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زفاف ملكي في فندق ويستن  

ــل لكــي  ــة التفالصي ــم بكاف ــز وســوف يهت ــة نهاركــم الممي ــدرك مــدى أهّمي هــل تحلمــون بعــرس الحــام؟ إن فريــق ويســتن المبتكــر ي

تحققــوا زفــاف مــن العمــر منــذ التخطيــط وحتــى التنفيــذ.  وإن كنتــم تبحثــون عــن قاعــة تتســع لغايــة ألــف شــخص، فقاعــة ويســتن 

تعتبــر واحــدة مــن أكبــر  وأوســع قاعــات المناســبات فــي قطــر حيــث تفــوق مســاحتها 2000 متــر مربــع.

كما نوفّر لك اآلن فرصة الحصول على نقاط مضاعفة ألعضاء برنامج ™Marriott Bonvoy عند حجز حفل زفاف لدينا.

weddings.westindoha@westin.com يرجى االتصال على الرقم 1515 4492 أو 



حوار
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  تحقيق/ أمل كمال

ذكريات على مقاعد الدراسة... لحظات من الفرح والضحك، تلتها دقائق من الخوف سواء من العقاب نتيجة 
المشاغبة أو نسيان أداء الفروض المنزلية، وساعات من الدراسة، وعشرة سنوات مع زمالء منهم من أصبح بمثابة األخ، 

ومعلمون تركوا بصمة في نفوس طالبهم.
 حصيلة من السنوات، تركت وراءها عشرات الذكريات منها ما تذكروه وأعينهم يملؤها الحنين إلى أجمل سنوات 

الطفولة والمراهقة والشباب، وأخرى شابها بعض األلم الذي اندثر مع مرور الزمن. ذكريات عاشها قطريون وقطريات 
التقتهم »جميلة«، وإلى التفاصيل...

لحظات راسخة في الذاكرة

ذكريات على مقاعد الدراسة
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  بداية تحدثت اإلعالمية لولوة البادي قائلة: درســت الشهادة االبتدائية 
في مدرسة الخنســاء بمنطقة المتحف قديما واكتسبت فيها جزءا مهما 

من ثقافتي وشخصيتي، وشــهادتي االبتدائية في ذلك الوقت تعتبر إنجازًا 
كبيرا في تلك الفترة مــع معارضة بعض األهالي لتعليم البنات.

  قالت الفنانة التشــكيلية موضي الهاجري: ال تزال ذكريات طابور 
الصباح محفورة في ذاكرتي، فقد كنا نســتمع أواًل إلى آيات القرآن 

الكريم بصوت الشيخ عبدالباســط عبدالصمد قبل التوجه للفصل، كما 
أتذكر تلك اللحظــات الجميلة ونحن نجري للوصول أواًل إلى المقصف 

المدرسي أثناء فترة االســتراحة، أما يوم األنشطة الترفيهية فكنا ننتظره 
بفارغ الصبر كل اسبوع.

وأضافت: كانــت المعلمات 
تعاملننــا كأمهــات حنونات 

وقاســيات فــي نفس الوقت، كن 
يدرســن والمســطرة الكبيرة ال تفارق 
أياديهــن، مــع ذلك لم نكــن نتضايق، 

بــل على العكس كــن نحترمهن 
ونقدرهــن ونعاملهــن كأمهاتنا.

 والزلــت أتذكر صديقات الدراســة 
وبعضهــن كن مــن بنات الحي 
الــذي أقطنــه، والحمد هلل اليزال 

بيننــا تواصــل حتى اآلن، ومن 
المواقــف التي لن أنســاها مــا حييت 

خــال أيام الدراســة، أذكر أنني 
كنــت مريضة وغرقــت في النوم 

بالصــف ودق جــرس انتهاء اليوم 

الدراســي وخرجــت الطالبات، ولم 
يوقظنــي أحــد، وعندما اكتشــفت 
مشــرفة أتوبيــس المدرســة غيابي 

جــاءت تبحث عنــي ووجدتني 
أرتجــف فأعطتنــي عباءتهــا ولفتني 

بهــا إلــى أن أوصلتنــي لمنزلي. 
ومن المدرســات الاتــي يصعب 

نســيانهن أســتاذة فاطمــة   رحمها 
اهلل،  فلقــد كانــت صارمــة إال أنها  

زرعــت فينا هي وباقي المدرســات 
العلــم واألخــاق الحميدة، وإن كنت 

لــم أكمل دراســتي ولكني أذكر 
أحفــادي دائمــًا ببيت الشــعر القائل: 

»ُقـــم للمعلــِم وفه التبجيا كـــاد 
المعلــم أن يكون رســوال«.

 أمــا أكثــر معلمــة تركت بصمة بداخلي 
فكانــت تدعــى رقية قدورة، كانت 

بمثابة األم لنا وكانت تدرســنا الرســم، 
وكنت أنهي طعامي بســرعة ألقضي 

أكبــر وقت معها وأســاعدها في تنظيم 
أغراضهــا، وظللــت على تواصل معها 

أنــا وصديقاتي حتــى وافتها المنية.
أما عن أصدقاء الدراســة فازلت على 

تواصــل مــع صديقتيــن  وعاقتنا قوية 
حتى اآلن، وخال ســنوات دراســتنا 

كنــا نعتمد على أنفســنا في الدراســة 
والمذاكــرة اعتمــادا كاما، وكنت 

أذاكــر إلخوتي الصغار دروســهم، أما 
أوالدي فبــدأت أذاكر لهــم وأتابعهم 

يوميــًا، ثــم بعدها جعلتهــم يعتمدون 
على أنفســهم.

حوار

لولوة البادي: أصبحت جدة ولن أنسى هذا الموقف!

موضي الهاجري: أحن إلى طابور الصباح وحصة األنشطة!
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  أما الرحالة القطري خالــد الجابر فقال: تعرضت لموقف طريف ومرعب 
في أول يوم دراســي حيث كان من المفترض أن تأتي جدتي رحمها اهلل 

الصطحابي من المدرســة بعد انتهاء اليوم الدراسي ولكنها نسيت األمر 
تمامًا، وظللت أنتظر على البوابة حتى خرج جميع الطالب وبدأت أشــعر 

بالخوف وظللت أبكي بشــدة، ومن حسن حظي أن أحد السائقين كان من 
أصدقاء األســرة فتعرف علّي وبادر بإيصالي إلى المنزل.

  كابتن طيار حســن اإلبراهيم تحدث عن ذكرياته على مقاعد الدراسة 
وقال: ذكرياتي كانت جميلة مليئة بالمغامرات والمشاكســات 

واإلنجــازات، مواقف طريفة وأخرى مزعجة،  تكريم إلنجازات وعقاب 
لهفوات، مدرســون تركوا في داخلي بصمة، صداقات البعض منها ما زال 

مستمرا والبعض اآلخر ذهب مع الريح.

أما عن المعلم الذي ترك بداخله انطباعا 
استمر معه فقال: ثالثة مدرسين لن 

أنساهم ما حييت، فقد تركوا في داخلي 
بصمة جميلة وتعلمت منهم الكثير، 

وهم األستاذ خليل مدرس العلوم 
االجتماعية في المرحلة االبتدائية وكان 
بعد كل درس يروي لنا قصة من التاريخ 

وكنت أتشوق لهذه الفقرة تحديداً، وهو 
الذي غرس فّي حب القراءة والمطالعة 

والبحث وتثقيف الذات، وأستاذ مازن 
مدرس الرياضيات في المرحلة اإلعدادية 
والذي حببني في مادة الرياضيات وهو 

من ساعدني في وظيفتي كطيار، فقد 
تعلمت منه االلتزام وتحمل المسؤولية 
واالعتراف بالخطأ وتحمل نتيجة أفعالي 

كرجل، وعندما كنت أسيء التصرف 
كان يقول لي دائمًا سوف تعاقب 
ولكن سوف أحترمك ألنك اعترفت 

بخطئك، ولكن إذا كذبت قد تفلت من 
العقاب ولكن سوف تخسر احترامي 

لك واحترامك لذاتك. 
وأخيراً أستاذ بدوي معلم الفيزياء 

في المرحلة الثانوية، هذا الرجل كان 
بمثابة األب وليس مجرد ُمعلم، زرع 

فّي الثقة بالنفس وبقدراتي، كما زرع 
فّي الطموح  واإلصرار، كان مستمعا 

جيدا كلما احتجت البوح عما بداخلي، 
وعندما كنت أحيد عن الطريق قلياًل 

كان يوجهني كأب ويقول لي دائمًا 
انتبه فهذا ليس طريقك.

