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ل®شتراك في نشرة  الواتس آب 

أضف الرقم33311767
 إلى جهات ا تصال وارسل كلمة " إشتراك"   



عرس األحالم في فندق ويستن 
يقــدم فنــدق ونــادي الصحــي ويســتن الدوحــة العنــوان المثالــي لحفــل زفــاف ال مثيــل لــه. تُعــد القاعــة واحــدة مــن أكبــر قاعــات 
المناســبات فــي قطــر حيــث تفــوق مســاحتها 2000 متــر مربــع، ال يتخللهــا أعمــدة وتتســع ألكثــر مــن ألــف شــخص. باإلضافــة 

الــى ذلــك، يهتــم فريــق مبتكــر بكافــة التفاصيــل مــن أجــل تحقيــق زفــاف مــن العمــر منــذ التخطيــط ولغايــة التنفيــذ. 

كمــا يوفــّر لــك فنــدق ويســتن الدوحــة خدمــة تقديــم الطعــام الــى وجهتــك المثاليــة ســواء كنــت تخططــي لحفلــة حنــة أو لعشــاء 
خــاص قبــل وبعــد العــرس. فضــاً عــن قوائــم مبتكــرة مــن قبــل مجموعــة مــن الطهــاة المحترفيــن لتلبــي كافــة األذواق.

لمزيد من المعلومات : 
 4492 1515

events.doha@westin.com
weddings.westindoha.com



ملف

    تحقيق- أمل كمال
فخورون بانتمائهم لبلدهم المعطاء، ممتنون لما يقدمه لهم هذا الوطن يومًا بعد يوم، يشكرون ا� عز وجل على نعمة 

ا�من وا�مان التي يعيشون فيها، مستعدون لبذل أقصى ما في وسعهم �عالء شأنه، تزينهم ا�خالق الحميدة وا�عمال 
الصالحة، يترجمون من خاللها ماقاله المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب ا� ثراه: «فيا طالما قد زينتها 

أفعالنا»، حتى يعكسوا صورة العادات والتقاليد التي تربوا عليها، وا�رث ا�خالقي الذي جُبلوا عليه.
في لقاءاتهم مع «جميلة» تحدثوا بشغف عن مشاعرهم باليوم الوطني، لمع بريق حماسهم في عيونهم، سعادتهم ال 

توصف بهذا العرس الوطني، كلماتهم عجزت عن وصف مشاعرهم، ولكن تعبيرات وجوههم عبرت بالنيابة عن الكلمات.
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قطريون وقطريات... 
دام عزك يا قطر
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حنــان اليافعــي تحدثــت عن شــعورها 
بيــوم العــزة والــوالء وقالت: العرس 

الوطنــي الــذي تشــهده قطــر كل عام 
يوم 18 ديســمبر إحياء لذكرى مؤســس 

الدولة الشــيخ جاســم بن محمد بن 
ثانــي، الــذي أصبحــت قطــر في ظل 
زعامتــه كيانــا واحــدا متماســكا وبلدا 

موحــدا مســتقال، يــوم نجــدد فيه والءنا 
لهــذا البلــد المعطــاء، ونشــعر فيه  

باالنتمــاء والفخــر والعزة.
وأضافــت: اختلفــت مظاهــر االحتفــال بين 

ا¬مــس واليــوم، وباتت في الســنوات 
ا¬خيرة تشــهد الدولة احتفاالت بمشــاركة 
كافــة المؤسســات، إلــى جانــب احتفاالت 
العرضــة التراثيــة التــي تقدمهــا القبائل، 

فتكــون الدولــة مزينــة بشــكل يجعــل كل 
مــن يعيــش علــى أرضهــا الطيبة يشــعر 

بفرحــة هــذا العــرس الوطني.
وأشــارت إلــى أنــه علــى كل قطري 

وقطريــة نقــل صــورة إيجابيــة عن العادات 
القطريــة والتطــور واالزدهــار الذي تعيشــه 

قطــر، عنــد ســفرهم للخــارج أو عند 
اســتخدام وســائل التواصل االجتماعي.

واختتمــت حديثهــا مهنئــة دولتهــا الحبيبــة 
بعيدهــا الوطنــي، وعبــرت عن ســعادتها 

بالمشــاركة فــي الفعاليــات المقامة 
بالدولــة بهــذه المناســبة الغالية، 

ســائلة ا¶ عــز وجــل أن يديــم علــى قطر 
نعمــة ا¬مــن وا¬مان والوحــدة الوطنية 
والتالحــم والتميــز فــي جميــع المجاالت. 

حنان اليافعي: االحتفاالت تزيد من فرحتنا بهذا العرس الوطنيحنان اليافعي: االحتفاالت تزيد من فرحتنا بهذا العرس الوطني

بدورها عبرت هبة الرئيسي عن 
سعادتها البالغة بالعيد الوطني 

هذا العام، وشعورها المتزايد بالفخر 
واالعتزاز لقدرة القيادة الحكيمة على 

تخطي الحصار الجائر، وتحقيق إنجازات 
يشهد لها العالم أجمع، حيث قالت: 

الحمد ¶ الدولة في ازدهار وتقدم 
ملحوظ، وشعار اليوم الوطني 

هذا العام لخص شعور كل قطري 
وقطرية، بالفعل قطر ستبقى حرة، 

وسوف تتزين دائمًا وأبداً بأعمال أبنائها 
ونياتهم الصالحة، فدولتنا صغيرة 

حجمًا ولكن كبيرة في أعيننا، وكبيرة 
بحب أبنائها ووالئهم وانتمائهم، كبيرة 

بأفعالها وخيرها.
وفي الختام أكدت: قطر حرة وستظل 

حرة، ولن يستطيع أحد أن يمس 
سيادتها، وبدوري سوف أخدم بلدي 

بعلمي وعملي ¬رد لها ولو جزءا من 
جميلها.

هبة الرئيسي: شعار هذا العام لخص مشاعر كل القطريين

احلياة جميلة.. معًا Jamila / January 2019
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مــوزة آل اســحق قالــت: بدايــة نرفع 
أســمى آيــات التهانــي والتبريكات 

إلى حضرة صاحب الســمو الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البالد 

المفــدى وإلــى صاحب الســمو ا¬مير 
الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانى 

وإلــى الشــعب القطــرى الكريم وكل 
المقيميــن علــى أرض قطــر الطيبــة، 

بمناســبة اليــوم الوطنــى لدولتنا 
الحبيبــة قطر.

وأضافــت: يــكاد يكــون العيد 
الوطنــي هــذا العــام مختلفــًا عن 

ا¬عــوام الســابقة، لمــا حققتــه القيادة 
الحكيمــة وتشــهده الدولــة مــن إنجازات 

مضاعفــة رغــم الحصــار الجائــر وما 
صاحبــه مــن تحديــات، إال أننــا لم نشــعر 

ســوى بإنجازات أكثر، جعلتني أشــعر 

بمســؤولية أكبــر وحثتنــي علــى العمل 
والعطــاء واÆبــداع فــي مجال عملي 

بصــورة مكثفــة لمواكبة مســيرة 
التنميــة التــي تقودهــا الدولــة في 

تحقيــق رؤيتهــا المســتقبلية، والتــي تعــد 
بحاجــة ماســة إلــى الكوادر والكفاءات 

القطريــة، خاصــة وأن عنصــر التنميــة 
البشــرية هــو المحــور ا¬ول ضمن 

الرؤيــة التنمويــة للدولــة، مــع العمل 
علــى توظيــف الجوانــب ا¬كاديمية 

والخبــرات المتنوعــة فــي مجــال العمل، 
وخدمــة مؤسســات العمــل االجتماعي 

والمجتمعــي والثقافــى لقضايــا 
المجتمــع بصــورة تطوعيــة وكجزء 

مــن المســؤولية المجتمعيــة، وهــذا ما 
تطالــب بــه القيــادة دائمــًا، وختامًا قطر 

تســتحق ا¬فضــل مــن أبنائها.

ومــن جهتهــا قالت أماني الســليطي: 
أشــعر بالحمــاس للعيــد الوطني 

منذ بداية شــهر ديســمبر، وعند 
حلول الثامن عشــر من ديســمبر، 

يــوم العــزة والــوالء، أحرص مع 
أســرتي على المشــاركة في المســير 
الوطنــي، وبعدهــا نأخــذ جولــة على 

مختلــف الفعاليــات المقامــة بالدولــة، 
والتــي تتميــز بتنــوع أنشــطتها ما 

بيــن العلميــة والثقافيــة والرياضيــة 
والترفيهيــة، فهــي تفيــد ا¬طفال 

وتلبــي كافــة التوجهات.
وأضافــت: نبــدع كل عــام فــي الزينة 

الخارجيــة والداخليــة للمنــزل، فهذا 
ا¬مــر جــزء أساســي من االحتفال 

باليــوم الوطنــي، كمــا نتزيــن با¬خالق 
الحميــدة التــي تعبــر عــن انتمائنــا لهذا 
الوطــن المعطــاء، فأقــل مــا يمكن أن 
نقدمــه لــه هــو أخالقنــا وعلمنــا وعملنا 
الصالــح، وفــي النهايــة ال يســعني إال 
أن أقــول لقطــر فــي عيدهــا الوطني 

«شــكراً ما قصرتي».

موزة آل إسحق: عيد وطني بنكهة ا�نجازات

أماني السليطي: شكرًا  قطر ما قصرتي

ملف
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عبد العزيز يوسف الحميد تحدث قائًال: اعتدت على التطوع في 
فعاليات اليوم الوطني، فالعمل التطوعي يساعدني على 

اكتساب خبرات جديدة، كما يساعدني على العمل ضمن 
الفريق، وهذا العام تطوعت مع مركز قطر لÎبحاث والحوسبة، 
ويتلخص دوري في تعريف ا¬طفال ببرمجة الحاسب اÏلي من 

خالل سيارة كوزمو، بهدف حثهم على التفكير اÆبداعي  في 
مواجهة التحديات التي تعترض طريقهم أثناء اللعب.

وأضاف: قطر أعطتنا العلم بالمجان، كما أعطتنا الكثير في 
شتى المجاالت، لذا علينا أن نوصل هذا العلم لÎجيال الجديدة، 

وأخيراً، أشكر قطر على كل ما تقدمه ¬بنائها، كما أتوجه بالشكر 
لكل القائمين على تنظيم الفعاليات الخاصة باليوم الوطني.

أما سعد الخرجي فقال: اليوم الوطني 
ذكرى طيبة لكل قطري وقطرية وأيضًا 

لكل من يعيش على أرض قطر، 
وبالنسبة لي أحرص على قضاء اليوم 
الوطني مع ا¬هل وا¬صدقاء لنتشارك 
سويًا فرحة هذا اليوم، والحمد ¶ كل 

يوم نعيشه على أرض قطر هو عيد 

في حد ذاته، فاÆحساس با¬من وا¬مان 
والنعيم هو سبب كاف للفرح واالعتزاز 

باالنتماء لدولتنا الحبيبة قطر.
وأضاف: لن نستطيع أن نوفي قطر 

حقها على ما تقدمه لنا، ونتمنى من 
ا¶ عز وجل أن يديم علينا نعمة هذا 

البلد المعطاء.

عبد العزيز الحميد: بالتطوع أرد الجميل لبلدي المعطاء

سعد الخرجي: كل يوم نعيشه على أرض قطر هو عيد

بدورها تحدثت خلود الخليفي عن 
طقوسها لقضاء اليوم الوطني حيث 

قالت: من أهم الطقوس في بيتنا 
االستيقاظ مبكراً لمشاهدة االحتفاالت 
على التلفاز، وبعدها نقوم بزيارة درب 

الساعي لنشارك مع أطفال العائلة 
في الفعاليات، فضال عن االحتفاالت 

التي نقيمها بالمنزل مع دعوة ا¬هل 
وا¬صدقاء لمشاركتنا أجواء الفرحة. 
أما عن أكثر الفعاليات التي تفضل 
حضورها فقالت: بالطبع احتفاالت 

درب الساعي، كونها تضم فعاليات 

مختلفة تقيمها العديد من مؤسسات 
الدولة. 

وأضافت: قطر أعطتنا الكثير وعلينا 
أن نعمل جاهدين لرد الجميل، أنا 

موظفة وطالبة هندسة وأتمنى من 
خالل عملي وعلمي أن أنفع بلدي، 

كما أنني العبة شطرنج شاركت 
ببطوالت كثيرة مثلت فيها قطر محليًا 
ودوليًا، كما شاركت في اختراع يعمل 

على استخراج طاقة من الطحالب، 
وسوف أعمل وأجتهد ¬ساهم في رفع 

اسم بالدي عاليًا.

خلود الخليفي: قطر أعطتنــا الكثير وعلينا  رد الجميل

Jamila/ November 2018احلياة جميلة.. معًااحلياة جميلة.. معًا Jamila / January 2019



حوار

    جمال العدواني 

محمد المرزوقي.. رجل عصامي جدا.. ديناميكي.. يعشق عمله إلى درجة كبيرة.. يتعامل مع من حوله بمهارة 
واحترافية شديدة. رجل بمواصفات استثنائية، ويعتبر كتلة من المواهب وا�بداع في منطقة الخليج، فهو ملحن فذ 

ومدير عام �ذاعة صوت الخليج للمؤسسة القطرية ل�عالم والتي ستحتفل في شهر فبراير بعامها الـ17.
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عرّاب ا§لحان الخليجية محمد المرزوقي:
نعمل على توثيق الفنون الشعبية قبل اختفائها
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فن الصوت تراث خليجي 
يقاوم ا�ندثار

ما سر تميز  إذاعة صوت الخليج؟
استطعنا و� الحمد أن نحقق المعادلة 
الصعبة من خالل ما نقدمه، كان لدينا 

نهج وشكل جديد، سواء من خالل 
برامجنا أو ا�غاني المتنوعة التي نقدمها 

لمستمعينا، فكسبنا الرهان سريعا ومازلنا 
مستمرين بتقديم مادة مميزة، وإن شاء 

ا� سنحتفل في شهر فبراير القادم بمرور 
17 عاما على ذكرى انطالق ا�ذاعة.

ما أكبر التحديات التي واجهتكم خالل 
المشوار؟

نحن نعتبر موفقين ومحظوظين 
بنفس الوقت، �ننا وجدنا الدعم من 
قبل المؤسسة القطرية ل¦عالم منذ 
البداية، كما استطعنا أن نخلق لنا 

خطا واضحا وخاصا بنا يميزنا عن غيرنا، 
بالمناسبة نحن الوحيدون الذين تغلبنا 
على المشاكل االنتاجية ودائما نسعى 

ل³فضل.

ألم تتأثروا با§وضاع االقتصادية؟
ال ننكــر أننــا تأثرنــا كلنــا منــذ عاميــن 
بســبب انخفاض أسعـــار الطاقـــة، 

وهــذا ا�مــر شــمل دول الخليج 

والعالــم، لقــــد أصبــــح أمامنــا تحـــد 
أكبـــر يتجلــى فــي العمــل بمــوارد أقل 

لكــن بعمــل احترافــي مميــز، و� 
الحمــد عملنــا كفريــق واحــد وتميزنــا 

بمــا كنــا نطمــح له.

ما ســبب حرصكم الشديد على 
التسجيل داخل قطر؟

مــن أجــل الحصريــة والحفاظ على 
ســرية العمل وعدم تســريب العمل 

عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي.

قمتــم بتوثيق أعمال العديد من 
الفنانين، هل هناك أســماء تتمنون 

التعامل معها في الفترة القادمة؟
لقــد وثقنــا أعمــال معظــم مطربي 

العالــم العربــي، وبالذات دول 
الخليــج وحاليــا لدينــا توجــه للمطربين 

الذيــن لــم يحصلــوا علــى فرصة في 
مســيرتهم المهنية، ســوف نســاهم 

فــي توثيــق أعمالهــم، كذلك من 

ضمــن أهدافنــا التركيــز علــى المطربين 
الشــباب فــي مختلــف دول الخليــج 

والعالــم العربــي مثــل المغرب 
وتونــس وليبيــا فلديهــم أصوات 

جميلــة بحاجــة إلــى الدعــم المهني 
الصحيح.

تميزت إذاعة صوت الخليج طوال 
مشوارها ا�ذاعي بتقديم مادة 

اعالمية مميزة للمستمعين خصوصا 
في ا§عياد الوطنية؟

جرت العادة بأن التحضيرات لهذه 
المناسبة تكون مسبقة ونحرص أن 

نتواجد مع الجمهور في أماكن خارجية 
نحافظ على شكل البرامج نفسها 

لكن تقدم خارج ا�ذاعة ونستضيف 
العديد من المبدعين القطريين 

ونسلط الضوء على ا�شخاص الذين 
خدموا البلد سواء قطريين أو مقيمين، 

تميزنا من خالل النقل الخارجي 
لبرامجنا وكان بثا مباشرا للعديد من 
البرامج المتنوعة تخللها العديد من 

القصائد وا�غاني الجديدة واستضافة 
لفيف من الفنانين والمسؤولين من 

مختلف المجاالت.



حوار

مع دخول أغنيات غربية على الساحة 
الخليجية والعربية هل الفنون 

الشعبية بدأت باالندثار؟
 ال تزال الفنون الشعبية في بعض 

الدول وبالذات الكويت تتربع على عرش 
ا�عمال الفنية، وكذلك هو الحال في 
قطر، فالكويت دائما تقدم مادة فنية 

جميلة وبالمناسبة نحن كقطريين 
ال ننسى فضل الكويت علينا طوال 

حياتنا، فهي عالمة فارقة في منطقتنا 
الخليجية.

ما أصعب الفنون الشعبية في الساحة 
الخليجية؟

فن الصوت ليس من السهولة أن يجيده 
ويبدع فيه أي كان، فأنا أتذكر طلبنا من 
الفنان محمد المسباح وعبدا� الرويشد 

ومنصور المهندي تقديم أكثر من صوت 
في إحدى الجلسات التي سجلوها 

أبدعوا في تقديم مثل  با�ذاعة، وأمانة
هذه الفنون الشعبية، فالمحافظة على 

هذا الفن أصبحت صعبة ونادرة �نه بحاجة 
إلى موهبة وقوة أداء. فن الصوت تراث 

خليجي يقاوم ا�ندثار.
لهذا الفن طقوسه، لذلك حاولنا من 

خالل مهرجان سابق أقامته مؤسسة قطر 
لالعالم توثيق مثل هذه الفنون الشعبية 

قبل اختفائها.

الحظنا أن جميع ا§صوات التي قمتم 
بتوثيقها با�ذاعة للرجال فقط ولم 

تسعوا للبحث عن أصوات نسائية؟
ياريت، ونتمنى بأن تكون لدينا أصوات 
نسائية، فمع ا�سف كل ا�صوات التي 

وصلتنا غير مشجعة، فا�صوات النسائية 
مهمة وبالذات في الخليج لكنها 

أصبحت نادرة جدا.

لماذا لم تتبنوا عبر برامجكم اكتشاف 
ا§صوات الشابة وبالذات النسائية؟
قدمنا برنامجا للمواهب وعلى مدى 

دورتين، بل وقمنا بإنتاج أغنيات 
للمشاركين من المواهب الشابة، لكن 

مع ا�سف كانوا غير ملتزمين وغير 
جادين بالتفرغ التام لتسجيل ا�غنيات، 
لذلك لدينا توجه إلى ا�صوات العربية.

هل ال تزال ا�ذاعة تحتفظ ببريقها 
في ظل المنافسة الشديدة من 

مواقع التواصل االجتماعي؟
يبقى ل¦ذاعة والمؤسسات االعالمية 

الرسمية متابعوها ا�وفياء، وبيني 
وبينك كان عندي تخوف وقناعة 

بأن االنفتاح االعالمي سوف يضعف 
دورها لكن حصل عكس المتوقع، 

وال يزال عدد المتابعين في تزايد 
مستمر، وبحكم تواصلي الدائم مع 

الفنانين الذين يمتلكون الماليين 
من المتابعين عبر حساباتهم الخاصة 
فأنهم دائما يطمحون  إلى الظهور 

في الوسائل االعالمية الرسمية 
لحياديتها وتنوع متابعيها. 

فالظهور في وسائل اعالمية رسمية 
أهم بكثير وال تغني عن ظهورهم 

عبر مواقع التواصل االجتماعي سواء 
سناب أو انستغرام أو تويتر أو الفيس 

بوك وغيرها.

هل من المحتمل أن تتحول إذاعة 
صوت الخليج إلى قناة تليفزيونية 

قريبا؟
بصراحــة أتمنــى ذلــك خاصة واننا 

نمتلــك كل ا�مكانيــات لتقديــم مــادة 
إعالميــة مميــزة، فنحــن لدينــا أفكار 

مطروحــة وننتظــر الموافقــة لترجمتهــا 
علــى أرض الواقع 

صــوت الخليــج مهيــأة مــن كل النواحي 
بــأن تصبــح قنــاة فضائيــة، خاصة 

المكتبــة ا�ذاعيــة الغنيــة بالمئــات من 
ا�غانــي خاصــة اننــا قدمنــا مهرجان 

الدوحــة ل³غنيــة لعدة ســنوات.

كم أغنية مصورة تمتلكون حصريتها؟
أكثــر مــن 4 آالف أغنيــة مصــورة حصريــا، 
لدينــا كذلــك تســجيالت صوتيــة لعــدد 
كبيــر مــن ا�غانــي ومازلنــا مســتمرين 

بالتســجيل.

على ذكــر مهرجان الدوحة لÀغنية 
هــل لديكم النية بعودته مرة أخرى؟

ال.. ال أعتقــد أن يعــود بنفــس الشــكل 
والمضمــون، �ن لدينــا مهرجانــات 

أخــرى فــي الدوحــة مثل مهرجان ســوق 
واقــف، ونحــن نعمــل بشــكل مختلف 

وبطريقــة أخرى.

