامة على 

وجوه اzخرين يمدك بالقوة.

   تجنب التعامل مع  اzخرين 
بعنصرية أو فوقية، قد يبدو ا�مر 
بسيطًا إال أنه يتطلب الشجاعة.

 افعل ما تؤمن به أنت، وواصل 
السعي لتحقيق ا�هداف  التي تبدو 

صعبة المنال

  صفِّ ذهنك. اهدأ . وركز على 
مهمتك . تجاهل أي شيء آخر. 

 تغلب على الخوف، وتعود على 
التفكير اWيجابي ورحب با�مور غير 

المتوقعة. 

 اطلب الدعم والتشجيع من 
ا�صدقاء أو ا�شخاص المحيطين.

 سجل  التطور الذي يتّم إحرازه 
بشكٍل مستمر على دفتٍر.



الجونا مول، ٥٥٨٨ ٤٤٣٣ ٩٧٤+
www.bridal.51east.com.qa

حيث تتحقق 
ا�حالم

 تصاميم من دور أزياء عالمية،
 إستشارات شخصية وخبرات ال تضاهى،

إحتفاًال بيومِك الكبير.



       جمال العدواني
تحظى النجمة الكويتية إلهام الفضالة بشعبية خليجية كبيرة وذلك لتمتعها بموهبة فنية رائعة، حيث استطاعت أن تُجسد مختلف 

ا�دوار والشخصيات الدرامية باحترافية عالية أهلتها إلى صدارة صفوف الفنانات الخليجيات، في هذا اللقاء تبوح لنا إلهام، وهي تنتمي 
إلى برج الجوزاء، بما في داخلها.

إلهام الفضالة: حياتي الخاصة ملكي فقط 

ما جديدك الفترة المقبلة؟
أدرس مجموعة من العروض الختيار ما 

يناسبني، خصوصًا أن الموسم الدرامي 
الجديد سيبدأ قريبا.

كيف هي عالقتك مع وسائل التواصل 
االجتماعي؟

أصبحت تشغل حيزاً كبيراً من حياتنا 
العملية. أرفض تمامًا أن أكشف حياتي 

الخاصة عبر مواقع التواصل، وحساباتي 
منبر للحديث في الفن والشأن العام 

فحسب.

تم تكريمك في مهرجان نجوم 
الفن واWعالم في دورته الثالثة أنت 

والفنان خالد أمين كثنائي فني ناجح 
في عدة أعمال 

الثنائي تجربة مميزة تتوقف على مدى 
تقبل الجمهور. إذا نجح الممثالن يكمالن 
سويًا، أما إذا فشال فسيتوقفان. أنا وخالد 

نجحنا في هذا المشروع منذ مشاركتنا 
في مسلسل «علمني كيف أنساك»، 
وتكرر التعاون في أكثر من تجربة في 

ظل حماسة وتشجيع الجمهور لنا، وعبر 
مجلتكم أود أن أشكر كل القائمين على 

مهرجان نجوم الفن واJعالم لتكريمي 
من ضمن هذه الكوكبة البارزة لهذا 

العام.

 ألم يضعكما تكرار هذا التعاون في 
دائرة االنتقاد؟

إطالقًا، دعمنا الجمهور وكانت ردود 
الفعل طيبة عبر مختلف مواقع التواصل 

االجتماعي، ولكننا قررنا أن نتوقف بعد 
مسلسل «عزوتي»، حتى ال نكرر أنفسنا 

أكثر، وكي نحافظ على النجاح الذي 
حققناه في التجارب السابقة.

عرض الكاتب فهد العليوة عليك 
بطولة أحد مسلسالته بعدما اعتذرت 
الفنانة زهرة عرفات عن الدور.. لماذا 

رفضت المشاركة؟
أرفض أن أكون بديلة �ي أحد، فأنا دائما 
يعرض علّي العمل قبل تصويره بفترة 

طويلة، حتى آخذ وقتي في التحضير 
والتجهيز للشخصية، بحياتي لم أكن 

بديلة لفنانة اعتذرت، فهذا الشيء 
أزعجني في وقته، �نني بطبعي أحب أن 

أدعم الشباب وأقف معهم وأساعدهم، 
بل ندعوهم للمشاركة قبل وقت كاف 

لكي يكونوا على أتم االستعداد، فكيف 
يُعرض عليَّ العمل وهو في مرحلة 

التصوير.

ما أكثر شيء تندمين عليه؟
لم أكمل تحصيلي العلمي، لذلك 

تجدني حريصة كثيرا على تعليم بناتي 
وأن يواصلن دراستهن، فالشهادة اليوم 

ضرورية في حياتنا.

يقال إن إلهام تحرص أن يكون اسمها 
في المقدمة.. ما هو تعليقك؟

بالعكس هناك أكثر من عمل درامي 
وافقت أن يشاركني أحد في الكادر، 

على سبيل المثال الفنان عبد المحسن 
النمر كان معي بنفس الكادر في 

مسلسل «صديقاتي العزيزات» فأنا 
فرضت اسمه لكي يشاركني في الكادر، 
وكذلك مسلسل «جار القمر» وافقت بأن 

تشاركني زهرة عرفات في نفس الكادر، 
لست أنانية في هذه المسألة. 

نجوم

أرفض أن أكون بديلة �ي أحد.. 

من حق الناقد أن يقيِّم العمل 
ال حياة الفنان الخاصة
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النقد؟ هل يغضبك 
إذا كان النقد إيجابيًا بهدف لفت 

نظري إلى قصــور فـي عمل ما 
المسلســل  مصلحة  في  ويصّب 

برحابة صــدر. لكـن ل�ســف،  أتقبله 
الـنقد  ثمـة من يستغـل سـالح 

الفنان الخاصة.  للـتدخل في حياة 
من حق الناقد أن يقيِّم أداء الممثل 

ولكـن ال يحق له أن يتدخل في 
الخاصة. حيـاته  تفاصيل 

 هل تعتقدين أنك محظوظة �نك 
الـنجم  بدأت مع الكبار خاصة مـع 

الرضا؟ عبد  الحسين  عبد 
نعم.. أعترف أنا محظوظة جدا، فأولى 

الفنية المهمة وقوفي أمام  تجاربي 
النجم الراحل عبد الحسين عبد الرضا 

في مسلسل «ديوان السبيل»، ومن ثم 
الناجحة  الدرامية  سلسلة من ا�عمال 

التي ساهمت وبشكل كبير في 
نجوميتي.

سر استمراريتك مع أبو عدنان في 
أعماله؟

الفني، حيث  اقتنع بموهبتي وحضوري 
قدمت معه خمسة مسلسالت، وهو 

المستمر في  التغيير  المعروف عنه 
أبطال أعماله إال اذا كان مقتنعًا بقدرات 

ممثل على تغيير نمط أدائه من عمل 
إلى آخر، فيحرص على االستعانة به.

 ما نوعية ا�دوار التي تستفزك؟
ا�دوار التي تتضمن قفزات درامية 

من مرحلة إلى أخرى، أو من حالة إلى 
نقيضها. ال أتواءم مع الشخصيات 

التقليدية، �نها ال تستفز  الطيبة 
البقاء  مشاعري وتجبر الممثل على 
في منطقة الظل، وقد ال يخرج منها 

بسهولة.

 صرحت بأنك اعتزلت مسرح الصغار.. 
ما السر وراء هذه الخطوة؟

أنا من عشاق مسرح الطفل، ولكنني 
قررت اعتزاله. أعمل في الوسط الفني 

18 عامًا تقريبًا، وأحضر بشكل  منذ 
شبه سنوي في مسرح الطفل، وربما 

رصيدي في مسرح الكبار ال يتجاوز 
الخمسة أعمال، لذا فإن انتمائي روحيًا 
إلى مسرح الطفل. ولكن في العمل 

ا�خير «كلمة السر شرارة» توقفت 
لبرهة واسترجعت مشواري الطويل 

في هذا الحقل، وسألت نفسي: كيف 
لي وأنا في ا�ربعينيات أن أشارك 

في استعراضات؟ كان هذا القرار في 
الحسبان منذ سنوات وكنت فعًال أعتزم 

اعتزال المسرح بمجرد أن أصل إلى 
ا�ربعين كونها مرحلة النضوج. ولكن 

العلي بالجزء  أقنعني المخرج علي 
الثاني من مسرحية «مصنع الكاكاو»، 
فنزلت عند رغبته، بينما في هذا العام 
النهائي وأتوجه بالشكر  القرار  اتخذت 

إلى كل من تعاونت معهم في مسرح 
الطفل.

عن تجربة: احذر من عدوك مرة 
ومن صديقك ألف مرة 

نجوم



أهم الدروس التي تعلمِتها في حياتك؟
الحياة أكبر مدرسة نتعلم منها ومازلنا، 

التي  التكنولوجية  الثورة  فبعد دخول 
جعلت العالم مثل قرية صغيرة، عرفنا 
أمورا كثيرة كنا نجهلها بالسابق، متى 

نصور ونأكل ونلبس ونسافر وغيرها 
من ا�مور، فالكل يعرف بأن السوشيال 

ميديا سببت فتنًا وحروبًا بين الدول، 
فكل شيء له إيجابيات وسلبيات في 

منها.  نتعلم   الحياة 

  ما أصعب تجربة مررت بها؟
فراق ا�حبة بسبب الموت. 

 كيف تحاولين أن تكسري روتين عملك؟
بالسفر حتى أجدد نشاطي وطاقتي 

لكي أعود من جديد بشكل أفضل.

 كيف تطورين مهاراتك بالعمل؟
الخبرة والسنين في المجال الفني هي 

التي تتطور في أي عمل فني نقدمه.

لمن تبوحين بأسرارك؟
أنا فضيحة «تضحك».. ودائما ال توجد 

عندي أسرار، اللي على قلبي على 
لساني، وصدقني وصلت إلى قناعة 

تامة احتفظ بسرك لنفسك أفضل من 
إعطائه �حد لكي ال يستغله ضدك 

يوما ما، لو تالحظ اليوم أي خالف 
ينشب في السوشيال ميديا بين 

الفنانات نجد كل واحدة تكشف أسرار 
 الثانية أمام الم� دون حسيب.

 ما هي نقاط ضعفك؟
بكاء المسنين أمامي.. أضعف تجاههم.

  وما نقاط قوتك؟
وابتسامتي. ضحكتي 

هل لديك فوبيا من أمر ما.. وهل 
منها؟ حالك   عالجت 

ومــازلت  الحيــوانــات،  مـــن  أخاف  نعم.. 
أعاني من ذلك ولم أعالج حالي، لدرجة 

البيت وأتعامل  لدينا كاسكو في 
معه من بعيد، �نني مازلت أخاف من 

الحيوانات.

هل عانيت من طعن القريب 
معهم؟ تعاملت  وكيف   والصديق 

أف.. كثيرا، فاليوم مع ا�ســـف يطعنــك 
الصديق والقريـب أكثـر من العـدو، وعـن 

تجربــة احــذر من عدوك مرة واحذر مـن 
صديقك ألـف مرة.

�ننا نعيش في زمن المصالح 

والماديات التي طغت على كـل شيء، 
تغيرت النفوس من أجـل المصالح، 

مع ا�سف ما عاد هناك صديـــق وفــي 
مثــل الســـابق، خــصوصــا إذا كان بنفس 

المجـــال والعمل، فاليوم معظم 
الصداقات تُبني على المصـــالح 

والماديات وتنتهي بانتهائها.
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أعراس

تعددت صيحات فساتين ا�عراس من حيث القصات وا�لوان وا�قمشة، وتبقى القاعدة  ا�ساسية �ي مصمم 
فساتين أعراس هي أسلوب وذوق العروس واختياراتها Wطاللة ليلة العمر. في هذا العدد اخترنا أحدث تصاميم 

المصممة اليابانية يومي كاتسورا Yumi Katsura  لربيع- صيف 2019 والمنحوتة بأسلوب فخم من شأنه أن يعزز 
جمال العروس. تعتمد كاتسورا في تصاميمها على الحرير، الساتان والتافتا لتخلق ما هو خارٌج عن المألوف من 
أناقٍة وجمال. فساتين هذه المجموعة مصنوعة من مواد عالية الرفاهية دقيقة التفاصيل من الدانتيل والحرير 

والتول المطرز المزخرف بزهور ثالثية ا�بعاد، والترتر واللؤلؤ والبلورات، كما استخدمت المصممة في تشكيلتها 
تقنية صباغة الحرير التقليدية التي تسمى يوزن، فقدمْت فساتين منسدلة حريرية وعصرية.

إطاللة العمر بتوقيع
« يومي كاتسورا » 



فساتين الذيل 
الطويل صيحة ال 

تنتهي موضتها 
 ومن التصاميم التي 

تبدو أكثر أنوثة مع 
 ،Train الذيل الطويل

تشمل المجموعة 
فساتين حورية البحر 

Mermaid  ، التي 
تأتي ضيقة في 

منطقة الركبتين ، تم 
تتسع تدريجيا حتى 

تالمس ا�رض بالذيل 
الطويل.
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أعراس
لمسة فخمة Wطاللتك

 تتميز الفساتين الواسعة بتوازنها بين الرقة وا�نوثة بكافة 
تفاصيلها. تليق هذه المجموعة بجميع أنواع الطالت 

وأشكال الجسد من خالل تصاميم منحوتة من شأنها أن 
تعزز جمال المرأة وتمنحها أشكاًال فخمة ومزيجًا متنّوعًا من 

الجاذبية المفعمة با�نوثة.





لوحات فنية بأنامل عصرية 
مجموعة أزياء راقية تفيض بالعظمة الملكية، وتذكرنا بروعة 

القصص الخرافية، تجمع التصاميم بين البراعة الحرفية 
االستثنائية، وبين اWبداع المتجدد باستمرار. 

داني أطرش
 يعيد إحياء أناقة الثمانينيات 

في أجواء مستوحاة من التصاميم المبتكرة في 
ثمانينيات القرن الماضي، قّدمت دار داني أطرش 

مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2018-2019، 
حيث جسدت صورة المرأة المتحررة والمندفعة، 

بطابع من النعومة والحيوية. فجمع المصّمم في 
أزيائه بين مختلف أنواع ا�قمشة وزيّنها بالتطريز تارة، 

والرسومات الملونة تارة أخرى، ما عكس مجموعة 
متكاملة ا�ناقة واWبداع. ولم تغب االكسسوارات 
عن تصاميم داني أطرش، حيث دخلت في صلب 

التصميم مع ا�حزمة التي زينت عددًا من الفساتين. 

أزياء



جورج حبيقة
لخريف وشتاء 2018 - 2019 

مجموعة  تترجم قصة باليه «بحيرة البجع» 
الشهيرة من خالل ا�قمشة الفاخرة، والقّصات 

الحيويّة، ولعبة الشفافية التي يتقنها 
المصمم. حبيقة اعتمد على مخيّلته ليترجم 

رؤيته لتجدد الطبيعة من خالل شفافية 
الدانتيل، ورّقة الموسلين، وغنى ا�ورغنزا. 

وتزينت المجموعة بتدرجات ا�لوان كما 
يتجلّى جمال الطبيعة على شكل ورود، نفذت 

بتقنيّات يدويّة وحرفيّة بالغة.
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ستايل

مريم القطان 
تطلق أولى مجموعاتها  من ا�زياء ا�نيقة والمريحة

حوار حنان الغزواني                                               
في اجتماع فريٍد للموهبة واالبداع  ، أطلقت مريم أحمد القطان أولى مجموعاتها 

الخاصة با�زياء الجاهزة والتي تتسم با�ناقة البسيطة والعفوية ، تعلّمت تصميم 
ا�زياء بنفسها، وتملك ثقة كبيرة وشغفًا بالمهنة. مريم طالبة في كلية المجتمع 

وتسعى لمتابعة حلمها في الدراسة والتخصص في القانون، إلى جانب هوايتها 
المفضلة في تصميم ا�زياء. وكان لـ «جميلة» فرصة التحّدث معها لمعرفة المزيد عن 

خط أزيائها «القطان »  وخططها المستقبليّة.

ححوار حنان الغز
يفييي اجتماع فري
بباا�زياء الالخاخاصصصصةصة
هسهسهسهاااا بببببنفنف ا�زياء

للمتابع وتسعىى
المفضلة في

خط أزيائها «الق



نالحظ  تركيزك بشكل أساسي 
على الدنيم . هل لديك النية 

أن تقومي بتصميم قطع أخرى 
تحمل نفس الطابع ا�نثوي ؟

من خالل أول مجموعة لي  
حاولت مخاطبة الفئة الشابة (ما 
بين 16-22 سنة ) وركزت على 
تقديم أزياء شبابية رياضية أنيقة 
ومريحة،  كما أن الدنيم موضة 

سائدة وبقوة فهو يُستخدم 
بشكل كبير في إطالالت سبور 

شيك إلى جانب دمجه بين مالبس 
رسمية وقطع مزينة بالترتر ليغدو 

مناسبًا للسهرات . هذه المجموعة 
تجسد كذلك عشقي للجمبسوت 
من خالل تصاميم متنوعة وراقية. 