حسن اإلبراهيم: مغامرات ومشاكسات وإنجازات

خالد الجابر: خوف وبكاء في أول يوم دراسي!

وأضاف: في الصف الثالث اإلعدادي 
سافرت للدراسة في اليابان بحكم عمل 

والدي، وكنت قد التحقت بمادة الطباعة 
وكان المدرس كبيراً في السن، وكان 

ينتقدني دائما بأنني بطيء في الطباعة 
وكان يشد شعري في كل مرة يمر فيها 

على طاولتي، تحديت نفسي  وفي نهاية 
الفصل الدراسي أثبت له أنني األسرع 

حتى أصبح يضرب بي المثل. 
وأضاف: درست في عدة دول مثل 

سويسرا، اليابان، ألمانيا وبريطانيا، 
ومازلت على اتصال بزمالء الدراسة 

من جميع تلك الدول، البعض منهم 
استمريت معهم بالمراسلة لعدة 

سنوات واآلخرون عن طريق االنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي.
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   حوار: أشرف ياسين

ســنوات طويلة وهي كالنبع الذي يفيض بالطرب والغناء األصيل، 
مســيرة  بدأتها بألبوم سهر ســهر عام1990، وختمتها بأغنية اتعذبت 

كفاية، إنها النجمة اللبنانية باســكال مشــعالني التي كلما مرت األيام 
والســنوات ازدادت نجاحا كمطربــة متميزة تواكب العصر بهوية وبصمة 

خاصــة، ولمعرفة جديدهــا كان لـ جميلة معها هذا الحوار..

باسكال مشعالني
أمثل عندما أجد ما يناسبني ويخدم مسيرتي الفنية 

نجوم

16



17 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ August 2019



نجوم

كان من المقرر طرحك أغنية »لعبها صح« وفجأة 
سمعنا »اتعذبت كفاية«.. فلماذا التغيير؟

عندما سمعت األغنية أخدت عقلي، وشعرت أن 
هذا هو وقتها، وقريبًا سوف أطرح أغنية »لعبها 

صح« وسيتضمن الميني ألبوم القادم سبع 
أغنيات أخرى منها بخاف أعشقك. 

لماذا اخترت تركيا لتصوير الكليب ؟
بسبب المناظر الطبيعية الخالبة هناك 

والمعبرة عن فكرة الكليب في مناهضة تعنيف 
المرأة معنويا.

من وراء إطاللتك المميزة في العمل ؟
أنا وفريق العمل الخاص بي بداية من مصفف 
الشعر طارق رزق والمصور شربل يو وعملي أنا 

كستايلست لنفسي ألظهر بموديل الشعر 
والغرة على الوجه والفستان األحمر الغامق 

المخملي كعادتي في الظهور بلوك مختلف 
في كل أغنية.

نلت ألقابا عديدة منها ملكة جمال الطرب 
»وردة لبنان« وغيرهما ما أحبها لقلبك؟

محبة الجمهور هي أهم لقب بالنسبة لي 
واأللقاب ال تعنيني كثيرا برغم أنها جميلة 

ولكنها ليست هدفا في حد ذاته.
  

غناؤك باللهجة الخليجية كان رائعا.. كيف 
نجحت في ذلك؟

الحمدهلل.. صوتي يساعدني وأملك عدة 
طبقات بصوتي وهذه نعمة وأنا من محبي 

اللهجة الخليجية جدا. 

لمن تستمعين من مطربات ومطربي 
الخليج؟

عامة تجذبني الكلمة واللحن واألداء وكل 
مطربي الخليج يتبارون في الغناء بطريقة 

مميزة ومع حفظ األلقاب أعشق سماع صوت 
عبداهلل الرويشد وأنا من محبي األلحان الخليجية 

التي تأسر القلوب.

هل من الممكن أن نراِك بألبوم طربي منوع 
لمطربي األجيال السابقة؟

نعم الفكرة واردة وسوف أقدم سهرة طربية 
لكبار الفنانين بعد فترة.

لماذا  ال تفكرين في التمثيل؟
عندما أجد ما يناسبني ويخدم اسمي ومسيرتي 

الفنية سوف أتجه للتمثيل. 
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ما سر نجاحك؟
مواكبــة العصــر مــع الحفــاظ على الهويــة والتجدد والتنوع 

الدائــم ســر نجاحــي طوال هذه الســنوات بفضل اهلل. 

هل يمكن أن تعتزلي الغناء؟
ال أحــد يعــرف مــاذا يخفــي القدر.. ربما أغني لســنوات طويلة أو 

أتوقــف، العلم عند اهلل. 

كيــف تحافظين على إطاللتك الجذابة؟
الجمــال نعمــة مــن عنــد اهلل، أنا أحاول الحفــاظ عليها 

بقدر المســتطاع وبالنســبة لبشــرتي فأنا أســتعين دائما 
بطبيبتــي الجلديــة الخاصــة التــي تنصحني باســتخدام 

الماســكات الطبيعيــة، كمــا أن لدي طقوســي اليومية 
للحفــاظ علــى صفاء بشــرتي فال أنــام بالمكياج أبدا 

وأســتخدم ماســك واقي الشــمس مرة أســبوعيا وال أدخن 
مطلقــا وأمــارس الرياضة 3 مرات أســبوعيا تحت إشــراف 

مــدرب خــاص، وأحرص على المشــي فــي الطبيعة، ألمنح 
نفســي صحــة وطاقــة إيجابية وأنام 8 

ســاعات فــي اليــوم وأبتعد عن كل 
مــا يعكــر صفوي ومزاجي 
وأشــرب الكثيــر من الماء. 

ماذا عن  
رشاقتك 

بالرغم 
من 

عشقك 
؟ للحلويات 

ال أحرم نفســي 
من شيء.. 

ولكنــي عندما 
أشــعر أني تناولت 

زائدة  كمية 
مــن الحلويات 

أقلــل من األكل 
فــي اليوم التالي 
وال أتبــع ريجيمات 

عشــوائية فأنا أحرص 
علــى الموازنة في 

طعامي.

ماذا أضافت لك األمومة؟ 
األمومــة أعطتني كل 

جمــال الدنيــا وأجمل ما 
فــي الحيــاة، وبالرغم من 

أنها تعب ومســؤولية 
ولكنني ســعيدة بها، 

ومــن حبــي البني أصبحت 

أخشــى علــى نفســي أكثــر من قبل وأحــاول أن أتواجد معه قدر 
المســتطاع وعندما أســافر مثال أحرص على العودة مســاء 

اليــوم حتــى ال أبتعــد عنه كثيرا.

ما ســر جمال شعرك؟ وهل سنراِك في المزيد من 
اإلعالنات عن الشعر؟

نعمــة مــن اهلل وأحافــظ عليه بالماســكات التــي تجعله أكثر 
حيويــة  وعملــت بالفعــل فــي بدايتي بإعالنات 
للشــعر أكثــر مــن مرة ولكــن حاليا ال يوجد أي 

عمل.

ما األشــياء التي تتواجد في حقيبة يدك 
باستمرار؟

بعــض األشــياء مثل العلكــة، المناديل 
المعطــرة، عطــر  صغيــر للحقيبــة، وأحمر 

الشــفاه بالطبع.

هل  تســتعينين بخبراء الشعر واألزياء 
قبل أن تطلي على جمهورك 

باستمرار ؟
مثــل كل الفنانــات دائما 

أســتعين بفريــق عمل من 
مصففي الشــعر وخبراء 
التجميــل ولكنــي أحيانا 

أقــوم بعمــل اللوك الخاص 
بي بنفســي، ألنني 

اكتســبت خبرة طويلة 
فأصبحــت أعرف جيداً  

مــا يليق بي ويناســبني 
من تســريحة الشــعر أو 

الماكياج المناســب لي.

 كيف تقضين أوقات 
فراغك؟

بالتأكيد مع عائلتي 
وخاصة ابني ليللو، 

نلعب سويا ونشاهد 
السينما، ونقوم 

برحالت سفاري  
فهو ليس 

فقط 
ابني بل 

صديقي 
الذي 

يعيدني 
إلى عالم 

الطفولة 
الجميل. 
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»جميلة« تلتقي المصّممة الروسية

 أوليانا سيرجينكو: هويتنا في التفاصيل
  حوار- حنان الغزواني

عرضت مؤخرًا المصممة الروسية أوليانا سيرجينكو، تشكيلة أزيائها الراقية للربيع والصيف خالل حفل العشاء الخيري 
»Love Ball Arabia«، الذي أقيم بالتعاون مع متاحف قطر وتحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل 

ثاني ونتاليا فوديانوفا، بحضور ضيوف بارزين وشخصيات عالمية من شتى أنحاء العالم. والذين جاءوا لحضور العشاء 
الخيري،المزاد ودعم برامج رعاية األطفال وذوي اإلحتياجات الخاصة في كل من قطر  وروسيا.