مــن المعروف أنك مبدع في 
التلحيــن وتعاملت مع كبار 

النجــوم.. متى نرى لك أعماال فنية 
جديدة؟

ال أخفيــك ســرا نظــرا للظــروف الحاليــة 
التــي نعيشــها فــي المنطقــة فأنــا 

غيــر مهيــأ نفســيا لتقديــم أعمــال فنيــة 
جديــدة لكــن.. ربما مســتقبال.
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  بيروت- الريسا معصراني
اشتهرت الفنانة اللبنانية روال سعد بأعمالها الغنائية الخفيفة وكليباتها المرحة،  تتروى دائمًا في أعمالها الغنائية وقد  قامت بالتمثيل 

وتألقت فيه ولها خطوات مميزة في مجال تقديم البرامج. 
انشــغلت لمدة دامت أكثر من عام في التمثيل بمسلســلها اللبناني  «مجنون فيكي»  والذي انتهت من تصوير جميع مشــاهدها 

فيه. وقررت أن تعود بقوة بمسلســل درامي ضخم للوقوف أمام كاميرات التليفزيون، ويشــاركها فــي بطولة العمل الفنان اللبناني 
يوري مرقدي الذي يعود هو ا¯خر للتمثيل بعد ســنوات طويلة من الغياب. في حوار خاص لـ «جميلة» تكشــف  عن جديدها وحياتها 

والشخصية: الفنية 

روال سعد:
«مجنون فيكي» مرحلة جديدة في حياتي المهنية...
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في البداية كيف جاءت فكرة المسلسل؟
فكرة المسلسل قريبة جداً من واقعي فأنا أعشق الموضة 
وا�زياء، والعمل من كتابة المؤلف الموهوب فراس جبران 

للغاية من خالل 30 حلقة درامية؛ فالجمهور  بطريقة جذابة
سيشاهد عمًال دراميًا مختلفًا بكل المقاييس، وهناك ما يزيد 

عن 30 ممثًال وممثلة، منهم من يقف أمام الكاميرا للمرة 
ا�ولى ولديهم قدر كبير من الموهبة. المسلسل يحمل رؤية 

جديدة من ناحية الشكل والمضمون والعمل من إنتاج شركة 
نيولووك برودكشن والمخرجة المبدعة رندلى قديح. 

هل هناك دويتو سيجمعك بيوري مرقدي ضمن أحداث 
المسلسل؟

بالطبع سنغّني دويتو معًا ضمن العمل وسنغّني الجنريك 
سويًا تحت عنوان «ما بصدق عم تحرق قلبي».

هل تشعرين بالقلق تجاه تجربتك الدرامية ا·ولى في 
لبنان؟

نعم، هناك شعور بالقلق �نها المرة ا�ولى، خاصة أن الجمهور 
اللبناني ليس سهال والدراما اللبنانية متميزة. 

وما طبيعة دورك في المسلسل؟
أجّسد شخصية فتاة تُدعى كالرا لديها مجلة للموضة وا�زياء 

وهو المجال الذي أعشقه، والمسلسل فيه قّصة ورسالة 
إنسانية وال يخلو من الطابع الكوميدي الخفيف، فهو 

مسلسل درامي شامل وهو ما جعلني أقوم بتدريبات شبه 
يومية في أحد مراكز اللياقة البدنية الكبيرة في لبنان على يد 
المدرّب شربل أبو خطار، وهو من جعلني أحب الرياضة �نني 

ال أمارسها بانتظام، ولكن طريقته غير تقليدية، ولم أشعر 
بالملل أثناء التدريب.

ومن ساعدك في اختيار ا·زياء الخاصة بالشخصية؟
في الحقيقة، أنا أتابع دائمًا مجال الموضة وا�زياء لدرجة 

كبيرة، ففّضلت أن أصّمم بعض ا�زياء بنفسي، وهناك من 
قام بتنفيذها �ن الشخصية ستظهر بلوك مختلف يمزج بين 

الكاجوال والكالسيك، وهناك أزياء اشتريتها من ماركات عالمية 
أيضًا، فالجمهور سُيفاجأ من بعض ا�زياء التي ستظهر بها 

كالرا ضمن العمل.

إطالالتك الغريبة في عالم االزياء عرضتك باستمرار إلى 
االنتقادات، كيف تردين؟

أنا أحب ا�زياء والموضة ولدّي بصمتي الخاصة في ارتداء 
المالبس وأحب الغرابة في الفاشيون، وواجهت العديد من ردود 

الفعل فمنهم من تقبل ا�مر ومنهم من اعترض بشدة. أنا 
مقتنعة بما أرتديه ولدّي خطي الخاص.

 هل توقفت عن خطوة تقديم البرامج التي حققت من 
خاللها نجاحا كبيرا؟

لم أتوقف نهائيًا ولكنني عّلقت الخطوة في الوقت الحالي. 
 

معروف عنك مساهماتك  في الحمالت الخيرية لتقديم 
الدعم النفسي للمرضى وذوي االحتياجات الخاصة؟
حملتي الخيرية تشمل االطفال المرضى وهدفها رسم 

االبتسامة على وجه كل محتاج ومريض بالتعاون مع مؤسسات 
خيرية على مستوى العالم. 

روال سعد:
«مجنون فيكي» مرحلة جديدة في حياتي المهنية...
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    حوار- أمل كمال

استطاع الفارس خجيم المري والفارسة آمنة الصفار أن يرسما اسميهما بجدارة في عالم الفروسية، وبالرغم من بُعد ميول آمنة 
الرياضية تمامًا عن هذا العالم في البداية، على عكس خجيم الشغوف بالخيل منذ صغره، إال ان كليهما حققا درجات متفاوتة من 

النجاح منذ انطالقتهما، وتمكنا من تمثيل قطر محليا ودوليا.
فهما لغة جسد الحصان، فأصبح مع الوقت صديقا وفيا، يشعر بهما ويشاركهما أجمل اللحظات بكل تفاصيلها.

تشجيع ا²هل لعب دورًا كبيرًا في حياة كل منهما الرياضية، فكانت عائالتهما الحافز ا²ول للتميز.طموحهما العالمية ورفع اسم وعلم 
بلدهما الحبيب في المحافل الرياضية الدولية. الفارس خجيم المري والفارسة آمنة الصفار في حوار مع مجلة «جميلة»، وإلى التفاصيل:
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الفروسية شغف.. ورفع اسم قطر هدف
خجيم المري و آمنة الصفار:
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فــي بدايــة حديثه لـــ «جميلة» تحدث 
خجيــم المري عــن دخوله مجال 

الفروســية حيــث قال: ظهــرت موهبتي 
منــذ الصغــر، فكنت أتفاعل مع ســباقات 

الخيــل التــي كانت تذاع علــى التلفاز، 
وكنــت دائمــًا أطلب من والدي أن 

يصطحبنــي لمشــاهدة الخيــل بمقر 
تواجدهــا، وقــد رفض والدي أن أتدرب 

علــى ركــوب الخيل بســن مبكرة حتى 
ال يشــغلني اªمر عن دراســتي، وعندما 

وصلــت للمرحلــة الثانوية شــجعني 
أخــي اªكبــر الفارس المتميز راشــد بطل 

أســيا والحاصــل على ذهبيــة البطولة 
العربيــة فــي مجال القفــز، على احتراف 

القفــز، وبالفعــل دخلــت هذا المجال 
منــذ ذلــك الحين، ولي ا´ن 13 ســنة 

فــي هذا المجال. 

رياضة الملوك
وعن أهم الصفات التي اكتسبها من خالل 

ممارسة  رياضة  الفروسية  وا¸نجازات  التي 
حققها قال: الفروسية هي الرياضة الوحيدة 

التي يحدث فيها تعانق أرواح بين طرفي 
الرياضة نفسها، ويطلق عليها «رياضة 

الملوك»، فهي رياضة نبيلة تعلمت منها 
التحلي بروح المنافسة الشريفة. 

 أما عن أهم ا¸نجازات، فقد حققت 
والحمد ¿ إنجازات محلية وأخرى دولية، 

بمعسكرات خارجية، ومن أهم البطوالت 
التي شاركت بها وحققت فيها نجاحات 

كبيرة، بطولة سيف سمو اªمير 
للمستوى المتوسط، بطولة برجش 

جالدباخ بألمانيا، بطولة جلوبال شامبيون 
تور فئة نجمتان، بطولة قطر الدولية، 

وبطولة جاللة الملك بالمغرب.

مونابولي حياتي!
وعما تعنيه الخيل له قال: الخيل هي 

حياتي، فال أتصور نفسي بعيداً 
عن الفروسية، فوجودي مع الخيل 

يشعرني وكأني أعيش في عالم آخر 
مختلف عن ذاك الذي يعيشه ا´خرون، 
فالخيل من الحيوانات الذكية، والتي 

تجعل الخيَّال يشعر وكأن هناك 
ترابطا روحيا بينهما، فهي تحس 

بمشاعره، بخوفه وحماسه، لترتبط 
بذلك مشاعرهما معًا، وخاصة أثناء 

البطوالت، فتنتقل الثقة التي يشعر 
بها الفارس إلى الخيل تلقائيًا. 

وعن الحصان المحبب إلى قلبه قال: 
الحصان الذي خصصه لي االتحاد 

القطري للفروسية منذ بداية انطالقي 
واسمه مونابولي.

ظهرت موهبة الفارس خجيم المري منذ صغره، تفاعله مع الخيل وشغفه بها كان عامًال قويًا لتفتح له الفروسية 
أبوابها، 13 عامًا منذ بداية انطالقه في قفز الحواجز وحتى ا½ن، كانت كفيلة بأن ترسم اسمه وترسخه في هذا 

العالم، شارك في بطوالت محلية ودولية رفع فيها اسم بالده عاليًا سواء بالفوز الساحق أو با²داء المشرف وا²خالق 
الرياضية العالية. 

حصاني يفهمني دون وجود لغة حوار مشتركة!

حوار
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طموحات وصعوبات
وعــن طموحاته التي تعانق الســحاب 

تحــدث قائــًال: طموحاتي القادمــة تتلخص 
فــي الوصــول للعالمية، والمشــاركة 
باªلعــاب اªولمبيــة ªرفــع فيها اســم 

دولتــي الحبيبــة قطــر عاليًا.
أمــا عــن أهــم الصفــات التي يجب أن 

يتحلــى بهــا الفــارس قال: الخلــق النبيل، 
الــروح الرياضيــة، الصبــر، والحكمــة في 

التصــرف خاصــة فــي المواقــف الصعبة.
وأضــاف: أصعــب الموقــف تعرضت له 
كان خــالل بطولــة القــوات المســلحة 

القطريــة، وكنــت أتســابق علــى حصان 
جديــد، لــم أتــدرب عليــه إال لمــدة ثالثة 

أيــام فقــط، وهــي فتــرة بســيطة ال يمكن 
خاللهــا حــدوث اندمــاج بين الفارس 

وجواده، ودخل الشــابان المشــاركان 

معــي، ولــم يحالفهمــا الحــظ، لذا بدأ 
الضغــط النفســي يزيــد داخلــي أمًال في 
تحقيــق الفــوز، ودخلــت الميــدان والحمد 

¿ توفقــت، وموقــف آخــر تعرضت 
لــه خــالل مشــاركتي ببطولــة الرياضة 

الدوليــة لقفــز الحواجــز، وكان االســبوع 
اªول فيهــا ثــالث نجــوم واالســبوع الثاني 

خمــس نجــوم، فكانــت المــرة اªولى التي 
أشــارك فيهــا ببطولــة 5 نجــوم، وبآخر 
يــوم مــن البطولــة خطــرت لي فكرة 

ركــوب الجائــزة الكبــرى وهــي عبارة عن 
اجتيــاز حاجــز لــه ارتفــاع أولمبي بطول 

160 متــرا، وأقدمــت علــى الخطوة 
وقمت بتســجيل اســمي للمشــاركة 

بــدون علــم المــدرب، ودخلت المســابقة 
والحمــد ¿ النتيجــة كانــت جيــدة 

وأهلتنــي للمشــاركة بــكأس العالم.

لغة الخيل!
وعن كيفية التعرف على مشاعر الخيل 

قال: للخيل لغة جسدية يفهمها الفارس 
مع التعامل المستمر، فعند غضبها مثًال 

تُرجع أذنيها للوراء وعند خوفها تبدأ 
بالرفس، وعند دخول الفارس ا¸صطبل 

تبدأ بالصهيل لتعبر بذلك عن سعادتها، 
وعندما تكون في حالة مختلفة عما 

اعتادت أن تكون عليها، فهذا يعني أنها 
مريضة، فالخيل تفهمني دون وجود 
لغة مشتركة للحوار، فعندما تراني 

بزي البطولة اªبيض تجدها متحمسة 
وتكون مدركة أن لديها مباراة، فشكل 

العالقة بين الفارس والخيل تحدده 
طريقة تعامل الفارس معها، فالخيل 

مثل ا¸نسان تحتاج للتشجيع والمكافأة 
في حال كان أداؤها جيدا.
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في البداية تحدثت الفارسة آمنة الصفار 
عن دخولها عالم الفروسية موضحة: 

عام 2009 شهد بداية دخولي 
عالم الفروسية، المجال لم يكن من 

ضمن اهتماماتي الشخصية في بداية 
المشوار، بل كان سبب وجودي فيه 

هو تشجيع أهلي، وبعد اجتيازي للفترة 
المحددة للتدريب بتقدير ممتاز التحقت 

ببرامج صيفية عدة تنظم من قبل 
الشقب والجيش، فبدأ شغف الفروسية 

يسيطر علّي، وبدأت بذرة الطموح 
بتحقيق النجاح في هذا المجال تنمو 

داخلي.
التحقت بمجال قفز الحواجز عام 
2013، وكانت تجربة فريدة من 

نوعها في حياتي إال أنه لم يكن 
المجال اªنسب لي، فانتقلت بعدها 
إلى مجال قدرة التحمل، وكان اªمر 
للتسلية فقط وحتى ال أقضي وقتًا 
طويًال بعيدة عن الخيل، واستمريت 
حتى الوقت الذي تشكل فيه فريق 
الدريساج عام 2015، فالتحقت به 

وقتها ومستمرة فيه حتى اليوم.

لغة جسد الحصان
وعن لغة جسد الخيول وكيفية تواصلها 

معها قالت: للخيول لغة جسد مثل 
ا¸نسان، وتصبح واضحة جداً للفارس 

مع الوقت، فالخيل تتحدث مع بعضها 
البعض ومع ا¸نسان كذلك ولكن 

على طريقتها، فهي تصهل وتنادي 
وتحذر وتعبر عن سعادتها عن طريق 
هذه ا¸يماءات التي يمكن التعرف 

عليها عن طريق التعامل معها لفترة 
طويلة، فعلى سبيل المثال، عندما 
تكون أذن الحصان إلى اªمام فهو 
في حالة تأهب، وعندما تكون إلى 

الوراء بالقرب من الرقبة فهذا يعني 
أنه غاضب ومنزعج، أما إذا تحولت أذناه 

إلى الجانب فيكون الحصان نائمًا أو 
في حالة استرخاء، أما إذا حرك أذنيه 

ذهابًا وإيابًا وبسرعة فتلك عالمة على 
أن الحصان في حالة يقظة تامة أو 
قلق شديد، وقد تكون محاولة منه 

لتحديد مصدر صوت مخيف.

استطاعت الفارسة آمنة الصفار أن تثبت أن الشابة القطرية يمكنها النجاح في مختلف مجاالت الحياة، تستطيع بالشغف 
والمثابرة أن تصعد درجات النجاح وبالعزيمة أن تعبر كافة حواجز الصعوبات التي تعترض طريقها، طموحها كبير في 

عالم الفروسية وخاصة مجال الدريساج (الترويض). بريسا هي ا²جمل في حياتها، فهي تمدها بالطاقة اÄيجابية.

آمنة الصفار: هكذا تعبر الخيل!

حوار
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طموحات وإنجازات
وعن أهم البطوالت التي شاركت بها 
وا¸نجازات التي حققتها قالت: رغم أن 
مجال الدريساج (الترويض) جديد في 
قطر، حيث بدأت البطوالت المحلية 
رسميًا من الموسم الماضي، فلم 

تكن هناك إنجازات عديدة، فقد حصلت 
على المركز الثالث في بطولة سيف 
اªمير ومركزين أول وثان في بطوالت 
محلية أخرى، كما أنني حصلت على 

المركز الثاني في الترتيب العام، فمن 
وجهة نظري كانت بداية موفقة.

وتضيف: طموحي كبير في عالم 
الفروسية، ولكن سلم النجاح له 

درجات عديدة، فمنذ عام بدأت 
مسابقات رياضة الدريساج محليًا في 
الدوحة وإن شاء ا¿ نطمح لتمثيل 

دولة قطر في المحافل الكبيرة 
والدولية في هذا المجال.

بريسا ا²جمل!
وتحدثــت الصفــار عــن الفرق بين 

تعامــل الفــارس والفارســة مــع الخيل 
حيــث أكــدت علــى أنــه ال يوجد فرق، 

وكما أشــارت فاالحترام عامل أساســي 
لنجــاح أي ثنائــي، والحصــان دائما 
يختبــر فارســه ليعــرف الحــدود التي 

يمكــن أن يتجاوزهــا معــه. وأضافت: 
هنــاك الكثيــر مــن الفرســان الذين 

ال يعاملــون خيولهــم بالطريقــة 
الصحيحــة، فيفقــدون احترامهــا والقدرة 
علــى الســيطرة عليهــا، فالخيــل تحتاج 

إلــى االهتمــام والتعامل الحســن 
والثقــة والمكافــأة عنــد حســن التصرف 

حتــى تشــعر بالراحــة وتصبــح مطيعة 
ووديعــة. فالحصــان حيوان حســاس 
جدا ويســتطيع استشــعار إحســاس 
فارســه مــن حيــث خوفــه أو تردده أو 

حتى حماســه.

وعــن شــعورها حــول الخيل وما الذي 
تمثلــه بالنســبة لهــا قالــت: الخيل من 

أجمــل المخلوقــات، فهــي تمدني 
بالطاقــة ا¸يجابيــة، وبالنســبة لــي أجد 
في بريســا (Parisa) وهي فرســتي 

المفضلــة الراحــة الحقيقيــة في 
التعامــل والســعادة بكافــة معانيها.

أصالة وسلوك!
أمــا عمــا تتطلبه رياضة الفروســية 

مــن الفارســة فقالت: تتطلــب الكثير، 
االنضبــاط وااللتــزام والتواصل 

الجســدي والنفســي مع الخيل، وفي 
الوقــت ذاتــه فهي تعلم الفارســة 

هــذه المهــارات، كمــا أنها تعزز 
اللياقــة البدنيــة وتزيــد من ا¸حســاس 

والتحكــم بكافــة أعضاء الجســم، 
كمــا تزيــد مــن مهارات القيادة 

والتواصل.

يختبر  دائما  الحصان 
الحدود  ليعرف  فارسه 

التي يمكن أن 
معه يتجاوزها 
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بوتيك بيانكا 
يحتفي بسحر الموضة 

ا�يطالية في العاصمة 
القطرية

أزياء

3



بين جمال التصاميم ا�يطالية وتفاصيل أشهر العالمات التجارية في 
عالم الموضة النسائية، يعتبر بوتيك بيانكا أحدث إضافة في عالم ا�زياء 

وا�كسسوارات في الدوحة وتحديدًا في طوار مول في الطابق ا�ول.
  وخالل تجولنا في البوتيك، توّقفنا طويًال عند التفاصيل الدقيقة والتطريزات 
الناعمة والتقنيات الحديثة في وضع اللمسات ا�خيرة على الثياب.. تفاصيل 

تؤكد بزوغ نجم إيطاليا في عالم الموضة. 

وتعرّفنا على أرقى الخامات التي صنعت أسطورة الموضة ا�يطالية، كالحرير، 
والصوف الناعم، والجلد الفاخر والعديد من ا�قمشة الناعمة التي تعزز إحساس 

ا�ناقة في المالبس مثل الشيفون والدانتيل مع الشمواه وبعض التفاصيل 
من الفرو فنجد التطريز بالورود وأوراق ا�شجار حاضرًا في العديد من القطع 

المميزة، كذلك كانت ا�لوان انعكاسًا لبيئة البحر والزهور الربيعية وا�لوان 
الدافئة �طاللة شتوية؛ فكان هناك حضورٌ بارزٌ للون ا�زرق الجنزاري، والفوشيا، 

والبرتقالي المشجر، والنبيذي، وا�حمر الباهر. إضافة ل«زياء، يوفر البوتيك 
اكسسوارات ومكمالت أنيقة بنفس روح التصميم �طاللة عصرية.
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ا�قراط الطويلة!

ال نتكلّم عن أّي أقراط  إنما  تلك  المتدلية

 بأسلوب الثريا والطويلة جداً والتي تأتي إما مزيّنة

 بالشراريب أو بأسلوب أقراط ا�ذن Ear Cuff التي

 تتربع على موضة هذا الشتاء.

أزياء

3





لصيف وربيع 2019

أضواء سيول تلهم
جورج حبيقة

لصيف وربيع 2019

أضواء سيول تلهم
جورج حبيقة

                        قدم جورج حبيقة مجموعته من ا�زياء الجاهزة
   لربيع وصيف 2019 . استلهم المصمم من أجواء مدينة 

سيول الكورية التناغم بين التقاليد والطابع العصري ليقدم      
      تصاميم تجمع بين الطابع ا�نثوي الرقيق

 واللمسات العصرية. 