ما الذي تعلمته من هذه التجربة ؟ 
 unique شاركت في معرض

Touch، تقربت أكثر إلى العمالء 
تطلعاتهم  ومختلف  أذواقهم  وعرفت 
، وأدركت أن ثّمة العديد من النقاط 

التي تحتاج إلى مزيٍد من التركيز 
والتطوير ، التجربة زادتني إصراراً 

على بذل المزيد من الجهد ، وأن  
أثق بما أقوم به، ال يمكن التوقف 
عند نجاح واحد ، خاصة وأن هناك 

عروض أزياء ومجموعات وإطالقات 
جديدة كل شهرين تقريبًا، وهذا يمتّد 

على مدار العام، لذا فإن «االبتكار 
والتجدد» أمر بالغ ا�همية  في 

هذا المجال الذي يتطلب العمل 
والديناميكية.  المتواصل 

هل تعتقدين أن دور ا�زياء المحلية 
قادرة على منافسة دور ا�زياء 

العالمية؟
بالتأكيد!  ثقافتنا غنية ومتنوعة ، مما 
يسمح للمصممين المحليين باJرتقاء 

والوصول إلى العالمية.

ما هي خططك ومشاريعك 
المستقبلية؟

االستمرار في إطالق مجموعاتي 
بتيمات  أخرى ومتنوعة الستهداف 

مختلف الشرائح وا�ذواق، وفي الوقت 
ذاته متابعة دراستي في القانون.  

أطمح إلى المشاركة في أكبر 

المعارض في قطر ، كما أنني بصدد 
التحضير إلى مجموعة خاصة ومميزة 
بمناسبة اليوم الوطني 18 ديسمبر 

.. أطمح إلى المساهمة في  رفع 
اسم بلدي قطر عاليا.

من هم المصممون المفضلون لديك؟
يعجبني الكثير من المصممين 

وال أتمسك بذوق مصمم معين،  
فالموضة ال تعني اسمًا أو ماركة 

معينة ، انها أسلوب حياة. 

كيف تحددين أسلوبك؟
مزيج  بين ا�ناقة البسيطة والعفوية.

ما هي نصيحتك للفاشونيستا؟ 
اتّباع ما يليق بأسلوبها وبشكل  جسمها.
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حصريا لدى  مجوهرات الماجد مجوهرات
   « Utopia » سحر الطبيعة يتجسد في مجموعة

عقد من مجموعة 
 Perlage

 مجموعة تسابق  الزمن، من خالل خط 
متناغم  ال حدود له من الفقاعات من 

الذهب واللؤلؤ الثمين.

مجموعة مجوهرات على شكل  الورود المرصعة بأشكال 
وعناصر مختلفة. استمتع بكل قطعة من هذه المجموعة 

المستوحاة من ذيل الطاووس بتقنيات عالية وحرفيه بالغة 
تم تجسيد حركة الريش على  المجوهرات .. مجموعة أنيقة 

يمكن ارتداؤها لمختلف مناسباتك المهمة.

 جمال الطاووس وسحر ا�لماس  
Pavone  يلتقيان في مجموعة

«Utopia»  ماركة إيطالية اشتهرت بصناعة أجود 
المجوهرات التي يقبل عليها المشاهير. وهي شركة 

إيطالية تعمل على مستوى عالمي منذ أكثر من 
60 عاًما من خالل صناعة مجوهرات من أجود ا�حجار 

الكريمة والماس واللؤلؤ العالي الجودة، وخاصة تلك 
المصنوعة من ا�حجار الكريمة والماس واللؤلؤ عالي 

الجودة، وخاصة لؤلؤ جنوب البحر.
منذ 1980 تخصصت الدار في تجارة اللؤلؤ، كما  

شاركت في أهم المزادات الدولية. واستطاعت فيما 
بعد أن تحّقق شهرة وانتشارًا واسعًا بسبب تصاميمها 

التي تمزج بين ا�سلوب اWيطالي العصري.



مجموعة «زهرة الكرز» 
CHERRY BLOSSOM

هل هناك أكثر من جمال زهرة الكرز؟ حساسة 
وثمينة، مثل الحياة نفسها،  مجموعة  مستوحاة من 

زهرة الكرز الوردية الجميلة، ومصنوعة من الذهب 
مع ا�لماس بألوانه المختلفة، وا�حجار الكريمة، 

واللؤلؤ.. مجموعة  CHERRY BLOSSOM  الجديدة 
تجمع بين الآللئ وا�حجار الكريمة التي تحاكي 

جمال الطبيعة  بدقة عالية ونابضة بالحياة.
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إكسسوارات
آفاق جديدة لصيحة المجوهرات الشخصية 

 «Swarovski Remix» تألقي مع

تؤمن سواروفسكي بتمكين النساء ومنحهن شعورا بالجمال والتألق، مثلهن 
مثل مجموعات الكريستال المتjلئة التي تبتكرها كل موسم، فعلى مدار 

أكثر من120عاًما، تتخطى العالمة التجارية باستمرار حدود التصميم، وتشّكل 
مجموعة  REMIX برهاًنا على سعيها نحو االبتكار، تعيد هذه المجموعة، 

التي تُقدم مفهوًما جديًدا للمجوهرات، كتابة قواعد صناعة المجوهرات، وقد 
حصدت جائزة أفضل مجموعة مجوهرات احترافية لعام 2017 .

وتعليقًا على هذه الجائزة قالت مديرة اWبداع لدى سواروفسكي: «تُعتبر 
المجوهرات تعبيًرا عن ذوقنا وأسلوبنا وشخصيتنا الفريدة. فهي تضفي طابًعا 

شخصًيا كبيًرا ولهذا يمكن أن تُضفي هوية قوية على كل إطاللة. نحن، 
في سواروفسكي، نؤمن بتمكين النساء من التعبير. كل قطعة في هذه 

المجموعة  تعكس جانًبا من جوانب أسلوب المرأة. في هذا الخريف، خط إنتاج 
جديد متوهج يُضاف إلى هذا المزيج من خالل تعليقات يسهل شبكها ضمن 

مجموعة REMIX، وتزدان تلك التعليقات برموز براقة وأحجار أعياد ميالد زاهية 
عة بكريستال Pavé من سواروفسكي. وحروف ُمرصَّ
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مجموعة نظارات Prada لربيع وصيف 2018  

ال شك أن اسم Prada  يعد مرادفا لjناقة 
والجمال، وال يتجلى هذا ا�مر في عالم ا�زياء 

والموضة فقط ، بل في كل ما يحمل اسم 
هذه العالمة التجارية المميزة. خصت الدار 

موسم ربيع/صيف 2018  بمجموعة تستكشف 
ا�نوثة المعاصرة، حيث تمزج جمال التصميم 

 Prada با�ناقة الخالدة، بما في ذلك مجموعة
Ultravox  المستوحاة من رسومات الكرتون، 

من خالل استحضار صورة المرأة النشيطة 
والمقاتلة، تبرز ا�شكال الهندسية بفضل 
ا�نماط الغريبة والحواف الدقيقة. وتعود 

 Prada ا�ناقة العصرية الخاصة بمجموعة
Cinema  بأسلوب جديد، وفي النهاية تعيد 

مجموعة Prada Journal  الطبية تجسيد رموز 
المجموعة.

سحر وذكريات فيلم موسيقي رومانسي عبر مجموعة من 
التصاميم البسيطة المفعمة با�نوثة تقدمها العالمة 

البريطانية الرائدة في مجال صناعة ا�حذية واWكسسوارات 
شارلوت أولمبيا Charlotte Olympia. وتستحضر التشكيلة 

عمومًا روعة فن السباحة والعصر الذهبي لjفالم الموسيقية 
المرتبطة بهذه الرياضة.

Charlotte Olympia  إطاللة مميزة مع

إكسسوارات



تألقي بأسلوب «كرت جايجر» المفعم بالحياة 

تؤكد «كرت جايجر» من خالل مجموعتها لخريف وشتاء 2018  أن النمط الفريد ال يظهر من المالبس نفسها بل كيف 
نرتديها. أطلقت العالمة البريطانية الحملة اWعالنية بشكل جديد وضخم تتناسب مع اسمها العالمي، وتتوافق مع 
التصميمات التي ستقدمها.  تشمل التشكيلة الجديدة أنماطًا وأساليب مميزة تراعي متطلبات الموضة باWضافة 

إلى االحتياجات العملية لهواة اWكسسوارات. بدايًة مع الكالسيكيات ا�ساسية، فإن المطرزات هي الموضة ا�حدث 
لهذا الموسم، حيث تقدم «كرت جايجر» بعض «اWثارة» في ا�لوان كا�حمر الكرزي، ا�سود ا�نيق، النيود الالمع، وجلد 

الفهد ا�نيق.
سم، حيث تقدم «كرت جايجر» بعض «اWثارة» في ا�لو

يق.

Gucci Cyborg مجموعة بـ «هوية غير واقعية»
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الهوية ليست مسألة طبيعيّة وال فئة محّددة مسبقًا. 
ليست واقعًا ثابتًا ال يتغيّر، بل هي هيكليّة اجتماعيّة 
وثقافيّة، وبالتالي هي مسألة تتمحور حول االختيار، 

االلتحاق واالبتكار.  وتتخّطى هذه المجموعة هذه 
 Cyborg «المسألة، متخّذة هيئة «بيان سايبورغ

Manifesto (للكاتبة «دونا ج. هاراواي»)، حيث يتّم 
مديح الشخص الهجين على أساس أنّه كائن يستطيع 

تخّطي االزدواجيّة واالنفصام في الهويّة.  في 
الواقع، إّن الـ»سايبورغ» هو كائن متناقض يجمع ما 
بين الطبيعة والثقافة، الذكوريّة وا�نثويّة، البشرّي 

والفضائّي، النفس والمادة. متعارضًا مع أّي فئة 
محّددة، يجّسد الـ»سايبورغ» التعبير الذي يدمج ما بين 
مختلف الهويات. هويات هجينة ومتغيّرة، مبنيّة على 

احتياجات متعّددة، تتجاوز المقياسيّة والتطبيع.



أناقته

االهتمام الوثيق بالتوجهات ا�ساسية، سواء 
كان ذلك من خالل إحياء المزاج الماضي أو 
التفسيرات المتطورة �نماط أكثر معاصرة، 

هو ما يشكل مجموعة أزياء شتاء 2018.  
وبطبيعة الحال، يتميز كل نموذج بالراحة 

الكالسيكية التي تتمتع بها Geox، والتي 
ولدت من أحدث ا�بحاث التكنولوجية التي 

جعلت من الشركة رمًزا للعالمة التجارية 
لjحذية اWيطالية في العالم. أما الجلد 

ا�سود أو السلس أو المصبوغ أو المثقب 
أو المبّطن، فيعود إلى ا�حذية وا�حذية 

الرياضية المستوحاة من ا�حذية العسكرية 
التي تعتمد على المرقعة المتقنة والمبرز 

باللفائف والرقائق والحلقات الذهبية. تظهر 
أصداء السبعينات في ا�حذية التي تستحضر 
التصورات الرجالية: الجلود الناعمة والدرجات 
الكونياكية الدافئة، الثقوب وشرائط التقنيع 

تمتزج مع الكعب الصلب والنعل ا�ساسي، 
مما يعطي نظرة متناقضة حديثة وحديثة.

مجموعة  GEOX  الجديدة لشتاء 2018

طراز كالسيكي من 
Bell & Ross ساعات

تحتفل Bell & Ross، الساعة الشريكة 
 Renault Sport الرسميّة لفريق

Formula One™ Team، بإعادة افتتاح 
 French Grand Prix السباق الفرنسي

مع عرضها ا�ّول لطراز كالسيكي من 
المجموعات المرتبطة بالشراكة. واحتفاًال 
بعودة سباق Formula 1® إلى فرنسا، 

 BR V2-94 R.S.18 ستتمتّع ساعة
بسوار من المطاط ا�سود مدموغ بالعلم 

 French Grand الفرنسي خالل سباق
.Prix



 ... DIGELإطاللة عصرية من

هذا العطر من الماركة 
..Hermès الفرنسية

وما يجعله ضمن قائمة 
أفضل العطور الرجالية 

المثيرة هو الرائحة 
المميزة التي يتمتع 

بها والمستخلصة 
من أخشاب التشيبر 
ذات الرائحة القوية 

والكثيفة مما يجعله 
من الروائح المثيرة 

بامتياز مع باقي 
مركبات العطر. 

 Hermes Terre D’hermes Pure

بتصميمها مع أخذ الشكل وا�داء الوظيفي باالعتبار، تّم تحديث مجموعة Alpha Bravo مع 
تقديم ألوان، أشكال وطبعات جديدة.. هذا الموسم، تعرض Alpha Bravo طبعات موسمية 
 ،  Tundraو Charcoal Restoration، Arctic Restoration جديدة ومثيرة من بينها

التي تواصل عرض اللمسات العاكسة المتنوعة مع لون أخضر يتطابق مع لوحة ا�لوان 
الموسمية. 

تومي تقدم مجموعة 
  Alpha Bravo

TOM FORD
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الصيحة السائدة والتي ال تنتهي  هي سيطرة اللون الواحد، وهي استمرار للمواسم السابقة، وتلك اWطاللة العصرية 
تناسب بصورة كبيرة هؤالء الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم.. وفي هذا الصدد اخترنا أناقة رجل مثّقف ، 

يهوى االستطالع ويتمتّع بشخصية معّقدة. يعشق السفر، يحب االبتكار ويتمتع بقوة الشخصية، كما أن اللون ا�بيض 
يعد أكثر ا�لوان رواجًا لهذا العام.



   الريسا معصراني 
يعرف فادي قطايا بأنامله الســحرية على أجمل وجوه الســيدات والنجمات ، 
فهو حريص على إبرازهن بشــكل ملفت ومبهر ، وارتبط اســمه بشــكل كبير 

بالنجمة نانســي عجرم ، كما أطلق كتابه «بابيه دو بودر» منذ ســنتين ملخصًا 
ســيرته الحافلة في عالم التجميل ومنح كل من يعشــق أعماله فرصة للتعرف 

على أســلوبه من خالل ذلك الكتاب . كشــف لـ«جميلة» عن أبرز صيحات 
ماكياج خريف- شــتاء 2018 ونصائحه الجمالية لكل ســيدة عاشقة للجمال 

والموضــة .مؤكدًا بأنه بامكان أي أمراة أن تكــون جميلة بمالمحها طالما 
تعــرف كيفيــة أبراز جمالها و اختيار ا�زياء التــي تليق بها ، باWضافة إلى ثقتها 

بنفســها  وهكذا تكون جميلة ومميزة .

أسرار تقنية كونتور الوجه:
يعتبر فادي أن تقنية كونتورينغ الوجه 

ليست بالشىء الجديد في عالم 
الماكياج فهو متواجد منذ سنوات 

طويلة ، لكن  كثر الكالم عنه مع انتشار 
مواقع التواصل االجتماعي التي 

سلطت االضواء عليه ، ويقول بأن كل 

وجه يحتاج الى طريقة كونتور مختلفة 
عن ا�خر البراز مكامن جمال الوجه ، 
والقاعدة الوحيدة تكمن باستخدام 
اللون الداكن لكل من يريد تصغير 

الوجه واللون الفاتح لكل من ترغب 
وإبرازه وتكبيره . يتابع حديثه موضحًا 
بأن الهاياليت او الستروبينغ تستخدم 

جمال

مكياج خريف 2018 

إبداعات فادي قطايا على وجوه النجمات ...



لkضاءة على بعض تفاصيل الوجه 
مثل طرف الخد وعلى رأس االنف او فوق 

الشفاه العليا وفوق الحواجب، الفتًا أن 
المبالغة باستخدام الهاياليتر في الليل 

تنعكس على اضواء الكاميرات بطريقة 
قوية فتظهر بالتالي في الصور بقعة 

بيضاء على الوجه.

مكياج الخريف:
ينصح باستخدام االلوان الترابية لموسم 

خريف 2018 مع اعتماد أحمر الشفاه 
العنابي الرائج لهذا العام ، لكن 

المكياج الشبه المنعدم هو المطلوب 
Jطالالت خريف – شتاء 2018 -2019 

، كما أن مكياج عيون القطة يبقى 

رائجًا في رسومات ا�يالينر . ويعتبر 
ان المكياج الفرنسي فيه الكثير من 

الحيوية واالناقة والتميز بالتقنيات 
البسيطة فهو يكمن بااليالينر االسود 

المسحوب والروج االحمر ما يجعل منه 
خيار النساء االمثل وباالخص النجمات 

للحصول على لوك الفت وجذاب.
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10 ا�كثر         من التسريحات المستوحاة من أفالم الخيال العلمي إلى القّصات الملفتة والجريئة، إليك صيحات الجمال الـ 
 ...2018 رواجًا لموسم خريف وشتاء 

رموش جريئة ورسائل على ا�ظافر  
  10 صيحات للخريف والشتاء 

الملكية التموجات 
بوحي من تسريحة العشرينات المتموجة ظهرت 

عارضات إيردم هذا الموسم بنسخة عصرية عن 
تلك التسريحة الكالسيكية عبر  إضافة دبابيس 

الشعر  Jضفاء  لمسة  أرستقراطية أنيقة. 

الجريئة الرموش 
كانت الرموش الطويلة محط التركيز في لوكات الجمال 
ا�نثوية لدى جيفنشي وفالنتينو، أما لدى دريس فان نوتن 

فتألقت الرموش بألوان النيون الساطعة التي جعلت 
العيون تبرز أكثر وأكثر. 