 نجحت أوليانا في تقديم خط أزياء  ينفرد بفخامته االسطورية وقطع أنثوية راقية  مستوحاة من التراث الروسي. 
جميلة التقت المصممة أوليانا لالطالع على مسيرتها في عالم التصميم واألزياء، والخطوط التي رسمت بها إبداعاتها.

غالف
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أخطط إلطالق خط 
أزياء خاص بمنطقة 
الشرق األوسط 

Jamila/ August 2019



ما الذي يميز  أزياء أوليانا 
سيرجينكو؟ 

الجودة االســتثنائية واألســلوب األنثوي 
الكالســيكي بلمســة تراثية روسية تجمع 
بيــن الرقــي والفخامــة. التفاصيل هي 
التــي تعّبــر عــن هويّتنــا وهي الهاجس 
األكبر الذي يشــغلنا. أنا شــخٌص دقيق 

يبحــث دائمــًا عن التمّيز.

من أين تستمدين اإللهام لتزداد 
تصاميمك قوة موسما بعد 

موسم؟

الحيــاة متعــددة األوجــه لدرجــة أنني أجد 
إلهاًمــا ال نهايــة لــه فــي كل مــا يحدث 
لــي ومــا يــدور مــن حولي. أنا ال أبحث 

عــن اإللهــام، بــل أجــده في كّل مكان، 
ومــع كّل مجموعــة أصّممهــا، أطوي 

صفحــة جديــدة وأعمــل على خلق 
ابتــكارات جديدة.

إلى أي مدى ساعدتك مهنة 
التصوير في تصميم األزياء؟

نوعــا مــا، يمكــن أن تولــد الصورة في 
الذهن بعد رؤية شــيء ما أو ســماعه 

أو القــراءة عنه.

ما أكثر شــيء تحبينه في عملك ؟

يعجبني الشــعور بأن العمل الشــاق 
للفريــق بأكملــه والتطوير المســتمر 

للمهــارات والتفانــي فــي العمل يأتي 
بثمــاره، والتــي تترجــم من خالل رضا 

وفرحــة العمــالء أو تنظيــم عرض أزياء 
ناجح.

أفتخر بإعادة 
إحياء الحرفية 

الروسية من 
خالل الكوتور

غالف
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ما مدى صعوبة إطالق مشروع أزياء 
بعيداً عن عاصمة الموضة باريس؟

بصراحة كل شيء حدث بسرعة. بعد 
إصرار كبير من أصدقائي وعائلتي، 

قررت عرض المجموعة األولى، والتي 
كانت تجسيًدا لما ارتديته وصممته 

خالل حياتي اليومية، والتي القت إقباال 
كبيرا، بعد العرض األول تلقينا العديد 

من الطلبات وكونت أول قاعدة عمالء 
حقيقية للعالمة. أصعب شيء بالنسبة 

لي كان تكوين فريق عمل يشاركني 
نفس الشغف والرؤية، اخترنا خطا فاخرا 
ومتخصصا في صناعة األزياء، مستوى 
لم يكن موجودا من قبل في روسيا. 
كان علينا البحث عن رفقاء الروح أكثر 
من مجرد حرفيين وخياطين ومنتجين.

لم يكن لدّي أّي فكرة بأننا سنصبح يوًما 
دار أزياء راقية مهمة. عالوة على ذلك، 

لم نحدد ما إذا كنا سوف نتخصص في 
الكوتور أم ال. بعد العرض األول في 

موسكو، انتقلنا إلى باريس، وقريبا سوف 
ننتقل من ورشة العمل التجريبية إلى 

مستوى اإلنتاج الجاد.

حدثينا عن مجموعة ربيع – صيف 
2019 التي تم عرضها  في قطر؟

كان لي ولفريق العمل شرف المشاركة 
 Love Ball  في حفل العشاء الخيري
Arabia، حيث قمنا بعرض مجموعة 

تتماشى مع أحدث خطوط الموضة 
وتستلهم التراث القطري. 

وكان من بين العارضات مادلين 
ستيوارت وهي أول عارضة أزياء في 

العالم تعاني متالزمة داون، وكان كل 
ظهور مصحوبا بقطعة من أندر أنواع 
الياقوت البورمي في العالم من بيت 

مجوهرات فيدي.
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أنــا ممتنــة جــًدا لهذه الفرصة 
التــي جمعــت العديــد من النســاء 
الملهمــات الجميــالت والقويات 
لهــدف إنســاني. ومن هــذا المنبر 
أتوجه بالشــكر لشــركائنا الذين 

 Faidee دعمــوا العــرض: مجوهرات
.Aldo Coppola Qatar وفريــق

ما أهمية سوق الشرق األوسط ألوليانا 
سيرجينكو؟

هنــاك إقبــال كبيــر علــى منتجاتنــا في 
منطقة الشــرق األوســط. تتمتع النســاء 

فــي هــذه المنطقــة بــذوق عال، وهن 
مــن ضمــن العوامــل التــي تلهمني 

كثيــًرا. لقــد قمنــا بإصــدار مجموعة 
صغيــرة تضمنــت عبايــات مــن توقيع 

أوليانــا ســيرجينكو. ولدينــا خطط 
إلصــدار خــط منفصل مكرس للشــرق 

األوسط.

ماذا عن عالقتك بجاليري الفاييت-الدوحة؟

المكان رائع، وأعتقد أنه سيصبح وجهة 
تسوق مهمة في الدوحة. نحن سعداء 

للغاية أن نكون جزًءا من اإلطالق.

كيف أدخلت الثقافة القطرية في 
تصميماتك؟

أعتقد أن الثقافتين لديهما الكثير 
من األشياء المشتركة. أنا من محبي 

األنماط الوطنية، المظهر الجميل 
مع لمسة من الغموض والرقي، كل 

هذه الصفات موجودة في أناقة المرأة 
القطرية.

ماذا عن التصاميم حسب الطلب؟

من خالل هذه الخدمة نقّدم تصاميَم 
خاّصة وفريدة المرأة تحّب التمّيز 

والتفاصيل. أحب هذه الخدمة  الخاصة، 
والذي توفرها الخياطة الراقية فقط.

حدثينا أكثر عن الحرفية والطابع الروسي؟

أنا جد فخورة بأن كل شيء في أوليانا 
سيرجينكو يتم إنتاجه في روسيا ما عدا 

مجموعة من الحقائب الجلدية وبعض 
العناصر الخاصة المصممة حسب 

الطلب وخصيًصا لعروض األزياء. 
أعشق التقنيات التقليدية والحرفية. 

في كل موسم نعيد تفسير الحرفية 
الروسية في تصاميم الكوتور الحديثة. 

هذا سبب آخر لحبي للكوتور فهذا 
المجال وكأنه يمنحنا الفرصة إلعادة 

كتابة تاريخنا وحضارتنا. 
من بين األهداف الرئيسية ألوليانا 

سيرجينكو هو إحياء ومساعدة الحرف 
اليدوية التقليدية الروسية على البقاء 

والنمو واندماج الثقافات عن طريق 
تبادل اإلبداع، هذا هو السبب في 

أننا نميزهم في كل مجموعة من 
أزياء أوليانا سيرجينكو. ال أستطيع أن 

أصف لك شعور وفخر فريق العمل 
عندما نرى بيونسي ترتدي عباءات 

أربطة Vologa المحبوكة يدويا، أو 
فنانات الباليه وهن يرتدين مالبس مع 
تفاصيل Krestetskaya stich في 

باالديوم لندن.

ما الذي يميز امرأة أوليانا سيرجينكو؟

قوة الشخصية والرقي.

حدثينا عن أهم إنجازاتك ؟

األمومة وأوالدي.

ما هو تعريفك للرفاهية؟

حرية التعبير عن الذات / كن نفسك.

ما هي الرفاهية األكبر في حياتك؟

الوقت.