أزياء

38



القصات وا�لوان
وقد حرص جورج حبيقة على إبراز 
بساطة الطبيعة التي تكتسب 

قوة فريدة عند احتكاكها بأجواء 
المدينة، فنرى ا�زهار تتفتح على 

ا�زياء جنبًا إلى جنب مع أضواء 
المدينة التي تزين رقة الدانتيل 

وشفافيته بخطوط هندسية ذات 
طابع عصري. 

أما ا�لوان فجاءت مشرقة 
وتنوعت بين ا�بيض، والبيج 

الفاتح، والزهري، والمشمشي، 
وا�زرق مع ظهور الفت للون 
البنفسجي الذي اختلط مع 

ا�خضر في إطالالت أنيقة.

                        قدم جورج حبيقة مجموعته من ا�زياء الجاهزة
   لربيع وصيف 2019 . استلهم المصمم من أجواء مدينة 

سيول الكورية التناغم بين التقاليد والطابع العصري ليقدم      
      تصاميم تجمع بين الطابع ا�نثوي الرقيق

 واللمسات العصرية. 
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   حوار- حنان الغزواني 

تميز معرض الدوحة للمجوهرات والســاعات الســنة الماضية بجناح مخصص لمصممات قطريات مبدعات ينســجن بأناملهن أروع 
التصميمات الفنية لتشــكل قطع المجوهرات الثمينة بأســلوب عصري يســتمد تألقه وروعته من التراث القطري ا�صيل، القت 
تصاميمهــن إقباال جماهيريا كبيرا من مختلف أنحاء العالم، مما أعطاهن الدافع لالســتمرار في ابتكار الجديد للنســخة المقبلة.

 ســارة الحمادي من المصممات اللواتي سيشــاركن في النســخة الجديدة لهذا المحفل الدولي الذي يحتفي بإبداعات كبرى 
الدور الرائدة في عالم الســاعات والمجوهرات. ر«جميلة» رصدت أعمال المصممات القطريات من المجوهرات وا¯كسســوارات 

المميزة لنســخة 2019، والتقت المصصمة ســارة الحمادي  (Sarah’s & Co ) لمعرفة المزيد عن خططها: 

بنسخة  تشاركين  لماذا 
المعرض2019؟

 المعــرض بمثابــة فرصة مميــزة للتعرف 
علــى المصممــات الجدد وأفكارهن 

الجديــدة. ولقــاء العمالء عن قرب 
والترويــج لخط مجوهراتي وكســب 

المزيــد مــن الخبرة واالســتفادة من تواجد 
كبــرى العالمات الرائــدة تحت مظلة 

المعرض.

ماذا عن مشاركاتك السابقة؟
كانت خطوة جريئة وجديدة بالنسبة لي، 

إال أنني كنت فخورة جًدا بها وأنا التمس 
إعجاب وإقبال زوار المعرض بتصاميمي، 

إلى جانب تبادل الخبرات واªحاديث مع 
المصممات القطريات اªخريات، والتعرف 

عليهن وعلى ابتكاراتهن من القطع 
الفاخرة، فمثل هذه الفعاليات تعزز 

الموهبة، وتفتح آفاقا جديدة ªي مصمم. 

مــا هي الصعوبات التي واجهتها في 
البداية؟

إن االبتــكارات لــم تكن كافية للتســويق 
والترويــج للعالمة.

 
لماذا سميت عالمتك التجارية «سارة 

أند كو»؟
النهــا مــن تصاميمي أنا شــخصيًا، كل 

مجموعــة وكل طابــع فيهــا أعتبره جزءا 
منــي ويشــبهني، فأعمالــي هي المرآة 

التــي تعكس صفاتي وشــخصيتي.

ما هي العناصر التي تســتخدمينها 
تصاميمك؟ في 

أوال أنفــذ أفــكاري علــى ورقة، ثم أضيف 
تلــك التصاميــم إلــى برنامج فني، 

وبعدها ننفذها باســتخدام الشــمع 
للحصــول علــى عينة للشــكل النهائي 

للقطعــة. عندمــا أوافق علــى التصاميم، 
بعدهــا تجرى عمليــة التنفيذ.

مجوهرات

سارة الحمادي: مجوهراتي لمرأة  تعكس صفاتي وشخصيتي 
مجوهرات عصرية تنبض بروح التراث 
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هل تتبعين صيحات الموضة؟
نعــم.. ولكن ليس في كل شــيء، 

يجــب أن تكــون هناك قطع كالســيكية 
با¿ضافــة إلــى القطع المناســبة لكل 

موســم. لكــن من جانــب اªلوان لم تعد 
الموضــة ترتكــز على لــون أو مجموعة 

ألــوان معينــة في كل موســم كما كان 
الحــال في العقــود الماضية.

ما هي القطعة ا�حب إلى قلبك 
ولماذا؟

هــذه هي القطعــة المفضلة لدي 
(حملتهــا بفخر)، بســبب الخطوط 

الرفيعــة التــي يعبر عنهــا التصميم 
الهندســي، كمــا أنهــا تتبع موضوع 

المشــربية أو اªرابيســك، هذه القطعة 
فريــدة مــن نوعها ªنهــا مصنوعة من 

مزيــج من اªلمــاس ذي اªلوان الفاخرة 
والتــي تــم اختيارها بحــرص لتوفير مزيج 

من هو ملهمك في الحياة؟مثالــي مــن الحجم واªلوان.
 مصممــة المجوهــرات اªميركية

 .Joel Arthur Rosenthal  – JAR 

برأيــك لماذا تعتبر المجوهرات جزءًا ال 
يتجزّأ من أناقة المرأة؟

ªنها تمنح الســيدة شــعورا باªناقة 
والفخــر، إذ تعكــس تصاميمهــا رقي 

ذوق المــرأة وشــخصيتها. تصميم 
المجوهــرات هــو  أكثر مــن مجرد معادن 

وأحجــار كريمــة، التصميــم يدمج الفكر 
واالبتكار.

 من بين المشــاهير من تحبين أن 
بمجوهراتك؟ تتألق  وهي  تشاهدينها 

أحالم. 

كم مجموعة أصدرِت حتى اÃن؟
لقــد صممــت «40» قطعــة في عام 
«2018»، «15» منهــا فــي التصنيع 

و»25» تصاميــم نهائية.

سارة الحمادي: مجوهراتي لمرأة  تعكس صفاتي وشخصيتي 



  تأسست على يد السيد  أوليس ناردين عام 1846 وهي عضو في مجموعة السلع العالمية الفاخرة «كيرنج» منذ 
نوفمبر 2014. سطرت أوليس ناردين بعضا من أرقى الفصول في تاريخ الساعات الفاخرة. اشتهرت بعالقتها القوية 

بالعالم البحري: حيث يعد كرونومترها البحري من أكثر الكرونومترات موثوقية على ا�طالق. 
بالتعاون مع «علي بن علي لكجوري» أطلقت  «أوليس ناردين» ساعة مستوحاة من دولة قطر وثقافتها وشعبها في إصدار حصري 

احتفاًال بافتتاح أول متاجرها في «مول قطر»   بالعاصمة الدوحة، واحتفاًء بالعالقات الوثيقة بين العالمة السويسرية وقطر..

تسوق

 وتتوفر الساعة الجديدة «قطر إكزكيوتيف 
سكيليتون توربييون» حصريًا في المتجر 

الجديد، وتقتصر فقط على ثالث قطع 
لكل منها طابعها الفريد، في تصميم 
يعكس شغف الشركة بمواكبة سعي 

المنطقة الدائم لالبتكار؛ إذ تتمّيز الساعة 
بتصميم إكزكيوتيف سكيليتون توربييون 

الحصري، والواجهة المفتوحة المستوحاة 
من العلم القطري.

وتجسد منظومة الحركة ذات الشكل 
العنكبوتي التناغم المذهل للمكّونات 

المتداخلة بكل إتقان، والتي يعمل 
كل منها بانسجام مع بقية العناصر، 

علمًا بأن منظومات الحركة المكشوفة 

تمثل قمة البراعة في عالم صناعة 
الساعات ولطالما كانت ميزة حصرية 

للعمالقة في هذا المضمار، مع إضفاء 
زوايا على كل مكوناتها وطالئها بكل 
إتقان. وتضيف ا¯رقام الرومانية لمسة 
من ا¯ناقة، في حين يضمن الصندوق 

التيتاني مزيداً من المتانة.

احتفاًال بافتتاح أول متاجرها في «قطرمول»  
أوليس ناردين تكشف عن ساعتها الحصرية المصّممة خصيصًا لدولة قطر
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وتمتاز الساعة محدودة ا²صدار بمخزون 
طاقة كبير منقطع النظير يبلغ 170 
ساعة (نحو 7 أيام)، وتتألق بلمسات 

جمالية إضافية بفضل مينائها الخزفي 
باللون ا¯سود القاتم، والتاج ا¯سود، 
والحزام الجلدي ذي التأثير الكربوني. 

وقد تم طالؤها باستخدام فرشاة مجهرية 
تعادل في قطرها قطر رمش عين واحد، 

وذلك بهدف صياغة الرسم المجهري 
المتقن على جسر المنظومة. وتم 
استخدام تقنية طالء بالرذاذ لتلوين 

المستطيل على «ميناء سكيليتون“   
لضمان تأثير موحد على كافة أجزائه.

أوضــح باتريــك برونيــو، الرئيس التنفيذي 
لدار الســاعات أوليس ناردين:«تحكي 

FREAKME-# ةحملــ الدعايــة الجديدة
OUT  مــن أوليــس نارديــن قصــة مغامرة 

إحدى أســماك القرش عبر مدينتْي 
نيويورك وشــنغهاي. يمثل القرش 

نهجــا غيــر مألــوف للفكرة البحرية، وهو 
عنصر أساســي في العالمة منذ إنشــائها 
في عام 1846. الحملة التي أنشــأتها 

الوكالة الباريســية «إكســتريم»، تضع 
«ملك المحيط»  خارج ســياق عالم الماء 
وتدخله العالم الحضري. نراه في شــوارع 
نيويورك وشــنغهاي، بعيدا عن موطنه 

الطبيعــي. غامــض ديناميكــي وواثق من 
نفســه، هذا المفترس هو تجســيد للحركة 
¯نه إذا توقف عن الحركة فســوف يهلك. 

فهــو فــي حالــة حركــة دائًما، ال ينتظر أن 
تتغيــر ا¯مــور: بــل يحدث التغيير. قوي 

ومتميز وفعال، اســمه مرتبط بالنجاح في 
عالــم ا¯عمال والتمويل».

ترافــق هــذه الهويــة البصرية الجديدة 
اســتراتيجية عالميــة يتصــدر فيها عالم 

المحيــط فــي التعبيــر عن العالمة. تأتي 
هذه الرســالة بلمســة جديدة، تكرّم مبادئ 

الحريــة واالبتــكار التــي كانت دوًما دليل 
ديناميكيتنــا ا²بداعيــة. تتحدث أوليس 

ناردين إلى المستكشــفين المعاصرين، 
إلى عشــاق أوليس اليوم، ¯ولئك الذين 

يصنعــون قواعدهــم الخاصة، يزنون 
المرســاة ويســبحون ضد التيار. 

وأكــد باتريــك بــأن أوليــس ناردين تعد من 
العالمــات القليلــة التــي تتمتــع بخبرة ذاتية 

²نتــاج مكوناتهــا وحركاتهــا عالية الدقة 
با²ضافــة إلــى كونهــا رائدة في مجال 

التقنيات المتطورة واالســتخدام ا²بداعي 
لمواد مثل السيليســيوم وتعد عشــاق 
الســاعات الثورية بمفاجأة في إصدارها 

الجديــد خالل يناير. 
وأضــاف Freak أمــر عظيم للغاية. 

مضى على وجودها حوالى الســبعة 
عشــر عامًا. هذه الســنة هي المرة 

ا¯ولى التي نقدم فيها الســاعة بنســخة 
أوتوماتيكيــة. ولدينــا عدة منتجات 

فــي حقــل ا²نتــاج البحــري، منها ما تم 
اســتلهامه من التاريخ مع الجيش. 

وســنقدم بعض القطع الجميلة ضمن 
مجموعــة Utopian، واحــدة منها ذات 

Marine Uto- عطاب كالســيكي تُدعى
pian. أما ا¯خرى فســتكون أكثر عصرنًة 
Exec- توذا تصميم معاصر وســتدعى

.utive Utopian

3 احلياة جميلة.. معًا Jamila / January 2019



اكسسوارات «إيكو»  
تلبي مختلف ا�ذواق

إذا كنتم تبحثون عن ا�ناقة والراحة، فإن أحذية وإكسسوارات «إيكو» 
للرجال هي الخيار ا�فضل.. كل نمط وتصميم في هذه التشكيلة 

مصنوع من مواد أصلية عالية الجودة مع ا�خذ في االعتبار نمط الحياة 
العصرية لكل رجل. لذا، إذا كنتم تخططون للسفر قريبًا والعامل ا�هم 

الذي يشغل بالكم هو الراحة. تشكيلة «إيكو» للرجال هي ما تبحثون 
عنه من خيارات ا�حذية الراقية وحقائب السفر العملية. يمكن لعشاق 

الحفالت أيضًا االختيار من بين مجموعة من ا�حذية الكالسيكية إلى 
ا�حذية الشبابية لتناسب أسلوبهم وأذواقهم.

البدالت المخططة تسيطر 
على موضة هذا الموسم
البدالت المخططة هي الرائجة هذا الشتاء، 
وهناك قاعدة أساسية يجب االلتزام بها عند 

ارتدائها؛ وهي االبتعاد الكلي عن ا�لوان 
الصاخبة واعتماد ا�لوان ا�كثر هدوءًا كا�وف 

وايت، وتدرجات ا�زرق التي تميل إلى الكحلي؛ 
فهذه ا�لوان ال تفقد البدلة هيبتها وتجعلها أنيقة 

وعملية ومتعددة االستعماالت.
وهذا النمط مثالي للرجل النحيل الذي يود أن 
ا هو عليه، كما أنها تساعد  يبدو أكبر حجمًا ممَّ

الرجل القصير القامة على أن يبدو أطول خصوصًا 
عندما يختار الخطوط العمودية.

ا�لوان :
كانت فكرة اللون الواحد في أسبوع الموضة 

في ميالن ولندن مسيطرة إلى حد كبير، وتلك 
ا�طاللة العصرية تناسب بصورة كبيرة هؤالء 

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 
أن اللون ا�بيض يعد ا�كثر رواجًا لهذا العام.

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 
 لهذا العام.

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 
ً

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 
أن اللون ا�بيض يعد ا�كثر رواجا

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 
أن اللون ا�بيض يعد ا�كثر رواجا

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 
ً

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 
أن اللون ا�بيض يعد ا�كثر رواجا

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 
ً

الذين يجدون صعوبة في تنسيق مالبسهم، كما 

اكسسوارات «إيكو»  

أناقته

 Giorgio Armani 
بخطوطها العصرية 

للرجل العملي 
عندما تلتقي التقنية بالفخامة 

قوة وقيمة ا�شياء الصغيرة في الحياة 
اليومية والدعوة إلى رؤية الحياة بأعين 

جديدة، هذه هي رسالة حملة نظارات
 Armani Giorgio الجديدة.

تظهر المجموعة سلطة المشاعر ا�كثر 
بساطة، من خالل التقاط لحظات ونظرات 

تنقل أهمية المشاعر الصادقة. تنقل 
النظارات الجديدة،والمصنوعة من خامات 

غير مسبوقة، وا�لوان المتنوعة، فكرة 
البساطة والخفة والتناسق. 



 

Parfums de Marly من Percival
أّول إصدار بعبير البحر لهواة العطور الفاخرة 

عطر مناسب لجميع ا�وقات والمواسم، وهو مصّمم لعشاق العطور الباحثين عن تركيبة تجمع 
بين الترف وا�صالة والمواد الخام النفيسة. يتألف هذا العطر من ثالث طبقات من المكّونات تتدرّج 

كالتالي:
المكّونات العليا: برغموت طبيعي- مندرين طبيعي- نفحات عطرية. 

المكّونات الوسطى: ياسمين- بنفسج- إبرة الراعي- خزامى طبيعية-  فلفل وردي طبيعي- كزبرة 
طبيعية- قرفة طبيعية. 

المكّونات القاعدية: مسك- عطور خشبية- توابل- فلفل- جوزة الطيب الطبيعية- تونكا طبيعية. 

ا�صدار الذهبي من ساعة «آبل»

Parfums de Marly منde Marly منde Marly Percival

 Giorgio Armani 
بخطوطها العصرية 

للرجل العملي 
عندما تلتقي التقنية بالفخامة 

يتزايد ا�قبال على الساعات الذكية التي أنتجتها العديد من الشركات العالمية، 
إليك أغلى الساعات الذكية التي تم إصدارها.

ا�صدار الذهبي من ساعة «آبل»

ساعة «Hoptroff» الهجينة
كشفت «Hoptroff» العالمة البريطانية الفاخرة 

 (Atomic Wristwatch) عن ساعتها الهجينة
والتي ال تُعد ساعة ذكية بالمعنى 

التقليدي إال أنها تتميز بقدرتها على 
الدمج بين الميكانيكية 

واالتصال والفخامة.
كما توفر الساعات 

ذات الموديل 
الغريب الذي يدمج

 بين إطارين للساعة
 في آن واحد، ميزة

 المزامنة مع هواتف
 آيفون، وتبدأ أسعار 

الساعة من 54 دوالرا
 أميركيا للنسخة الواحدة.

ساعة Nico Gerard الذكية 
جمعت شركة «نيكو جيرارد» العالمية في ساعتها الذكية 

الفاخرة »Sunrise Pinnacle» بين تصميم ساعة آبل 
الذكية والتصميم التقليدي للساعات الفاخرة لتظهر 

الساعة الذكية المصنوعة بالكامل من الذهب وبسعر يبدأ 
من 112 ألف دوالر أميركي.

Brikk Lux Watch
زينت ساعات »Brikk Lux Watch Omni« الذكية الفاخرة 

بقطع من ا�لماس والذهب ا�صفر، لتظهر بهيكل خارجي قريب 
لشكل ساعات آبل ولكن بلمسة ماسية فاخرة تجعلها تستحق 

115 ألف دوالر.

وتأتي الساعة بنفس روح 
التصميم التقليدي لساعة آبل 

العادية إال أنها مصنوعة بالكامل 
من الذهب ا�صفر والوردي عيار 

18. وتبدأ أسعار النسخة الفاخرة 
من ساعة آبل الذكية من 10 آالف 

دوالر حتى 17 ألف دوالر.
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اتجاهات

وداعًا  للمواد الحيوانية في التصاميم
أحدث صيحات ا�زياء الفاخرة

جلود صديقة للبيئة 
باستخدام تشكيلة من أفخر المواد الصديقة للبيئة واتباع تقنيات حرفية 

فائقة البراعة، تبرز قطع «ألبيرتو سارتوري» كإبداعات مذهلة مصنوعة 
من الجلود الفاخرة والمستوردة من مواطن دباغة الجلود التقليدية 

توسكانا وفينيتو. 
توضح باربرا: «إن إجراءات الدباغة ليس لها أي تأثير على البيئة 

وتتكون من بدائل للمواد الخام التقليدية، مثل إعادة تدوير ا¢لياف 
النباتية».

     عملية استخدام الحيوانات في عالم ا�زياء والموضة شارفت 
على نهايتها، وذلك �ن المستهلكين تنبّهوا لفكرة وأهّمية 

الحفاظ على الحيوانات في الطبيعة. فكان منهم أن يضعوا حّدًا 
لهذه الكارثة الخطيرة! والمصممة ا¥يطالية ، باربرا كورتيالزي، تتابع 

بفخر هذه الحركة الواعية لتقديم أزياء خالية من جلود الحيوانات 
من خالل  العالمة الفاخرة الخاصة بها ألبيرتو سارتوري.
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أزياء تحارب ظاهرة النفايات والتلوث
في يوليو عام 2018، انتشرت  أخبار عالمات ا¢زياء الفاخرة 

التي تحرق الماليين من الحقائب والمالبس من أجل منع 
بيعها بأسعار رخيصة وسلطت الضوء على  مستويات 

النفايات المرعبة في صناعة ا¢زياء الفاخرة، وقد أدى هذا إلى 
االرتفاع السائد في العالمات التجارية المستدامة المألوفة 

مثل ألبيرتو سارتوري ، التي ال تنتج  تصميماتها موسميًا بل 
«حسب الطلب».

تتيح خدمات تصميم القطع حسب الطلب فرصة مشاركة 
العمالء في كل مرحلة من مراحل التصميم، لتعبر كل 

قطعة عن ذوق خاص ومتفرد. ويمكن للعمالء اختيار 
التصميم الذي يناسبهم عبر ا·نترنت، واختيار ما يفضلونه 

من بين الجلود ا·يطالية الفاخرة والمذهلة وا¢لوان المتنوعة 
والطيف الواسع من إكسسوارات المجوهرات ا¢نيقة مع 

إمكانية ترصيع القطع با¢حرف ا¢ولى من أسمائهم».
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TORY Burch Resort 2019إكسسوارات

 «Chloe» �طاللة كالسيكية » �طاللة كالسيكية  «Chloe» �طاللة كالسيكية 

يتواصل الطابع غير الرسمي في االكسسوارات حيث جاءت اللمسة ا�خيرة من مجموعة ريزورت 2019 
من توري بيرش على أحذية «تشيلسي»  وا�خفاف برباط مزدوج مع سلسلة جريئة تظهر أيضًا على حقيبة 

 (totes) كالسيكية وقالدات على شكل ليمون وكليمنتين. تم تعزيز حقائب يد ضخمة (saddlebag) جانبية
وسهلة بحلية من الجلد على شكل نجمة، وقبّعات من القش مع أطراف عريضة بتفاصيل راقية. 