جمال
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الطبيعي الجمال 
قاد ألكساندر 

وانغ هذه الصيحة 
لموسم الخريف 

إذ ظهرت عارضاته 
بحواجب محددة بدقة 

ورموش طبيعية 
ووجه محدد بشكل 

خفيف Jضفاء لمسة 
من الجمال الطبيعي 

الهادئ إلى اللوك.

رسالة على ا�ظافر
كتبت فيفيان ويستوود رسالتها بوضوح على 
ا�ظافر هذا الموسم، إذ تزينت ا�ظافر البيضاء 

بحروف كبيرة لتقدم إطاللة قوية وجريئة. 

بالبريق تألقي 
ال تزال صيحة البريق 

مسيطرة على الصيحات 
الجمالية، �نها عادت وبقوة 

هذا العام! إذ رأينا الوجوه 
مزينة بالبريق بالكامل لدى 
جيامباتيستا فالي وكذلك 

ا�ظافر البراقة لدى كوشني 
أند أوكس والوجنات 

الالمعة لدى شانيل... 
البريق صديقك ا�ول هذا 

الموسم!  

الوردي وا�صفر
فكري بالوردي هذا 

الموسم بدرجاته 
المتنوعة، فلقد رأيناه 

على شكل آيالينر وردي 
على جفون عارضات 

كريستيان ديور، أما 
في عرض جيريمي 

سكوت فرأينا الوردي 
الباستيلي الجميل 

على شعر العارضات. إذا كنت مترددة في تجربة الشعر الوردي 
فلم ال تجربي المنيكور والبديكور الوردي لدى تيبس أند توز. 



جمال

جمال  خارج عن النمطية
تمتعي بستايل فضائي مذهل مع ا�يالينر 

الهندسي والغرافي الذي ظهر في عرض 
جيريمي سكوت، أو با�يالينر الفضي كما في 
عرض ديلبوزو وإليزابيتا فرانشي، أو ربما اختاري 

تسريحة مستوحاة من أفالم الخيال العلمي 
كما رأيناها لدى جيل ساندر. 

النيود بلون  طبيعية 
لدى ماري كاترانتزو وستيال 
مكارتني سيطرت درجات 

النيود الفاتحة على 
ا�ظافر والتي كانت الخيار 

المثالي مع ألوان المالبس 
القوية، أما لدى ميلبري 

فكانت الصيحة أكثر 
جرأة إذ أصبح لون النيود 

على ا�ظافر أكثر روعة مع 
كريستاالت سواروفسكي 

البراقة. 

ساحرة تموجات 
تجدد حّبنا لخصالت الشعر 
المتموجة المستوحاة من 
إطاللة الشاطئ وحوريات 

البحر هذا الموسم ورأينا 
هذه الصيحة لدى إمبوريو 

أرماني وبالمان، وهذا يثبت 
أن الخصالت المتموجة 

الناعمة والكالسيكية 
ال تقتصر على موسم 

الصيف فقط.

التسريحة
المريحة المرفوعة 

انسي التسريحات 
المثالية والمشدودة 

التي قد تسبب لك 
الصداع واختاري 

التسريحة المرفوعة 
المريحة  والطبيعية. 





       إعداد- حنان الغزواني 
شعر صحي المع وجذاب حلم يراود الجميع. في هذا المقال حاولنا الوقوف عند أكثر ا�سئلة شيوعًا حول العناية بالشعر 

وإزاحة النقاب عن أحدث تقنيات العناية بالشعر والفريدة من نوعها في المنطقة.

استعيدي شعرك خالل «20» دقيقة فقط

التطعيم.. كفاءة عالية ومستدامة

ما الذي يسبب فقدان الشعر؟
 كارول ميكاييلد  استشارية شعر 

في «فيليب كينغسلي» 
المتخصص في صحة فروة الرأس 

والعناية بالشعر:
تتعدد أسباب تساقط الشعر عند 

النساء والرجال، فقد تكون بسبب خلل 
في النظام الغذائي، الجينات، نقص 

الحديد في الجسم، مشاكل في الغدة 
الدرقية أو المرور بنوبة ا�نفلونزا.. هذه 

العوامل تساهم في تغي�ر دورة الشعر، 
كما أن المرأة معرضة لتساقط الشعر 

في فترة ما بعد الوالدة. ولحسن الحظ 
هذه الحالة مؤقتة والشعر سيتعافى مع 

الوقت بعدما تعود الهرمونات لمستواها 
الطبيعي. 

بعض ا�دوية والعالجات الطبية تؤثر 
كذلك على الشعر والعالج الكيميائي 

أكثرها شيوعًا، وهناك عوامل أخرى تؤدي 
إلى تساقط الشعر ومنها ضعف المناعة، 

فقر الدم، التوتر والضغط النفسي، 
سن اليأس حيث تعاني معظم النساء 

من ترقق الشعر في هذه المرحلة. 
ولحسن الحظ يمكن عالج الشعر 

سواء بالهرمونات الموضعية المضادة 
ل�ندروجين أو المينوكسيديل.

ما أكثر العالجات تقدما  لعالج  
تساقط الشعر؟

فريديريك مونو، رئيس نقابة زراعة 
الشعر الفرنسية: 

�ول مرة في قطر وتحديداً في مركز 
رويال ميديكال سنتر، وبعد أن تم تطبيق 
هذا العالج المتقدم في فرنسا، إيطاليا، 

إسبانيا والواليات المتحدة ا�ميركية، 
ينفرد رويال ميديكال سنتر بتقديم عالج 
«تطعيم الشعر»، الذي يعتبر من أحدث 

الحلول المبتكرة الفعالة من خالل 
جلسة واحدة وبكفاءة عالية ومستدامة 

من خالل استخدام ا�ندروجين لمعالجة 
تساقط الشعر عند النساء والرجال.

وأوضح فريديريك أن اJجراء سهل، إذ 
يستغرق حوالي 20 دقيقة بدون أي ألم 
حيث يمكنك متابعة حياتك على الفور 
بعد جلسة العالج، حيث يتم استخدام 

خاليا الجسم دون أدنى آثار جانبية. 
وينصح فريديريك بضرورة القيام بهذا 

اJجراء في مراحل متقدمة قبل الوصول 
إلى مرحلة الصلع حتى ال يصعب العالج.

يشرف على عالج تطعيم الشعر 
الدكتور الفرنسي فريديريك مونو، رئيس 

نقابة زراعة الشعر الفرنسية وعضو 
الجمعية الدولية لجراحة زراعة الشعر 
والعديد من النقابات الوطنية، وتجدر 

اJشارة إلى أن مونو كان مسؤوال عن 
دورات الدبلوم ا�وروبي بين الجامعات 

لعالج الصلع في ليون، باريس، ديجون، 
وبوردو في فرنسا، وتورينو في إيطاليا 
وفيينا، وحاليا يمارس مهنته في كان 

الواقعة على الريفيرا الفرنسية.
بعد شهر أو شهرين من العالج، سوف 
ينمو الشعر بشكل طبيعي، ولقد تم 
إجراء هذا العالج على أكثر من 5000 

شخص حول العالم وحقق نجاحا 
واسعًا.

العناية
بالشعر



العالج با�كسجين من أشهر  
الخيارات الجمالية التى 

يقبل عليها المشاهير
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ما هي أسباب ظهور الشعر الرمادي؟
 ستيف شيل مدير أبحاث مركز لوريال:
الشيب هو عملية تدريجية، وهو من 

إحدى العالمات التي تشير إلى تقدمك 
في العمر.

يظهر الشعر الرمادي بعدما يفقد 
الشعر صبغته ا�صلية بسبب انخفاض 
الميالنين. وهناك عوامل أخرى ال ترتبط 

بالعمر ولكنها تؤثر على لون الشعر ومنها: 
اJجهاد، العامل الوراثي والنظام الغذائي، 

فكل ما تأكلينه له تأثير على جسمك، 
بشرتك وشعرك. 

العناية
بالشعر

ماهي أبرز الطرق لتحفيز نمو الشعر؟
:Health in Hand ستيفاني موريه، أخصائية تغذية في

النظام الغذائي يؤثر على جمال ونمو شعرك، هناك العديد من المغذيات 
ا�ساسية التي تحتاجينها وأهمها البروتين، فالشعر يتكون أساًسا من بروتين 
يسمى «كيراتين»، لذلك فإن استهالك البروتينات كجزء من النظام الغذائي 

اليومي ضروري لصحة الشعر، ويعتقد البعض أن الكالسيوم يساعد على نمو 
الشعر، وتجدر اJشارة إلى أن الشعر وا�ظافر تتكون من ألياف بروتينية. أكبر 

كمية من البروتينات موجودة في الحليب، البيض، السمك، اللحوم، البقوليات 
 والمكسرات كلها خيارات جيدة.

 :E و  Aالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون
يساعد فيتامين (أ) على إنتاج الدهون التي تحافظ على فروة الرأس والجذور صحية، 

وهو متوفر في البيض، الزبدة، الكبد، الخضراوات، الجزر والبطاطس الحلوة.
يساهم فيتامين E في تحسين الدورة الدموية وتحفيز وظائف فروة الرأس على 

العمل بشكل أكثر كفاءة لتعزيز نمو الشعر. لذلك ينصح بتناول ا�طعمة الغنية 
بفيتامينE  مثل ا�فوكادو واللوز وبذور عباد الشمس والبطاطس الحلوة والسبانخ.

هبة أبو جبل،
مديرة صالون بي إن للعناية: 

يعتبر العالج با�كسجين من أفضل 
الخيارات الجمالية التى يقبل عليها 

الكثير من النجوم، فا�كسجين 
قادر على جعل البشرة والشعر أكثر 

حيوية ونضارة. بعد سلسلة من ا�بحاث 
والتجارب تم اكتشاف أهمية العالج من 

خالل توصيل درجات عالية النقاء من 
االكسجين تحت ضغط عال إلى فروة 

الرأس، مَما يُسّهل دوران ا�وعية الدقيقة، 
وبالتالي تحسين صحة الشعر. وتوضح 

هبة أن المبدأ أن العالجات المستندة 
إلى ا�كسيجين بالغة ا�همية، باعتباره 

غازا ضروريا للحياة.
يعتبر هذا العالج الوحيد في قطر وهو 

متوفر فقط لدى صالون بي إن للعناية 
PN for care، ويتألف الجهاز من 

قطعة يدوية (قابضة) تنقل المكونات 
النشطة المخصصة وفقا لثالثة برامج 
محددة، إذ يعتبر مثاليا للحاالت التالية:
ا�ول: للشعر المتضرر، حيث يعيد له 

الحجم واللمعان والمرونة.
ثانيًا : ل�شخاص الذين يعانون من 

قشرة الشعر حيث يعمل على إعادة 
القشور الجيرية.

ثالثًا : لمكافحة تساقط الشعر وزيادة 
كثافته والمساهمة في تغذية الشعر 

الجاف والتالف. وفي الختام أكدت هبة أن 
حصة عالج واحدة كافية لتجعلك تشعرين 

بالفرق، حيث سيتم تنشيط فروة الرأس 
مما يحسن من لمعان وانسيابية الشعر.

ما هو بوتوكس الشعر ؟
جوش وود، مصفف شعر المشاهير 

:Josh Wood Colour ومؤسس
تقنية تساعد على تغطية ألياف 

الشعر بمادة حشوية، مثل الكيراتين، 
حيث يقوم البوتوكس بملء 

المناطق المكسورة أو الخفيفة. عكس 
عالج الشعر بالكيراتين، فهو آمن وال يحتوي 

على الفورمالين «formaldehyde » إذ 
يتكون من فيتامينات وعناصر طبيعية، مما 
يضمن سالمة الشعر وعدم تعرضه للمواد 

الكيميائية وآثارها السلبية.

عالج ا�كسجين (60 دقيقة) 
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 Head روالندا ولكرسن، باحثة في
:& Shoulders

هناك خطأ شائع بين الكثير من 
النساء بأن غسل الشعر بشكل 

يومي يؤثر سلبًا على صحة شعرك 
ومظهره حيث يُسبب جفافه وفقدانه 

الزيوت الطبيعية ا�ساسية، فلقد أثبتت 
أبحاث رعاية فروة الرأس �كثر من 50 
عاًما، عدم تأثر الشعر من عدد مرات 

غسله حتى ولو كنت تقومين بذلك 
بشكل يومي. عدم غسل الشعر أو 

غسله بالماء فقط، يسمح للزيوت 
والعرق وا�وساخ بالتكون،  فروة الرأس 
الدهنية بمثابة أرضية خصبة لمشاكل 

فروة الرأس، حيث يمكن أن يتراكم عليها 
مجموعة من ا�وساخ. لذلك فأنت بحاجة 

إلى الحفاظ على فروة الرأس نظيفة 
وصحية، لتنشيط المسامات وتحفيز 

البصيالت على النمو .بالنسبة للشعر 
الجاف، يفضل غسله مرتين في ا�سبوع 
حتى ال يلحق الضرر بالشعر. يفضل اختيار 

الشامبو مع بلسم مرطب.

88

أندريا فييرا مدير «برازيليان 
سيكريتس هير»:

يوفر العالج الُمثّلج من هير توكس 
مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية 

بسبب تركيبته المتميزة: حمض 
الهيالورونيك وتوت ا�سايي ومركب 
ليبوفيليك. ومع ذلك، فقد ال يمتص 

شعرك كل هذه العناصر الغذائية. يعمل 
العالج الُمثّلج الجديد الذي يشتمل على 
جهاز التجميد ومكواة الشعر المسطحة 
على تجميد العناصر الغذائية في قشرة 
الشعر، ويُسرّع من نقل المواد الغذائية 
إلى الشعر وا�هم من ذلك؛ زيادة قدرة 

الشعر على االمتصاص، مما يسمح 
لخصالت الشعر بالتقاط مستويات أعلى 

من المغذيات الحيوية وبالتالي توفير 
التغذية والحماية لفترة أطول. 

يصل جهاز التجميد إلى -16 درجة مئوية، 
مما يضمن أقصى امتصاص لمواد 

توكس المغذية للشعر. وهو ُمعد 
لالستخدام حصرًيا في صالونات التجميل، 
وتخلق درجة الحرارة شديدة االنخفاض درًعا 

حول خصالت الشعر، فتجمد العناصر 
الغذائية على المستوى الجزيئي. وفيما 
يتعلق باالستخدام المنزلي، فإن مكواة 
 5º- الشعر المسطحة تصل لدرجة حرارة

مئوية.

 Brazilian bond هل
builder آمن على الشعر؟

مركز البوتيه للتجميل، قطر:
يوفر مركز البوتيه للتجميل 

في قطر، منتجًا جديداً، ا�ول 
من نوعه في المنطقة، 

 (brazilian bond builder) وهو
الخاص بالشعر، حيث يعد هذا المنتج 

الراقي إضافة نوعية لجمال الشعر، 
ويستخدم لخدمة التفتيح وزيادة 

اللمعان والتمليس، ويحافظ على 
جمال وحيوية الشعر ويحميه من 

التلف والتقصف والتقطع، كما يسكن 
مسام الشعر.

كيف أعرف عالج الشعر 
المناسب لي؟

من ا�فضل استشارة مصفف 
الشعر أو خبير الشعر المختص، �ن 
العالجات توفر نتائج مختلفة حسب 

تركيبة وطبيعة شعرك.

العالج الُمثلّج .. 

كم مرة يجب غسل الشعر؟



ظالل العيون
DIOR EN DIABLE 

لوحة ماكياج العيون ا�يقونيّة couleurs 5 بألوان 
الخريف الدافئة. يمكنك االختيار من بين مجموعتين 

من ا�لوان الدخانيّة المتناغمة تبعًا للون عينيك ولون 
بشرتك: ترتكز مجموعة Devilish على اللون ا�حمر 
المتّقد، وهي تكشف النقاب عن لون زهرّي يضفي 

اWشراق، ولون بنّي محروق يحّدد المعالم، بينما يضفي 
ا�رجوانّي والذهبي لمسة جذابة على العيون. أّما 

مجموعة Volcanic فتتميّز بلون الِحمم البركانيّة 
البرتقاليّة وتمنحك طابعًا أكثر برودًة من خالل ا�لوان 

الدخانيّة الرماديّة والبنية.

تقدم « Maison Francis Kurkdjian « رذاذ الشعر المعطر وزيت 
الجسم Baccarat Rouge 540 للمرأة الباحثة عن التألق والتفرد.يمزج 

زيت الجسم Baccarat  Rouge 540 بين ثالث زيوت مختارة ذات خصائص 
طبيعية،وهي: «زيت ا�رغان» المعروف بخصائص مضادات ا�كسدة ، وزيت 

«اللوز الحلو» الذي يجدد البشرة، وزيت «نواة المشمش « الذي يمنحك نضارة 
مثالية.، أما رذاذ الشعر المعطر من Baccarat Rouge 540 فيأتي بخالصة 

الياسمين ، اللوز المر المغربي و المسك الخشبي. يعتبر هذا العطر على 
البشرة كغطاٍء ساحر معّشٍق بروائح العنبر الخشبي والزهور.

«SUKIN» ا�سترالية ا�ولي في 
العناية بالبشرة 

مجموعة منتجات سوكين للعناية بالوجه والجسم والشعر خالية من جميع 
المكونات الضارة مثل الزيوت البترولية / المعدنية والعطور االصطناعية 

والمشتقات الحيوانية والمنظفات الكيميائية والفثاالت والكبريتات والبارابين 
والسيليكون ومادة EDTA وغيرها ، كما يتميز عطر سوكين المميز هو مزيج 

طبيعي من الالفندر، الماندرين، تانجيرين وفانيلين، رائحة فاخرة للبشرة وجميع 
الحواس على حد سواء.