غالف
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  قائمة ُعمالء المصّمم، ألكسيس مابيل متنّوعة إلى حٍد كبير من  ليدي غاغا، وديتا فون تيس، وكارول 
بوكيت، وريهانا..والعديد  من المشاهير الالتي  ارتدين إبداعات المصّمم الفرنسّي على الّسّجادة الحمراء.  

عندما كان يُصّمم مجموعته لألزياء الرّاقية الخريفيّة، التي عرضها خالل أسبوع باريس لألزياء الرّاقية، لم 
يُكن يُفكر في أّي نوٍع ُمحدٍد من النّساء.

Alexis Mabille 2019 - 2020 لخريف
أنماٌط ُمتناقضة نابضة باأللوان الحيوية

موضه

26



27 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ August 2019



وبداًل من ذلك، قام بتقديِم 
مجموعٍة متنّوعة من األنماط، 

فكانت النتيجة تشكيلًة من 
األزياء الُمبّسطة والمزخرفة 

بشكٍل مبالٍغ فيه، وأقيم العرض 
التقديمّي، الذي يحمل عنوان 

»Tête-à-Tête”، في ُغرٍف 
ُمذّهبة في مزرعة من القرن 

التاسع عشر. ولعب المصّمم 
على األنماط المتناقضة، 

كـ “الماكسيماليست” 
و”المينيماليست”، االنطوائّي 

والمنفتح.
طغت التدرجات الالفتة لألحمر 

والفوشيا واألصفر واألخضر 
واألصفر واألزرق، إلى جانب 

الكحلي واألسود. التطريزات 
والخطوط والكشاكش زيّنت 

العديد من الفساتين، وقد 
تألّقت بعضها بالحزام الذي عزّز 

من جمال الخصر.

موضه
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»جورج شقرا« 
ومجموعة جاهزة بألوان الطبيعة الساحرة!

كعادته كشف مصّمم األزياء اللبناني العالمي جورج شقرا عن إبداعاته الراقية، التي يتحفنا بها، في كّل موسم، ومع كل 
مجموعة، إذ يأخذنا، كل مرة، في رحلة إلى عوالمه الداخلية وأحالمه الوردية الزاهية. وقد كانت مجموعته الجديدة لأللبسة 

الجاهزة لربيع وصيف 2019 رحلة من نوع مختلف، وإلى وجهة جديدة نابضة باأللوان.

أزياء
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في هذة المجموعة دمج المصمم 
إحساس وتقنية »الهوت كوتور« 

بخفة األلبسة الجاهزة وميزتها 
العملية، فرأينا الكثير من األقمشة 

المطبّعة بألواٍن زاهيٍة والقّصات 
المرهفة. وقد ضّمت المجموعة 

فساتين الكوكتيل، والسترات 
الصيفية، والسراويل المريحة 

التي تخطف األبصار، على أقمشة 
تنّوعت بين التول، والشيفون، 
والدانتيل، باإلضافة إلى لوحة 

ألوان تدرّجت بين األزرق، فاألخضر، 
فالبرتقالي، فالزهري، فاألبيض، 

فاألحمر، وصواًل إلى األسود كذلك.
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   تُعّد دار Garrard للمجوهرات أقدم دار مجوهرات في 
العالم، التي تواصل عملها حتى اآلن. وتفخر الدار بتاريخها 

العريق منذ تأسيسها عام 1735، حين افتتح خبير صناعة 
القطع الفضية جورج ويكس متجرًا له في شارع بانتون 
وسط ويست إند بمدينة لندن. وفي ذات العام، تلقت 

الشركة أول تكليف ملكي من فريدريك أمير ويلز.

دار Garrard  للمجوهــرات رقي وفخامة ملكية 
 تصاميم حســب الطلب وإبداعات ال تتكرر 

مجوهرات
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احلياة جميلة.. معًا

مجوهرات ملكية بامتياز 

لقــد شــّكل العمــل لصالــح األمير 

الخطــوة األولــى في مســيرة الدار 
الطويلــة للتعــاون مــع العائلــة المالكة 

فــي بريطانيــا، حيــث ترّســخت هذه 
العالقــة رســميًا عــام 1843 عندمــا تّم 

تعييــن »جيــرارد« العالمــة المســؤولة عن 
مجوهــرات التــاج الملكــي. وحظيــت الدار 

منــذ ذلــك الحيــن بشــرف التعاون مع 
أفــراد العائلــة البريطانيــة المالكــة، إلى 
جانــب نخبــة مــن الشــخصيات الملكّية 

وأفــراد المجتمــع المخملــي حــول العالم. 
وقد أبدعت الشــركة على مرّ الســنوات 

بصناعــة التيجــان والقالئــد والدبابيس 
وغيرهــا مــن القطــع الفاخــرة التي ما 

زالــت ضمــن مجموعــة مجوهــرات العائلة 
المالكــة البريطانيــة حتــى اليــوم، فضاًل 

عــن خاتــم الخطوبــة الياقوتــي الذي 
ارتدتــه دوقــة كامبريدج.

إبداعات  من الخيال وعراقة تاريخية 

تســتمد دار Garrard للمجوهــرات 
إبداعاتهــا مــن عالــم الخيــال، فكل جوهرة 

تقدمهــا تولــد مــن رحم اإللهام، ســواء 

كانــت مــن أعمــال التفويض 
الملكــّي الخاصــة، أو مجموعــات 

األحجــار الكريمــة، أو التــي تصور ســحر 
الحدائــق البريطانيــة العريقــة. وتبــدأ فكرة 
كل تحفــٍة بخطــوط بســيطة علــى الورق 
األبيــض، لتتبلــور تفاصيلهــا حتــى تتحول 

إلــى مجوهــرات حقيقيــة تبدعهــا أنامل 
الفنانيــن العامليــن فــي اســتديو العالمة 

علــى شــكل تيجــان ودبابيــس وقالئد. 
ولتيجــان دار Garrard للمجوهــرات 

حكايــة أخــرى مــع العراقــة، حيث تم 
تصميــم كل منهــا بتفويــٍض خــاص من 

العائلــة البريطانيــة المالكــة، لتكــون 
أهــم قطــع المجوهــرات فــي العالم لما 
تمّثلــه مــن هيبــة، حتــى بات اســم التاج 

البريطانــي مرادفــًا لســلطة المملكــة 
المتحــدة وعظمتها. 

تصاميم  راقية حسب الطلب 

تتمتــع الــدار بتاريــخ طويــٍل فــي تصميم 
المجوهــرات حســب الطلــب، حيث 

تعــود جــذور العالمــة إلى عام نشــأتها. 
وال يقتصــر بهــاء القطــع التــي تقدمهــا 

الــدار علــى قيمتهــا الجماليــة وإبداع 
تصميمهــا، بــل يحظــى أصحاب 

القطــع الحصريــة هــذه بفرصــة الدخول 
فــي صفحــات تاريــخ العالمــة ليكون 

اســمهم محفــوراً إلــى جانب أهم 
الشــخصيات الملكيــة التــي ارتــدت هذه 

المجوهرات. 

روائع  خالدة 

ويعمــل فريــق Garrard Studio مــع 
العمــالء خــالل كافــة مراحــل عملية 

التصميــم، بهــدف ترجمــة رؤيتهــم إلى 
تحــٍف يفخــرون بامتالكهــا وتوريثها 
لألجيــال القادمــة. وبالنســبة لفريق 

»جيــرارد« فــإن عمليــة التصميم حســب 
الطلــب تعنــي الدقــة واالهتمام 

بالتفاصيــل؛ إذ يحــرص الفريــق اإلبداعــي 
تحت إشــراف ســاره برينتيس المديرة 

اإلبداعية للدار؛ وكلير ســكوت، رئيســة 
قســم التصميــم، علــى ترجمــة األفكار 

الالمعــة للعمــالء فــي مجوهراٍت 
نفيســة ال يخبــو ألقهــا مــع الزمن.
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  تستهّل دار كارتييه مرحلة جديدة مليئة بالمغامرات في عالم صناعة 

المجوهرات الفاخرة. وتستمر في الحفاظ على تراثها العريق. 
كما في كل عام، تكشف كارتييه عن مجموعة Magnitude الراقية الحصرية 
التي تتخطى فيها كل التوقعات! من الواضح أن الدار الفرنسية بدأت مغامرة 
جديدة في استكشاف الجمال الكامن في مواد غير متوقعة، وفي الموازنة ما 
بين َملََكة االبتكار والتقنيات المتميزة التي تحتاج إلى خبرات عشرات السنين 

من العمل الحرفي.

كارتييه 
تكشــف عن مجموعة  Magnitude غير المسبوقة!