تزامنًا منها مع التطورات وا�حداث العصرية، تجسد امرأة كلوي لموسم ربيع 2019 رؤية 
المديرة ا�بداعية للدار ناتاشا رامساي-ليفي التي تعبر بوضوح وجرأة عن تنوع الهويات 

النسائية المتنقلة من النهار إلى الليل. كلوي هذا الموسم تعيدنا بالزمن إلى الروح 
الحيوية لماضي كلوي السينمائي.  انسجامًا مع تناغم أقمشة مجموعة ربيع 2019.

 تعود حقيبة Tess بجلد سباسوالتو سفوماتو أو جلد العجل المختوم فيما تتزين حقيبة 
Roy بشعار رياضي مؤطر. 
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Givenchy تألقي بإطاللة ساحرة من

ا�طاللة الساحرة تزداد رونقًا على النجمات اللواتي 
اعتاد الفنانون رسمهّن منذ قديم الزمان. في هذه 

ا�طاللة، تساهم الخطوط في تحديد المالمح وتجميل 
العينين والشفتين من دون المبالغة في الماكياج. 

أحمر الشفاه :
• أبرزي لون الشفتين عبر استعمال 

Le Rouge n°306 وابدئي من وسط 
الشفتين نحو الخارج.

الجفون :
 Ombre Couture ضعي ظالل العيون •

كأساس على الجفن باتجاه صعودي نحو ثنية 
الجفن لتحديد شكل العينين باستخدام رأس 

 Prisme ا�صبع. أضيفي اللون البيج الفاتح من
Quatour فوق ظالل العيون.

• حّددي العينين باستخدام Liner Vinyl، وابدئي 
الخّط من وسط خّط الرموش تدريجيًا حتى 

تجعلي الخّط أسمك. ارسمي خّطًا مجنّحًا إلى 
ا�على عند الزاوية الخارجية للعين. ثّم قومي 
بوصل الخّط المجنّح عند وسط العين. املئي 

الثغرات.

ماكياج البشرة :
• حّضري بشرتك عبر وضع برايمر Prisme Primer أو 

Acti’mine في وسط الوجه وامزجي المستحضر نحو 
الخارج باتجاه صعودي

 Teint قومي بتوحيد لون البشرة عبر وضع مستحضر •
Couture Fluid في وسط الوجه وامزجي المستحضر 
نحو الخارج باتجاه صعودي تأكدي من مزج المستحضر 

جيدًا عند خط الشعر، وخط الرقبة وا�ذنين. 
• صّححي الماكياج من خالل استخدام لون البيج 

على الهاالت السوداء،  وعند الزوايا الخارجية للعينين 
والشفتين، وعلى جانب ا�نف وخطوط االبتسامة، 

ولتغطية كافة العيوب. 
 G حّضري البشرة عبر  البودرة. اضغطي شعار أحرف •

ا�ربعة على الخدين وامزجي المستحضر بلطف على 
أكمل الوجه بحركات تربيت إلى ا�على.

• وباستخدام فرشاة بالش، امزجي اللونين معًا 
وضعيهما على الوجنتين. 

البالش
• باستخدام فرشاة بالش، امزجي اللونين معًا وضعيهما 

على الوجنتين �ضفاء التجانس على البشرة.
• ال تترددي في تكثيف/إعادة توزيع كثافة البالش عند 

االنتهاء من وضع الماكياج إذا دعت الحاجة. 

 الحاجبان :
• قومي برسم حاجبيك بشكل 

 Eyebrow مثالي باستخدام
.Couture Definer

 ابدئي من الزاوية الداخلية وأكملي 
تباعًا حتى تصلي إلى الزاوية 

الخارجية.
• استخدمي قلم تحديد الحواجب 

Eyebrow Pencil لتحّددي حاجبيك 
ثّم مّشطيهما.

 الرموش :
• ضعي المسكارا على الرموش العلوية 

كونتور الشفاه 
• اخفي حدود الشفتين باستعمال 

 .mister light
• ارسمي شكل شفتيك عبر استعمال 
Lip Liner n°6 على كونتور الشفتين. 

ابدئي بتقّوس الشفة العلوية ثّم حّددي 
الشفة باتجاه زاوية الفّم. قومي با�مر 

نفسه على الشفة السفلية.

مكياج
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مكياج

  بيروت-  الريسا معصراني 
سامر خزامي سطع نجمه في عالم التجميل وتّميز عن غيره من الخبراء ببصمته الخاصة في تغيير مالمح الوجه، اشتهر بتقنيتي 

الهاياليت والكونتور والقدرة على التالعب بالمكياج وإخفاء أي عيب في الوجه. باختصار هو فنان مبدع بريشته يصنع الجمال 
بفضل تقنيات التظليل والتحديد الفريدة التي يعتمدها.

لم تقتصر شهرته على لبنان أو العالم العربي فقط، بات اليوم من أشهر الخبراء العالميين  في مختلف أنحاء العالم ال سيما 
في الواليات المتحدة ا²ميركية واستراليا حيث نظم العديد من المعارض وقدم تجربته الرائدة في هذا المجال.

نّفذ العديد من ا¶طالالت الجمالية على وجوه نجمات وإعالميات عربيات واكتسب مكانة خاصة بينهن وأبرزهن شذى حسون، احالم، 
رابعة الزيات، شيراز وهيلدا خليفة وأمل حجازي وغيرهن.

فن  الهاياليت  والكونتورينغ  

ريشة خزامي.. لمكياج مثالي

0



1

نصائح هامة لمكياج العروس

 ترطيب البشرة 
 إضاءة الوجه واعتماد ا�لوان الطبيعية للعيون 

  تطبيق كريم ا�ساس على كامل البشرة مع الكونسيلر الفاتح 
      تحت العينين 

  رسم آيالينر مجنح.
 رسم الحواجب بدون قساوة لتبدو طبيعية.

  تركيب رموش اصطناعية.
  تطبيــق لــون أحمــر الشــفاه المات أو غير الالمع.

 اختار والدته ليطبّق لها ماكياجًا يناسب والدة العروس. لم يعمل على إبراز 
جمالها على قدر ما عمل على إخفاء عيوب الوجه. استخدم ا²لوان الهادئة 

التي تليق بسنّها. اعتمد هذا النوع من المكياج للسيّدات المتقّدمات في 
السّن، واعتبره بمثابة تحدٍّ له.

 كشف لـ «جميلة» أسرار تطبيق مكياج العروس:

النتيجة ماكياج  رومانســي حالم بلمســة ناعمة 
وجذابــة. العــروس بالنســبة له ال ترتبــط بصيحات 

الموضــة إنمــا يجــب أن تتبع ما يليــق بمظهرها 
الخارجــي لتشــبه نفســها، مما يؤكــد على أهمية 

إبــراز البشــرة المتوهجة �نها من أساســيات 
ماكيــاج العرائس.
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مكياج

الوجه البيضاوي:
تطّبيق كريم ا�ساس على عظام 

الخدين على  أعلى الجبين بشكل 
خفيف، والحرص على مزجه جيداً 

 باستخدام االسفنجة أو الفرشاة 
المخصصة للفاونديشن. بعد ذلك، 

قومي بتطبيق البالشر على تفاحة 
الخدين  ¹ضفاء اللون وتحديد الوجه. 

الوجه المستدير:
تجنبًا لظهور استدارة الوجه بشكل حاد، 

ومن أجل منحه طوًال متناسقًا، إبدئي 
بتطبيق كريم  ا�ساس من عظام الفك 

والذقن وكرسي الخدين ومزجه جيداً، ثم 
استعملي القليل من البالشر على قمة 

 الخدين وفي وسط الجبين أيضًا. 

الوجه المربع:
¹خفــاء حدة بروز عظــام الفك يجب 

تطبيــق الفاونديشــن الداكن نســبيًا في 
تلــك المنطقــة ومّد الكريــم عموديًا على 

 طــول هــذا الخط ومزجــه ليبدو اللون 
طبيعيــًا. أما بالنســبة للبالشــر فيجب 

تطبيقــه علــى كرســي الخدين وعلى 
 قمتهمــا أيضــًا، فهذا ما يســّلط الضوء 
علــى الخــدود ويبعــد ا�نظار عن الفك. 

«الكونتورينغ» أو نحت الوجه بالفاونديشين
لنحت الوجه بشكل مناسب، يعتبر خزامي بأن هذه التقنية تساعد على إبراز  معالم الوجه وتحّدد مقوماته وتعمل على إخفاء 

بعض العيوب، شرط إتقان تطبيق الكونتورينغ و حيله وخطواته حسب شكل الوجه. 



  أعلنت يونيفارم للتجارة الوكيل 
المعتمد لمنتجات Dentaid العالمية 

والرائدة في تقديم أحدث االبتكارات 
والمنتجات المختصة في العناية با�سنان 

عن توفر منتجاتها في السوق القطري.
Dentaid على أحدث االبتكارات   تعتمد 

وا�بحــاث العلمية لتعزيز الرعاية اليومية 
بصحة الفم وعالج أمراض الفم.

اعـالن
تحريري

تقدم Dentaid مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها فراشي ا�سنان 
بتقنيات يوصي بها أطباء ا�سنان حول العالم، أفضل أنواع معجون ا�سنان 
بتركيبات فعالة، شرائط ا�سنان، بخاخ الفم وفرش Interproximal. تهدف 

«يونيفارم للتجارة» من خالل منتجات Dentaid إلى إحداث تغيير إيجابي 
وملموس في عادات وسلوكيات العناية بصحة الفم عبر إطالق سلسلة من 

برامج واسعة النطاق.
ا�غلبية ال يلتزمون بممارسات الرعاية اليومية لصحة الفم، كما يفتقرون 

للوعي الالزم حول الوقاية من أمراض الفم. وقد حان الوقت من أجل العمل 
والتعاون لمعالجة هذه المشكلة، وكّلنا ثقة بأن منتجات Dentaid الجديدة 

وبرامجها المكثفة ستساهم في نهاية المطاف في تطوير السلوكيات 
والعادات المتبعة للعناية بصحة الفم».

Dentaid سيتم توفيرها في السوق خالل ا�شهر المقبلة وسيتم تمثيلها في 
UNIPHARM قطر من قبل شركة

                         تصل السوق القطري 

ثورة جديدة في عالم العناية بصحة الفمثورة جديدة في عالم العناية بصحة الفم

 Dentaid اسأل طبيب ا�سنان ا�ن عن منتجات



منتجات

قاومي عالمات شيخوخة البشرة 
!Valmont مع منتجات

 L’OCCITANE هدايا من
بتصميم جديدو ُمبهج 
 CASTELBAJAC أضفت عالمة
Paris الفرنسية لمستها الفنية 
 .L’OCCITANE على التزامات

من خالل بعض اللمسات اللونية 
الُملَهمة، وبالتالي فإّن كًلا من 

مستحضرات L’OCCITANE أكثر 
من مجرّد هدية، كونه يجّسد واحًدا أو 
أكثر من االلتزامات. أي أّن العالمتين 

تجتمعان �يصال رسالة بمناسبة 
موسم ا�عياد.    

تستهدف مجموعة V-LINE LIFTING التجاعيد، 
فتنّعم بشرة الوجه وتجّددها وتساعدها على 

استعادة الكثافة المفقودة للحصول على بشرة 
صحية. تتألّف التشكيلتان من سيروم، وكريم، 
وعالج للعينَين. يُمكن استخدام االثنين بشكٍل 

منفصل أو مدمج عند اللزوم: إنّهما استجابة 
فعالة لكافة احتياجات البشرة.

CC Red Correct كريم
في كوريا، يكمن سرّ السحنة المثالية في التركيبات المتطّورة ذات المزايا 

المتعّددة التي تساهم في تحسين مظهر البشرة.
 SPF المعزّز بعامل وقاية من الشمس Cc Red Correct يحتوي كريم  

25، على تركيبة متعّددة الفوائد تشمل أصباغًا تساعد على الحّد من االحمرار 
وتحسين مظهر البشرة. يُساعد كريم Cc Red Correct  المعزّز بنبتة 

Centella Asiatica، على زيادة إشراقة البشرة وحمايتها وترطيبهاوإخفاء 
الخطوط الرفيعة الناجمة عن الجفاف، ويُعزّز ملمس البشرة.تتّسم التركيبة 

الناعمة والمشرقة بخّفة الوزن، لتبدو البشرة خالية من الشوائب. 

أطلقت Benet آيالينرRoller Liner  السائل 
الجديد الذي يوّفر تحديدًا دقيقًا ومظهرًا طبيعيًا 

غير المع. تنساب التركيبة المقاومة للماء 
والمتّسمة بثبات طويل لمّدة 24 ساعة لتمكينك 

من رسم خطوط دقيقة ومحددة. الستكمال 
ا�طاللة، استخدمي قلم تحديد الحواجب 

Precisely, My Eyebrow Pencil. احصلي على 
حواجب ممتلئة ومحّددة بفضل هذا القلم ذي 

اللون الغنّي والتركيبة االنسيابية .

Roller Liner تُطلق آيالينر   Benet Résistance Extentioniste
  «Kérastase»من

شارلوت تيلبوري 
تمنحِك تألّقًا ال مثيل له 

صحيح أّن عالمتها لمستحضرات المكياج والعناية بالبشرة 
حديثة نوعًا ما، غير أّن خبرة شارلوت تيلبوري وعشقها للمكياج 
بدأ منذ أن كانت في سّن المراهقة. ولعّل هذا هو السبب في 

شهرتها الكبيرة ليس على مستوى لندن فقط بل على مستوى 
العالم بأسره.ارتبط اسمها بنجمات كثيرات إضافًة الى مجلّات 

عالمية. ومنذ إطالقها لعالمتها التي تحمل اسمها في عام 
2013، نالت شارلوت حتى اليوم 84 جائزة. 



 Résistance Extentioniste
  «Kérastase»من

Estee Lauder أجدد باليت آيشدو من
ال تترّددي هذا الموسم 

في لفت ا�نظار من خالل 
مكياجِك، لذلك، واحتفاًال 

بالعام الجديد، يمكنِك 
إضافة لمسة برّاقة على 

إطاللتِك، وخاّصًة من 
خالل مكياج عينيِك. 

صيحة البريق صاخبة 
هذا الموسم في ا�زياء 
والمكياج أيضًا، ال حدود 

لها، إليِك مجموعة آيشدو 
.Estee Lauder  من

Absolus D’orient
مجموعة من القصص المعّطرة 

Guerlain من
 Bois Mystérieuxو Encens Mythique ينضّم العطران

إلى مجموعة Absolus d’Orient من Guerlain. بمكونات 
تمزج القوة بدرجات عطرية من أثمن ا�خشاب ا� رز والبتشول.

 Dolce&Gabbana من  Sweet Holidays مجموعة

 Dolce&Gabbana تقوم
بإطالق مجموعة

 ،Sweet Holidays 
مجموعة جديدة بإصدار 

محدود بالدرجات الدافئة 
والرائعة للون ا�حمر 

والذهبي، وهما لونان 
يجّسدان روح الموسم 

 .Dolce&Gabbana وقلب
تّم تصميم كّل مجموعة 

من 16 ملصقا لتالئم 
كافة أحجام ا�ظافر، مما 

يتيح طالء أظافر طويل 
ا�مد والمع .

ننصحك  سيدتي بزيت الزيتون. وفي هذه الحالة 
عليك أن تطبقي الطالء ثم تغمسي أصابعك في 
كوب يحتوي على القليل من هذا الزيت لدقيقتين  
وبعد ذلك اغسلي يديك بالصابون وستالحظين أن 

طالء ا�ظافر أصبح جافًا تمامًا. 

حيلة جمالية
 لتجفيف طالء ا�ظافر في وقت قصير

 Résistance Extentioniste مجموعة
الجديدة كليًا والمركبة خّصيصًا لتعزيز 

صحة وجمال الشعر الطويل. 
Bain Ex-  تتضمن المجموعة شامبو

tentioniste لتعزيز طول الشعر وماسك 
Masque Exten-  مقوي لتطويل الشعر

.tioniste
مع أكثر من خمسين عاما من الخبرة 

في مجال العناية الفاخرة بالشعر، 
حجزت Kérastase موقعًا متقدمًا بين 

رواد الباحثين في مجال العناية بالشعر 
الطويل وتنعيمه. اكتشفي اليوم ثمرة 

هذه البحوث مع مجموعة مستحضرات 
 .Extentioniste

احلياة جميلة.. معًا Jamila / January 2019



تجميل

        سندس سالمة 
سواء أكنت من عشاق التغيير أم ال، فمن المثير مواكبة ا�بتكارات الغريبة والغير مسبوقة في صناعة التجميل. 
خالل 2018 إزداد ا�قبال على العناية بالبشرة عن طريق الحقن من خالل عالج جديد يسمى Profhilo، وقد حاز 

على إعجاب الكثيرين بقدراته الهائلة، با�ضافة إلى البوتوكس للحصول على مظهر طبيعي تماًما، وكذلك 
.«Blowtox» المعالجة بالحقن

أصبحت إجراءات التجميل غير الجراحية أمرًا شائعًا ومتطورًا للغاية، فهي قادرة على معالجة مجموعة واسعة من 
المخاوف، وغالبًا ما تكون بديًال للجراحة التقليدية. مع إطالق عالجات جديدة طوال الوقت، لم نستطع االنتظار  

طويال للبحث عن أحدث ما تخبئه 2019 في هذا العالم حسب أفضل خبراء في مجال التجميل.

عالجات تجميلية غير جراحية

تألقي في العام الجديد



رفع الشفاه 
سئمت من الحشوات؟ 

يعتبر الفيلر أفضل طريقة 
تجميلية حتى ا�ن. 

في هذا الشأن يوضح 
البروفيسور سفورزا:إن 

عملية رفع الشفاه هي 
إجراء دائم يتم إجراؤه تحت 

تأثير التخدير الموضعي 
في أقل من ساعة. هذه 
العملية تقصر المسافة 
بين الجزء السفلي من 
ا�نف وأعلى الشفتين 

ويعرف أيًضا باسم الفلترة 
عن طريق نحت شريط من 
الجلد أسفل فتحات ا�نف. 

ويساعد على رفع حواف 
الشفتين لتعطي مظهرا 

طبيعيا أكثر.

 4D تقنية
يقول البروفيسور ماركوس سفورزا، خبير 
الجراحة التجميلي والمدير العلمي في 

MyAesthetics شهدنا هذا العام إقباًال  
واسعًا على التصوير ثالثي ا�بعاد للمساعدة 
في تحسين عملية اتخاذ القرار حول ا´جراءات 

التجميلية. أما 2019  فسيشهد تقدًما في 
تقنية 4D مع االستفادة من مزايا االستشارات 

ثالثية ا�بعاد.
هذا يعني إمكانية رؤية نتائج دقيقة لعملية 

التجميل الخاصة بك، سواء أكانت تتعلق 
بالفلير أو عملية جراحية كاملة، قبل مشرط 

الجراح. 
 ويتابع سفورزا: «إنها تطور كبير بالنسبة 

للعمليات الجراحية مثل تكبير الثدي وإعادة 
تشكيله، �نها ستمّكن المرضى من اختيار 
الغرسات المالئمة حسب التشخيص، كما 

انها سوف تساعدهم على رؤية كيف ستبدو 
النتيجة النهائية للعملية التي يقومون بها» 
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نحت ا«نف بالموجات فوق الصوتية 
هناك مخاوف كثيرة حول عمليات تجميل 

ا�نف التقليدية، لكن وفًقا للبروفيسور 
سفورزا، هناك طريقة بديلة ومضمونة. 
«النحت باستخدام تقنية الموجات فوق 

الصوتية»، التي إزدادت شعبيتها في ا�ونة 
ا�خيرة، وتعد بنتائج أكثر دقة وعملية شفاء 

أسرع. 
الميزة ا�خرى التي ازدادت تقنية الموجات 
الصوتية والدقة العالية في التعامل مع 

عظم ا�نف وتشكيله �ن الجهاز يأتي 
بقطعة يدوية يتم تركيب رؤوس متنوعة 

الشكل عليها لتتيح الوصول �ي جزء من 
عظام ا�نف أو الحاجز ا�نفي بشكل لم 

يكن متاحا في السابق، ليتحول الجراح 
من الكسر بأدوات بدائية مثل المطرقة 

وا´زميل ويصبح أقرب إلى الفنان النحات 
الذي يستخدم أدق ا�دوات لبرد وقطع ونحت 
ا�نف بالشكل ا�جمل والذي لم يكن متاحا 

بالطريقة الجراحية التقليدية. يقوم الجراحون 
بدقة بتشكيل ا�نف مما يقلل من الضرر 

الذي يلحق بالغضروف أو ا�نسجة الرخوة. 
وهذا ا´جراء عالي التقنية في القضاء على 
الكدمات، وتضييق الجزء العلوي من ا�نف، 
وتصحيح الحاجز المنحرف. وبعد أسبوعين 

يختفي التورم والكدمات تماما. 

تجميل

البوتوكس المعدل
وفقا لطبيب التجميل الحائز على جائزة الدكتور إيشو، فإن البوتوكس 
سوف يتفكك بفضل توكسين B-type 2 الجديد. ويقول: «ستحتاج 

إلى القليل منه وستستمر النتائج لفترة أطول، وهذا أمر جيد، حيث 
سيتم توفير المزيد من حيث الجرعة  كما أن ا�مر مفيد للمرضى �ن 

مفعوله سيدوم فترة طويلة. 
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اعـالن
تحريري

  تأسست عيادة الدكتور أشيش بوال للتجميل ورعاية البشرة والليزر في الدوحة-قطر 
من قبل أخصائي أمراض الجلدية د. أشيش بوال عام 2018 ، فهو يمتلك هذا المشروع 
ويديره مع زوجته السيدة أنيتا بوال بعد نجاحهما في تشغيل عيادة متخصصة في  الليزر 

وا©مراض الجلدية بشراكة  مع شركة متعددة النشاطات في الدوحة لمدة 7 سنوات. 
بعدها  قرر الدكتور أشيش أن يفتتح عيادته الخاصة لتوفير أحدث الحلول الجمالية 
للعناية بالبشرة بما في ذلك: البوتكس، والحشوات الجلدية، وتقنيات شد الوجه 

المتنوعة، والهيدرا فايشال والميزوثيرابي التي تساعد على تجديد الجلد بالكامل وإعادة 
نضارة الجلد وحيويته وشبابه كما تساعد على إعادة نمو الشعر وترميمه ومعالجة 

الجلد المتضرر من الشمس، والعالج بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية للوجه وفروة الرأس، والتقشير الكيميائي، با·ضافة إلى أحدث 
الحلول ·زالة الشعر بالليزر والعديد من العالجات والتقنيات المدعومة سريريا واºمنة .