رذاذ الشعر المعطر وزيت 
 540 Baccarat Rouge الجسم

 LITTLE 
 Little يسر ماك الشرق ا�وسط أن تعلن عن إطالق

M·A·C، وهي تشكيلة من منتجاتها ا�كثر مبيعًا بأحجام 
صغير. مع Little M·A·C ستحصلين على منتجاتك 

المفضلة بأحجام صغيرة لتجعل من حقيبة سفرك أقل 
وزنًا ومحفظتك المسائية أقل امتالًء.

مستحضرات



أمواج تطلق لوف توبروز في قطر
ذي  أطلقت أمواج عطرها الجديد ‘لوف توبروز’ ليضاف لتشكيلة عطورها من 

. ويحكي هذا العطر فصًال جديدًا من رواية حب تسافر بقارئها إلى  سيكرت جاردن
عالٍم رومانسٍي يفوح بعبٍق زهرٍي يستعيد به ذكريات ا�دب الروسي على نغمات 

الموسيقى الكالسيكية. ويمزج هذا العطر بين دفء زهرة الجاردينيا، والمسك 
الرومي، والياسمين في تناغم فريد مع لمسة ناعمة من الفانيليا وكريمة 

شانتيلي التي تمنحه عذوبة خالبة. وبعبيٍر خشبٍي برائحة المسك وخشب السيدار 
والصندل، يكتمل هذا العطر بشذى ساحر يحكي ذكريات حان وقت إطالقها.

 Viper Green عطر
Exnihilo  من

ينطوي هذا العطر 
على توليفة مترفة 

وفاخرة جوهرها 
ا�زهار وا�عشاب، 
يُزهر قلب العطر 

بنفحات الزنبق 
ا�نيقة، فيما تُعزّز 

نغمات الفتيفر 
والباتشولي قّوة 

رائحة العطر مع مرور 
الوقت، ومن هنا 

يستمّد سحره.
««Hask مستحضرات الشامبو الجاف من  « هاسك

مجموعة من الشامبو الجاف بتركيبته الخفيفة للمساعدة  على امتصاص 
الزيوت الزائدة، العرق والرائحة ومنح الشعر مظهر متألقًا وحجمًا أكثر كثافة. 

تتميز هذه المحمجوعة  بمكوناتها الطبيعية التي تناسب جميع أنواع الشعر ، 
والتي يتم تحضيرها بتركيبة خالية من البارابين أو الكبريتات، ويتميز بالعطور 

الفاخرة  حيث يمنح الشعر نتائج مذهلة بأسعار معقولة.

Molton Brown من Vetiver & Grapefruit مجموعة
تحقق مولتون بروان، العالمة الخبيرة بالعطور في لندن، تناغمًا بين 

 Vetiver & Grapefruit نفحات عطرية متباينة في الطبيعة مع مجموعة
الجديدة.»تم  تحضير المجموعة بمهارة للجمع بين ماّدتين عطريّتين 
متباينتين: تضارب بين التنميق الدافئ للفيتيفر الهايتي واالنتعاش 

المنّشط للغريب فروت، ما ينشئ تناغمًا ساحرًا فيه الكثير من التباين.
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تقنية جديدة لزراعة ا�سنان 
بدون جراحة أو ألم

أكــد د . جــورج علــى التطور 
التكنولوجــي الهائــل فــى زراعة 

ا�ســنان، حيث أصبحت ال تســتغرق 
أكثــر مــن 10 دقائــق، وتتميــز هذه 

الطريقــة بأنهــا تتــم بــدون جراحة وبدون 
ألــم، حيــث يتــم وضــع «الزرعة» خالل 5 

دقائــق فقــط فــي أكثــر من 80% من 
الحــاالت حســب عظــم المريض.

وأوضــح د. جــورج أن العمليــة تتــم من 
خــالل إجــراء فحص ديجتال ل�ســنان 

Dental scan حيــث يتــم أخــذ قياس 
وطبعــات ثالثيــة ا�بعاد ل�ســنان 

بواســطة كاميــرا عاليــة الجودة 
توضــح قيــاس العظــم (الطول 

والعــرض) وســمك اللثــة، وبذلك يتم 
االســتغناء عــن معجــون الطبعات 

والطــرق التقليديــة فتؤخــذ الطبعات 
إلكترونيــا لتؤمــن للمريــض الطبعــات 

والقياســـات ا�كثر دقـــة وبوقـــت 
قـصـيــــر جـــدا، وأضـــاف: «نقــوم 

بـتطـــوير الزرعــة الخاصــة بنــا في 
مكاتبنــا Euroteknika  بفرنســا 

.Sallanshe Chamonix فــي
وأوضــح: فــي الســابق كانــت العملية 

تتم من خالل شــق اللثة للكشــف 
عــن العظــم وهــو أمــر مزعج ومتعب 
للمرضــى، ولكــن بالطريقــة الحديثة 

نكتفــي بشــق صغيــر ال يتعــدى 5 
ملليمتــرات، بعــد عمــل الشــق الدائري 

الصغيــر نضــع الزرعــة مباشــرة في 

د . جورج غانم:  توفر Digital Dentistry  عالجا عالي الدقة ضمن فترة زمنية قصيرة

تقنيات طبية مبتكرة تواكب التقدم التكنولوجي

 وداعا zالم زراعة ا�سنان

نقوم بتطوير الزرعة الخاصة بنا في 
مكاتبنا Euroteknika  بفرنسا

       حوار: حنان الغزواني 
د. جورج غانم متخصص في جراحة الفم وا�سنان، وهو واحد من أبرز المستثمرين في الخدمات الطبية والرعاية الصحية وكل ما هو جديد 
وحصري في عالم طب وصحة ا�سنان في منطقة الشرق ا�وسط. منذ بداية مشواره المهني راوده حلم تقديم حلول طبية متميزة في 

إطار عمل تجاري رفيع المستوى، شغفه وحماسه وطموحه العالي جعله يستثمر خارج حدود لبنان، حيث أسس العديد من ا�فرع الطبية 
المتخصصة في العديد من البلدان من أبرزها  قطر.

كان أول من أدخل فكرة الدكتور الزائر في قطر من خالل قائمة دكاترة وخبراء عالميين من مختلف التخصصات لمركز رويال ميديكال سنتر. 
باستراتيجية واضحة وخطى مدروسة يجمع الدكتور جورج غانم بين الخبرة العريقة المستمدة من تجربته الناجحة وفكره االستثماري المتطور 

في مجال إدارة ا�عمال، مهنيا للدكتور جورج غانم الكثير من الطموحات، حيث يسعى Wحداث نقلة نوعية في المجال الطبي، من خالل 
االستمرار في اكتشاف فرص وتقنيات طبية مبتكرة تواكب التقدم التكنولوجي في أكبر ا�سواق الواعدة على خريطة السياحة الطبية.في 

حوار خاص لـ جميلة أكد الدكتور جورج غانم، الرئيس التنفيذي للمجمع    الطبي القطري اللبناني التخصصي لjسنان  بأن غالبية الشركات 
تتنافس في الكشف عن جديدها في مجال التكنولوجيا لتعرض خدماتها بتقنيات مبتكرة تساعد المريض في الحصول على الخدمة العالجية.

تجميل





العظــم بــدون أدنــى ألــم أو انتفاخ 
وال نزيــف وهــي لحــد ا�ن تعتبــر من 

أحــدث التقنيــات لزراعــة ا�ســنان حيث 
تحتــاج الزرعــة فقــط لـــ 10 دقائــق تحت 

التخديــر الموضعــي، حســب طبيعة 
عظــم المريــض.. فــي بعض ا�حيان 
يتــم التركيــب مباشــرة أو يتــرك لمدة 
لنضمــن التحــام عظــم الفــك بالزرع.

بديل الــ«هوليود سمايل» 
تكنولوجيــا جديــدة يشــبهها د جــورج 

بـــ lenses العدســات نظــرا لرقة 
التلبيســة التــي ال يتجــاوز ســمكها 

0.2، وهــي عبــارة عــن طبقــة رقيقة 
جــداً تلّبــي رغبــات الباحثيــن عن حلول 
لمشــاكل أســنانهم والحصول على 

ابتســامة متناســقة جميلــة بيضــاء 
وجّذابــة مــن دون الحاجــة إلــى نحت أو 
تحضير أســطح ا�ســنان بشــكل كبير، 

تتيــح هــذه التقنيــة للدكتــور صناعة 
تلبيســات أو تيجــان بربــع ســاعة فقط 

بــدال مــن االنتظــار في الطــرق التقليدية 
وتتــم عــن طريــق كاميــرا ديجيتال، توفر 

خيــارات تصميميــة حســب مواصفات 
أســنان المريــض الــذي يختــار التصميم 

الــذي يفضلــه للحصــول على االبتســامة 
التــي يتمناها.

وفــي الختــام أكــد الدكتــور جورج على 
ضــرورة فحــص نوعية ا�ســنان واللثة، 
قبــل البــدء بالعمــل، ففــي حال اتضح 

أنهــا تعانــي مــن ضعــف قوي فهو 
يمتنــع عــن إجــراء أي عمــل تجميلي 

للفــم قبــل معالجة المشــكلة.

Digital Dentistry مزايا 
توفــر التقنيــة الرقميــة فــي عالــم طب 

Digital Dentistry  ا�ســنان
العــالج للمريــض ضمــن فتــرة زمنية 
قصيــرة جــدا وتعطــي نتيجــة عالية 

الدقــة والجودة.
 يتّم أخذ قياســات الفم وا�ســنان 

Digi- ةبواســط الصــور الرقميــة
tal Camera ذات الدقــة الفائقــة 

(100%)، عوضــاَ عن اســتعمال 
القوالــب. كمــا تشــّخص حــال المريض، 

باالعتمــاد علــى الصــور الشــعاعية 
ثالثيــة ا�بعــاد 3D Scan، مــا يســرّع 
العــالج. فــي هــذا اJطــار، يمكن زرع 

 Smile ا�ســنان، أو تحســين االبتســامة
Makeover خالل 24 ســاعة!

أكبر تحّد في مجال طب ا�سنان
أكبــر تحــّد أن يعــرف دكتور ا�ســنان 

حــدوده لكــي ال يعــرض المريــض �ي 
خطــر أو مضاعفــات جانبيــة قد تســبب 

لــه مشــاكل صحيــة دائمة الحقا.

تجربة العمل في قطر 
تجربــة قطــر رائعــة تكللــت بتحقيق 

نمــو متواصــل مــن عــام إلــى آخر، كما 
وفــرت لنــا بيئــة تنافســية شــجعتنا على 

تقديــم ا�فضــل، البدايــة كانت عام 
2004 بمدينــة خليفــة، توســعنا فــي 

نطــاق خدماتنــا لتلبيــة متطلبــات قاعدة 
عمالئنــا المتزايــدة، مــن خالل رويال 

ميديــكال ســنتر والعديــد مــن ا�فرع. 

الهوايات 
الصيــد، التزلــج علــى الثلج، الســباحة، 

القيــادة علــى الطــرق الوعــرة والجبال، 
ركــوب الخيل. 

المفضل  عطرك 
Bleu De Chanel

المفضلة  ساعتك 
 Breitling  برايتلنــغ. 

تجميل
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من ا�لف إلى الياء

محاربة شبح الشيخوخة 

ّ

   ترجمة - حنان الغزواني
أحيانا ا�شياء الصغيرة تكون بالغة ا�همية.. في هذا المقال سنكتشف مفتاح التمتع ببشرة شابة وجسم ممشوق وصحي، وسبل 

تأخير شبح الشيخوخة الذي يشكل مصدر قلق أساسي للكثيرين!

أ: تقنية ألكسندر
ال شيء يجعلك تحافظ على وجه شاب 

وتقاوم الشيخوخة مثل اتباع أسلوب حياة 
صحي، إال أن «تقنية ألكسندر» العلمية تهدف 
إلى تعزيز وعيك من خالل حركتك ومشاعرك 

وا�داء البدني لجميع وظائف الجسم 
باستخدام أساليب عملية تخلصك من التوتر 

والضغوطات البدنية والنفسية، كما أنها 
تشجعك على التخلص من العادات السيئة 

وكيفية تصحيحها، مثل الترهالت أو االلتهابات 
(االثنان يجعالنك تبدو أكبر سنا).

ب : التنفس
التركيز على طريقة التنفس 

يساعدك على تنظيف وتنشيط 
نظامك، وبالتالي الحفاظ على 

شبابك وحيويتك، من خالل التنفس 
اليوغي الواعي، تدرك أهمية العالقة 

بين عقلك وجسمك، كما أن هذه 
العملية تساهم في تأكسد الخاليا 

في جسمك وعقلك وتخليصها 
من السموم، مما يساعدك على 

 الحفاظ على بشرة مشرقة. 
خفف من اJجهاد واستعد حيويتك، 

خذ نفسا عميقا، حاول أن تحتفظ 
بالنفس بضع ثوان من 15-10 

ثانية، ثم قم بالزفير بقوة من خالل 
الفم. بقاء الهواء فترة قصيرة 

بداخل الحويصالت الهوائية في 
الرئتين يجعل جدرانها تتمدد ويدربها 
ويمنحها مزيداً من القوة، قم بتكرار 

العملية من 10- مرة 15.

 ت : تخلص من التوتر 
أكثر من 40% من الناس لديهم مخاوف مالية، حيث تشكل أكبر الضغوطات في الحياة، 

التي تؤثر سلبا على عالقاتهم مع ا�صدقاء وا�قارب، ناهيك عن أضرارها على الصحة. يؤدي 
التوتر المزمن إلى تسريع الشيخوخة المبكرة بتقصير Telomeres التيلوميرات المتواجدة 

في سالسل DNA، التي تحمي بياناتنا المورثية، وتمكن الخاليا من االنقسام وتحمل 
بعض ا�سرار حول التقدم بالعمر. علميا عندما يقصر التلومير بنسبة معينة في كل مرة 
تتضاعف فيها المادة الوراثية (االنقسام الخلوي) وعندما يصل طول التيلومير إلى حجم 

معين تدخل الخلية في مرحلة سبات. حاول أن ال ترهق نفسك بالمبالغة في التفكير في 
ا�مور المالية، فكر في صحتك كذلك. خطط لميزانيتك بهدوء.



س : للفيتامينات
عليك بهذه القوة 

المضادة للشيخوخة، 
يعمل فيتامين س على 
حماية الحمض النووي 

ويعزز إنتاج الكوالجين في 
الجلد، فيتامين نشط مضاد 

للتأكسد يقلل من ظهور 
الخطوط والتجاعيد، لذلك 
تناولي المكمالت الغذائية 

، جربي تناول الكشمش 
ا�سود فهو غني بفيتامين 

س 4 مرات أكثر من 
البرتقال.

FFjakka
تطور هذا المفهوم في 

كرواتيا، وهي حالة ذهنية 
عندما تتوقف عن التفكير 

والتخطيط ، فترة لالسترخاء 
وعدم هدر أي طاقة حيث 

تتوقف عن جميع ا�نشطة 
ا�ساسية، نحن نعرف 

ما تفكر به إنه نوع من 
الخمول، وأنت ال يجب أن 

تصل إلى هذا الحد، إال أنه 
أحيانا جسمك وعقلك بحاجة 

إلى استراحة.

العيش على النمط اzيسلندي
قد تفكر في زيارة آيسلندا لسحر مناظرها الطبيعية، إال أننا قد نتعلم 

الكثير من أصدقائنا االيسلنديين بشأن الحفاظ على شباب بشرتك 
وحيوتك. تعتبر آيسلندا واحدة من أفضل البلدان في العالم من حيث 

جودة الحياة العامة، حيث يبلغ متوسط عمر الفرد 83 عاًما، ويرجع 
الفضل في ذلك إلى اتباع نظام غذائي صحي، جعلها تتصدر مراكز 

متقدمة في المؤشرات اJيجابية العالمية، أسلوب يعتمد على الزيوت 
النباتية العضوية، والمكسرات، السمك وهذه العناصر مفيدة للقلب، 

وللهرمونات وللتمثيل الغذائي. 

متوسط العمر في آيسلندا 
يصل  إلى 83 عاًما
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Glutathione الجلوتاثيون
يعتبر الجلوتاثيون من أهم المواد المضادة ل�كسدة، حيث يساعد 

على تقوية جهاز المناعة وطرد السموم من الجسم ومحاربة 
التجاعيد من ناحية أخرى. فهو موجود في كل خاليا الجسم وهو 
عنصر مفيد للصحة إلى درجة أن الباحثين يعتبرونه مقياسا للعمر 
االفتراضي ل�فراد، كما أكدت ا�بحات العلمية قدرته على تحسين 
صحة القلب، كما تعمل مادة الجلوتاثيون على تحفيز العديد من 

عمليات إصالح الحمض النووي DNA، من ا�غذية الغنية بهذا 
العنصر نذكر البروكلي والسبانخ.

اليد باليد
أثبتت ا�بحاث فوائد التقرب وقضاء الوقت 

مع من نحب، الشعور بالحب والترابط 
المشي اليد باليد مع من نحب يساعد 
الدماغ على التعامل بشكل أفضل مع 
ا�لم، وتخفيف التوتر، وانخفاض ضغط 
الدم، وكلما انخفضت هرمونات التوتر 

في جسمك كلما بدوت أصغر سنا.