 ZEMIA سوار
يتألف هذا السوار من الياقوت 

األزرق والبنفسجي، وعقيق 
سبيسارتيت والماس ويتوسطه 
حجر أوبال ماتريكس عيار 77،27 

قيراطًا.
تحمل هذه القطعة تزاوجًا 

فريداً بين البني الصخري واألزرق 
السماوي واألزرق الداكن مع 

نفحات من البنفسجي،حيث 
تتناغم األلوان الترابية مع لمسة 

من األلوان الزاهية.

مجوهرات
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كارتييه 
تكشــف عن مجموعة  Magnitude غير المسبوقة!

 ÉQUINOXE 
يطلق سديم من الماسات الصفراء، 

والبرتقالية والبيضاء، والياقوت األصفر 
المائل إلى البرتقالي وحجر الالزورد، 

العنان لعالم استثنائي يحمل بصمة 
كارتييه من أوله إلى آخره. يتزاوج اللونان 
األزرق النقي واألصفر بتناغم مميز حول 
حجر الياقوت المركزي الذي يبدو وكأنه 
يلقي بأشعته الذهبية على القطعة 

بأكملها.

عمد مصممو المجوهرات في 
دار كارتييه إلى وضع هذه األحجار 
الكريمة التي  تشتهر برقتها على 
أحجار الكريستال  الصخري متعددة 

الطبقات. كما تشّكل
 أحجار الزمرد ثنائيًا رائعًا مع 

الكريستال  الصخري إذ يبدو الحجران 
وكأنهما  يتصادمان ليلد من هذا 

رحم  التصادم تمّوجات مبهرة.

 THÉIA
تقوم هذه القالدة على 
توليفة أّخاذة من سبعة 

أحجار زمرد كولومبية 
مستديرة الشكل. 
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 SORELI
اختارَت كارتييه أن تضع في وسط هذه 

الساعة المذهلة حجر كوارتز ذا شوائب إبرية 
بقْطع كابوشون. وقع الخيار على هذا الحجر 
الشفاف نظراً لبريقه الشديد، ولونه العسلي 

وشكله المقّوس بقْطع كابوشون. كما 
تحيط به ماسات على شكل طائرة ورقية 

وبقْطع بريانت. تنبعث الحياة في هذا الحجر 
الذي تداعبه خيوط ضوئية، فيلقي ببريقه 

على صفوف من الماسات المتأللئة.

مجوهرات
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 Aphélie
اختارت كارتييه لهذه القالدة 

المصنوعة من الذهب الوردي 
حليًة متدليًة من حجر كوارتز 

ذي شوائب إبريّة باللون البني 
الذهبي. يتمّيز الحجر الكريم 

المبهر بكثافة قل نظيرها ومادة 
يكتنفها الغموض، ويخطف األنظار 

بألوانه المفعمة بالدفء ال بل 
أيضًا بشفافيته وعمقه. تتباهى 

الشرابات المفصلية بشكل يحاكي 
نمط أشعة الشمس حول حجر 

الكابوشون، كاشفًة النقاب عن 
شوائب ذهبية بسحر ال يوصف.

 YUMA
في هذه القالدة، تجّسد كارتييه 

تغيرات الشمس في لوحة 
مذهلة من الماسات التي تتراوح 

ألوانها بين األصفر الذهبي 
والبني. تساهم أشكال القْطع 
المتعددة، واأللوان الغنية التي 
تكتسي بها األحجار واللمسات 
البرّاقة في تعزيز سحر القطعة. 
كما تسّلط الخطوط الجرافيكية 
للتصميم الضوء على بريق هذه 
القالدة المستوحاة من الشمس. 
تّم تصميم القطعة المفصلية 
بمستوى عاٍل من الرقي لتتكّيف 
مع الجسم، فالحركة والحيوية 
أساسيتان في كافة إبداعات 

كارتييه.

Magnitude مجموعة
تتمحور مجموعة ماغنيتود للمجوهرات الفاخرة حول 
فكرة تصادم المواد إذ تجتمع األحجار الثمينة باألحجار 

الخام الزخرفية لتعطي إبداعات مدهشة ونادرة في عالم 
المجوهرات الفاخرة. هو لقاء غير متوقع إذ يخلق هذا 

األسلوب القوي توازًنا بين التقنية والموهبة اإلبداعية التي 
لطالما جّددتها كارتييه منذ أوائل القرن العشرين. 
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»مون بالن راعي الفنون«.. اإلصدار المحدود 76
تكريمًا إلرث امبراطور روماني عظيم 

Hackett London من Mayfair مجموعة

تُعيد Zenith ترجمة آليّة القّوة الثابتة القائمة بأسلوب 
حديث في ساعة Defy Fusee Tourbillon الجديدة ، 

التي تعمل بواسطة عيار El Primero 4805 SK الجديد 
واليدوّي التعبئة الذي يتّبع أُسس Defy لهندسة نظام 

الحركة السبّاقة مع تأثير مفتوح ثالثّي األبعاد. تتوّفر 
ساعة Defy Fusee Tourbillon بإصدارَين مختلَفين من 

الكربون والبالتين.

Guerlain من  L’homme Idéal Cool 

Morris Park  طقم الحالقة المثالي من

من أجل هذا اإلصدار الجديد 
من  L’Homme Idéal، عمل 
صانع العطور الرئيسي لدى  

Guerlain تييري واسر مع 
 Guerlain  صانعة عطور

دلفين جلك إلعادة ابتكار 
االنتعاش ضمن تناغم لم 

يسبق له مثيل من اللوز و 
النعناع وأناقة األخشاب.

 The ابتكرت العالمة طقم
Art of Shaving للسفر 

ليشّكل إضافة مثالية لكّل 
رجل، ويشمل باقة ال مثيل 

لها من المنتجات التي 
تزّودك بتجربة حالقة رائعة 
كلّما استخدمتها، وتعدك 

بالتخلّص من الشعر الناشب، 
والحروق، والخدوش والجروح 

الناتجة عن أداة الحالقة. 

Defy El Primero Fusee Tourbillon
رؤية جديدة في صناعة الساعات الفاخرة أناقته
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Hackett London من Mayfair مجموعة

تضع عالمة هاكيت لندن كل تركيزها على التصميم العريق 
والحرفية الماهرة عالية الجودة في مجموعة مالئمة للرجل األنيق.

يعرض مفهوم أفق المدينة مجموعة Mayfair الفاخرة من 
هاكيت، التي يتربع األسلوب والخياطة البريطانيان في قلبها. 

تمثل هذه المجموعة الجديدة انعكاسًا للمشاهد الطبيعية 
المدنية المتميّزة بالديناميكية والحيوية مع تحية احترام للماضي. 

تم تقديم جاكيتات البدالت مع زيادة في طولها كتحية إلى 
األسلوب البريطاني التقليدي واألقمشة من معامل النسيج 

البريطانية الشهيرة.
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 Michael Michael Kors
مجموعة متوفرة بالشرق األوسط 

خصيصا  لعيد األضحى
يسر مايكل كورس اإلعالن عن نسخته لصيف 2019 المناسبة 

لعيد  األضحى بمنطقة الشرق األوسط، والتي تتضمن مالبس 
جاهزة، أحذية وحقائب يد مستوحاة من مالبس البيت األنيقة.

تضم هذه النسخة حقيبتي اليد، حقيبة Jayne المستطيلة 
  Sloan وحقيبة )trunk bag(

المبطنة– المتوفرتين حصريًا 
في منطقة الشرق األوسط. 

يأتي ِكال التصميمين بالقياس 
الكبير والمتوسط، مما 

يجعلهما تليقان بأي مناسبة أو 
وجهة هذا الصيف.

صممت هذه القطع كإضافة 
 Michael Michael إلى خط
Kors لصيف 2019 المتوفرة 

بمنطقة الشرق األوسط 
لتقّدم التوازن المثالي بين 

األسلوب الرياضي والرفاهية 
لمحبّي األناقة.

Salvatore Ferragamo
تطرح حقيبة Boxyz الجديدة 

أزاحت دار سلڤاتوري فيراغامو الستار عن حقيبة boxyz الجديدة، إذ سّخر المدير 
اإلبداعي بول آندرو الخبرة الحرفية التي تميّزت بها جميع أجيال فيراغامو لتطوير 

حقيبة يد مميّزة تتماشى مع متطلّبات الحياة في القرن الواحد والعشرين.