وبعد انطالقتها الناجحة في مدينة نيويورك، وفي طريقها إلى محطتها التالية طوكيو، حطت الجولة العالمية لـهيدرا فيشل نايشن 
(HydraFacialNation # World Tour 2018)  بمدينة الدوحة وتحديدا في عيادة الدكتور أشيش بوال للتجميل ورعاية البشرة 

والليزر وذلك بالتعاون مع  Leader Healthcare Group الموزع المعتمد ©جهزة الهيدرا فيشل في المنطقة، حيث تم الكشف  عن 
أسرار الحصول على البشرة المثالية والنتائج الفورية المذهلة لعالجات تجميل الهيدرا فيشل و آخر التقنيات العالجية.

وجهتك ا©ولى في الدوحة للحصول على أفضل العالجات التجميلية

ما هي تقنية هيدرا فيشل Hydrafacial؟
الهيدرا فيشل (Hydrafacial) هو تقنية غير جراحية تجمع بين 
فوائد التقشير الكيميائي (chemical peel) والتقشير الماسي 

 automated) وتقشير البشرة الذاتي بدون ألم  (dermabrasion)
painless extractions)، مع استخدام تركيبة خاصة من مضادات 

ا�كسدة وحمض الهيالورونيك والببتيدات. كل هذا يتم عبر عالج يمكن 
أن يستغرق حتى 60 دقيقة ليمنحك نتائج رائعة. إن جهاز هيدرا فيشل هو 

من أحدث ا�جهزة والتقنيات في مجال عالج البشرة، ويقوم بعملية تنظيف 
البشرة وترطيبها بدون التعرض �دنى درجات ا�لم.

مميزات الهيدرا فيشل لتنظيف بشرة الوجه:
- تعد تقنية هيدرا فيشل بسيطة للغاية، حيث تمكنك من استعادة رونق 

بشرتك خالل 30 دقيقة.
- تمنحك نتائج فورية.

- الهيدرا فيشل أقوى التقنيات العالجية غير الجراحية.
- ال تسبب تقنية الهيدرا فيشل ألمًا.

- ليس لها فترة تعافي تقريبًا.
- تقنية هيدرا فيشل فعالة ومناسبة لجميع أنواع البشرة.

يمتلك د.أشيش  تجربة غنية تزيد عن 15 عاًما من الخبرة ، وتهدف عيادته 
إلى تقديم خدمات حصرية وشخصية عالية الجودة لتعزيز تجربة المريض / 
العميل. يشرف د.أشيش بنفسه على اختيار وتصميم كل عالج ومنتج في 

العيادة لضمان أفضل نتائج العالج والفوائد للعمالء.

عيادة  د. أشيش بوال للتجميل ورعاية البشرة والليزر
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جلدية

  سندس سالمة 
هناك العديد من ا�سباب للطفح الجلدي والحكة وغيرها من مشاكل الجلد المزعجة، أولى خطوات العالج تكمن في تحديد ا�سباب من 

خالل التشخيص المناسب للحالة، في هذا المقال نستعرض كل ما تودون معرفته عن المشاكل الجلدية. 
يقول الدكتور أنتوني بيلي، استشاري ا�مراض الجلدية في جمعية ويبس كروس «للحصول على المساعدة التي تحتاجها، حدد أسباب 

المشكلة من خالل التركيز على ا�عراض وما تشعر به، ومتى يحدث ذلك».

ابحثي عن ا�سباب.. قبل العالج 

الطفح الجلدي والحّكة

0



1

بشرة حمراء تغطيها قشور بيضاء 
يقول د. بيلي: «قد يكون مؤشراً  على  ا�صابة بالصدفية   

خاصة إذا كان االحمرار على المرفقين أو الركبتين». «تزداد 
سرعة دورة حياة خاليا الجلد، لذا يتم إنتاج خاليا جديدة 

تتسبب في تراكم الخاليا بسرعة على سطح الجلد مما 
يؤدي إلى تساقط خاليا الجلد الزائدة في غضون أيام بدًال 

من أسابيع. وقد تتفاقم الحالة بسبب ا�جهاد والتدخين، 
وغالبا ما تظهر ªول مرة في الخمسينيات وتكون 

مصحوبة بحكة خفيفة. 

الحل 
استخدام المرطبات والكريمات المضادة لاللتهاب، يعتبر قطران 

الفحم الحجري العالج اªنسب لهذه الحالة ، كما أن كلوريد 
الصوديوم ممتاز للبشرة ªنه يساعدها على استعادة إشراقتها! 

يمكنكم  أن تضيفوا حفنة من الملح الخشن إلى حوض 
ا�ستحمام.

 المرطبات والكريمات المضادة لاللتهاب، يعتبر قطران 

الصوديوم ممتاز للبشرة ªنه يساعدها على استعادة إشراقتها! 

حكة واحمرار البشرة وحساسية مفرطة 
يوضح الدكتور  بيلي: «من اªرجح أن تكون أكزيما أكثر من الصدفية خاصة إذا كانت 

مصحوبة بحكة شديدة، على مستوى التجاعيد الداخلية لمرفقيك وخلف ركبتيك».
ويمكن أن تتفاقم بسبب ا�جهاد، ولكن الحساسية يمكن أن تحفزها أيًضا.

ويعتبر النيكل من أكثر اªسباب لها، وقد تظهر بقع اªكزيما على اªذن إذا 
ارتدت السيدة اªقراط المطلية بالنيكل، أو عند ارتداء الجينز وتظهر 

على البطن. ويجب االنتباه إلى أن صبغة الشعر وطالء 
اªظافر يمكن أن يحتويان على مكونات تسبب الحساسية. 

ا�ستحمام.

حكة واحمرار البشرة وحساسية مفرطة 
يوضح الدكتور  بيلي: «من اªرجح أن تكون أكزيما أكثر من الصدفية خاصة إذا كانت 

مصحوبة بحكة شديدة، على مستوى التجاعيد الداخلية لمرفقيك وخلف ركبتيك».
ويمكن أن تتفاقم بسبب ا�جهاد، ولكن الحساسية يمكن أن تحفزها أيض

ويعتبر النيكل من أكثر اªسباب لها
ارتدت السيدة اªقراط المطلية بالنيكل، أو عند ارتداء الجينز وتظهر 

على البطن. ويجب االنتباه إلى أن صبغة الشعر وطالء 
اªظافر يمكن أن يحتويان على مكونات تسبب الحساسية. 

النمش 
يجب التحقق من حجم النمش فهو يحصل بسبب زيادة إنتاج الميالنين في الجسم 

،كما قد يعود إلى عوامل وراثية أو نتيجة التقدم في السن.تقول الدكتورة جوانا غاش، 
استشارية اªمراض الجلدية بمستشفى سباير باركواي في سوليهال: «قد يكون شكال 

من أشكال سرطان الجلد يسمى lentigo maligna. ال يرتبط ظهور تلك البقع بألم 
أو حساسية أو الرغبة في حكها، وعند ظهورها بشكل مفاجئ، ال بد من إجراء فحص 

للتأكد من سبب ظهورها.

الحل 
يجب أن يتم فحص النمش من قبل طبيب اªمراض الجلدية الذي قد يحتاج إلى أخذ 

خزعة وإذا تبين أن النمش هو سرطان جلدي، فسيكون من الضروري إزالته جراحًيا.

الحل 
الكريمات المضادة للحكة  وإن لم تجد نفعا، يمكن أن يصف لك طبيبك 
الخاص شيًئا أقوى. تجّنب الحّك ، حيث يُنصح بتغطية المنطقة المصابة 

وقّص اªظافر  غالبًا ما تكون الحكة شديدة في الليل، لذا يفضل تناول أقراص 
مضادات الهيستامين والتي تساعد على النوم. 
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جروح وقروح ال تلتئم 
إن الجروح التي تلتئم ولكنها تتقشر قد تكون نوعا من أنواع التلف المزمنة 

بسبب الشمس أو ما يسمى بالتقرن الشعاعي وتبقى على سطح الجلد 
بشكل جاف و ال تختفي مع المطريات أو كريمات الستيرويد. ال تتجاهل اªمر 

ªنه قد يتطور ويتحول إلى سرطان الجلد. 
ال تتردد في استشارة الطبيب في حالة وجود آفة جلدية ال تشفى ، يمكن 

اللجوء إلى الصيدالني ªخذ الكريمات المساعدة، وإذا لم ينجح اªمر توجه 
لطبيب جلدية. 

حكة بدون طفح 
 قد تكون الحكة بسبب الغسيل 

المتكرر خاصة مع استخدام 
المنتجات الرغوية التي تحتوي 

على كبريتات لوريث الصوديوم. 
وإذا لم يكن هذا السبب، اذهب 

للطبيب وقم بفحص مستويات 
الحديد ªن نقص الحديد  يُسبب 

كذلك الحكة، كما أن أدوية 
ضغط الدم يمكن أن تسبب 

الحكة أو قد تكون تعاني من 
مشكلة في الكلى أو الكبد أو 

الغدة الدرقية، لذلك قد تحتاج إلى 
اختبارات الدم. 

جلد خشن على القدمين
عندما يصبح الجلد جافا أو قاسيا فذلك قد يكون بسبب 

مسمار القدم أو الثؤلول. وعادة ما يحدث مسمار القدم 
بسبب االحتكاك من ارتداء اªحذية غير المالئمة، ومحاولة 

جسمك حماية بشرتك من التقرحات. أما الثؤلول فهو 
يبدو متشابها مع مسمار القدم لكنه يتميز بظهور العديد 

من النقاط السوداء الصغيرة التي يسببها الفيروس.
قبل استخدام الكريمات وأنواع 
الجل التي تصرف بدون وصفة 

طبية عليك معرفة أهو 
مسمار القدم أو الثؤلول 
بعد التشخيص من قبل 

طبيب مختص.

بقع دائرية على مستوى الفخذ 
في بعض اªحيان تظهر بثور صفراء وبقع دائرية وتكون بسبب 

عدوى فطرية ،قد تظهر بين أصابع القدمين أو تحت اªظافر 
تتطور هذه البقع  لتتحول لمرض القوباء الحلقية، وهي عبارة 
عن عدوى فطرية، ويمكن أيضا أن تظهر بين أصابع قدميك أو 
تحت اªظافر. تتسبب في خشونة الجلد. ويجب االنتباه إلى أن 

اªشخاص الذي يتواجدون بشكل مستمر في الصاالت الرياضية 
الدافئة والرطبة، وغرف تغيير المالبس وأحواض السباحة العامة 

أكثر عرضة ل×صابة، با�ضافة إلى أصحاب المناعة الضعيفة 
خاصة مرضى السكري، أو من يأخذون أدوية لعالج المفاصل. 

وفي هذه الحالة يمكن أن تأخذ كريمات مضادة للفطريات، أو 
أدوية بوصفة طبية. 

حكة شديدة وبقع حمراء
يعتقد الكثيرون أنها أعراض اªكزيما وخصوصا مع الحكة 
الشديدة، و غالبا ما تكون دليًال على الجرب الناتج عن العث 

خاصة إذا كان بين اªصابع. مرض  معٍد، وتنتقل العدوى بعد 
20 دقيقة من التالمس الجلدي.  وفترة الحضانة تكون عادة 
لمدة 6 أشهر لذا إذا عانيت من هذا الطفح عليك أن تعرف 
مصدر العدوى، و يجب استشارة الطبيب لتشخيص المرض 

وما إذا كنت تعاني من جرب أو اكزيما، ªنه لو أخذت اªدوية 
الخاطئة فإن ذلك سوف يهيج البشرة. 

قد يصف طبيبك مضادات الهيستامين او الكريم المضاد 
للحكة للمساعدة في تخفيف تهّيج الجلد. يمكن ان يستمر 

التهّيج لمدة 2 الى 4 اسابيع بعد القضاء على العث.

جلدية
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تغذية

حليب الشوفان 
كل عــام يتــم طــرح منتــج حليــب بديــل جديــد ولم يكن 
عــام 2018 مختلفــًا. فلقــد أخــذ حليــب الشــوفان حصة 

كبيــرة فــي العديــد من ا�ســواق حول العالم.
 يمتــاز حليــب الشــوفان بقــوام مشــابه لقــوام حليب 
ا�بقــار، وبالتالــي فهــو يعــد ا�نســب للحصــول على 

الرغــوة اللذيــذة عنــد تحضيــر الماكياتــو والموكا 
والكابتشــينو. كمــا أن مذاقــه محايــد وال يطغــى علــى 

مــذاق هــذه المشــروبات. يعــد مــن أفضل أنــواع الحليب 
النباتيــة، مقارنــة بحليــب الصويــا وحليــب اللــوز. من 

المرتقــب أن يــزداد ا¦قبــال علــى حليــب الشــوفان أكثر 
خالل 2019. 

2019.. صيحات غذائية جديدة وصحية
حليب الشــوفان والمورينجا والدهون البديلة

   حنان الغزواني
مع حلول عام جديد، يبدو أن الصيحات الغذائية الجديدة والصحية سوف تواصل اتجاهها الصعودي. لقد أدت مواقع التواصل 

االجتماعي إلى ثورة حقيقية في عالم التغذية، حيث استثمرت العالمات التجارية الكثير من الوقت والمال والجهد في فهم 
متطلبات المستهلكين لتطوير منتجاتها اعتمادًا على تلك ا¨تجاهات ، من الواضح أن هذا االتجاه سيتعزز أكثر فأكثر، والعام 

الجديد قد يكون بمثابة ثورة على هذا الصعيد. لقد سيطر الفحم المنشط والحليب الذهبي على أنستغرام في عام 2018، 
لكن عام 2019 سيشهد ظهور صيحات جديدة كما هو الحال بالنسبة لزيادة االهتمام بحليب الشوفان في ا²شهر القليلة 

الماضية، وكذلك ا²مر بالنسبة للكركم، استعدوا لرؤية المزيد خالل 2019 والعديد من االتجاهات المتوقعة تماشيا مع 
اتجاهات السوق. 



نبات المورينجا بديًال عن شاي الماتشا
إذا لــم تكــن مــن محبــي القهــوة، وال تــزال ترغــب فــي بدء يومك 
بمشــروب الصبــاح المنشــط، قــد تكــون المورينجــا مــا تبحــث عنه، 
ويعتبــر نبــات المورينجــا مــن النباتــات التــي تنتمــي إلــى الفصيلة 

البانّيــة، وموطــن زراعــة النبــات ا�صلــي في الســودان، الهند 
وبنغالديــش وباكســتان وأفغانســتان وهــو نبــات صالــح لµكل، 

مــن الســيقان إلــى ا�وراق والبــذور، وهــو غنــي بمــواد مغذية مثل 
فيتاميــن ج، والمغنيســيوم، والبوتاســيوم. مضــادات ا�كســدة، 
والزنــك، وا�حمــاض ا�مينيــة متوفــرة في ا�ســواق على شــكل 

شــاي فــي متاجــر ا�غذيــة الصحيــة ولــه نكهــة حلوة ترابية وال 
يحتــوي علــى مــادة الكافيين.

الدهون البديلة
مع استمرار رجيم الكربوهيدرات الكيتو، والباليو، والحمية الخالية من 

الحبوب في اكتساب شعبية، ازداد الطلب على مصادر الدهون الصحية 
 ،Whole Foods في منتجات ا�لبان والمصادر الحيوانية والحبوب. وفقا لـ
فإن ذلك يعني أن مصادر الدهون البديلة ستبدأ في االزدهار خالل 2019، 

وخاصة زيت جليسريدات الثالثية MCT المستخلص من زيت جوز الهند، 
يتم امتصاصه بسرعة أسهل من الزيوت المتداولة فهو يمتص مباشرة 
في الدورة الدموية وال يحتاج لطاقة كبيرة المتصاصه أو االستفادة منه، 
كما أنه مصدر للطاقة �ن عملية ا�يض المرتبطة به أسرع وتحتاج إلى 

انزيمات وأحماض صفراء أقل من باقي الدهون ليتكسر ثم يتم امتصاصه 
ويذهب إلى الكلى مباشرة ¦نتاج الطاقة، وال يتم تخزينه كدهون 

بالجسم، يُستخدم في جنوب شرق آسيا للطبخ والطب الهندي القديم 
Æالف السنين.

منتجات البيروتيك أو البكتيريا النافعة
 Whole البروبيوتيــك ليســت جديــدة تمامــا، أفــادت منظمــة

Foods أنــه ســيكون هنــاك المزيــد مــن المنتجــات التــي تحتوي 
 Bacillus coagulans علــى ســالالت البروبيوتيــك مثــل

 ،5856 Bacillus coagulans MTCC30 و-GBI
ومعظــم البروبيوتيــك بكتيريــا، وبعضهــا فيروســات، وبعضهــا 

خمائــر، وجميعهــا ذات أهميــة كبيــرة �جســامنا. وهــي آمنــة 
لــµكل، ال تتفاجــأ لــو رأيــت البيروتيــك فــي دقيق الشــوفان، 

زبــدة الجــوز، الشــوربات.... حتــى العالمــات التجاريــة المختصة 
فــي الجمــال ســوف تعتمدهــا مــن خــالل دمــج البروبيوتيك في 

بعض المســتحضرات مثل الواقي من أشــعة الشــمس..

الطحينة عبارة عن بهارات مصنوعة من بذور السمسم 
المطبوخة  والتي استخدمت منذ آالف السنين في الشرق 

ا�وسط وأجزاء من البحر ا�بيض المتوسط. انها عنصر 
رئيسي في ا�طعمة مثل الحمص وبابا غنوج. في الحقيقة 
تم استخدامها في الطبخ Æالف السنين. كما هو الحال مع 

عملية صنع معظم زبدة الجوز ا�خرى، عليك ببساطة مزج بذور 

السمسم حتى تتحول إلى عجينة. وإذا لم ترغب في تحضيره 
بنفسك، فمن السهل العثور عليه في متاجر ا�غذية الصحية 

وسوق ا�طعمة الكاملة. ويمكنك استخدامه بكل الطرق التي 
تستخدم فيها عادًة زبدة الجوز. لها نكهة لذيذة أكثر بقليل مما 
يجعلها رائعة لÏضافة إلى ا�طباق مثل الحمص، ولكنها أيًضا 

مثالية في كل شيء من العصائر إلى المخبوزات.

لطحينة  ا

احلياة جميلة.. معًا Jamila / January 2019



تغذية

توابل الشرق ا²وسط وشمال أفريقيا
فــي اÆونــة ا�خيــرة، الحظنــا أن مدونــي الطعام 

بــدأوا يدمجــون المزيــد والمزيــد من توابل الشــرق 
ا�وســط وشــمال أفريقيا في طعامهم. وهذا 

يشــمل بعــض المكونــات المفضلــة لــدى الكثيرين، 
مثل الهريســة، الســماق، والزعتر. 

الوجبات البحرية الخفيفة
إذا كنت من محبي رقائق ا�عشاب البحرية، فهذا الخبر سوف 

يسعدك، لقد أفاد تقرير Whole Foods أن الوجبات الخفيفة 
سوف تتأثر أكثر بالمحيط في العام المقبل. ويشمل ذلك 

الوجبات الخفيفة المصنوعة من بذور زنبق الماء، وبدائل 
التونة النباتية المصنوعة من مكونات الطحالب، وجلود 

السلمون المقرمشة، وأكثر من ذلك. هذه المنتجات ال 
تقتصر على الوجبات الخفيفة، سيتم طرح منتجات مثل نودلز 
ا�عشاب kelp وزبدة ا�عشاب البحرية. من الضروري جداً إدخال 

ا�عشاب البحرية في غذائنا اليومي، لكونها غنية بالمعادن 
والكالسيوم.

تشير تقديرات منظمة الغذاء التابعة لµمم المتحدة FAO، أن 
حجم تجارة أعشاب البحر اليوم في العالم، يصل إلى حوالي 

7 مليارات دوالر سنويًا، منها 5 مليارات تنفق على ا�عشاب 

المزروعة بغرض ا�كل. العالم اليوم يتغير، ويبحث عن مصادر 
أقل تكلفة للغذاء، ال تستهلك مزيداً من الماء وا�راضي 

الشاسعة، لتجد طحالب البحر لنفسها شعبية متزايدة.