رياضة القفز
القفز ليس للمتعة فحسب، 
فهو قادر على إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء، التمارين 
الرياضية مثل القفز تساعد 

على تحسين كثافة العظام، 
واحتفاظها بالكالسيوم.. 

يوصي الخبراء بالقيام بـ 20 
قفزة في اليوم بمعدل 10 

قفزات مرتين في اليوم، حيث 
أثبتت النتائج أن القفز يقوي 

عضالت الجسم وخاّصًة عضالت 
الساق والفخذين، مقارنة 

بالركض أو المشي.

أ

تمارين الكيجل
تمارين كيجل تقوي عضالت 

الحوض، وهي مفيدة في محاربة 
الشيخوخة، كما أنها تساعد على 

التحكم في المثانة.

ساعد

هو
عمر
سين

من
ا

Endermologie  محاربة السليوليت
يتكون السليوليت نتيجة تراكم الدهون بطريقة غير صحيحة فوق 

ا�نسجة تحت الجلد، وهذه الظاهرة تنتشر أكثر عند النساء منها 
عند الرجال.

Endermologie هو تقنية تهدف لعالج السليوليت، تعمل تحت 
الجلد باستخدام جهاز الـ LPG لتكسير الدهون المتراكمة وإخراج 

السوائل وتجميعها حول الخاليا الدهنية مما يقلل من السليوليت 
ويحسن المظهر الخارجي للجلد. تعتبر هذه الطريقة آمنة وفعالة، 

فهي تجمع ما بين الشفط البسيط والمساج العميق للتخلص من 
الجلد المتراكم. أما االشخاص الذين ال يتحملون ا�لم فبإمكانهم 

اتباع حمية غذائية بعد االستشارة الطبية.

صحة



ا�وميغا 3
لمساعدة خاليا جسمك على العيش لفترة 
أطول، أثبتت الدراسات أن تناول المزيد من 

ا�وميغا 3 يخفف من تضرر خاليا الحمض 
النووي، مما يعني الحماية من التهابات الجلد 

والشيخوخة العقلية والجسدية، ومن ا�غذية 
الغنية باالوميغا 3 زيت السمك.

3 ااا�وميغا
لفترة شششششششيش الع على جسمك خاليا لمساعدة
من ززززززمزمزمزمزيديد ال تناول أن الدراسات أثبتت أطول،

حححححلحممض ا خاليا تضرر من يخفف 3 ا�وميغا
الجلد التهتهتهاابات من الحماية يعني مما النووي،

ة ا�غذ ة ال ة قل ال خة خ الش

الليكوبين
من المواد المضادة لjكسدة، فوائدها 

مدهشة في مكافحة الجذور الحرة والحفاظ 
على صحتك، تساهم في حمايتك من ا�ضرار 

التأكسدية للدهون والبروتينات والحمض 
النووي، وبالتالي حمايتك من الشيخوخة، 

أغلبية الناس ال يدركون وجود وأهمية هذه 
المواد الغذائية في وجباتهم، لذلك ال تقلل 

من أهمية الطماطم في طعامك.

ا�عشاب
وهنا نتكلم عن ا�عشاب التي تساعد 
على تهدئة الجهاز العصبي، بما في 

ذلك الخزامى، بلسم الليمون والبابونج، 
سواء استنشقتها كزيوت أساسية أو 
استخدمتها في الزينة أو شربتها مثل 
الشاي، هذه النباتات تساعد في درء 

وشبابك.اJجهاد والحفاظ على هدوئك وشبابك. هدوئك ى

عسل المانوكا 
ال شك أن كليوباترا أدركت أهمية 

العسل في الحفاظ على بشرة مشرقة، 
لخصائصه المضاد ل�كسدة كما 

أنه مضاد للبكتيريا، ولعسل مانوكا 
فوائد أكثر من ذلك بكثير، فهو غني 

بالفيتامينات والمعادن وا�حماض 
ا�مينية. التي تقلل من تهيج الجلد 

وتجدد البشرة.
 يعتبر العسل خيارا مثاليا لمحاربة 

الجذور الحرة، وبالتالي شيخوخة البشرة. 
لذلك جربي تطبيق قناع العسل على 

الجلد، اتركيه لمدة نصف ساعة ثم 
اغسليه لبشرة أكثر حيوية ونضارة.

الرمان 
يتميز الرمان بمواده المضادة 

ل�كسدة التي تساعد على 
إبطاء االنهيار الطبيعي لدينا 
في تركيب الخاليا، مما يعني 
تقليل التجاعيد وخطر اJصابة 
بأمراض القلب، تناولي كوبا 
من عصير الرمان غير المحلى 

بشكل يومي للحصول 
على أكثر الفوائد، ويمكن 
استخدامه كقناع لتجديد 
شباب البشرة، من خالل 
إضافة ملعقة كبيرة من 

اللبن لعجين الرمان.

كيرسيتين
من أقوى مضادات 

ا�كسدة الغني 
بالفالفونويد، 

يوجد في 
ا�طعمة 

الداكنة اللون 
بما في ذلك 

الخضر الورقية 
والطماطم والتوت، لديه العديد من 
الفوائد بما في ذلك الحد من ا�لم 

وااللتهابات، كما أنه يمد الجسم بالقدرة 
على التحمل ،غالًبا ما يستخدم في 

المكمالت الرياضية �نها تساعد على 
التمرين لفترة أطول والحفاظ على 

جسم سليم وصحي.
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النظام النباتي
يمكن للنظام الغذائي النباتي أن يساعدك على خفض 
الكولسترول وإنقاص الوزن وتعزيز الصحة العامة، إذا لم 

تكن نباتيا، حاول تناول المزيد من الوجبات التي تعتمد على 
الخضراوات والفواكه مما سيعطي الجسم دفعة فيتامين 

ويساهم في تأخير عالمات التقدم بالعمر والحفاظ على الطاقة 
والحيوية بغض النظر عن تقدم سنوات العمر.

تدليك الوجه
يحافظ تدليك الوجه على نضارة بشرتك وملمسها. دلكي 

وجهك بلطف باستخدام سيروم أو زيت الجسم لمدة دقيقة. 
فهو يعمل على تحفيز الدورة الدموية للجلد وتعزيز نضارة 

البشرة. قومي بذلك يوميا وسوف تتفاجئين بالنتيجة. 

 النوم والحرير
أثناء النوم، يستطيع جسمك التعافي من أي ضرر 

تعرض له خالل اليوم، كما أن جسمك ينتج كميات 
أقل من هرمونات التوتر والكورتيزول التي تسبب 

التهاًبا في الجلد، والتي تزداد بسبب قلة النوم، 
لذلك تأكد من الحصول على الحصة الكاملة 

التي يحتاجها جسمك من 7-8 ساعات. يفضل 
اختيار وسادة من الحرير ذات سطح أملس ناعم، 

مما يساعد على تنعيم البشرة ويخفف من ظهور 
التجاعيد أثناء النوم.

الراحة واالستجمام
تخلص من ضغوطات الحياة، الراحة واالسترخاء ضروري 

لجسمك ليعمل بشكل جيد، كل ما عليك هو الحجز في 
مكان هادئ، أو االختيار من بين العديد من أنشطة اليوغا، 

السباحة، ممارسة هواياتك، جلسات التدليك ... 

الشاي ا�بيض
 وهو مصدر كبير لمضادات االكسدة والفلورايد التي 

تساعد على تقوية ا�سنان وتبييضها عن طريق مكافحة 
البكتيريا والسكر. واالبتسامة البيضاء مؤشر على 

الشباب، هذا النوع من الشاي هو واحد من أفضل ا�نواع 
التي تبقي البشرة شابة ومشدودة. 

 .Xenail
هذه الكلمة المستمدة من اليونانية القديمة تعني الودية 

والمضياف. الحفاظ على الصداقات يساعد على الحد من القلق 
واالكتئاب ويحسن النفسية في كل مرحلة من مراحل الحياة، 

ويمكن أن يساعد في الحد من مخاطر الخرف. 

الزنك
. يساهم هذا المعدن ا�ساسي في 

تقوية نظامك المناعي للمساعدة في 
إنتاج خاليا الجلد والحد من االلتهابات. 

غالبا ما يستخدم في كريمات االوقاية من أشعة 
الشمس للحماية من ا�شعة فوق البنفسجية الضارة. 

صحة





أطفال

  يعاني نحو ربع ا�طفال بعمر المدرسة من إحدى مشاكل النظر، كما أن هناك زيادة في أعداد ا�طفال والشباب الذين يستخدمون 
النظارات الطبية والعدسات الالصقة، وتشير ا�بحاث إلى أن ا�طفال الذين يعانون من مشاكل في النظر يفقدون التركيز على 

المهام المطلوبة منهم مما قد يؤثر على أدائهم وتطورهم ا�كاديمي، نتيجة لذلك. ومع بداية عام دراسي جديد، فإن هذا هو الوقت 
ا�مثل لفحص النظر الذي يمثل عامًلا أساسًيا لjداء المدرسي.

ويلقي عدد من خبراء طب العيون الضوء على أهمية صحة اWبصار، بغض النظر عن المرحلة الدراسية التي بلغها الطفل، وبدًءا من 
مرحلة رياض ا�طفال وصوًلا إلى الصف الثاني عشر، فإن هذا الوقت من العام هو الوقت ا�مثل للتحقق من استعدادهم لعام من 
التعلّم والدراسة، وهي خطوة مهمة على وجه الخصوص بالنسبة لjطفال ا�صغر عمًرا (8 سنوات أو أقل) إذ إنها فرصة فريدة تتيح 

تصحيح عيوب النظر قبل عمر 8 سنوات، وبحسب أحد استشاريي العيون فإن نحو ربع ا�طفال بعمر المدرسة يعانون من إحدى مشاكل 
البصر وبدرجة ما، مثل قصر النظر والالبؤرية وإعتام عدسة العين وعمى ا�لوان والعين الكسولة، أو مشاكل العين الوراثية، وتبدأ 

العديد من هذه المشاكل قبل مرحلة دخول المدرسة بفترة طويلة دون اكتشافها، مما يشير �همية فحص العيون في عمر مبكر في 
إطار جهود الوقاية والكشف والتشخيص والعالج.

3 خطوات للحفاظ على صحة العين 
ّربع ا�طفال بعمر المدرسة  يعانون من إحدى مشاكل النظر



إدارة فترات استخدام ا�طفال للشاشات 
قد تساعد ا�جهزة اللوحية والهواتف 
الذكية ا�طفال على تطوير التنسيق 
اليدوي والبصري لديهم، وعلى تحفيز 

الخاليا العصبية في الدماغ. ومن 
جهة أخرى، فإن هذه ا�جهزة مزودة 

بشاشات ساطعة مما قد يسبب آثارا 
جانبية منها جفاف وتوتر العيون، 
تشوش الرؤية، والصعوبات في 

التركيز، والصداع. فا�طفال يحدقون 
في شاشاتهم لفترات مطّولة أثناء 

اللعب دون أن تطرف جفونهم أو 
تغلق، مما يعني أن اJفرازات الدمعية 
ال تتوزع في أنحاء العين مما يسبب 
جفافها. ويتوجب على ا�هل تحديد 

زمن استخدام أطفالهم ل�جهزة 
اJلكترونية بحيث ال يتجاوز 20 

دقيقة لحماية عيون ا�طفال وصحة 
أبصارهم.

اللعب في الخارج مفيد لصحة العيون
تشير نتائج دراسة أجريت مؤخًرا في 

كندا إلى أن ا�طفال الذين يقضون 
وقًتا أطول في اللعب بالخارج تقل 
فرص إصابتهم بقصر النظر. ويبدو 
أن مشكلة قصر النظر باتت تتطور 

لدى ا�طفال بأعمار أقل، من 6 إلى 
7 سنوات، بدًلا من 12-13 سنة كما 

كان الحال سابًقا، وذلك لكونهم 
يحدقون لفترات طويلة بأجسام 

قريبة منهم. وتشير الدراسة إلى أن 
كل ساعة إضافية يقضيها الطفل 

خارًجا في ا�سبوع الواحد تساهم في 
خفض احتمال إصابته بقصر النظر 

بنسبة 14% - وقد يكون ذلك نتيجة 
اJضاءة ا�فضل في الخارج، باJضافة 
إلى وجود مزيد من التفاصيل التي 
تراها العين مما يساعدها على بذل 

جهد أكبر.

الفحص الدوري والمبكر
يمكن تصحيح غالبية مشاكل ضعف 

النظر بسهولة في حال اكتشافها 
وعالجها في الوقت المناسب. حيث 

أن تطور قدرة اJبصار  لدى ا�طفال ال 
يكتمل إال بعمر 9 سنوات. وفي حال تم 

تشخيص مشاكل العيون مثل الحول 
(amblyopia) أو العين الكسولة 
(والتي قد تؤدي إلى فقدان البصر 

الدائم) في مرحلة مبكرة، فإن فرص 
العالج الناجح والتعافي التام تكون 

أفضل. ويعد فحص العيون المبكر 
في غاية ا�همية، وينبغي فحص عيون 

ا�طفال بعمر 3 أو 4 سنوات. كما يجب 
على دور الحضانة توفير فحص لعيون 
ا�طفال وإعالم ا�هل في حال الشك 

بوجود أي مشاكل.
وفي هذا الصدد يؤكد استشاريو طب 
عيون ا�طفال على أنه من المهم جًدا 

فحص عيون ا�طفال بشكل دوري، 
فهذه الفحوصات سريعة وبسيطة 
كما ال تسبب أي ألم، وتساهم في 

الوقاية من العديد من المشاكل 
الخطيرة المرتبطة بالنظر في مرحلة 
الطفولة المتأخرة أو مرحلة البلوغ. 

ويمكن لهذه الفحوصات الكشف عن 
مشاكل قد تكون عائًقا أمام تطور 

الطفل وأدائه المدرسي، وقد يفاجئنا 
كم من ا�طفال الذين كانوا يعتبرون 

«مشاغبين» في المدرسة كانت 
كل مشاكلهم عبارة عن مشاكل 

نظر بسيطة تسبب تشتت انتباههم 
وتركيزهم في الصف، وأنه على ا�هل 

الحرص على تحديد وقت استخدام 
أطفالهم ل�جهزة اJلكترونية، 

وتشجيعهم على قضاء وقت أطول 
في الخارج قدر اJمكان، باJضافة إلى 

الحرص على إجراء فحوصات دورية 
لعيون ا�طفال».

مشاكل النظر لدى 
ا�طفال تؤثر على أدائهم 

ا�كاديمي وتطورهم 

وينصح أطباء العيون بالخطوات الثالث التالية لضمان صحة العيون في العام الدراسي الجديد:
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حان وقت التغيير
          جسم صحي ورشيق

تغذية

يفضل أن يصبح هذا المكمل الغذائي جزءا من روتينك الغذائي، �نه يحافظ 
على بقاء البكتيريا النافعة،  كما يساعد القناة الهضمية على العمل بشكل 

جيد، وبالتالي  تسهيل عملية الهضم. تفيد هذه الخاليا الحية الجسم عن طريق 
تحسين التوازن الميكروبي في الجهاز المعوي.

يعاني الكثيرون من مشاكل الهضم لذلك يعتبر هذا المكمل  مهمًا جداً. 
ويفضل تناوله في الصباح مع كمية كبيرة من الماء والليمون، وينصح بتناول 

البروبيوتك الذي يساعد القولون أيضا في عمله. لقد أثبتت هذه البكتيريا فائدتها 
في معالجة اJسهال الناتج عن تناول المضادات الحيوية. وينصح بأخذ مكمل 

البروبيوتك الذي يحتوي على الالكتوباسيلس وBifidobacterium  وهما من 
الميكروبات المعززة للصحة. وهو متوفر  على شكل مسحوق أو بودرة  وال يوجد 

له أي تأثيرات جانبية عند اتباع الجرعة المحددة، لكن يمنع إعطاؤه للمرضى 
المصابين بأمراض مناعية.

 مكمل البروبيوتك 

سندس سالمة 
النظام الغذائي الصحي يؤثر بشكل إيجابي 

على حياتك بشكل عام.  تنتج القناة 
الهضمية 95% من هرمون السير وتونين 

الذي يساعد على سالمة وصحة العقل حيث 
أن بقاءه ضمن المستوى الطبيعي يساعد 

على تنظيم المزاج وتحسينه.  لكن عند تناول 
أطعمة غير صحية تنمو الميكروبات، وال يمكن 
القضاء عليها بدون تغيير نوعية الطعام، كما 

أن السيروتين يساهم كذلك في التخلص 
من الطعام الضار أو المزعج بسرعة أكبر 

في اWسهال ، حيث تزيد المادة الكيميائية 
في الدم، مما يحفز جزء الدماغ الذي يسيطر 
على الشعور بالغثيان. في نهاية المطاف  

غذاؤك يؤثر على عملية الهضم وهي بدورها 
تؤثر على الصحة.  وإليك بعض الخطوات 
للتمتع بصحة جيدة وقوام ممشوق، وفي 

نفس الوقت تعزز من مستويات الطاقة في 
جسمك.