إكسسوارات
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Selvatore Ferragamo
تطرح حقيبة Boxyz الجديدة 

لخريف 2019 
Karl Lagerfeld مجموعة رياضية من

تضفي المجموعة الصغيرة، المريحة-الرياضية لمسة KARL LAGERFELD الراقية على المالبس الرجالية والنسائية 
المخصصة للنشاط العالي، وتوفر أقصى مستويات الراحة مع حرية عالية في الحركة. تم العمل بإتقان على األشكال 

في أقمشة تقنية ليتم ارتداؤها خالل التمارين، فيما تُعتبر التصاميم األخرى مثالية لالسترخاء خالل عطالت نهاية األسبوع 
 21 RUE ST-GUILLAUME – ،أو للتنقل من وإلى النادي الرياضي. زُيّنَت كل قطعة بالكتابة الغرافيكية المميزة

المستوحاة من دار KARL LAGERFELD في باريس – في حين تعكس تشكيلة ألوان من األبيض واألسود جوهر القيم 
المميّز للعالمة التجارية بشكل أوضح.

Dune London تقدم تشكيلة العيد الحصرية
تتميز المجموعة الجديدة الرائعة من »ديون لندن« لعيد األضحى المبارك بتفاصيل مصممة 

في بيت العالمة التجارية من المجوهرات الساحرة والرموز الجذابة التي تحمل مضمونًا عميقًا 
يضاف إلى التصميم المتقن للقطع األكثر استهواًء لمحبي الموضة.

اكتشفي روعة األحذية النسائية واإلكسسوارات بمجموعة من األلوان الفاتنة والغنية! من 
جلد السويدي واللوريكس الالمع، تقدم المجموعة تشكيلة مختلفة من أحذية الكعب التي 

تالئم كل المناسبات، إضافة إلى موديالت »سليب أون« سهلة االرتداء.
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 لخريف وشتاء 2020/2019 
Tod’s تطلق مجموعة اللمعان اإليطالي

ــس  ــدًا لي ــرًا جي ــي أث ــي تضف ــرأة . فه ــا كل ام ــي تحتاجه ــيات الت ــن األساس ــة م األناق
علــى المظهــر الكلــي وحســب، بــل علــى الحيــاة بأكملهــا حيــث تغنــي كل امــرأة 
ــة  ــلوب األناق ــت Tod’s أس ــك قّدم ــل ذل ــن أج ــرة. وم ــة ومتحض ــاة راقي ــلوب حي بأس
ــو  ــا ه ــكل م ــاملة ب ــدة والش ــة الفري ــس المعرف ــى أس ــة عل ــف المبني ــر متكلّ الغي
ــل  ــأدق التفاصي ــام ب ــة لالهتم ــات اإليطالي ــل الجين ــث تتغلغ ــّي ، حي ــي ونوع أصل
 Tod’s ــة ــم مجموع ــة. تض ــغف وأصال ــكل ش ــًا ب ــة يدوي ــياء المصنع ــر األش وتقدي

ــوارات  ــاز اكسس ــن الجلد.تمت ــة م ــدة مصنوع ــم جدي ــتاء 2019/20 تصامي ــف وش لخري
Tod’s بكونهــا مريحــة، عمليــة، عصريــة وغيــر متكلّفــة مــع  اعتمادهــا أســلوبا أنيقــا 
وعصريــا مفاجئــا. تضــم أحذيــة اللوفــر المريحــة المزينــة بقطــع وتفاصيــل معدنيــة. 
ــة.  ــال الضخم ــع النع ــة م ــوش الرياضي ــة الكال ــتوية وأحذي ــة الش ــى األحذي ــة إل إضاف
وتأتــي حقيبــة D-Styling بتصميمهــا الناعــم والمميــز والمصقولــة بدقــة متناهيــة 

ــة. ــة األنيق ــع الجاذبي ــاء طاب ــى إضف ــز عل ــع التركي ــًا م ــكاًل طري ــذ ش لتأخ

إكسسوارات
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ضيافة

  حوار- حنان الغزواني:

كشف فندق »الوادي الدوحة - إم غاليري«، فندق البوتيك المميّز من فئة 5 نجوم والواقع في مشروع »مشيرب قلب الدوحة« 
الراقي، عن إطالقه باقات مميزة لعيد األضحى وحفالت الزفاف، حيث يوّفر لضيوفه لحظات وذكريات ساحرة ال تُنسى.

تنسج مجموعة »إم غاليري« في فنادقها قصصًا آسرة تتوارثها األجيال عبر الزمن، حيث تروي أكثر من 90 وجهة عالمية تحمل 
شعار العالمة حكايًة فريدة ُكتبت حروفها من تراث وعبق محيطها، من التصاميم المعدة حسب الطلب والتوليفات التي تدلل 

الحواس إلى جلسات الرفاهية المخصصة للعناية بصحة ضيوفها، كل هذا يتم وفق أرقى درجات الخدمة الفارهة.
 ولمعرفة جديد فندق »الوادي الدوحة - إم غاليري« وخططه المستقبليـة ورؤيتـه عـن آليـات صناعـة السياحـة القطريـة، كان 

لـ »جميلة« هذا الحوار مع السيدة سماح عقل مديرة التسويق.

فندق الوادي الدوحة - إم غاليري 
يكشــف النقاب عن باقاته الجديدة لعيد األضحى وحفالت الزفاف
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ما حجم اإلشغال على الغرف خالل 
الصيف؟ وما هي استراتيجيتكم 

لعيد األضحى ؟
لقــد حقــق فنــدق الوادي الدوحة نســبة 

إشــغال عاليــة، فاقــت أي توقعات 
مقارنــة بــأي فنــدق يفتــح أبوابه حديثًا 

أمــام الجمهــور. أمــا بالنســبة إلى 
فتــرة عيــد األضحــى المبارك، فقد 

قــام الفنــدق بتحضيــر باقــات متنوعة 
مــن العــروض ترضــي جميع األذواق 

وتناســب جميــع األعمــار، لنقدم 
لضيوفنــا تجــارب إجــازات محليــة فاخرة 

ال تُنســى. 
يتيح العرض األول »اإلقامة المحلية 
مع خدمات السبا«، للضيوف فرصة 
االستمتاع بإقامة فاخرة لشخصين 

في غرفة سوبيريور مع فطور مجاني 
لشخصين بالغين وطفلين كحد 
أقصى )دون 12 سنة(. وتتضمن 

هذه الباقة »قسيمة جلسة تدليك 
في السبا« عن كل ليلة محجوزة 

)قيمتها 600 ريال قطري(، فضاًل عن 
إمكانية الوصول المجاني إلى حوض 

السباحة الخارجي، ونادي »إم فيت« 
الرياضي، وغرفة البخار، والساونا، وكل 

ذلك مقابل 950 رياال قطريا لليلة 
الواحدة.

أما عرض »اإلقامة المحلية مع خدمات 
الطعام والشراب«، فهو متوفر بسعر 

844 رياال قطريا في الليلة الواحدة، 
ويتضمن اإلقامة في غرفة سوبيريور 
لشخصين بالغين مع فطور مجاني 

لطفلين دون 12 عامًا، شرط مشاركة 
الغرفة مع والديهما. كما يقّدم 

العرض قسيمة واحدة لتناول الطعام 
والشراب بقيمة 500 ريال قطري عن 

الغرفة الواحدة لكل ليلة، حيث يمكن 
االستفادة منها خالل فترة اإلقامة في 
كافة منافذ الطعام والشراب داخل 
الفندق. وسيحظى الضيوف كذلك 

بوصول مجاني إلى حوض السباحة 
الخارجي، ونادي »إم فيت« الرياضي، 

وغرفة البخار، والساونا.
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ضيافة

هناك طلب على قاعات االحتفاالت.. ما 
حصة فندق الوادي؟ 

إن السوق المحلي في حالة طلب 
مستمر على قاعات األفراح وخاصة 

خالل فترة اإلجازات واألعياد، حيث تكثر 
المناسبات السعيدة، لذا قرر فندق الوادي 
أن يجعل هذا الخيار مميزا من خالل باقة  

عروض متكاملة. وتأتي هذه الخطوة 
انطالقًا من شغف الفندق بمنح ضيوفه 

تجربة ضيافة حالمة تبقى راسخة في 
ذاكرتهم مدى الحياة. بمساعدة فريقنا 

المتخصص على إيجاد أفضل أخصائيي 
تنظيم حفالت الزفاف، الذين يعملون 

على تحويل أحالمكم إلى حقيقة. ونتيح 
لكم االحتفال بيوم الزفاف االستثنائي 

بأسلوب يفيض باإلبداع والتميز انطالقًا 
من قوائم الطعام المبتكرة واألجواء 

اإلبداعية والتصاميم التي تفيض بالجمال، 
انتهاًء بخدمات تنظيم الزفاف االحترافية. 