ا²طعمة المجمدة بقالب إبداعي
إذا كنــت تعتقــد أن ا�طعمــة المجمــدة ال يمكــن 
أن تقــدم بقالــب إبداعــي، أعــد التفكيــر فــي ا�مر، 

�ن Whole Foods  تزعــم أن عــام 2019 
ســيكون عــام مصاصــات ا�فــوكادو، آيس كريم 

الحمــص، ومــاء جــوز الهنــد. يجــب أن تتوقــع أيًضا 
توفــر مكاييــل مــن اÆيــس كريــم المغطــاة بالجبن 

الحرفــي (نعــم، لــم ال؟)، واÆيــس كريــم التركي، 
واÆيــس كريــم توالــت التايالنــدي في محالت 

اÆيــس كريــم والمحــالت التجارية.
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الوقاية خير من العالج
في موسم ا	نفلونزا

   ترجمة/ حنان الغزواني

الشتاء ال يعني الزكام والمرض، وال كثرة التردد على ا�طباء والصيدليات. يقول جاكوب تيتلبوم، مؤلف كتاب «ا�سباب الحقيقية، 
العالج الحقيقي» «Real Cause,Real Cure» لقد كشفت أحدث ا�بحاث بأن بعض التعديالت في نمط الحياة يمكن أن تُعزز مناعة 

جسمك الطبيعية للوقاية من نزالت البرد والرشح، هذه االستراتيجيات سوف تساعد ك في الحفاظ على نظام مناعتك.
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تدفئة قدميك
إذا كانت قدماك دائمًا باردتين، يجب 
عليك ارتداء الجوارب الدافئة لتجنب 

ا�صابة بالمرض، كما يقول رون 
اكليس، مدير مركز كولد كوول 

في جامعة كارديف في بريطانيا. 
إذا كانت أصابع قدميك باردة فإنها 
توجه رسالة للدماغ �ستخدام حرارة 

الجسم، مما يقلل من تدفق الدم إلى 
المناطق التي تفقد الحرارة بسرعة، 

إذ أن انخفاض تدفق الدم يعني عددا 
أقل من خاليا الدم البيضاء لمكافحة 

العدوى، مما يجعلك أكثر عرضة 
للفيروسات. 

الغرغرة بالماء المالح
الجميع يدرك أهمية الغرغرة بالماء 
المالح في تلطيف التهابات الحلق، 

ولكن القيام بذلك مسبًقا قد يساعد 
بالفعل في منع ا�صابة بالمرض. 
وفقا �حدى الدراسات التي نشرت 
عام 2005 في المجلة اµميركية 
للطب الوقائي، وجد العلماء أن 

الغرغرة بالماء الدافئ والملح لمدة 
10 ثواٍن على اµقل مرتين يوميًا 
يقلل من خطر ا�صابة بالعدوى 

الفيروسية بنسبة تصل إلى  34 %. 
عندما نتنفس البكتيريا أو الفيروسات 
المسببة للمرض، يمكن أن تتعثر في 

غشاء المخاط في مؤخرة الحنجرة“، 
كما تقول كاري ديمرز، المدير الطبي 

لمركز الصحة الشامل في هونسديل، 
بنسلفانيا. وتضيف أن الملح هو مطهر 

طبيعي، يخلصك من البلغم ويطهر 
الحلق والفم.

ابتعد عن المسكنات
إن اµسبرين وا�يبوبروفين وغيره من 

مضادات االلتهاب غير الستيرويدية 
تعمل على كبت مركبات الحماية 
الطبيعية، بما في ذلك خاليا الدم 

البيضاء. المسؤولة عن مهاجمة 
وتدمير الجراثيم التي تغزو الجسم، لذا 

حاول االبتعاد عن تلك الحبوب خالل 
فصـــل الشتـاء ما لم تكـن بحاجـة 

إليهـا حًقا.

ممارسة الرياضة يوميا
تشــير اµبحــاث إلــى أن إضافــة التمارين 

الرياضية، مثل المشــي الســريع إلى 
روتينــك اليومــي قــد يقلــل من خطر 

االصابــة بنــزالت البــرد بنســبة 50 %. «إن 
التماريــن المنتظمــة تحفــز الدمــاغ على 
إنتــاج المزيــد مــن هرمون الســيروتونين 

والدوباميــن وهرمــون النمو البشــري، 
تســاعد هذه المركبات جســمك على 
تحســين إنتاج اµجســام المضادة التي 
تحــارب الجراثيــم، وجعلهــا أكثــر عدوانية 
فــي مواجهــه الغــزاة الخبــر  الســار أن 15 

دقيقــة مــن التماريــن كافية!»

الشاي
تشير الدراسات إلى أن اµشخاص الذين 
يتناولون 20 أونصة من الشاي اµسود 
يوميًا ينتج جسمهم كمية مهمة من 
ا�نترفيرونات حوالي 3 أضعاف، وهي 
بروتينات قوية تدمر الغزاة الفيروسية، 

بفضل مضادات اµكسدة القوية 
التي تحتوي عليها تلك المشروبات 
الطبيعية، انقع الشاي لبضع دقائق 

قبل أن ترتشفه لالستفادة من مزاياه 
الصحية، فلقد أظهرت اµبحاث أنه 

يساعد على إنتاج المزيد من مضادات 
اµكسدة

ا	ستراحة
وفقا للباحثين في جامعة كارنيجي 

ميلون في بيتسبرغ، خذ استراحة من 
التلفزيون والهاتف وا�نترنت  µن ذلك 

سيخفف من  خطر ا�صابة بالمرض 
بنسبة تصل إلى 80 %. يقول الدكتور 
ديمرز:«إن هرمونات ا�جهاد الكورتيزول 

واµدرينالين تبطئ خاليا الدم البيضاء، 
مما يجعل من الصعب عليهم قتل 

الفيروسات الغازية»، لكن استراحة 
مليئة بالمرح تجعلك تشعر باالرتخاء 
في اµدرينالين وهرمون الكورتيزول 

في غضون دقائق، مما يسمح لجهاز 
المناعة بمقاومة الفيروسات بقوة.

ا�عمال اليدوية 
إنفاق 20 دقيقة في ممارسة إحدى الحرف 

اليدوية مثل الحياكة «الخياطة» يمكن 
أن يقوي مناعتك بنسبة 76 ٪، وفقا 

للخبراء في جامعة نيويورك في ستوني 
بروك. «µن قدرة الجسم على إنتاج خاليا 

الدم البيضاء التي تحارب الفيروسات 
واµجسام المضادة الوقائية ترتفع بمجرد 

أن ينخفض إنتاج هرمون ا�جهاد».

النوم الكافي
 النوم العميق هو الوقت الرئيسي لبناء 

اµجسام المضادة للعدوى ومكافحة 
ا�نترلوكينات، (پروتينات) شوهدت µول 
مرة في خاليا الدم البيضاء. يحفز جهاز 
المناعة في الجسم لمقاومة االحتقان 

والمرض. وقد أظهرت الدراسات أيًضا أن 
التعب المزمن قد يؤدي إلى مضاعفة 
خطر ا�صابة بالعدوى، فضًال عن أنك 
ستبقى مريضًا لفترة أطول. لحسن 

الحظ، النوم لمدة ثماني ساعات يقلل 
من المخاطر.

التدليك
التدليك يقلل من احتمال التعرض 

للسكتات الدماغية، حيث يساعد في 
التخفيف من إنتاج الجسم لهرمونات 

ا�جهاد التي تضعف المناعة في 
الوقت الذي تزيد فيه هرمونات الشعور 

بالراحة مثل الدوبامين والسيروتونين 
بنسبة 30٪ .قم بتدليك فروة رأسك 

ووجهك وعنقك من خالل حركات دائرية 
بطيئة لمدة 10 دقائق يومًيا.
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تناول ا	فطار
إنها حقا أهم وجبة في اليوم، خاصة 

إذا كنت محاًطا بأشخاص مصابين 
بالزكام والسعال. وفقا للباحثين في 
المركز الطبي في جامعة ماستريخت 

في هولندا، فإن من يتناولون وجبة 
ا�فطار هم أقل عرضة لÓصابة 

بالفيروسات بنسبة 50 %، حيث إن 
وجبات الطعام العادية في الصباح 
تضاعف إنتاج الجسم من ا�نترفيرون 

غاما - (IFN-y)، يعرف باسم انترفيرون 
المناعة وينتج بشكل رئيسي من 

قبل اللمفاويات، وهو مركب طبيعي 
مضاد للفيروسات. 

قم بتنظيف هاتفك
كل ما تضع يديك عليه تقريًبا مليٌء 
بالبكتيريا، بإمكانك نقل الجراثيم من 

أصابعك إلى تلفونك، وفًقا لدراسة 
أجرتها جامعة ستانفورد. (ناهيك عن 

أن حوالي 30 % من الفيروسات 
تجتمع على سطح هاتفك وينتهي 

بها اµمر إلى عينيك وأنفك وفمك. 
وقد يكون تنظيف الهاتف وتعقيمه 

بشكل دوري، أمًرا بالغ اµهمية 
لصحتك العامة، خاصة لو كنت 

تستخدم الواقي المطاطي الذي 
يوضع على الهاتف لحمايته من 

الكسر إذا سقط، فالبكتيريا تلتصق 
بهذا النوع من اµسطح بشكل أسهل، 
مقارنة بالمعدن أو الزجاج أو البالستيك 
الصلب. كما أن زوايا الواقي ستكون 
مكاًنا جيًدا تعلق فيها البكتيريا، وهذا 

يستلزم عناية أكبر.

خفف التدفئة
إن الهــواء الدافــئ والجــاف يعطل 

الطبقــة المخاطيــة الواقيــة فــي أنفك 
ممــا يســاعد علــى إبقــاء الجراثيم 
ويفتــح المجــال للفيروســات التي 
تغــزو جســمك، ال يحمــل الهواء 

البــارد الكثيــر مــن الرطوبــة، وكثيراً ما 
يــؤدي التحــول بين درجات الحــــرارة 

مــــن البـــارد إلى الدافئ إلى كارثة. 

قطــــرات اµنــف المالحــة مرتيــن في 
اليوم مهمــــة �عـــادة ترطـــيب اµنـــف 

وتطهيــــر الجراثيــم.

غسل اليدين
قد يكون منظف اليدين مالئمًا (وفعاًال!)، 

لكن اµبحاث تؤكد أن الصابون والماء 
هما الخيار اµفضل لمحاربة الجراثيم على 

يديك. اعتمد الصابون والماء كخط 
دفاعك اµول، مع التأكد من غسل يديك 

وبين اµصابع جيدا.

تجنب لمس وجهك
امسك نفسك وال تقم بفرك عينيك 

أو خدش أنفك؟ في المتوسط، يلمس 
الناس أنوفهم أربع مرات في الساعة. 
ولكنك سترغب في ترك هذه العادة: 
حسب دراسة عام 2013 نشرت في 

مجلة الصحة المهنية أن القيام بذلك 
يجعلك أكثر عرضة بنسبة 41 % 

با�صابة بالتهابات الجهاز التنفسي 
العلوي. 

صحة
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        نجاة شحادة 
ليس من الصعب تصور ديكور منازلنا للعام 

الجديد. يكفي أن نرصد ما يعرض في الصالونات 
والمعارض الدولية الخاصة با�ثاث واالكسسوارات 

والمبتكرات لكي نتمكن من رسم مشهد متكامل 
يعكس ا�جواء التي تنتظرنا والصيحات التي تحدد 

معالم الديكور الداخلي لعام 2019.
القاسم المشترك بين كل العالمات  الكبرى  التي 

تزخر بها المعارض والصالونات هو الرفاهية، وهذا ما 
نلمسه أمام ا¤بداعات  ا�خاذة التي أنتجتها  مخيالت 

المصممين والمهتمين  بمجال الديكور والزخرفة. 

اتجاهات الديكور لعام 2019
تصاميم موافقة للبيئة ... ورفاهية تستحضر  الطبيعة ..!
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سحر ا�خضر.. منزلك أكثر بهجة
بداية ال بد لنا من التوقف أمام لوحة ا�لوان المقترحة 

للعام الجديد، وهي لوحة غنية بإيقاعاتها وتدرجاتها وطبيعة 
تشبعها التي تراعي فيها أنماط الحياة المعاصرة وتطلعات 

المجتمعات وانخراطهم في قضايا تتجاوز االهتمامات الفردية 
أو الشخصية. وهذا ما يوحي به الحضور الكبير للون ا�خضر 

ليس فقط في خيارات ا�ثاث واالكسسوارات.
 لذا فقد يكون اللون ا�خضر للجدران – مثًال – خياراً مناسبًا 
في العام الجديد، وقد يكون حضور النباتات الداخلية وجهًا 

آخر لتبني اللون ا�خضر، للبقاء على تواصل مع البيئة.

هدوء الباستيل 
«الباستيل» من ا�لوان التي تعود بقوة مع االتجاهات 

الزخرفية الجديدة لتضفي خفة ورشاقة وفسحة معقولة 
للهدوء. كذلك فإن بعض ا�لوان التقليدية ال تزال تتربع على 

لوحة ا�لوان وأبرزها  ا�زرق وا�صفر المائل الى لون الخردل
والرمادي وا�لوان الحيادية بشكل عام.
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المواد والتصاميم تلعب دورا أساسيا 
في المشهد الزخرفي لعام 2019، 

وبما  أن العنوان الرئيسي التجاهات 
الديكور للعام الجديد يشكل دعوة 

للتصالح مع الطبيعة وحماية البيئة، 

فإن المواد المقترحة هي أيضًا 
مستمدة من الطبيعة مثل الخشب 

والرخام والمعادن المصقولة وغيرها 
من المواد النبيلة التي تتشكل في 
رحم الطبيعة وتمنح لحياتنا اليومية 

قسطًا كبيراً من الرفاهية وا�مان 
النفسي والجسدي. با¸ضافة الى 

ا�قمشة المتنوعة بأليافها الطبيعية 
كالكتان والقطن حيث تحجز لها أماكن 

مرموقة في المشهد الزخرفي القادم. 

دعوة للتصالح مع الطبيعة وحماية البيئة

Jamila / January 2019



الكالسيكية الجديدة والباروكية المعاصرة 
خــالل العــام الجديــد، يتمتــع ا�ثــاث بأشــكال مســتوحاة مــن الطبيعــة مــن حيــث 

ليونــة خطوطهــا وانســيابيتها لتوفــر المزيــد مــن الرفاهيــة والراحــة. تتميز بالبســاطة 
والتكلــف فــي آن واحــد، ممــا يســمح للراغبيــن علــى اختالف أذواقهــم وميولهم بأن 

تكــون خياراتهــم مناســبة 
ومتناغمــة، مظاهــر الطرافــة 
والغرابــة لــم تغــب تمامــًا ، 
لتؤمــن مســاحات إضافية 

خــارج نطــاق الجديــة. لذلك 
لــم يجــد المصممــون بديًال 

عــن العــودة إلى ســبعينيات 
القــرن الماضي واســتعادة 
أجوائــه ولكــن بحريــة أكبر 
نظــراً ¸ســتخدام التقنيــات 

الحديثــة فــي إعــادة إنتــاج بعــض القطــع التــي حــازت علــى شــعبية كبيرة 
آنــذاك، فنحــن أمــام نســخ متطــورة تتــالءم تمامــًا مــع الحيــاة المعاصرة 
.  وبشــكل عام، ســنجد أنفســنا أمام تنســيقات جديدة غير مســبوقة 

علــى مســتويات عديــدة ســواء مــن حيث اللون أوالشــكل أوالمــواد، فتنتج 
هنــا تناقضــات ناعمــة ، وتولــد هنــاك أجــواء مفعمــة بالفــرح والبهجــة 
وتنشــر هنالــك رونقــًا فريــداً وتجعــل مــن الداخــل مكانــًا مالئمــًا لتجديــد 

النشــاط وا�فكار.

ديكور
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مبتكرات ل²ضاءة 
من ا�لياف النباتية
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وسائد للزينة تعكس ألوان 
اتجاهات الديكور لعام 2019 

تعتمــد اتجاهــات الديكــور لـ 2019 
علــى التناغــم فلمســات «البوب 

آرت» حاضــرة مــن خــالل لعبــة ا�لوان 
ا�حاديــة، وبعض ا�شــكال وخاصة 

ذات المنحنيــات البارعــة. فضــال 
عــن المكانــة البــارزة لما نســميه 

بالكالســيكية الجديــدة والباروكيــة 
المعاصــرة، طــرازان يتجليــان ليس 

فقــط عبــر االكسســوارات المختارة 
لهــذا المشــهد، بــل فــي أحيان كثيرة 

فــي المــزج بيــن عناصر رئيســية من 
أزمنــة وحقــب مختلفة.    

خطوط من وحي الطراز ا�سكندنافي

الطراز ا�سكندنافي
يشــهد عــــام 2019  عـــــــودة الطـــــراز 

ا�سكندنــافــــــي بقـــــوة، فخطــــوط 
هــذا الطــراز البسيطــــة وا�شكـــــال 

الـعمليـــــة لقطعــــه والسينــاريوهــــات 
العديــدة لتنســيقاته والتــي تحمــل 
علــى ا�خــص حلــوًال بالغــة الكمال 

للمســاحات الضيقــة والشــقق 

الصغيــرة، تجعــل منــه عنوانــًا 
ومحطـــــة رئيسيـــــة مــــن محطــــات 

ــد الزخرفــــي خــــــــالل  الــمــشــهـــ
الــعــــام الجديــــد.  

احلياة جميلة.. معًا Jamila / January 2019



سيكولوجيا

    سندس سالمة 
يُعتبر اللون ا�زرق لونًا محبّبًا لدى الكثيرين، حسب استطالع أجرته YouGov في 10 دول 

عبر أربع قارات أن اللون ا�زرق هو ا�كثر شعبية على مستوى العالم. 
بالرغم من تفوقه على باقي ا�لوان. إال أن هذا اللون يرتبط بسوء الحاالت المزاجية وعدم 

اليقين. وهنا سنكتشف حقيقة عالقتنا مع اللون ا�زرق هل يعكس المزاج السيئ أم هو 
أفضل صديق.

78

يضبط إيقاعات الجسم 

«ا�زرق».. لون الهدوء والصفاء
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ا�زرق في الفلسفة الصينية (فينج شوي)
هــل يرمــز اللــون ا�زرق إلــى الســلبية، وهــل لــه تأثيــر علــى تصرفاتنــا؟ يقــول أليكس 

ليــس، «إذا أخبرنــي أحــد العمــالء أن اللــون ا�زرق يســبب االكتئــاب. فــي بعــض ا�حيان، 
قــد يــؤدي االســتخدام القليــل للــون ا�زرق، أو إحــدى درجاتــه إلــى إحــداث فرق بين 

الشــعور باالنكمــاش والخمــول أو ا»بــداع واالرتقــاء. ويضيــف: «هناك مشــكلة شــائعة 
عندمــا يفــرط أحــد العمــالء الذيــن يعشــقون اللــون ا�زرق فــي اســتخدامه فــي كل أنحاء 

منزلــه (وفــي المالبــس). يجــب الحــرص علــى التــوازن فمــا مــن مشــكلة أن يرمز البيت 
إلــى الهــدوء ولكــن حــذار مــن الوقــوع فــي فــخ الرتابــة، لــذا من ا�فضــل التخفيف من 
ا�زرق وإدخــال ألــوان متناغمــة معــه مثــل ا�خضــر والرمــادي أو ا�لــوان المبهجــة مثل 

ا�حمــر بدرجاتــه والــوردي والبرتقالــي الســتعادة التــوازن في المكان. 

دالالت اللون ا�زرق النفسية 
عبارة «feeling blue» تعود إلى قيام 
سفينة تابعة للبحرية برفع العلم ا�زرق 

وهي في طريق عودتها في حال توفي 
قائدها أثناء الرحلة. وفي ذات الوقت يعتبر 
ا�زرق لون السماء الذي يرمز للهدوء. لقد 
أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما كانت 

ا�دوية حمراء، صفراء وبرتقالية، كان يُنظر 
إليها على أنها ذات تأثير منشط، في حين 

كان ينظر إلى ا�لواح الزرقاء على أنها 
مهدئات، بغض النظر عما كانت عليه 
بالفعل. في عام 2009، قامت شركة 

السكك الحديدية اليابانية بتركيب إضاءة 
زرقاء على محطاتها، وتبين بعد ذلك 
تراجع في عدد محاوالت االنتحار، وذلك 

�ن اللون ا�زرق يساعد في ضبط إيقاعات 
الجسم اليومية. ووجدت دراسة أخرى 

أن اللون ا�حمر يساعد ا�شخاص ذوي 
المهام التي تتطلب االهتمام بالتفاصيل، 

إال أن ا�زرق أفضل للمهام االستكشافية 
المستندة إلى الطرق المرتبطة با»بداع. 

ويقول Alex Lees, مستشار ومدرب 
تصميم فنغ شوي إن ا�زرق يرتبط عادة 

بصفات الهدوء، والسالم، والصفاء، وأحيانًا 
يرمز إلى الحزن والعزلة مثل لوحات بيكاسو  

التي رسمها في «المرحلة الزرقاء» 

ا�زرق الفيروزي
 مع لمسة من اللون ا�خضر، يجمع هذا 
اللون بين خصائص «االنطالق والنمو» 

لون رائع لدعم معرفتك الشخصية وتنمية 
مهاراتك. يعتير من ا�لوان المثالية في 

المكاتب أو المساحات المخصصة للقراءة 
أو التأمل.

ا�زرق الفاتح 
يمنحك الطاقة والسالم والهدوء،  لذلك 
يعتبر ا�نسب لغرف النوم ودور الحضانة، 

إذ يساعد على الراحة وتعزيز ا»سترخاء 
الجسدي والذهني.

درجات ا�زرق 
ظالل ا�زرق التي تختارها، وكيف وأين تستخدمها هي التي تُحدث الفرق. من المؤكد أن 

استخدام ا�زرق الداكن في ا�ماكن الباردة المظلمة سيخلق جًوا ثقيًلا وغير مريح وباردا. ومع ذلك 
اعتماد ا�زرق الداكن في مكانه المناسب يكون ايجابيا. من خالل (فينج شوي) يتعلم المرء 

فن وضع اللون وتدرجاته في المكان المناسب حتى يحدث الفرق. 

ا�زرق الغامق 
 يرتبط با�من والثقة 
والحكمة والصفاء. 

استخذمه في مناطق 
معينة من منزلك مثل 

المكتبة أو طاولة 
المطبخ. 

ا�زرق السماوي 
تضفي هذه الدرجة 

البهجة والنشاط 
والطاقة بشكل خفيف، 

وتأثيره مشابه لتأثير 
اللون الوردي. 