وجبة العشاء 
يجب أن تكون ا�خف من بين 
الوجبات وا�قل في الكميات، 

وينصح بتناولها قبل الذهاب إلى 
النوم بساعتين، ويقول الخبراء 

يجب ترك 12 – 14 ساعة حتى 
تناول وجبة اJفطار في اليوم 
التالي. وإذا اتبعت ذلك فإنك 

تعزز من عملية التمثيل الغذائي 
في جسمك، وتتحكم في 

مستويات السكر في الدم. ومن 
المفضل تناول اللحوم الخالية 

من الدهون مع الخضراوات، 
وإذا كنت من محبي النشويات 

يمكنك االختيار بين ا�رز أو 
الكينوا. 

البروبيوتك يساعد الجسم عبر تحسين التوازن الميكروبي في الجهاز المعوي

وجبة غداء صحية 
يجب أن تشكل الخضراوات المكونات ا�ساسية لوجبة الغداء، ينصح 

بالسلطات الغنية با�لياف والبروتين المفيد مثل الدجاج أو الديك الرومي 
أو السمك، وأيضا ا�طعمة التي تحتوي على الدهون النافعة مثل زيت 

الزيتون وا�فوكادو والمكسرات. فهي تعطيك الطاقة وتشعرك بالشبع لفترة 
طويلة. ويمكنك تناول الخضار مع الحمص أو حفنة من اللوز حتى يكون 

طعامك صحيا متكامال. 

تناول وجبة اWفطار 
كلنا يدرك أهمية هذه الوجبة فهي توفر حوالي 20% من حاجة الجسم 
اليومية للطاقة، يجب بدء اليوم بتناول الفطور حتى وإن كنت ال تشعر 

بالجوع، �ن الجسم بحاجة للطاقة خالل اليوم. من المهم أن تتناول ا�شياء 
المفيدة وتتجنب اللحوم والسكريات والنشويات المصنعة، فربما توفر لك 

هذه ا�غذية الطاقة إال أنها تحدث ضررا وصدمة للجسم.  وأفضل استراتيجية 
يمكن اتباعها هي تناول ا�لياف مع البروتين مثل تناول تفاحة مع زبدة اللوز، 

أو البيض مع الخضراوات أو زبادي كامل الدسم مع الفواكه، فهي تساعد 
الجسم على استقرار مستوى الطاقة. 
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لّوني.. بيتك
أفكار متجددة Wشراقة الخريف

        الريسا معصراني
يحتاج ديكور المنزل للتجديد والتغيير في كل موسم تمامًا كما تخضع خزائننا zخر صيحات الموضة. 

حيث تتغير موضة وألوان  الديكور بشكل موسمي، ا�مر الذي يمكنك من عمل بعض اللمسات الجديدة 
في منزلك بما يتناسب مع ذوقك ويواكب صيحات الموضة.

مهندس الديكور محمد هاشم يعتبر أن ا�لوان الحيادية هي الرائجة لهذا الموسم ، �ن فصل الخريف 
أنيق با�لوان الفاتحة الحيادية على غرار ا�بيض، الكريمي واليافوري. خالفًا لما كان سائدًا، فلم يعد 

هذا الموسم لون ا�بيض ما قبل الخريف وما بعد الشتاء، بل يُنصح به أوًال �نه يضفي إشراقة خالل هذا 
الفصل، ثانيًا �ّن البيج يحتمل ويحتوي ا�لوان الرائجة للخريف.

ديكور



أجواء  خريفية دافئة 
ورائحة عطرية ساحرة
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ديكور

ويضيــف قائــًال : «اللــون البرتقالي هو 
لمســة جميلــة وبراقــة على الديكور 

بشــكل عــام، فيمكــن اختيار اللون 
البرتقالــي الفاتــح كلــون لخلفية أحد 

جوانــب غرفــة المعيشــة مع إدخال اللون 
البيــج الفاتــح والبنــي معه �لوان ا�ثاث، 

فوجــود الثالثــة معا يضفــي مظهرا أنيقا؛ 
فهــي تتماشــى مع بعضها بشــكل 

كبيــر، واختيــار البني �واني الزهور 
واللــون البيج الفاتح لkكسســوارات 

ا�خــرى، ولمزيد من اJحســاس بجو 
الخريــف، ينصــح باختيار مرآة متوســطة 

الحجــم مــع عمل اJطار بلون الخشــب 
وعلى شــكل أوراق شــجر ثم تعليقها 

حتــى يكتمل ديكــور الغرفة.ويعطي 
البنــي  شــعورا  بالجــو  العــام للخريف، 

ومــن الجميــل أن تكــون ا�رضية باركيه 
بلــون الخشــب الطبيعــي، ويمكن عمل 

خلفيــة خشــبية للســرير بلون الحائط 
 نفســه وهــو البني الداكن.

اللون  البرتقالي  يضيف 
لمسة جمالية على الديكور



  تنظيــف المدفــأة وتجهيزهــا، تحضيرا 
 لموســم الشتاء.

  التأكــد مــن أن قطــع ا�ثاث ال تعيق 
عمــل أّي مــن فتحات الهواء في 

 ا�رضيــات أو الجدران.

  قــّص أغصــان الشــجر الموجودة أمام 
 أو حــول المنزل.

  تركيــب الســتائر ذات النوعيــة الثقيلــة.
  التأكد من أن المصابيح المثبتة خارج 

 المنزل سليمة وتعمل بشكل جيد.

  البدء في تجميع حطب وخشب التدفئة 
 لالستعانة به في المدفأة من وقت �خر.

  االهتمــام بتنظيــف أوراق الشــجر 
المتســاقطة على أرضيــة الحديقة.

- تركيب أرفف لتعليق المعاطف. 

ولتجديد ديكورات البيت في فصل الخريف، هناك أفكار عدة يمكننا اختيارها حسب ما يتناسب مع أذواقنا حتى ال يمر هذا الفصل من دون أن 
نشعر به، وهي كالتالي:
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ديكور

يّعــد اســتخدام النباتــات الطبيعية 
والمتســلقة كزينــة في الشــرفة الخارجية 

أو الداخليــة للبيــت من ا�فــكار الجميلة، 
كمــا  يمكــن وضــع ســيقان  الذرة  الجافة 

أو الخــوخ الجــاف فــي أصيص زرع عند 
البــاب ا�مامي للبيت، واســتعمال وحدات 

اJضــاءة البراقــة   يضفــي وهجا  على 
المــكان  فتــرة الغروب. كمــا أن المصابيح 

الورقيــة التــي تضــاء بالشــموع  تخلق  جواً  
من رومانســيًا  في الشــرفة.  

يجب  تغيير  الستائر  حسب  الفصول، حان  
وقت  إستبدال  الستائر الخفيفة والناعمة 

البساطة في التصميم
و ا�لوان الدافئة هي المسيطرة 

خالل خريف هذا العام  



ا�قمشة السميكة كالمخمل أو أي من 
ا�قمشة ا�خرى المتنوعة في السمك   

لتناسب أجواء الخريف ولتحافظ على دفء 
البيت، مع مراعاة  تناسق لون الستارة مع 

لون ديكور الغرفة وأثاثها.
ومن الجيد استخدام الزيوت والبخور  

وروائح التوابل الطبيعية وأعواد القرفة 
والقرنفل وجوزة الطيب؛ فالخريف له رائحة 

عطرية خاصة.
 وليفوح عبير الخريف في البيت، يمكن لربة 

البيت أن تضيف هذه الروائح في الحطب 
الخاص بالمدفأة ليّعم اJحساس بالخريف 

في جميع أركان البيت».

يؤكد هاشم أن البساطة في التصميم 
إلى جانب ا�لوان الجريئة والدافئة هي 

المسيطرة على ديكورات المنازل لخريف 
2018، واJضاءة هي من ا�ساسيات التي 

يجب أخذها في االعتبار والتي تلعب دوراً 
مهمًا في تغيير شكل ومساحة المنزل.
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حلول

للتخلص من البقع 
على الخشب
 إستخدمي الخل 
المخلوط بالزيت 

بالتساوي. يدهن السطح 
بالمحلول بعد وضعه 
على قطعة قماش 
Wزالة البقع وإضافة 

اللمعان على الخشب. 

إذا سقطت منك علبة بودرة الوجه 
وانكسر ما بداخلها،

 ضعي بضع قطرات من السبيرتو داخل العلبة 
واتركيها حتى تجف، وستجدين أن البودرة 

المتشققة قد أصبحت صلبة ومتجّمدة، وكلما 
كانت نسبة السبيرتو مركزة، كلما أصبحت عملية 
التجفيف أسرع، وال تقلقي بشأن بقاء السبيرتو 
في مسحوق البودرة وتسببه بالحساسية والحكة 

�ن القطرات التي وضعت ستتبخر تمامًا.

لتنظيف الكراسي 
البالستيكية

 لتبدو وكأنها جديدة، 
اغسليها بالماء 

والبيكاربونات (ملعقتين 
من البيكاربونات في 1 

لتر من الماء).

راحة البال
       أجمل النعم في الحياة 

      إعداد/ أمل كمال

عزيزتي حواء..
ال فرحة لمن ال َهّم له، وال لذة لمن ال صبر له، وال نعيم لمن ال شقاء له، وال راحة لمن ال تعب له، ومع ذلك فمن منا اليتوق 

لراحة البال دون منغصات؟.
أحيانا تصادفِك بعض المواقف التي قد تعكر صفو حياتك وتجعل يومك سيئًا، ربما تكلفك أمواًال لم يكن في الحسبان 

إنفاقها في ذلك التوقيت.. يزعجك مشهد الفوضى داخل مطبخك، أو يؤرقك منظر االتساخ بإحدى ا�دوات المنزلية..
ال داعي لالنزعاج  بعد اzن، نقدم إليك بعض النصائح لتنعمي براحة البال.



لكوب من الحليب المكثف المحلى
 اخلطي كوبا من الحليب البودرة مع كوب 
من السكر ونصف كوب من الماء في قدر 

على النار، يمكنك أن تحتفظي بهذه الخلطة 
داخل الثالجة واستخدامها في أي وقت.

تجنب قص العشب بحديقتك المنزلية
في أوقات الطقس الحار، وتذكر أال تقص أكثر من ثلث 

طوله وإال فإنه سيحتاج لطاقة كبيرة الستعادة نموه، علمًا 
بأن التقصير المبالغ به سيجهد العشب ويفقده قدرته على 

مواجهة نمو ا�عشاب الضارة والطحالب.

البرطمانات
 من أكثر القطع المفيدة في التخزين وحفظ المواد الغذائية، 

ولكي ال تأخد مساحة كبيرة من طاولة المطبخ يمكنك تعليقها 
أسفل دوالب المطبخ عن طريق تثبيت ا�غطية بالمسامير. كل ما 
عليك فعله بعد ذلك هو لف البرطمان في الغطاء لينفصل عنه 

وتستخدميه كما تشائين.

ااالللبببرررطططمماااننناااتتت
ة،ة الغذائيئ المواد وحفظ التخزين في المفيدة القطع أكثر من

تعليقها يمكنك المطبخ طاولة من كبيرة مساحة تأخد ال ولكي
ما بالمسامير. كل ا�غطية تثبيت طريق عن المطبخ دوالب أسفل
عنه لينفصل الغطاء في البرطمان لف هو ذلك بعد فعله عليك

ئ ش

لتنظيف السجادة  في مكانها
أحضري دلو ماء وفرشاة تنظيف السجاد الخشنة، 

واخلطي مع ماء التنظيف بعض مسحوق الغسيل 
وكلور لjقمشة الملونة ومزيل بقع، وليكن الماء 

دافئا، ثم افركي السجادة بهذا الخليط،

و لتنظيف البقع المستعصية 
يمكنك رش بيكربونات الصوديوم على السجاد لمدة 
4 أو 5 ساعات ثم كنسها، وستالحظين زوال البقعة.

في حالة الحريق   بسبب زيت القلي
عليِك بالخطوات التالية: ارتداء القفازات لحماية اليدين من 
الحرارة الشديدة. Wطفاء شعلة النار، إحضري منشفة مبللة  

بالماء، ثم ضعي المنشفة فوق القدر لتغطيته بالكامل 
وتسمى هذه الطريقة بخنق النار.
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إختبار



       ترجمة-- حنان الغزواني 
 تعتبر عبارة «سأفعل غدًا» استراتيجية يعتمد عليها المماطلون في الدفاع عن أنفسهم للتأقلم مع التأجيل.. هل أصابك 

اWحباط بسبب الفشل في تحقيق أهدافك، من خالل هذا االختبار اكتشف السبب الحقيقي وراء أسلوب المماطلة الذي 
يحول بينك وبين طريق العمل واWنجاز.

لـــــــماذا تُماطل؟

1- تؤجل عمال ما، غالبا ما 
بـ:  تشعر 

 الحزن واالرتباك 
 الندم وتأنيب الضمير 

  القلق والهم 
 اWحباط ونقد الذات

 
2- أكثر وقت تحتاج فيه إلى 

 دعم صديق، عندما: 
   ال تعرف ما عليك فعله 

 تعجز عن تحديد أولوياتك 
 تتساءل مـا إذا كان ا�مر فعال 

 يستحق العناء
  ال يمكنك التوقف عن التفكير في 

 ما قد يحدث

إنتاجية عندما  3-تكون أكثر 
تكون واثقا:

  أنك ستقوم بعمل جيد
 ا�مور ستكون على ما يرام 

 بأن ما تفعله ذو أهمية 
 لديك المتسع من الوقت Wنجاز 

المهام بشكل صحيح

4- بالنسبة إليك، الصعوبة 
في إحداث التغيير تكمن في:

 عدم معرفتك من أين تبدأ
 عدم تأكدك من أنه القرار ا�نسب

 التغلب على مخاوفك
  إيمانك بقدراتك على النجاح

5- تعتقد أنك ستكون أحسن 
وأسعد لو:

  خففت من مبادئك وواكبت ا�مور     
 تركت ا�مور على طبيعتها وقللت 

من الخوف
 تثق أكثر في قدراتك 

 تركت الماضي وراء ظهرك ومضيت 
قدما

6- يلهمك ا�شخاص الذين: 
  نجحوا في تحقيق التوازن بين 

حياتهم العملية والشخصية
  تغلبوا على مخاوفهم ونجحوا في 

تحقيق أهدافهم 
 يمزجون النجاح بالمسؤولية االجتماعية
 يتحلون بالجرأة للمجازفة والمخاطرة

7- طريقتك في المماطلة 
تتم من خالل:

  تضيع الوقت، وبعدها تشعر بالندم 
حيال ذلك

  تشغل نفسك بالقيام بأمور بسيطة 
ال تستدعي ذلك الوقت

 تقوم بأشياء من أجل اzخرين
 المبالغة في التخطيط واالستعدادات 

8- تكون في قمة السعادة عندما:
 تنجز أكبر المهام في قائمتك 

 يمدحون أداءك في العمل 
 تسيطر على غضبك 

  تعمل شيئا يعزز من ثقتك بنفسك

9- تخاف كثيرا من:
 أن تخذل اzخرين

 أن تفقد سيطرتك على نفسك
 حكم اzخرين عليك

 الشعور بالملل

10- قائمة برنامجك اليومي   
بـ: مليئة 

 المشاكل والمشاريع التي يجب 
عليك حلها اليوم

  ا�مور التي عليك القيام بها، والتي 
تعتبرها جد مملة 

 ا�عمال التي أجلتها با�مس
  أمور بسيطة أو تحديات كبيرة حسب 

مزاجك

حل لغز التسويف 
ومعرفة أسبابه

 واzن .. احصي عدد 
والمربعات  الدوائر 

والمثلثات  والمعيّن 
لمعرفة  اختياراتك  حسب 

الدوافع  وتحديد  النتيجة 
التي تجعلك تؤجل عمل 

اليوم إلى الغد.

اختبار بسيط
يكشف مايحول بينك وبين العمل واWنجاز 
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إختبار



الذهني  التشتت 
الُعَطل هي الوقت المفضل لديك للتفكير وا�حالم، لديك العديد من ا�فكار 
والخطط بشأن التغييرات التي ترغب في إحداثها، أو اكتشافها إال أنك ال تقوم 

بأي منها �نك تستسلم لروتين الحياة اليومية.
الحقيقة انشغاالتك ماهي إال أعذار تختلقها لكي ال تخرج من منطقة ا�مان 

الخاصة بك. تؤجل تنفيذ قرار التغيير إلى أن تسمح الظروف، وهذا الوقت لن 
يأتي أبًدا، �ن لديك دائما أسبابك االفتراضية للمماطلة.

من ا�فضل أن تتخلص من كل ما يلهيك ، تحتاج إلى التركيز على أهدافك، 
اجعل لك جدول مواعيد تدّون فيه ما تريد القيام به، واحرص على تحديد 

الموعد النهائي للعمل بدقة، حاول تخصيص ساعة ذهبية يوميا للتركيز على 
أولوياتك، في حال لم تتمكن من ذلك، كن ذكيًا وسجل مخططاتك في دفتر 
مالحظاتك أو على هاتفك فكلما رأيتها تذكرت ما يجب أن تنجزه، وكلما أنجزت 

منها شيًئا كان ذلك دافًعا لك. 

الشك 
لديك لحظات من الوضوح عندما 

تشعر بأنك ممسك بزمام ا�مور، 
لذلك تصاب باJحباط عندما 

 تتعثر خطواتك، وتفقد الزخم.
في اللحظات الصعبة تؤجل 

ا�مور بسبب الكسل أو التردد، 
ولكن ذلك بسبب عدم ثقتك 
بنفسك والذي يُدمر طموحك. 