كما يعمل فريقنا المتخصص معكم 
بشكل مباشر طوال مراحل التحضيرات، 

بدءاً من التخطيط إلى اللمسات النهائية 
يوم الزفاف.

ما هو سر تميز فندق الوادي الدوحة فيما 
يتعلق  بتنظيم األعراس؟

يتمّيز »الوادي الدوحة - إم غاليري« عن 
غيره من فنادق فئة الخمس نجوم بتوفير 

خدمة التخطيط  للزفاف بطريقة تالئم 
كافة تطلعاتكم في ليلة العمر. وتشمل 

هذه الخدمة تصاميم الديكور وقوائم 
الطعام وخيارات تقديم المأكوالت... وقد 
حرص الفندق على جعل هذه المناسبات 

مميزة من خالل إقامة شراكات مع 
عدد من أفضل المزودين الرائدين في 
مجاالتهم. كما يلبي فريق المؤتمرات 
والفعاليات المتخصص لدى الفندق 

كافة احتياجاتكم، باإلضافة إلى الباقات 
المتنوعة من فضية، ذهبية وبالتينية التي 

تناسب جميع األذواق والميزانيات.

ماذا عن ابتكارات قوائم الطعام؟
نحرص على توفير تشكيلة استثنائية 

من قوائم الطعام المبتكرة. كما يبدع 
الطاهي التنفيذي لدينا في تصميم 

قوائم طعام تالئم أذواقكم. أما بالنسبة 
ألعياد الميالد واالحتفاالت السنوية 

وحفالت الزفاف، فيتفنن شيف الحلويات 
في تحضير أصناف من قوالب الحلوى 

حسب الطلب، و بمختلف النكهات.

ما هي اآلليات التي يتبعها الفندق 
الستقطاب ضيوفه على مدار العام؟

نتبع استراتيجية معينة الستقطاب الزوار 
والتي تختلف من فترة ألخرى ألن الموسم 

السياحي يعتمد على المناسبات، فمثال 
االستراتيجية الخاصة بفصل الصيف 

تختلف عن تلك التي نتبعها في األيام 
العادية، حيث تشهد تخفيض األسعار 

لجذب أكبر عدد من الزوار. باإلضافة إلى 
الخطة التي ينفذها فريق عمل المبيعات 
وذلك من خالل السفر إلى الخارج وحضور 
المعارض الكبرى للسياحة والسفر، بهدف 
الترويج للفندق سواء في منطقة الخليج 

أو في اوروبا أو أميركا، وذلك لتعريف 
الناس بالمنتج السياحي الموجود في 

دولة قطر. التنويع في االستراتيجية التي 
يتبعها الفندق من فترة ألخرى يضمن 
نسبة إشغال معينة خالل الـ12 شهرا. 

حدثينا عن إم سبا وما الذي يمنحها 
خصوصية مميزة؟

يوفر »إم سبا« تجارب تغذي الجسد 
والنفس والذهن، ليأخذ الضيوف إلى 

عالم يبعث على االسترخاء والسكينة. 
كما نحرص في »إم سبا« على تعزيز 

الحالة النفسية لالستمتاع بأسلوب حياة 
متوازن. وبوحي من مفردات »مشيرب 

قلب الدوحة« التراثية، تدمج عالجات 
»إم سبا« بين الطرق العالجية الحديثة 
وعالجات االستشفاء والزيوت العربية 
التقليدية. وانطالقًا من حرصنا على 
تقديم أفضل التجارب التي تفيض 

بالفخامة والرقي لضيوفنا، فقد عمل 
كافة شركاء منتجات التجميل لدينا على 
تطوير عالجات فريدة من نوعها تجمع ما 
بين الخصائص الفعالة وتقنيات العالج 

الشخصية بهدف تقديم تجربة أصيلة 
وفاخرة تنبض بعبق األعشاب العطرية 

المحلّية والروائح الزكية، وتوفر واحة من 
الصفاء والنقاء.

ما هي أبرز العالجات التي تعكس بصمة 
إم سبا؟

العالجات االستشفائية المتنوعة من: 
عالجات مائية، عالجات تخفيف التشنج 
العضلي، وعالجات التدليك بالذهب 
والزيوت، باإلضافة إلى جلسات عالج 

الوجه »له ولها«.
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ماكياجحوار

  حوار- أشرف ياسين
ماكياجك في العيد وإطاللتك شرقية ببصمة أوروبية على الطريقة األلمانية، كالسيكية ناعمة دون مبالغة مستوحاة 

من ألوان الطبيعة.. جميلة التقت تاتاجنا، خبيرة التجميل األلمانية وصاحبة أكاديمية خاصة للتجميل في ألمانيا. كان لنا 
معها الحوار التالي:

خبيــرة التجميل األلمانية تاتاجنا:

»النيود« ملك اإلطالالت الجمالية لألعياد والمناسبات
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لماذا اخترت األلوان الطبيعية 
للعيون ؟

أفضــل اإلطاللــة الهادئــة لألعياد 
وأولــي العيــون اهتمامــا كبيــرا ألنها 

أهــم مــا يلفــت للنظــر في المرأة، 
لذلــك أختــار ظــالل العيون التي 

تحاكــي ألــوان الطبيعيــة كألوان 
الــورود الزهريــة مثــال أو الزرقاء 

كمــوج البحــر أو الســماء الصافيــة، 
وقــد نلجــأ للماكياج الســموكي 

لمــن تحــب هــذا النوع مــن الماكياج 
بألوانــه الرمــادي واألســود والبيج 

ودرجاتــه  بتوزيــع ظــل العيون 
بلــون عاجــي واللــون الغامق 

كاألســود عنــد حافــة العيــن الخارجية 
ثــم دمجهــا مــع اللون العاجي 
بالفرشــاة، ونضــع اللــون األفتح 

كالرمــادي علــى الجفــن المتحرك، 
ويمكــن اســتخدام الظــالل الغامقة 
أســفل الجفن الســفلي لمزيد من 

الجاذبيــة .

وما الماكياج األنسب للعيون 
الصغيرة ؟

حتــى تبــدو أكبــر وأكثــر جاذبية يجب 
اســتخدام األلــوان الفاتحــة لتكبيرها 

وإضاءتهــا وتجنــب ظــالل العيون 
الداكنــة فــي منتصــف الجفــن العلوي 

المتحــرك حتــى ال تبــدو أصغــر من 
حجمهــا الطبيعــي، ويجب اســتخدام 

خــط اآليالينــر الرفيــع، وليس الســميك، 
عنــد اســتخدام ظــالل عيون داكنة 

علــى الزاويــة الخارجيــة للعيــن لتبدو 
أكبــر، وال مانــع مــن اســتخدام الرموش 
الصناعيــة فــي الحفالت والمناســبات 

لتبــدو العينــان أكبــر، ومــن المهم 
تحديــد لــون العينيــن مــن الداخل 
باألبيــض أو البيــج الفاتــح ومراعاة 

توزيــع ظــالل العيــون ذي اللــون البيج 
الفاتــح علــى عظــام الحاجب ليســاعد 
فــي توســيع فتحــة العيــن مــع تكثيف 
وإطالة الرموش باســتخدام ماســكرا 

قويــة ومميزة.
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تجميل

وماذا عن ماكياج العيون 
الكبيرة؟

عكــس مــا ســبق وباإلضافة إلى 
اســتخدام برايمــر الجفــون كريمي 
القــوام إذا كانــت البشــرة جافــة أو 

على شــكل بودرة للبشــرة الدهنية 
للحفــاظ علــى ظــل العيــون ومنع 

اختفــاء ماكيــاج العيــن يجب 
اســتخدام اآليالينــر الجــل على 

الجفــون الســفلية والعلويــة معا 
باســتخدام ألوان داكنة كاألســود 
والبنــي واألزرق لتخفــف من اتســاع 

العيــون نوعــا ما.