احلياة جميلة.. معًا Jamila / January 2019



أعراس

    سندس سالمة 

تحظى  ُمنِظمة حفالت الزفاف ذهب صياح بصيت عاٍل بين العرائس اللواتي يخترن جراند حياة لتنظيم حفل ليلة العمر 
مطبوعة بأسلوب يمزج بين الفرادة والتميز، حيث يعمل فريق عمل فندق جراند حياة على إقامة حفالت زفاف ترضي 

العروسين وتبقى ذكراها راسخة في ا¥ذهان، اهتمام من ا¥لف إلى الياء  بأدق التفاصيل لتلبية كل ا¥ذواق والحفاظ على 
الريادة في هذا المجال. ولمعرفة خبايا حفالت الزفاف الناجحة التقت «جميلة»  بذهب صياح المسؤولة عن تنظيم حفالت 

الزفاف. وإلى تفاصيل الحوار.
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فندق جراند حياة..لحفالت زفاف مميزة

 حدثينــا عن عملك في مجال 
تنظيــم الحفالت وكيف دخلِته؟ 
أعمــل فــي صناعــة حفالت الزفاف 

منــذ خمــس ســنوات في فندق 
وفيــالت جرانــد حيــاة الدوحة. بدأت 

هــذه المهنــة بالتجهيــز والترتيب 
لحفــالت الزفــاف، ثــم انتقلــت إلى إدارة 

حفــالت الزفــاف مباشــرة مع العمالء، 
المرحلتــان جعلتانــي أكتســب المزيد 

مــن الخبــرة ونيــل ثقة العرائس 
اللواتــي أعمــل معهن.

مــا هو أفضل جزء في عملك؟
ا£حســاس بأننــي جــزء مــن أهم يوم 

فــي حيــاة العروســين، حيث أقدم 
النصائــح وا£رشــادات حــول جميع 

العناصــر اªساســية £نجاح المناســبة. 
انطالقــا مــن مراحل االستفســارات 

اªولــى وحتــى نهايــة الحفــل وتوجيه 
الزوجيــن إلــى الجنــاح المخصــص لهما 

بالفنــدق. بالنســبة لــي، مــن المهم 
فهــم ذوق وتطلعــات العميــل حتــى 

أتمكــن مــن تقديــم أفضل خدمة 

ممكنــة، مــن الطعــام إلــى الزينة 
وحتــى عــروض الترفيــه. يجــب أن أتوقع 

جميــع اªســئلة التــي قــد يطرحونها 
باعتبــاري نقطــة االتصــال الرئيســية بين 
المورديــن والعــروس وأســرتهما وفريق 

العمــل بالفندق.

مــا الذي يميز فندق جراند حياة في 
مجال تنظيم حفالت الزفاف؟

 لدينــا فريــق عمــل موهــوب وذو خبــرة 
طويلة ªكثر من عشــر ســنوات في 
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ذهب صياح:
 عالقة العروسين بمنظم حفل الزفاف يجب أن ترتكز  على الوضوح والشفافية

التخطيــط وتنفيــذ حفــالت الزفاف. 
ونعمــل بــروح الفريــق والثقــة والمرونة، 

والفريــق بأكملــه، مــن المطبــخ إلى 
فريــق خدمــة الطعــام علــى دراية تامة 

بمــدى أهميــة هذا اليوم بالنســبة 
للعــروس، لذلــك نســعى دائًما لجعل 

كل شــيء مثالًيا.فريــق العمــل فــي 
فنــدق وفيــالت جرانــد حيــاة الدوحة هو 
واحــد مــن اªفضــل فــي المدينة، كما 

يتــم إشــراكهم فــي مرحلــة مبكرة 
للغايــة مــن الترتيبــات لضمــان فهمهم 

الصحيــح الحتياجــات العروس. 
يمكــن تقســيم قاعــة الزفــاف إلى ثالثة 

أقســام ويمكن أن تســع حتى 700   
شــخص، وهــذا يعنــي أنــه بغض النظر 

عمــا إذا كان حفــل الزفــاف كبيــًرا أو 
صغيــًرا، يمكننــا اســتيعاب مجموعــة 

متنوعــة مــن حفــالت الزفاف.

الخصوصيــة تجعــل العروس تشــعر 
بالراحــة وهــذا أمــر مهم جدا بالنســبة 
لنــا. نحــن نوفــر مداخــل خاصة لقاعة 

الزفــاف ونقــوم بتغطيــة جميع 
الكاميــرات لضمــان احتــرام خصوصية 

العــروس با£ضافــة إلــى أن جميع 
موظفــي الخدمــة واªمــن يكونون من 

ا£نــاث فقط.

مــا هي أحدث صيحات حفالت 
الزفاف 2019؟

فــي اÆونــة اªخيــرة بــدأت أرى الكثير 
مــن حفــالت الزفــاف بأفــكار مختلفة 

مثــل «إعــداد القاعــة وكأنك بمكان 
خارجــي». وواحــدة مــن المفضلة لدي 

كانــت مؤخــراً وهــي عبــارة عن حفل 
زفــاف وكأنــك في وســط الغابة، 

التصميــم كان مذهــًال حقــًا. تســعى 

كل عــروس للتميــز  والفرادة  ســواء 
مــن حيــث ديكــور الغرفــة أو الطاولة 

أو حتــى طريقــة عــرض الطعــام. كما 
أن التركيــز مؤخــرا قــد انتقــل إلــى جودة 

عــرض الطعــام. أما الموســيقى، 
فــال تــزال الفرقــة التقليديــة تحظى 

بشــعبية كبيــرة، ولكــن بــدأت بعض 
العرائــس بإدخال الموســيقيين 

اÆخريــن والعازفيــن لتقديم 
االحتفاالت.

كيــف تبدأ عملية تنظيم الزفاف، 
وما هي العوامل ا¥ساســية لعالقة 

ناجحة مع العروسين؟ 
عــادة مــا يكــون االستفســار عن حفل 
الزفــاف قبــل حوالــي 5-6 أشــهر، من 
الضيــوف الراغبيــن فــي معرفــة تاريخ 

توفــر قاعــة الزفــاف. ومــن الجدير بالذكر 
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أن لدينــا مواســم ذروة فــي كثيــر من 
اªحيــان يمكــن أال تتوافــر إمكانيــة 
الحجــز فــي بعــض التواريخ، بمجرد 

تأكيــد تاريــخ الحفــل نقــوم بالبدء في 
التخطيــط: أجلــس مــع كل عروس 
وعائلتهــا لفهــم احتياجاتهــم، وهذا 

يســاعد علــى بنــاء الثقــة بينــي وبين 
العميــل. ثــم نبــدأ بتقديــم الخبراء 

اÆخريــن فــي الفنــدق مثل فريق 
الطهــاة وفريــق التجهيــز £دماجهــم في 
تفاصيــل العــرس مــن اªلــف إلى الياء، 
لتكــون الخدمــة متناســقة مــع مختلف 
اªقســام. أحــرص دائًمــا علــى أن أكون 
متاحــة لتلقــي اتصــاالت العمــالء في 
أي وقــت للمســاعدة أو ا£جابــة علــى 

استفســاراتهم. ال يتوقــف هــذا االتصــال 
بمجــرد انتهــاء حفــل الزفاف، وأحرص 

علــى أن يعــرف كل مــن ضيوفــي 
أنهــم يمكنهــم االتصــال بــي في أي 
وقــت ªي شــيء يحتاجــون إليــه في 

فنــدق وفيــالت جرانــد حياة الدوحة.

ماهــي باقة العروس المتوفرة لدى 
جراند حياة؟

بالنســبة للعرائــس نقــوم بتقديم 
عــروض مصممــة خصيصــا مــع مراعاة 

اªشــياء التــي يفضلونهــا، ونحن 
نعمــل حاليــا علــى تطويــر غرفة 

الماكيــاج لدينــا وكذلــك العروض 
المقدمــة مــع جنــاح العروســين. يمكننا 
أيضــا إضافــة عــروض للمنتجــع الصحي 

مصممــة علــى أســاس احتياجات 
العروس. 

فــي فنــدق وفيــالت جرانــد حياة الدوحة 
لدينــا برنامــج لشــهر العســل يخول 

العرائــس، الذيــن لديهــم حفل زفاف 
بمبلــغ معيــن قضــاء بعــض ليالي 

شــهر العســل في أحد فنادقنا اªخرى 
حــول العالم. 

ما هو جديدكم؟
نحــن نتطلــع £ضافــة المزيــد من 

التنــوع لقوائــم الطعــام لدينا، اســتناًدا 
إلــى المالحظــات التــي تلقيناهــا من 

الحفــالت الســابقة، كمــا أننا ســنقوم 
بتطويــر وتعزيــز قائمــة طعــام حفالت 
الزفــاف الخاصــة بنــا. لدينــا فريق رائع 
مســتعد دائًمــا لتلقــي المالحظات 
والتطويــر، وفــي نهايــة المطاف إذا 

كان الضيــف ســعيًدا، فنحــن أيضــا 
نكون ســعداء.

مــا هي مواصفات حفل الزفاف 
الناجح؟

التأكد من أن كل شــيء يســير بأكبر 

قــدر ممكــن مــن السالســة، يكون ذلك 
اســتنادا علــى ثالثــة عناصر رئيســية، 

الثقــة والمرونــة والتواصــل. إذا حصلــت 
على هذه اªشــياء الثالثة بشــكل 

صحيــح، فمــن المؤكــد أن حفــل الزفاف 
ســيكون ناجًحا.

وشــخصيًا، أبقــى علــى اطــالع بكل ما 
يُنفــذ فــي حفــالت اªعراس الكبرى، 

لكــن ال أتبــع الموضــة بحذافيرهــا، 
فشــعاري يبقــى دومــًا اªناقة 

والبســاطة والكالســيكية.

أعراس
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اصرعه قبل أن يصرعك
طرق طبيعية لمحاربة التوتر وا�جهاد النفســي

   ترجمة حنان الغزواني

من الصعب تجنب ا�جهاد النفسي والتوتر في هذه ا�يام بسبب متطلبات الحياة 
التي تأخذ من وقتك وانتباهك. ولكن مع مهارات إدارة ا�جهاد الجيدة، يمكنك التعامل 

مع الضغط النفسي بطريقة سليمة.
تتمثل الخطوات ا�ولى �دارة الضغط النفسي بإجراء تقييم صادق لفهم كيفية 

تفاعلك مع ا�جهاد، يمكنك بعد ذلك التغيير من طريقة تعاملك مع ا�مور إذا لزم ا�مر 
من خالل إلقاء نظرة صادقة على كيفية تفاعلك مع الضغوطات بأنواعها ثم اعتماد 

أو تعديل الطرق غير الصحيحة حتى تتجنب أي مشاكل صحية تترتب على ذلك.

عالقات
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 ا�لم. ربما تطبق على أســنانك أو تقبض علــى قبضتي 
يديــك أو تشــّد عضالتــك بدون وعي، خاصــًة عضالت العنق 

والكتفيــن، وكل ذلــك قــد يــؤدي إلى ألم بدني غير واضح ســببه. 
قــد يتســبب لــك ا�جهــاد كذلك في مجموعة من المشــاكل 

الصحيــة مثــل اضطــراب المعدة، وضيــق التنفس، وألم في 
الظهــر، والصداع، واªرق. 

 البكاء. ربما يدفعــك ا�جهاد إلى البــكاء بكثرة، وأحياًنا 
يكــون اªمــر بدون ســبب وقد تشــعر أيًضا بأنــك وحيد أو معزول. 

 الســلبية. عندما ال تتعامل جيًدا مع ا�جهاد، فربما تتوقع 
تلقائًيــا اªســوأ أو تضخــم الجوانــب الســلبية ªي موقف غير 

مرغوب فيه. 

 ا�فراط في ا�كل. قد يدفعــك ا�جهاد إلى تناول 
الطعــام حتــى عندمــا ال تكــون جائعــًا، أو قد تتخطــى التمرينات. 

وعلــى العكــس، قــد تــأكل أقل من المعتــاد، مما يؤدي إلى 
خســارة فعليــة فــي الوزن عنــد التعرّض للمزيد مــن الضغوطات. 

 الغضب. التوتر قد يجعلك ســريع الغضــب. عندما تكون 
تحــت ضغــط، قــد تجــد نفســك تتجادل مع زمالئــك في العمل، أو 

أصدقائــك، أو مــن تحــب وأحياًنــا مع قليل من االســتفزاز أو حول 
أشــياء ليــس لهــا عالقــة بالموقف العصيب الــذي تعانيه. 

 االكتئاب. فــي بعض اªحيان قد يكــون ا�جهاد أكثر من 
الــالزم. ا�جهــاد المزمــن قد يكون عامًال فــي تطور اضطرابات 

االكتئــاب أو القلق.  

 التدخين. حتى وإن أقلعت عن التدخين لمدة طويلة، فقد تبدو 
السيجارة  طريقة  سهلة  لالسترخاء حينما تكون تحت الضغط. في 

الواقع، ا�جهاد هو السبب الرئيسي النتكاسة التدخين..

قيّم رد فعلك تجاه ا�جهاد.
غالبًا ال تأتــي مهارات إدارة ا�جهاد بالفطرة. يمكنك 

تعلم مهارات جديدة لمســاعدتك على التأقلم 
أفضل. بشكل  والتعامل 

أوًال، ألِق نظرة على رد فعلك أثناء الضغط النفســي. 
يبدو أن بعض النــاس يتعاملون مع كل المواقف بصورة 

جيدة من خــالل مواقفهم الهادئة، حتى في المواقف 
العصيبة. هل لديك موعــد نهائي آخر؟ يمكنك التعامل 

مع ا�مر، غســالة الصحون تسرب المياه؟ ليس هناك 
مشكلة، ســيتطلب ا�مر تصليحا بسيطًا. أما البعض 
فهم يشــعرون بالقلق عند أول إشارة لوجود مشكلة 

ما. يركــض ليلتحق باجتماع؟ حان وقت الذعر! علق في 
ازدحام المرور؟ فيبدأ بالشتائم!

وهنا نســتعرض بعض ردود ا�فعال الشائعة ولكن غير 
صحية تجــاه التوتر. هل أي منها تصف ردود أفعالك؟ 
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الخطوة التالية نحو إدارة الضغط العصبي
بمجــرد تحديدك لردود الفعــل غير الصحية التي قد تواجهها، يمكنك البدء في تحســين مهاراتك في إدارة الضغط العصبي 

التالية: التقنيات  باتباع 

عالقات

ــن التزاماتك عندما   تراجع. قلل م
يكــون ذلــك ممكنــًا. بالرغم من أن 
القــول قــد يبدو أســهل من الفعل، 
إال أنــه يمكنــك االطــالع بتركيز على 

جدولك اليومي واªســبوعي والشــهري 
والبحــث عــن االجتماعات أو اªنشــطة أو 
اجتماعــات العشــاء أو اªعمــال المنزلية 

التــي يمكنــك تقليصهــا أو تفويضها 
آخر. لشخص 

  تحديد ا�هداف.  
تغلب على الشــعور 
بالضغــط عن طريق 
ا�عــداد لالجتماعات 
أو الرحــالت أو جدولة 

أوقاتك بشــكل 
أفضل، مــع تعيين 

أهــداف واقعية لكل 
من المهــام الكبيرة 

والصغيرة. 

  تواصل. 
تواصل مع 

اÆخرين أو 
جدد عالقاتك 
معهم. أحط 

نفسك 
بعائلة 

داعمــة أو أصدقاء 
أو زمــالء داعمين 

يكون لهم 

تأثيــر إيجابي على 
صحتــك العقلية 

وقدرتك على 
التأقلــم مع الضغط 

العصبــي. قم 
باªعمــال التطوعية في 

 . مجتمعك

 مارس هواية ما. 
عندمــا  تمارس هواية تســتمع 

بهــا، فقــد يؤدي ذلك إلــى تخفيف 
وتهدئــة عقلك. 

  االسترخاء. يمكنــك التحكــم 
فــي الضغــط العصبي عن طريق 
ممارســة النشــاط البدني والتأمل 
واليوجــا والمســاج والتدريب على 

التنفــس العميــق إلى جانب أســاليب 
االسترخاء اªخرى. 

 النوم بشكٍل كاٍف. 
إن عدم أخذ قســط وافر من 
النــوم يؤثــر على نظامك 

المناعــي وُحكمك على 
اªمور.

عادة ال يتحســن ا�جهاد 
والضغــط العصبي من 
تلقــاء نفســه. قد تضطر 

إلى العمل بنشــاط 
للتحكــم في الضغوط 

التــي تواجهك حتى ال 
يســيطر عليك. 



مكتبة

إعداد: أمل كمال 

مع بداية عام جديد، من المهم تجديد طاقتك بقراءة الكتب التي تغير نظرتنا نحو الحياة، وتمدنا بالتفاؤل 
وا�يجابية، وتشجعنا على التغير ل�فضل.  «جميلة» اختارت 5 كتب لقضاء سنة سعيدة ومختلفة.

Wake Up to the Joy of You
تأليف: أجابي استاسنوبولس

مع 52 فصًال، من المفترض أن يكون هذا الكتاب 
مشروًعا ممتًدا لمدة عام، حيث يوفر المشورة العملية 

لترك ما هو غير ضروري والتركيز على ما يجلب 
السعادة، وهو بمثابة دليل رائع �ي شخص يريد أن يبدأ 

التأمل �ول مرة.

كتب لسنة سعيدة

Books for Living
تأليف: ويل شوالب

يسلط الضوء على ا�ماكن التي تأخذنا 
إليها الكتب التي نقرأها والطرق التي 

تؤثر بها على حياتنا، ويعتبر مرجعًا 
مثالًيا �ي شخص يستمتع خالل السنة 

الجديدة بقرار قراءة المزيد من الكتب.

Designing Your Life
تأليف: بيل بورنيت

يقدم هذا الكتاب تمارين مختلفة تساعد 
على اكتشاف وخلق الحياة التي تريدها، إنه 

أمر رائع للجميع في أي مرحلة من مراحل 
حياتهم أن يبدأوا من جديد، مع التمتع الدائم 
بالجاهزية للتغيير وخاصة في الحياة العملية.

5
KINDNESS BOOMERANG

تأليف: أورلي وهبه
يجمع الكتاب بين البحث 

النفسي والفلسفة والقصص 
الشخصية، ويعرض مساراً 
يساعد على إيجاد معنى 

حقيقي للحياة، يحدد أربعة 
أعمدة لهذا المعنى (االنتماء، 

الهدف، رواية القصص والتجاوز) 
التي يمكن أن تساعدنا في 

التغلب على الشدائد واكتشاف 
هدفنا الخاص في الحياة.

If Our Bodies Could Talk
تأليف: جيمس هامبلين

المعرفة قوة، خاصة عندما 
نبدأ نظام تمرينات أو نظاما 

غذائيا جديدا، يتناول كتاب 
هامبلين، الذي يرتكز على 

سلسلة فيديو قام بتصويرها 
في المحيط ا�طلسي، العديد 
من الموضوعات الصحية، بما 

في ذلك الفيتامينات المتعددة 
والتغذية ومعالجة مشاكل النوم 

والشيخوخة.
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   ترجمة- حنان الغزواني
ا�نسان هو كائن اجتماعي بطبعه، من خالل هذا االختبار سوف تكتشف إذا كنت تمتلك مستوى عاليا من المهارات 

والقدرات التي تجعلك تتمتع بالذكاء االجتماعي 

اختبار

في العمل، أنت عادة الشخص الذي:
 يحظى بثقة ا¤غلبية

  يضيف أجواء البهجة والفرح 
 يتطرق للمواضيع المهمة

   ال يتدخل فيما ال يعنيك

في بعض ا¤حيان، تقلق لو اعتقد ا°خرون أنك:
   بارد

 جد حساس
 تبحث عن االهتمام

 سريع الحكم

يصعب عليك:
 قول ال عندما يطلب منك شخص ما المساعدة

 غض الطرف عند رؤية الظلم
   عدم كسر التوتر بنكتة

   التظاهر بأن كل ا¤مور على ما يرام 

باعتقادك، العمل الجماعي يكون بشكل أفضل عندما: 
 ندرك أنه بإمكاننا االعتماد على بعضنا البعض

  نعامل بعضنا البعض باحترام وطيبة
 ننظر إلى الجانب المشرق ونتشارك روح الدعابة

  نتدخل في حياة ا°خرين  

في بعض ا¤حيان تشعر وكأنك:
  تقوم برعاية الجميع

 تبذل الكثير من الجهد
 ذهبت في اتجاهات مختلفة

 حزين ¤نك تقدمت بالعمر

في المدرسة كنت:
  تشعر بالقلق من الوحدة 

 صديقا للجميع
 تتدخل في كل شيء

  موثوقا بك من قبل المعلمين

إذا تشاجرت مع زميل لك في العمل:
  تقلق ¤نك تسببت في إزعاجه

   تحول المسألة إلى مزحة
   تتصالح معه بسرعة

   تعبر للجميع عن استيائك من الشجار

عندما تمر بأوقات عصيبة تقصد:
  شريكك أو صديقك المقرب

  الجميع ¤نك تحب الفضفضة
 ال أحد ¤نك منشغل باالهتمام بأمور ا°خرين

  سرعان ما تحول الصعاب إلى مزحة

قضاء الكثير من الوقت مع نفسك يشعرك: 
  بالوحدة

 الملل
 بال هدف

 قلق

عندما ينضم شخص جديد إلى مجموعة أصدقائك عادة ما:
 تحاول معرفة إذا كانوا يتحلون بروح الدعابة

 تتخلى عن أسلوبك وتسايرهم
  تتعامل معهم بطالقة

 تشعرهم  بالترحيب

ما هو الدور الذي تلعبه في مجتمعك؟

 وا°ن .. احصــي عدد الدوائر والمربعات والمعيّن والمثلثات حســب اختياراتك لتحديد  
مستوى ذكائك االجتماعي .
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تحب الحياة أفكارك إيجابية وتجد طاقتك في كونك جزءا من المجموعة. 
تعتمد الضحك والترفيه كأسلوب للتعامل مع ا�جهاد أو خيبات ا¤مل 

ال تقصر في االهتمام بأصدقائك، ال يمكن ¤صدقائك االجتماع من 
دونك فأنت دائما محور االهتمام، وال تعتذر أبدا عن الدعوات أو أي فرصة 

للتجمعات، قدرتك على إضحاك الناس تعزز مزاجك.