هل تعتقد أن الحظ الجيد والنجاح 
يطرقان باب الجميع باستثنائك 

أنت؟ قد ال تتجرأ على المغامرة 
�نك من النوع الذي ال يحب أن 

يطلع من منطقة ا�مان وهذا بحد 
ذاته فشل.

في بعض ا�وقات يبدو أنك 
قادر على تحقيق هدفك، ولكن 

بمجرد أن تصادفك مشكلة تتبخر 
ثقتك بنفسك، لتعود إلى دوامة 
الشك. في أغلب ا�حيان يصعب 

على الشخص الذي يماطل 
بدافع الشك العمل بمفرده، إذا 

كنت من هؤالء جرب العمل 
الجماعي واختر لنفسك شريكا 

من أصدقائك أو أقاربك ليدعمك 
ويحفزك على إنجاز المهام، ال 

بد وأنك قد سبق وساعدت أحدا 
وشجعته بقوة التباع حلمه فهل 

يمكنك فعل ذلك بنفسك؟ 
لقد حان الوقت للسماح للمدرب 

الداخلي الخاص بك بقيادة 
الطريق.

المثالية
لديك شعور قوي بالواجب والمسؤولية وتراعي شعور ا�خرين، هذه صفات 

مثالية ولكنها تؤثر سلبا على قرارك في التغيير. تتردد في اتخاذ القرارات 
إذا لم تكن في صالح ا�خرين، لذلك تلجأ إلى أسلوب التأجيل في انتظار 

«الوقت المناسب» .
من الرائع أن تفكر في ا�خرين ولكن ليس على حساب مصلحتك أنت. 

رائًعا في  كونك تلك الشخصية المضحية والذي يستوعب الجميع يجعلك 
نظر ا�خرين. ولكن ماذا عن حياتك والفرص التي تهدرها والتي تضعف من 

لkنجاز؟! حماسك 
المماطلون المثاليون عرضة للتخبط، فهم يفكرون بكل االحتماالت لكل 

خطوة يتخذونها، إذا كنت ترغب في االستمرار في مشروع ما حتى يصل إلى 
المثالية، فأنت تضيع الكثير من الوقت، توقف عن التفكير المثالي وفكر في 

اغتنام الفرص التي قد ال تتكرر. شجع نفسك واسألها: ما المشكالت التي 
سوف أسببها لنفسي حين أؤجل هذا العمل؟

خيالك الواسع يجعلك تضع كل االحتماالت التي تنتهي 
بالفشل. من المنطقي أن تفكر في االحتماالت الخاطئة قبل 
القيام بخطوة ما، لكن التفكير المبالغ فيه يقتل إرادة التغيير 

ويساعد على التفشي السريع لفيروس المماطلة، كما أن 
التفكير السلبي لن يوصلك إلى درب النجاح بسبب سيناريو 

الكوارث بداخلك، حيث تتوقع دائما أسوأ النتائج المحتملة. 
تذكر أن الفشل في مواقف سابقة ال يعني أنك سوف تفشل 

مرة أخرى، فإن الحياة تتغير دائما ويجب النظر إلى ا�خطاء 
السابقة كمصادر   للتعلم والتقدم.

التفكير الزائد عن اللزوم غالبا ما يكون دليال على صعوبة 
التحكم في الشك، أو كرد فعل للقلق، بدال من تهدئة مخاوفك، 
فالتفكير يولد أفكارا ترهقك أكثر وأكثر، خاصة وأنك دائما تتوقع 

حدوث ا�سوأ.. ال تدع تفكيرك يسلبك أحالمك.. دع الجانب 
المشرق منك الذي يتوق للحياة يسيطر.

الحقيقة: ستتعرض للمشاكل والصعاب إال أنك ستتعلم من 
كل التجارب، كلما أصبحت أكثر خبرة في انتقاء نفسك، كلما 

شعرت بخوف أقل من الفشل.

إذا كانت معظم إجاباتك إذا كانت معظم إجاباتك  

إذا كانت معظم إجاباتك   

إذا كانت معظم إجاباتك  

الزائد  التفكير 
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بخطوطها التصميمية الفريدة

بورشه «718 كايمن» تستحوذ على إعجاب وثقة المرأة القطرية
          لم تعد الســيارات الرياضية حكرًا على الرجال، فقد اســتطاعت سيارات بورشــه ا�لمانية أن تستحوذ على اهتمام الكثير 

من النســاء القطريات، والالتي شّكل إقبالهن على هذه الفئة من الســيارات مفاجأة كبيرة، وخاصة مع ارتفاع نسبة شرائهن 
لســيارة بورشه «718 كايمن»، وقد تمكنت هذه السيارة من تجسيد شــغف المرأة القطرية بقيادة السيارات الرياضية، وقدمت 

نموذجًا للثقة التي تتمتع بها على الطرقات، خاصة وأن الســيارة الرياضية ولعقود طويلة اقترن اســمها بالسائقين الرجال، 
بل ويراها البعض ذات طابع رجولي، إال أن بورشــه تمكنت وبكل جدارة من كســر هذه القاعدة، وخطفت قلوب النساء، بل 

وأصبحت السيارة رقم 1 لديهن.

وقد عزّزت شركة بورشه ا�لمانية 
لصناعة السيارات نطاق طرازاتها 
وسطية المحرك مع طرح «718 

كايمن» الكوبيه الرياضية الجديدة. 
وكما هي الحال مع عائلة 911، بات 

ثمن هذه السيارة أقل من نسخة 
الرودستر، لتشّكل بذلك طراز قاعدة 

جديدا لبورشه.   
أعادت بورشه تطوير «718 كايمن» 

وزّودتها بمحرّكْين جديديْن من أربع 
أسطوانات مسّطحة مع شاحن توربو 

ُمستمّديْن من «718 بوكستر». 
نتيجة لذلك، باتت نسختا الكوبيه 

والرودستر تولدان القوة ذاتها. وهي 
تبلغ 300 حصان (221 كيلوواط) 

من سعة ليتريْن في نسخة القاعدة، 
مقابل 350 حصانًا (257 كيلوواط) 

من سعة 2.5 ليتر في نسخة «إس». 
وتمّثل هاتان القّوتان زيادة بمقدار 

25 حصانًا (18 كيلوواط) عن قوة 
محركْي الجيلْين السابقين، مع 

استهالك للوقود يتراوح بين 8.1 و5.7 
ليتر/100 كلم وفقًا لـ «دورة القيادة 

  .NEDC «ا�وروبية الجديدة
يضمن عزم الدوران الهائل لمحركْي 

«718 كايمن» الجديديْن متعة قيادة 
ورشاقة حتى من دورات متدنية. فبينما 
يولد محرك طراز القاعدة سعة ليتريْن 

عزم دوران قدره 380 نيوتن- متر (+90 
نيوتن- متر) بين 1,950 و4,500 

د/د، يولد محرك «718 كايمن إس» 
سعة 2.5 ليتر – يتضّمن شاحن توربو 

بتقنية «هندسة التوربين المتغّيرة» 
VTG التي كانت حتى ا�ن حكراً 

على «911 توربو» – 420 نيوتن- 
متر (+50 نيوتن- متر) بين 1,900 

و4,500 د/د.
وتتسارع «718 كايمن» الُمزّودة بعلبة 

تروس PDK و «رُزمة سبورت كرونو» 
من صفر إلى 100 كلم/س في 

غضون 4.7 ثواٍن، مقابل 4.2 ثانية 
لطراز «718 كايمن إس». أما بالنسبة 
إلى السرعة القصوى، فتسّجل «718 

كايمن» 275 كلم/س و»718 
كايمن إس» 285 كلم/س. 

 
 تصميم مميز بمالمح رياضية ُمعزَّزة

اعتــرى تصميــم «718 كايمن» 
الجديــدة تغييــرات جذريــة بقدر تلك 

التــي اعتــرت التكنولوجيــا المعتمدة 
فيهــا. فا�بعــاد المشــدودة وفتحات 

دخــول الهــواء ا�ماميــة والجانبية البارزة 
والتصميــم الجانبــي المتدني يُســلط 

الضــوء علــى دينامّية الســيارة ا�فضل. 
في هذا الســياق، بات أنف الســيارة 
أكثــر حــّدة مــن الجانــب، ما أضفى 

علــى المقدمــة طابعــًا أعــرض وعضليًا 

سيارات



أكثــر. ويُعــزّز المصباحــان ا�ماميان 
الرفيعــان جــداً فــوق مدخلــْي الهواء، 

اللــذان يتضمنــان إضــاءة الركن 
ومؤشــرات االنعطــاف، ذلــك الطابع.

وتكتمــل مقدمــة «718 كايمــن» 
الجديــدة بفتحتــْي هــواء تبريد 

أكبــر حجمــًا ومصباحْيــن أمامييــن 
رئيســيين بتقنيــة «الزينــون المــزدوج» 

Bi-Xenon ذوْي تصميــم جديــد 
بإضــاءة ‘دايــود’ LED للقيــادة نهاراً 

مندمجــة فيهمــا. ويمكــن االســتعاضة 
عنهمــا بمصباحْيــن رئيســيين بتقنيــة 
«الدايــود» مــع إضــاءة رباعيــة النقاط 

للقيــادة نهــاراً كتجهيــز اختيــاري جديــد. 
باالنتقــال إلــى الجانــب، تبــرز الكوبيه 

الرياضيــة الجديــدة بحاّفتْيــن جانبّيتيــن 
ســفلّيتين مذهلتْيــن وأجنحــة أّخــاذة. 
كمــا أعيــد تصميــم القســم الخلفي 

ليكتســب عرضــًا مرئيــًا إضافيــًا نتيجــة 
اعتمــاد خــّط تطعيــم طولــي باللون 

ا�ســود اللّماع مع شــعار بورشــه 
«PORSCHE» مندمــج فيــه بين 

المصباحْيــن الخلفييــن. ويتألــق هــذان 
المصباحــان بتكنولوجيــا ثالثيــة ا�بعــاد 

وإضــاءة كبــح رباعيــة النقاط. 

مقصورة بتصميم ُمعّدل مع «نظام 
بورشه Wدارة االتصاالت» كتجهيز قياسي

تّتضــح التعديــالت فــي المقصورة 
مــن النظــرة ا�ولــى. فتصميــم الجزء 

العلــوي مــن لوحــة القيــادة، مع فتحات 

الهــواء، جديــد. وكذلــك ا�مر بالنســبة 
إلــى عجلــة المقــود الرياضيــة الجديدة 
المســتمّدة من طراز «918 ســبايدر» 

و«نظام بورشــه Jدارة االتصاالت» 
PCM القياســّيين – يتيــح التحكــم 

بالهاتــف الجــّوال والنظــام الصوتي 
ويتضّمــن «نظــام بورشــه الصوتي 

 Sound Package Plus «المميــز
بقــوة 150 واط. أمــا بالنســبة إلــى 
التجهيــزات االختياريــة، فتشــمل مثًال 

ِوحدتْي «بورشــه كونِّكت» و«بورشــه 
كونِّكــت بــالس» ، الّلتْيــن تتضمنــان 
توصيــالت خاصــة بالهواتــف الذكية، 

 Apple و USB  مثــل َمنفــذ
CarPlay ومالحــة بواســطة الصور، 
باJضافــة إلــى جانــب رُزنامة وِجهات 

اتصــال. كمــا تتوفــر ِوحدة مالحة 
اختياريــة مــع تحكم شــفهي.

تصميم يعكس 
شغف المرأة القطرية 

بالسيارات الرياضية
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  إعداد- أمل كمال
هل تبحثون عن أماكن تحبس ا�نفاس وتدهش العقل عند زيارتها؟ إليكم أغرب المناطق والوجهات السياحية  التي 

ستؤّمن لكم رحلة ممتعة ومغامرة شيقة.

أماكن تحبس ا�نفاس
وجهات سياحية غريبة.. وممتعة 

أرخبيل مكون من أربع جزر ويقع في 
اليمن، تعتبر هذه الجزيرة من أكثر 

ا�ماكن غرابة على سطح ا�رض 
بسبب مظهرها العجيب، ومن أبرز 

العالمات التي تميز  هذه الجزيرة 
شجرة دم التنين الشهيرة بفروعها 

الغريبة للغاية، الجزيرة تعتبر موطنا 
لعدد كبير من الطيور والعناكب 

والمهددة  والغريبة  المختلفة 
باالنقراض، وهي محمية من قبل 

للتراث  العالمية  اليونسكو  منظمة 
العالمي منذ عام 2008.

سقطرى – اليمن



ينابيع باداب سورت - إيران
تعد واحدة من أجمل وأغرب المواقع حول العالم، وتعد ثاني 

أكبر ينبوع ماء مالح في العالم، وهذه الينابيع عبارة عن 
طبقات من المياه المالحة التي كونت ترسبات من الملح 

والحديد والمعادن على سفوح الجبل عبر آالف السنين؛ مما 
يفسر اللون البرتقالي البراق الغالب عليها.

كهف مندنهال الجليدي
 تعد هذه المنطقة من أفضل أماكن االستجمام حول العالم، 
فهي عبارة عن تجمعات جليدية مدهشة، تقع في جنوب شرق 

أميركا تحديداً في والية أالسكا.

مع ارتفاع درجة حرارة الشمس تتبخر مياه بحيرة كليلوك 
لتنتج مجموعة من الدوائر التي تعبر عن محتوى البحيرة من 

المعادن، في شكل تدرجات مدهشة، حيث تحتوي هذه البحيرة 

على أعلى تركيز في العالم من الماغنيسيوم والفوسفات 
والكبريت والكالسيوم. وهي تركيبة عالجية رائعة جعلت من 

هذه البحيرة منتجعًا صحيًا للعالج منذ أقدم العصور. 

بحيرة كليلوك - كندا
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ساالر دي يوني – بوليفيا
إذا ذهبت إلى هذا المكان الساحر، ستشعر وكأنك في حلم، 
يحتوي المكان على أكبر صحراء من الملح في العالم! وما 
يزيد ا�مر سحراً هو وجود طبقة رقيقة من الماء فوق الملح، 

ما يعطي انعكاسًا مدهشًا لكل ما حولك.

الشاطئ ا�حمر– الصين
يغطي هذا الشاطئ نوع من 
ا�عشاب البحرية التي تسمى 

Sueda، تتحّول هذه ا�عشاب إلى 
حمراء مشرقة في فصل الخريف، 
باتت هذه ا�راضي الرطبة تشّكل 

محمية طبيعية مهمة للطيور 
المهاجرة. جزء صغير  من الشاطئ 

مفتوح للجمهور، إال أنه يمكن 
استكشاف المنطقة عن طريق 
الممشى الخشبي الذي يمتد 

وصوًال إلى البحر.





مكتبة5

إعداد: أمل كمال 
و�ن الكتاب خير جليس، وخاصة في زمن التكنولوجيا، اختارت «جميلة» هذا العدد مجموعة من 

الكتب  لتضاف إلى مكتبة قرائها...

You Are a Badass
تأليف: جين سينسرو

في هذا الكتاب الترفيهي، يقوم جين سينسرو، مؤلف 
الكتب ا�كثر مبيعًا والمدرب ا�شهر على مستوى العالم، 

بتقديم 27 فصًال مليئًا بالقصص المضحكة والملهمة، 
باJضافة إلى باقة من النصائح الحكيمة والتمارين السهلة، 
مما يساعدك على تحديد وتغيير المعتقدات والسلوكيات 
التي تمنعك من تحقيق أهدافك في الحياة، لتقوم برسم 

الحياة التي  تحبها أنت.

وخير جليس في الزمان كتاب
ا�كثر مبيعا

Eleanor Oliphant Is Completely Fine
تأليف: جيل هانيمان

كل شيء يتغير في حياة إليانور 
أوليفانت 

عندما 
تلتقي مع 

ريموند 
الرجل 

المتغطرس 
والسلبي، 

وذلك 
عندما 

تنقذ هي وريمون معًا سامي الرجل 
المسن الذي سقط على الرصيف، 

وقتها يصبح الثالثة من أنواع 
ا�صدقاء الذين ينقذون بعضهم 

البعض من حياة العزلة التي عاشوا 
فيها جميعًا من قبل، ويساعد 

ريموند الكبير إليانور في النهاية 
على إيجاد الطريق Jصالح ما تضرر 

من حياتها.

How to Win Friends & Influence People
المؤلف: ديل كارنيجي

قدمت المؤلفة ديل كارنيجي مشورة راسخة وصامدة 
وخاضعة من قبل الختبارات عديدة، ساعدت من خاللها 

عدًدا ال يحصى من الناس في الوصول إلى طريق النجاح 
في حياتهم الشخصية والعملية، ويعد هذا الكتاب واحداً 

من أكثر الكتب مبيعًا في كل مكان، كونه يعلمك 
كيف تكسب ا�صدقاء من خالل طرح 6 طرق تجعل 

الناس يحبونك ، و12 طريقة Jقناعهم بطريقة تفكيرك، 
و9 طرق لتغيير الناس دون إثارة استيائهم.

The Storyteller’s Secret
تأليف: سيجال بيداني

يحكي الكتاب عن قصة 
الشابة جايا، وهي صحفية 

بوالية نيويورك، تعاني 
الحسرة نتيجة لعملية 

إجهاضها الثالثة وتفكك 
زواجها، يدفعها يأسها إلى 

محاولة تهدئة آالمها العميقة 
من خالل الذهاب إلى الهند 

للكشف عن أجوبة تخص 
ماضي عائلتها.

Milk and Honey
تأليف: روبي كور 

ينقسم الكتاب إلى أربعة 
فصول، وكل فصل يخدم غرًضا 

مختلًفا، ويتعامل مع ألم مختلف، 
يشفي وجع القلب بشكل أكثر 
اختالفًا. «الحليب والعسل» يأخذ 
القراء خالل رحلة �شد اللحظات 

مرارة في الحياة ليكتشفوا 
الجمال فيها، �ن الجمال متواجد  

في كل مكان طالما لدى 
الشخص القدرة على الشعور به.
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        داخل مجموعة كليفتون، تكشف بوم إيه مرسييه عن 
ثالثة طرازات ذات تصميم أنيق ووظائف أيقونية. اختارت 

الدار إحياء الميناء غير اللّماع باللون ا�بيض بابتكارات 
ساعاتية جديدة مع تعقيدات صغيرة: تقويم كامل، تاريخ 

ارتجاعي، واحتياطي طاقة. وتضّم كلٌّ من الطرازات 
الثالثة نظام حركة أوتوماتيكيا في علبة من الفوالذ 

المصقول بملمس ساتيني ذات قطر يبلغ 43 ملم 
تضمن أجزاؤها الناتئة التي يرتبط بها السوار راحًة مثالية 

عند االرتداء.
كليفتون من بوم إيه مرسييه – تقويم كامل

يتمتّع الطراز ا�ول بتقويم كامل واضح وسهل القراءة 
مستوحى من قطع «كالسيكيّة». فتعرض نافذتان ا�يام 

وا�شهر، ويشير عقرٌب أزرق إلى التاريخ. ويأتي عرض 
مراحل القمر الكامل Wتمام الميناء ا�بيض بأناقة.

كليفتون من بوم إيه مرسييه – احتياطي طاقة، يوم 
وتاريخ ارتجاعي

أما الطراز الثاني ذو أسلوب معاصر، فيضّم ميناؤه 
عقارب إضافية تعرض اليوم في عّداد والتاريخ االرتجاعي 

في نافذة أكبر، واحتياطي الطاقة في موقع الساعة 
السادسة. 

كليفتون من بوم إيه مرسييه – رّقاص ظاهر واحتياطي 
طاقة

أخيرًا، يتمتّع الطراز ا�خير بتعقيد صغير بمؤشر الحتياطي 
الطاقة يدوم 6 ساعات. رغبت الدار في الكشف عن 
نظام الحركة من خالل فتحة في الميناء عند موقع 
الساعة الثانية عشرة حيث يمكن لمحبّي الساعات 

االستمتاع بتأرجحات الرّقاص ونبضات ميزان الساعة.
كل قطعة مصنوعة بتأنٍّ ومزّودة بخلفية من الزجاج 
الصفيري تكشف عن نظام الحركة وبسوار من جلد 

التمساح باللون ا�زرق الكثيف مع مشبك ذي إبزيم ثالثي 
قابل للطّي.

حصريا لدى علي بن علي للساعات والمجوهرات 
ساعة كليفتون من بوم إيه مرسييه: وظائف عمليّة وخطوط أبدية 
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       حصاد السمات الكالسيكية لحرفة صياغة المجوهرات والعناصر الطبيعية 
الرمزية، هي تصاميم مستوحاة من القمح مصاغة بخبرة عالية لتعبر عن مرور الزمن 

وتفي الطبيعة حقها.
نقدم لك لمحة خاطفة لما وراء أسوار ا�جواء الموسمية الملكية حيث حقول 

القمح الممتدة التي ترمز للوفرة، من خالل تشكيلة جديدة من المجوهرات الساحرة 
التي تضفي لمسة جديدة على ا�سلوب ا�نيق، مع قطع مصممة للرص مع بعضها 

البعض في طبقات جذابة.
رمز للبدايات الجديدة وللرخاء، تلك هي تصاميم القطع المزخرفة بشكل الحبوب 

وحزم سنابل القمح الالمعة التي تكاد تشبه الطبيعة في صياغتها من الفضة 
االسترلينية ومعدن باندورا شاين من الفضة االسترلينية المطلية بالذهب عيار 18 

قيراطا..  أحجار الزركونيا المكعبة الشفافة على شكل حبوب القمح في أقراط 
الموسم الجذابة التي تتمايل مع خطواتك، والخاتم والسوار الصلب المتناسقان 

معها من ذات التشكيلة، والمصاغان كذلك من معدن باندورا شاين.
أما قالدات العقود وتعليقات ا�ساور فتتدلى بنعومة لتخلق حركة انسيابية سلسة 

تشبه حركة تمايل الحقول في الرياح. أطلقي العنان لموهبتك الطبيعية في 
التصميم مع هذه القطع البراقة المكملة �سلوبك الشخصي.

 باندورا متوفرة في الجونا مول، دوحة فستيفال سيتي، مودرنا،الندمارك، وفيالجيو..

«باندورا» تطرح مجوهرات مستوحاة من سنابل القمح 
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       أصبح فندق الريان الدوحة، التابع لمجموعة 
هيلتون العالمية المكان المثالي لزفاف 

ا�حالم والعديد من المناسبات ا�خرى، يتميز 
بمساحات واسعة وأنيقة، حيث تستهدف 
الباحثين عن خدمة شخصية مميزة بذوق 

الطهي المحلي ا�صيل والضيافة العربية 
الدافئة من حفالت الخطوبة والحناء إلى 

حفالت الزفاف.
 يضيف فندق الريان الدوحة لمسة من الروعة 

والرقي إلى مناسبتك الشخصية.. تمتد مساحة 
قاعة الحفالت على مساحة 300 متر مربع، 

وتتميز بمدخل خاص بها ومنطقة استقبال 
توفر الخصوصية التي تحتاجها . تضفي الثريات 

اWيطالية المتألقة والتصاميم العربية لمسة 
جمالية ال تخلو من االهتمام بأدق التفاصيل مما 

يجعلها الخيار المثالي �هم يوم في حياتك.
بموقعه المتميز على بعد مسافة صغيرة من 
قاعات الرفاع لالحتفاالت، يمكنك االستفادة 

من خدمات تنظيم الحفالت الخارجية المميزة، 
والسماح لفريق منظمي الفعاليات باالهتمام 

بجميع التفاصيل 100ستضف احتفالية خالية 
من المتاعب في منزلك أو في أي مكان 

تفضله واستمتع بخدمات خمس نجوم مع 
حزم باقات متعددة تناسب مختلف المناسبات 

والميزانيات.
رحلة الطهي هي متعة في كل حدث، يقدم 

الطهاة الموهوبون والمتفانون المتخصصون 
في المأكوالت العربية والمحلية، كل وليمة 

بمكونات محلية عالية الجودة، ويتم تقديمها 
من خالل عروض أنيقة.

ليلة العمر مع فندق الريان الدوحة
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        أعلنت شركة «إيكيا»، سلسلة متاجر ا�ثاث السويدية المفضلة، عن طرح 
دليلها السنوي بنسخته الجديدة لعام 2019، حيث يتزامن إطالق الدليل الجديد مع 

الذكرى الـ75 لتأسيس العالمة، حيث احتفت بتلبية مختلف متطلبات ا�شخاص 
في منازلهم لالستمتاع بالحياة المنزلية مجددًا. ويُعتبر هذا الدليل ا�كثر انتشارًا 

في العالم، حيث يُطبع بنحو 35 لغة مختلفة، ويتوفر حاليًا في قطر. وفي دليل هذا 
العام، خصصت العالمة تصاميم سبعة منازل يعكس كل منها أسلوب حياة مختلفا 

كقاعدة أساسية �فكار الديكورات. ويروي كل من هذه المنازل قصته المختلفة، 
ليصبح بمثابة منزل مفتوح متاح للعالم بأسره لزيارته واالستلهام من أساليبه 

لالرتقاء بأسلوب عيش الحياة اليومية. وبهذه المناسبة، قال أليكسي سيتكين، 
مدير المتجر لشركة «إيكيا» في قطر: «نسعى دائمًا في إيكيا لتوفير حياة منزلية 

أفضل للناس التي تعتبر في قائمة أولوياتنا، لذلك نجري في كل عام أبحاثًا معّمقة 
لميول العمالء بهدف رصد تفضيالتهم بشكٍل أفضل وتلبية جميع احتياجات الحياة 

اليومية وتقديمها في دليلنا السنوي». ووفقًا لتقرير «الحياة في المنزل» الذي 
نشرته «إيكيا» والذي يتناول احتياجات الناس حول العالم وأحالمهم فيما يتعلق 

بمنازلهم، فإن وجود «الكثير من ا�ثاث» يعد السبب الرئيسي للتوتر واالنزعاج في 
المنزل. حيث يعتقد 27 % من ا�شخاص حول العالم أن المجتمع يجبرهم على 

العيش بأسلوب بسيط للغاية. بينما يعزي 49 % منهم السبب الرئيسي لخالفاتهم 
المنزلية إلى الفوضى وا�غراض الكثيرة المنتشرة في الكثير من المنازل بما ال 

يتناسب مع المساحات الصغيرة التي يعيشون فيها. وأضاف أليكسي: «نريدكم 
في إيكيا أن تتحرروا من توقعات المجتمع، كي تصنعوا �نفسكم مساحة خاصة 

في المنزل لتتمكنوا من االستمتاع بالحياة المنزلية مجددًا، وذلك حفاظًا على 
مكانة المنزل كأفضل مالذ تقضون فيه أوقاتكم المميزة وتستمتعون بالقيام 
با�مور التي تحبونها. فسواء كنتم تعيشون في منزل مزدحم مع أفراد بمختلف 

ا�عمار، أو تحاولون العيش بمكان هادئ في مدينة كبيرة، أو تحاولون العيش 
بطريقة أكثر استدامة – فإن الدليل الجديد يقدم لكم طريقة سهلة التباع خطوات 

يمكنكم تطبيقها في منازلكم». وقال إياد حديب، مدير التسويق بإيكيا – قطر: 
حرصنا على أن نقدم من خالل هذا الدليل حلوًال عملية وأفكارًا ملهمة  لمن يبحثون 

عن تصميم متكامل ومتجانس لمنازلهم، ويعد الدليل مصدر إلهام لتكوين منزل 
عصري بأثاثات وديكورات راقية ومميزة. وأضاف: نحن سعداء بتزامن إطالق الدليل 

مع االحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس متجر إيكيا، وقد خصصنا مساحة داخل 
المتجر لالحتفال بهذه المناسبة، والتي من المقرر أن تستمر حتى آخر العام. ومع 

احتفال «إيكيا» بمرور 75 عامًا على تقديم منتجاتها المفضلة للجميع، يحتوي هذا 
الدليل على باقة متنوعة من ا�ثاث وتجهيزات المنزل التي تعكس تراثها السويدي 

والتأثيرات الثقافية ا�خرى من جميع أنحاء العالم. وتماشيًا مع روح وقيم العالمة، 
تتضمن نسخة عام 2019 العديد من الميزات والمحتوى الذي يشكل مصدر إلهام 

للتصميم، ويعزز فكرة العيش بطريقة مستدامة باWضافة إلى تقديم حلول عملية 
لتحقيق ذلك.

إيكيا تطرح دليلها السنوي بنسخته الجديدة لعام 2019 في قطر
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        تقع مجموعة beIN اWعالمية في دولة 
قطر، ومن أجل تنوع وانتشار العالمة التجارية، 

 beIN  نشاءW اتخذت المجموعة مبادرة
beIN  كامتداد لمجموعة Merchandising

اWعالمية.
وتدير beIN Merchandising عالمات تجارية 

 beINفرعية وهي  و
.CAFÉ

وما يشكل دافعًا لـbeIN SHOP هي القيم 
التي تحملها العالمة التجارية «كن فريدا، 

كن عصريًا، كن شغوفا»، كما أنها تقف خلف 
منتجات العالمة لتتبنى رؤية إحداث الفارق في 

عالم التسويق �سلوب حياة أكثر حيوية. 
فمنتجاتنا تجسد مصدرًا وتصميمًا لمظهرنا 

وإحساسنا الشغوف، ونتوجه بمنتجاتنا للصغار 
والكبار من كال الجنسين، فلدينا أزياء مصممة 

خصيصًا لتناسب الجميع. 
ومجموعتنا تجعلك تشعر بالراحة وا�ناقة 

كل يوم وذلك من خالل تميزها بألوان رائعة 
وأقمشة عالية الجودة. 

 beIN SHOP إذا أردت أن تعرف أكثر حول
يمكنك زيارة صفحتنا الرسمية على اWنستغرام 

beIN SHOP@
نحن متواجدون أيضا في مطار حمد الدولي 

(قاعة المغادرين)، والعديد من مراكز البيع 
داخل دولة قطر، وكذلك عبر مواقع التسوق عبر 

Dohasooq.com. و purplebox.qa نترنتWا

امتداد لمجموعةbeIN اWعالمية 
beIN Merchandising  كن فريدًا. عصريًا. شغوفًا
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        تقدم شركة لو ميراج العقارية، االسم الرائد في 
مجال العقارات داخل قطر شققًا فاخرة حديثة مكونة 

من غرفتي نوم و 3 غرف نوم مفروشة بالكامل في 
  Le قلب الدوحة، �كثر من عقد من الزمان، لذا تعد ميراج

Mirage Executive Apartments مثاًال للعيش المعاصر 
في قطر بخطوطه المعمارية المميزة ومرافقه الواسعة 

للمقيمين.
تحتوي جميع الشقق الـ 96 على أماكن رائعة للمعيشة 

وتناول الطعام، حيث تحوي الشقق مطابخ واسعة 
مع أجهزة مخفية مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ 

ومفروشات فاخرة.
ويمكن للمقيمين االستفادة من خدمات النادي «كلوب 

هاوس» المصمم بشكل جميل، للتمتع باالسترخاء 
والحيوية على بعد دقائق من الشقة التي يقطنون 

بها، حيث يحوي النادي حمام سباحة خارجي، جاكوزي 
داخلي وخارجي، غرفة بخار، حمام مغربي، صالة ألعاب 

رياضية ومقهى، حمام تركي باWضافة إلى  منطقة لعب 
لjطفال في الهواء الطلق.

Le Mirage Executive Apartments
 منزل عصري وخدمات فاخرة في قلب الدوحة
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المغامرة وا�ناقة في قلب تشكيلة «سنتربوينت» الجديدة 
        أطلقت «سنتربوينت“ مجموعة «العودة إلى المدارس» 

التي تتضمن تشكيلة متنوعة من اللوازم المدرسية 
ا�ساسية. وتتوفر تشكيلة المنتجات الجديدة التي تتميز 

بألوان ومواد وأنماط حديثة في متاجر «سنتربوينت» ضمن 
مراكز التسوق الكبرى في جميع أنحاء قطر.

وقال سايمون كوبر، رئيس سنتربوينت: «تفخر سنتربوينت 
بتقديم أوسع مجموعة متنوعة من منتجات العودة إلى 

المدارس في المنطقة، وهي مستوحاة من أحدث صيحات 
الموضة والترفيه. وبهدف تلبية احتياجات جميع ا�طفال 

بمختلف أعمارهم، قمنا هذا العام بتقديم منتجات مخصصة 
لطلبة المدارس ا�صغر سنًا. هذا إلى جانب ما توفره عالماتنا 

التجارية الثالثة الشهيرة من تجربة تسوق مريحة وذات قيمة 
مضافة تحت سقف واحد. ونحن واثقون بأن مجموعتنا 

ا�خيرة ستحظى باستحسان واسع لدى المتسوقين في 
جميع أنحاء قطر».

Bo
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ue
t         ارتبط اسم بوكيه بالتميز وا�ناقة طوال 

سنوات طويلة، فتلك العالمة البارزة في 
عالم ا�قمشة واWكسسوارات نهجها اWبداع 

واالنفراد بكل ما هو جديد وأنيق. ومن خالل 
تشكيلة ا�قراط واكسسوارات الشعر التي 

يقدمها بوكيه، يمكنك أن تطلّي كالملكة 
في مناسباتك المختلفة، وتتمتعي بأناقة 

تخطف ا�نظار. و�ن اWكسسوارات جزء مهم 
ومميز في إطاللتك، يقدم لِك بوكيه، تشكيلة 

تلبي كافة ا�ذواق، منها ما يجعل تسريحة 
شعرك كالملكة المتوجة، ومنها ما يقدمك 

لمن حولك كأميرة مدللة ذات إطاللة ناعمة. 
أما ا�قراط، فسوف تجدين أن كل قطعة 

منها تجعل مظهر أذنيِك أّخاذا، ومتناسقا مع 
إكسسوارات شعرك، مما يجعل إطاللتك في 

مناسباتك ا�كثر تميزًا وإبهارًا.

Bouquet كسسوارات ا�نيقة منWقطع ا
اجعلي طلّتك ملكية بمناسباتك المختلفة
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لــذي طــال انتظــاره! دعينــا نكــون جــزء� مــن حفــل زفافــك ا

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

مــدى الحيــاة.

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

الخيــال يصبــح حقيقــة فــي قاعــة الســيليا

٤٤٤٨١٢٣٤ للحجــز واالستفســار، يرجــى االتصــال علــى 

فنــدق وفيــالت جرانــد حيــاة الدوحــة