أنت تزدهر بتناغم وتريد أن يعيش الجميع في انسجام بعيدا عن 
المشاكل، لذلك تتدخل بين ا¤طراف المتخاصمة لحل القضايا والنزاعات، 

تحب مساندة ا°خرين وتدافع عن المستضعفين تكره الظلم تشعر 
بالسعادة عندما يحصل الجميع على حقوقهم، إحساسك بالعدالة 

يشعرك بالسعادة والرضا.

كل الناس تمرّ بأوقات سيئة بالتأكيد، أنت 
دائما تحتاج إلى االهتمام والرعاية وتتصرف 

بقدر كبير من الدراما، قد تفتقر إلى الثقة 
في قراراتك وتحتاج إلى أن تسأل ا°خرين 
عن المشورة قبل القيام بأي خطوة، من 

المحتمل أن يكون ا¤مر الوحيد الذي يريحك 
هو التحدث مع المقربين إليك عن مشاكلك 

وا¤مور الصعبة التي تمر بها في حياتك. ال 
عيب في هذا ا¤مر إذ سوف تحصل على نتيجة 

إيجابية وسوف تشعر براحة أكبر. لذلك، ال 
تهمل أحاسيسك ولكن حاول الثقة بنفسك 

أكثر وبقراراتك.  

أنت واقعي وعاطفي مما يجعلك طبيعيا مع المقربين 
بعيدا عن الغرور تغمر أصدقاءك برعايتك وترغب في تقديم 

المساعدة. أنت شخص مسؤول وعاطفي تتذكر أعياد الميالد، 
وتقف مع الصديق الذي يواجه وقًتا عصيًبا تشارك ا°خرين في 
مناسباتهم وهم يبحثون عنك ¤نك مصدر أمان وثقة إليهم،   

تعتبر أصدقاءك جزءا ال يتجزأ من حياتك، وكل ما يُسعدهم 
يُسعدك، فكيف لك أن تنسى هذه المناسبات الفاصلة في 

حياتهم! اهتمامك المبالغ فيه با°خرين قد يعيقك بسبب 
تكريس طاقتك لخدمة ا°خرين، ليس من السهل عليك طلب 
المساعدة وأحيانا تتأثر بسبب مشاكل ا°خرين قدم المساعدة 
من دون أن تستنزف قدراتك احرص على التوازن في معامالتك 

¤ن العالقات السليمة مبنية على التبادل وا¤خذ والعطاء، 
لذلك عليك أن ال تستمر في العطاء إن كان صديقك من 

النوع الذي يأخذ فقط.

فأنت الراعي 

  تتمتع بحس الدعابة  

  أنت صانع السالم 

  أنت الطفل المدلل 

ما هي هويتك داخل المجموعة؟ إذا كانت معظم أجوبتك هي

أنت واقعي وعاطفي مما يجعلك طبيعيا مع المقربين 
بعيدا عن الغرور تغمر أصدقاءك برعايتك وترغب في تقديم 

المساعدة. أنت شخص مسؤول وعاطفي تتذكر أعياد الميالد، 
ًا عصيًبا تشارك ا°خرين في ا عصيبا تشارك ا°خرين في ا عصيًبا تشارك ا°خرين في  ً

المساعدة. أنت شخص مسؤول وعاطفي تتذكر أعياد الميالد، 
ً

المساعدة. أنت شخص مسؤول وعاطفي تتذكر أعياد الميالد، 
ا عصيبوتقف مع الصديق الذي يواجه وقتا عصيبوتقف مع الصديق الذي يواجه وقت

مناسباتهم وهم يبحثون عنك ¤نك مصدر أمان وثقة إليهم،   
ُتعتبر أصدقاءك جزءا ال يتجزأ من حياتك، وكل ما يُسعدهم تعتبر أصدقاءك جزءا ال يتجزأ من حياتك، وكل ما يسعدهم تعتبر أصدقاءك جزءا ال يتجزأ من حياتك، وكل ما يسعدهم 

سعدك، فكيف لك أن تنسى هذه المناسبات الفاصلة في يسعدك، فكيف لك أن تنسى هذه المناسبات الفاصلة في يُسعدك، فكيف لك أن تنسى هذه المناسبات الفاصلة في 

حياتهم! اهتمامك المبالغ فيه با°خرين قد يعيقك بسبب 
تكريس طاقتك لخدمة ا°خرين، ليس من السهل عليك طلب 
المساعدة وأحيانا تتأثر بسبب مشاكل ا°خرين قدم المساعدة 
من دون أن تستنزف قدراتك احرص على التوازن في معامالتك 

¤ن العالقات السليمة مبنية على التبادل وا¤خذ والعطاء، 
لذلك عليك أن ال تستمر في العطاء إن كان صديقك من 

النوع الذي يأخذ فقط.

فأنت الراعي 

  أنت الطفل المدلل 

ما هي هويتك داخل المجموعة؟ إذا كانت معظم أجوبتك هي
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  U X   قامت شركة عبد ا
 عبد الغني بالكشف عن سيارة لكزس 
الجديدة كليا وقد تم ذلك بحضور كل من السيد الدكتور ناصر عبد 
الغنى ال عبد الغنى و السيد ر.ك. مورجان المدير التنفيذي با�نابة 

و السيد فراس مفتى مدير تسويق اول و السيد احمد ابو السعد مدير 
اول المبيعات الوطنية. وعدد من ممثلي لكزس العالمية كما حضر 

الحفل السيد يوغو مياموتو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي 
لشركة لكزس في منطقة الشرق ا¥وسط وشمال إفريقيا

U من النهج الذي اتبعه فريق تصميم المركبة، ويعكس  X يُستَمد اسم 
مهمتها التي تجمع بين كونها مركبة مناسبة لالستخدام اليومي 

في المدينة  ومركبة كروس-أوفر مناسبة ¥سلوب الحياة النشط 
U من حرف  X الحافل بالمغامرات. وتحديداً، فقد تم استمداد مصطلح 

X، وهي اختصار لكلمة  -ov er في كلمة X U وحرف  rban في كلمة U
crossov. وبهذا فقد تم تصميم مركبة تضفي طابعًا ديناميكيًا  er

وتهدف إلى تقديم تجربة قيادة تفاعلية مع مستويات الراحة واالنسيابية 
الفريدة التي لطالما اشتهرت بها مركبات لكزس الفاخرة، مما يجعلها 

إضافة فريدة إلى فئة مركبات الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة.

قيادة ديناميكية في أجواء مفعمة بالفخامة
وقالت السيدة تشيكا كاكو نائبة الرئيس التنفيذي لشركة لكزس 

U: «تم تصميم  X إنترناشيونال وكبيرة مهندسي مركبة لكزس 
U لتتناسب مع أسلوب الحياة العصري لشخصية  X مركبة لكزس 

المستكشف الشغوف بتجربة قيادة ديناميكية في أجواء مفعمة 
مت بهدف جذب العمالء الباحثين عما هو جديد  بالفخامة، كما ُصمِّ

 U X وشيق، وبشكل يتناسب مع أسلوب حياتهم».  وتَُعد لكزس 
2019 أول مركبة يتم تصنيعها باالعتماد على منصة ا¥طر الهيكلية 
-GA)، إذ يجمع هيكلها بين خفة  C) الجديدة لفئة المركبات المدمجة

الوزن والمتانة، فضًال عن مركز الجاذبية المنخفض ونظام التعليق 
المعزز، مما يضفي عليها قدرة فائقة على التحكم ومستويات 

استثنائية من الراحة، ليمنح السائق تجربة قيادة أكثر تفاعلية. 

مجموعة واسعة من المزايا الفريدة
U بنظام الدفع ا¥مامي، وتتميز بمحرك  X تعمل مركبة لكزس 2019 

جديد رباعي ا¥سطوانات عالي الكفاءة سعة 2.0 لتر يقترن بناقل 

D). وتأتي  CVT) الحركة المتغير المستمر بنظام التبديل المباشر
مركبة الكروس-أوفر المدمجة الجديدة كليًا مزودة بمجموعة واسعة 

من المزايا الفريدة، بما في ذلك نظام التحكم في وضع القيادة 
مع ما يصل إلى خمسة خيارات تتيح للسائق تخصيص تجربة القيادة 

حسب رغبته. كما تقدم المركبة عدداً من المزايا هي ا¥ولى من 
نوعها في العالم، مثل ا�ضاءة الالسلكية لمقبض توجيه شفرات 

تدفق الهواء، والتصميم الفريد للعجالت مع فتحات تدفق الهواء، 
والذي تم تطويره للحد من االضطراب الهوائي على سطح العجالت. 

كما يتميز الطراز الجديد كليًا بنظام التحكم الكامل بضوابط 
الصوت ا¥ول من نوعه في مركبات لكزس والمتواجد في مسند راحة 
اليد، ويأتي الطراز الجديد أيضًا مزوداً بباقة تقنيات السالمة المتطورة 

«لكزس للسالمة بالس+».  

شركة عبد ا
 عبد الغنى وإخوانه تطلق لكزس UX الكروس-أوفر الجديدة كليًا
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  استضاف فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة اليوم المفتوح 
لحفالت الزفاف ؛ حيث استعرضت قاعة حفالت «العرين» للباحثين عن 

المكان المثالّي �قامة حفل الزفاف الذي طالما حلموا به الستقبال 
الضيوف وإبهارهم. وتم التعرف  من خالل فعاليَّات اليوم المفتوح لحفالت 

الزفاف على أفضل وأغنى وأثرى وأحدث الصيحات في مجال إقامة حفالت 
الزفاف.

واستهلت فعاليَّات هذا الحدث بعرض ل»زياء من «سبوزابيال قطر»؛ حيث  
عرضت فساتين غاية في الروعة والجمال للسهرات والزفاف واحًدا تلو ا®خر 

تاركًة الحضور في حالٍة من االنبهار والترقµب الشديد لرؤية المزيد من تلك 
ار بالعديد من الخبراء في  التصاميم المذهلة.  وخالل الحدث التقى الزوَّ

مجال إقامة حفالت الزفاف والتخطيط لتنظيمها للتعرµف على كلِّ ما هو 
جديٌد ومميَّزٌ فيما يتعلَّق بالديكور وا¾زهار والفساتين والمأكوالت عالوًة 
على مجموعٍة واسعٍة تضمµ العديد من خيارات قوالب الحلوي والكيك 

المقدَّمة من «ويست إند باتيسيري» والمعدَّة من ِقبل مصممين محترفين 
نات، با�ضافة  يتمتَّعون بلمسٍة فنيٍَّة في مجال إعداد كيك ا¾عراس والمعجَّ

ّي من ِقبل معالجي «سراي سبا» وكلِّ ما هو  حِّ إلى عالجاٍت من المنتجع الصِّ
الزٌم لقضاء يوٍم خاصٍّ ومميٍَّز ومثاليٍّ تماًما كما تحلم به.لقد حمل فندق 

ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة ترخيًصا �قامة ا¾حداث االجتماعيَّة على 
–المئات من ا¾عراس  – خالل تلك الفترة  مدار عقٍد من الزمن، ولقد شهد 
الناجحة ببصمتها الفريدة بالتعاون مع شركاٍت مختارٍة في هذا المجال، 

أمثال: «فانسي إيفنتس» و«ذى لكشري الين» و«ذا سبونزر إيفنتس» و«ألوان 
الخليج». 

«ويست إند كافيه آند باتسيري»
يقدِّم «ويست إند كافيه آند باتيسيري» خدمًة مميَّزًة فى إعداد قوالب الكيك 

تتناسب للغاية مع مختلف ا¾ذواق؛ وذلك بفضل توفير استشاراٍت شاملٍة 
ا يضمن ارتقاء  حول الشكل والتصميم إضافًة إلى توفير عيِّناٍت للتذوµق؛ ممَّ

القطعة الرئيسيَّة من حفل زفاف الزوجين لجميع توقµعاتهما، حيث يقوم 
فريق الطهي بتحويل أحالمك إلى حقيقٍة واقعٍة وملموسٍة سواًء كان ذلك 

لحفل زفاٍف أو حفل حناء أو حفٍل إستقبال أو لالحتفال بالذكرى السنويَّة 
للزواج.

«سراي سبا»
يقدِّم «سراي سبا» بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة ل»زواج عالًما 

من العالجات الطبيعيَّة وأفضل المنتجات المستخرجة من البحر الميت 
صين في هذا  بما في ذلك عالجات الجسم والوجه من ِقبل خبراء متخصِّ

ٍة للزوجين؛  المجال. ويضمµ منتجع «سراي سبا» 7 غرف تشمل غرفة عالٍج خاصَّ
ا لالسترخاء قبل االحتفاالت أو بعدها.   وهو ما يجعل «سراي سبا» مكاًنا مثاليًّ

ماريوت ماركيز يكشف عن أحدث الصيحات في حفالت الزفاف
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PORSCHE D الحصري في قطر ESI GN HU AWEI  M ate 20 RS هاتف

  كشفت مجموعة هواوي �عمال المستهلكين 
 PORSCHE D ESI GN HU AWEI  M ate عن هاتف
RS 20 الحصري للعمالء في قطر خالل حفل إطالق 

أقيم في بالك أوركيد في فندق موندريان الدوحة. 
وحضر حفل ا�طالق كبار الشخصيات وعشاق 

الهواتف من كافة أنحاء البالد. 
هاتف بورشه ديزاين هو أحدث هاتف ذكي فاخر تم 

تصميمه لفئة خاصة ممن يتحلّون بالجرأة ويبحثون 
عن هواتف بميزات خارقة لكن تتصف بالحداثة 

والعملية في الوقت ذاته. 
قال إيان لي، المدير العام لمجموعة هواوي 

�عمال المستهلكين في الشرق ا�وسط والعديد 
من البلدان: «تفخر هواوي بكونها رائدة في مجال 
ابتكار ا�جهزة المصممة لمن يرغبون باستخدام 

التكنولوجيا لمواكبة الحياة السريعة. وقد تجاوزت 
شركة هواوي كافة الصعاب وحققت اليوم معيارًا 

هامًا في المجال لتصميم ولون ا�جهزة الثورية 
الجديدة، وخصوصًا بالنسبة لعمالئنا في قطر ممن 

يبحثون ليس فقط عن أحدث التقنيات وإنما عن 
ا�جهزة ا�كثر حصرية، حيث تركز استراتيجية الذكاء 

االصطناعي الجديدة على تطوير ا�جهزة الذكية 
إلى أجهزة أكثر ذكاًء من خالل بناء قدرات شاملة 

تدعم تطوير المعالجات وا�جهزة والسحابة». 
إن كنت ترغب بالتعبير عن حبك للسيارات 

 PORSCHE D ESI GN والتكنولوجيا، يضم
HU عنصر التصميم ا�يقوني  AWEI  M ate 20 RS

للسيارات الرياضية في الجزء الخلفي من الجهاز مع 
شعار «رينسبورت» آر إس. ووضع شريط السباقات 

من الجلد الطبيعي والزجاج الذي يضفي لمسة 
شخصية إلى التصميم، إلى جانب الحواف 

المستديرة بشكل مثالي. يمنحه الجلد الطبيعي 
الناعم قبضة قوية ومريحة وغطاء مميز يشعرك 

بالتحكم الكامل.
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فندق ونادي صحي ويستن الدوحة يعلن عن افتتاح أكواخ شتوية جديدة 

   أعلن فندق ونادي صحي  «ويستن الدوحة»، عن افتتاح  
«ذا ويستن وينتر لودج» الذي يجسد مفهومًا شتويًا جديدًا 

هو ا�ول من نوعه في قطر وتجربًة استثنائيًة فريدًة من 
نوعها تثري العروض الموسمية في العاصمة.

 يتألف المفهوم الجديد الواقع في الطابق ا�ول من 
الفندق الراقي على امتداد تراس «ميكس الونج»، من 

خمسة أكواخ بتصميم بيوت االسكيمو الثلجية، ويتسع 
كل منها لـ 6 أشخاص، با®ضافة إلى خيمة خشبية 

تعد خيارًا مثاليًا الستضافة المجموعات. ويعكس 
التصميم الداخلي لهذه ا�كواخ أقصى درجات الراحة 

والسكينة، حيث تعكس ا�ضواء المتدلية من السقف 
نورًا دافئًا يتماشى مع ا�غطية الوثيرة وا�ثاث الرائع، 

لتتآلف جميعها بطريقة آسرة تستحضر أجواء الفنادق 
والمنتجعات ا�وروبية وا�سواق الموسمية الفريدة. 

وتضفي العروض الترفيهية الحيّة التي تُقام كل ليلة 
مزيدًا من التميّز على التجربة االستثنائية التي تحفل 

بأجواء مذهلة ونابضة بالحياة. 
سيتسنى للضيوف االستمتاع بمجموعة واسعة من 

خيارات الطعام تشمل أطايب أطباق الطعام الباردة 
والساخنة على حّد سواء، وأصناف منتقاة بعناية من 

شرائح لحم «شاركوتيير» مع الجبن، وفطيرة جبن البري 
المخبوزة مع البصل المكرمل، وكويساديال تارتيفليت، 

با®ضافة إلى مجموعة مختارة من أشهى أطباق الحلوى 
مثل كعكة موس الشوكوال مع ألواح بسكويت كيت 

كات المقرمشة وقطع حلوى التشيز كيك الغنية. وفي 
معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد جيانريكو 

إسبوسيتو، المدير العام لفندق ومنتجع «ويستن الدوحة»: 
«إننا نشعر ببالغ السعادة والحماسة لكون عالمتنا 

الفندقية كانت السبّاقة في إطالق مثل هذه التجربة 
الشتوية المميزة واالستثنائية في دولة قطر، سيشكل 

ذا ويستن وينتر لودج’ وجهًة مثاليًة لمن ينشدون ا®قامة 
في المنتجعات والفنادق ا�وروبية الشتوية أو استكشاف 

الوجهات الباردة، كما يعّد نزلنا الجديد وجهًة فريدًة من 
نوعها من ناحية تذوق أشهى أطباق الطعام واحتساء 

المشروبات المميزة والترويح عن النفس بصحبة العائلة 
وا�صدقاء. 

9



A
m

ou
ag

e

أمواج تُحيي أجمل اللحظات 
بعبير شمعتها الجديدة «ترولي» 

  أعلنت أمواج عن طرح شمعة ومعطر غرف «ترولي»  
لتضيف لمسة آسرة لمجموعة «ميدنايت فلور» التي تم 

تدشينها عام  2013 م لتحتفل بذكرى أجمل لحظات الحياة.
 وتضم المجموعة التي ابتكرها كريستوفر تشونج، المدير 

الفني لدى أمواج كًال من «هوب»، و«لوف»، و«هابي»، 
و«جوي» و«سمايل»، و«بيس»، و«ساسي» و اليوم «ترولي» 

المستوحاة من ليالي الريف. وبعبٍق زهري آخاذ، تفوح 
النغمات العليا للشمعة بالسوسن الزكية، وتتجلى 

نغماتها الوسطى بمزيج من شذى القرنفل لتُعيد إلى 
ا²ذهان لفيح الموقد المتطاير في أحضان الطبيعة 

الفاتنة. وتشدو نغماتها ا²ساسية بخشب الصندل لترسم 
في المنزل صورة ُمفعمة بالدفء تزينها أشجار الغابات 

وتتخللها أشعة الشمس الذهبية.وقال كريستوفر تشونج: «تُحيي شمعة ‘ترولي̒ إحدى لحظات التجلي التي عاشتها جين أوستن، 
الروائية ا¾نجليزية التي خلفت ورائها قصصًا تحكي حياتها في الريف البريطاني. فقد استُلهمت هذه الشمعة من أدب القرن التاسع 
عشر لترسم صورة ¾حدى اللحظات التي تجلس فيها أوستن أمام موقدها وهي تسرد قصصًا». وتأتي هذه الشمعة في حامل زجاجي 

ُمرجاني اللون مع خطوط ذهبية المعة. أما شمعة ‘ترولي̒ ، فقد تم تصنيعها من أفضل أنواع الشمع المعدني لتتغنى برائحتها 
الفواحة لـ 40 ساعة. بينما يأتي معطر الغرف ليمنح جميع أرجاء الغرفة شذى ٌمبهج يدوم لساعات وساعات. 
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بوكيه يقدم مجموعة كاملة من االكسسوارات ¾طاللة أنيقة 

 تسعى بوكيه إلى إظهار جمال وأناقة السيدة بشكل مختلف. وهنا مجموعة االكسسوارات الجديدة التي تكمل إطاللتك 
وتجعلك دائما تبدين مميزة. وتحتوي المجموعة على القالئد الكبيرة والمصممة بشكل جميل وبألوان تتماشى مع 

ألوان الموسم.  وأيضا ا²ساور الرائعة التي تزين معصمك، وا²قراط التي تناسب السهرات والمناسبات الخاصة. وهناك 
االكسسوارات التي تكمل ا¾طاللة التي تحول ا¾طاللة العادية إلى مبهرة. أما ا²حذية فهي ذات  ألوان مختلفة ومشرقة 

حتى تجعل مناسباتك ال تُنسى، وهناك ا²حزمة التي تتماشى معها.
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