وماذا عن العيون المبطنة؟
حتــى نعــرف أوال مــا هــي العيون 

المبطنــة فهــي تتميــز بوجود 
طيــة كبيــرة مــن الجلــد فوق العين 
مالصقــة للرمــوش تخفــي الجفن 
العلــوي المتحــرك وتبدو ناعســة 

أيضــا ، وفــي هــذه الحالة نســتخدم 
ظــالل العيــون الفاتحــة علــى الجفن 

العلــوي المتحــرك و آيالينــر رفيــع 
وملــون ، يمكــن مــده ألعلــى ليصبح 

مجنحا، واســتخدام الماســكارا 
المقاومــة للمــاء حتــى ال تتلطــخ، 

كما يمكن اســتخدام رســمة عيون 
القطــة برســمها علــى الجفن 

الســفلي بــدال مــن العلوي. 

تظل الهاالت السوداء هاجسا 
جماليــا فكيف نخفيها بالماكياج؟

بالتنظيــف والترطيــب بغســل 
البشــرة بغســول الوجه ووضع 

المرطب المناســب ثم اســتخدام 
الكونســيلر األصفــر أو البرتقالــي 

ووضعــه أســفل العينيــن على 
شــكل نقــط صغيــرة ثــم يتم دمجه 

وتوزيعــه بالفرشــاة أو األصابــع 
واختيــار بــودرة لونها برونزي أســفل 
عظــام الوجنتيــن ووضــع قليــل من 
األحمــر علــى الخــد ثــم دمج البودرة 

البرونزيــة مــع أحمــر الخدود جيدا. 

ماكياجحوار
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لماذا تؤكدين أن الكونتورينغ هو 
األنسب في العيد؟

الغــرض مــن الماكيــاج هــو إخفاء 
عيــوب الوجــه وإظهــار جمالــه ، وهو 
مــا يوفــره الكونتورينــغ أو فــن نحــت 

الوجــه ســواء في األيــام العادية 
أو خــالل األعيــاد ، وببســاطة فهــو 

يعتمــد علــى  مــزج األلــوان معا 
فالداكنــة منهــا تخفــي العيــوب 
والفاتحــة تســلط الضــوء على 

مواطــن الجمــال وتالفــي الســلبيات 
الموجــودة بالوجــه كزيــادة عرض 
الوجنتيــن أو العيــون الضيقــة أو 
زيــادة عــرض الجبهــة، ومن أشــهر 

الفنانــات الالتــي ســاهمن في شــهرة 
هــذا الماكيــاج النجمــة العالميــة 

كيم كردشــيان، وهو يســاهم في 
الحصــول علــى إطاللــة طبيعيــة 

ثالثيــة األبعــاد ولكــن يجــب تطبيقــه 
بواســطة خبيــرة تجميــل محترفــة 
حتــى ال يبــدو متكلفــا مصطنعــا. 

كيف يمكن إظهار مواطن جمال 
الوجه بهذا الماكياج ؟

يمكــن اســتخدام الهاياليتــر تحت 
الحاجبيــن أو عظــام الوجنــات إلطاللــة 
جذابــة ولكــن قبــل اســتخدام الماكياج 
يجــب وضــع كريــم أســاس يماثل لون 

البشــرة تقريبا ويفضل اســتخدام 
مســتحضرات البودرة بدال من الســائلة 

خاصــة بالنســبة للمبتدئــات في 
تطبيــق الماكياج. 

ما أنسب ألوان أحمر الخدود والشفاه 
في إطاللة العيد؟

كما نردد دائما الطبيعي يربح وبالنسبة 
ألحمر الخدود فاأللوان الخوخي 

والمشمشي والزهري هي األفضل 
والنيود والزهري هو األقرب للطبيعي 

بالنسبة ألحمر الشفاه.

حرصك على الماكياج الطبيعي هل 
يخرج ماكياج الجليتر من سباق التجميل؟

ال مانــع مــن اســتخدامه بصفة 
اســتثنائية وخاصــة الذهبــي والفضي 

واختيــار األنــواع الجيــدة منه عند 
حضــور أي مناســبة كحفــالت الزفاف 
مثــال لزيــادة لمعــان وبريــق العينين.

ما نصائحك للعروس؟
أن تبــدو جميلــة وال تظهــر كأنهــا فــي 

حفلــه تنكريــة، ويجــب أال تســتخدم 
ماكياجــا يخفــي مالمحها األساســية 

عن طريق اســتخدام لون البشــرة 
الدراق، واســتعمال كريم أســاس ســائل 

يخفــي العيــوب، وأن تختــار طبيعة 
ماكياجهــا حســب لــون فســتان زفافها 

مثــال فــإذا كان المعــا تختــار الماكياج 
الهــادئ والعكــس صحيــح، وعليهــا أن 

تبتعــد عــن الترتــر الــذي يوحي بجو 
المهرجانــات، و أن تعتمــد الماكيــاج 

النيــود الــذي يظــل ملك المناســبات، 
ومــن ثــم يجــب االبتعــاد عن الطلة 

البرتقاليــة والماكيــاج الصارخ.

الكونتورينغ
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  ترجمة حنان الغزواني 

اعتني بجمال بشرتك بلمسة طبيعية مستوحاة من خالصة الزهور.
فلقد إزداد الطلب على منتجات التجميل الطبيعية كونها آمنة على 

البشرة مما يجعلها منافسا قويا لعدد من الماركات العالية التقنية، وبديال 
للمنتجات االصطناعية.

 للحصول على ببشرة مشرقة، ومحاربة التجاعيد، وراحة البال، استعيني 
بقوة الطبيعة وإعتمادها في  روتينك الجمالي.. 

الطبيعة من  جمالك 

جمالك
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األوركيد
الترطيب وحماية البشرة من التلوث 

األوركيد نبات شديد الصالبة، يتميز بقدرته 
على البقاء على قيد الحياة لفترات 

طويلة. أطلق عليه الفيلسوف الصيني 
كونفوشيوس لقب »زهرة عطر الملوك«.

اخترنا لك
Clarins Blue Orchid Face

مستحضر لترطيب البشرة الجافة. مكون 
من 100% من مستخلصات النباتات. 
يحتوي على مستخلصات خشب الورد 
والبتشول وزهرة السحلب الزرقاء التي 

تنشط وتجدد وترمم البشرة الجافة.  
ضعي مساء كمية صغيرة على الوجه 
والرقبة بعد تنظيفهما مع تجنب محيط 

العينين. 

الخزامى 
االسترخاء ويوازن مستويات الزيت

زيــت الالفنــدر أو الخزامي مــن أكثر الزيوت 
العطريــة شــائعة االســتخدام. فقد 

عــرف بآثاره الرائعة الســترخاء الجســم، 
وقدراتــه الفّعالــة في العناية بالبشــرة. 

كمــا أنــه  مضــاد للبكتيريا، لذلــك يمكن 
اســتخدامه لتطهيــر الجــروح، وعالج 

الكدمــات وتهيجــات البشــرة. فضاًل عن 
رائحتــه المهدئــة ممــا يجعلهــا مثالية 

للراحة واالســترخاء.

 إذا كنــت تعانيــن من تآكل البشــرة 
الدهنيــة، فقــد تســاعدك الخزامى على 

تــوازن إنتــاج الزهم أو المــادة الذهنية 
.mubeS

اخترنا لك
 Elmis Balancing Lavender Toner

تونر منعش للبشرة من الالفندر يخفف 
المسام  ويمنح البشرة  الحيوية والنضارة. 

يعمل على شد المسام وتنظيفها ويشدها 
لتبدو أكثر شبابًا وصحة.

اليـاسمـيـن
ينعم البشرة

يساعد الياسمين في تالشي عالمات 
تمدد الجلد وندبات حب الشباب،  

بفضل خصائص الترطيب والتليين 
التي يوفرها

اخترنا لك
Pixi Jasmine Oil Blend
يساعد البشرة على التعافي من 

الجفاف، وعالج التلف وتهدئة وموازنة 
البشرة.

جمالك
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الورد 
الجلد  يهدئ 

زيت الورد غني بالفيتامينات، المواد 
المعدنية ومضادات األكسدة، بعتبر 

خيارا ممتاز لعالج حب الشباب والجلد 
الملتهب المفرط الحساسية.

اخترنا لك
 Super Facialist Rose

 Hydrate Brighten & Refine
Facial Scrub

مقشر البشرة للوجه يزيل الخاليا الميتة 
ويقشر البشرة بلطف ويمنحها النعومة 

والترطيب والمظهر الصحي.
هل تعلم أن زيت الورد البري يحتوي 

على فيتامين سي 9 مرات  مقارنة 
بالنسبة  الموجودة في البرتقال؟ 

زهرة السوسن
الرفيعة  الخطوط  تستهدف 

منذ فترة طويلة تستخدم في العطور، 
فضال عن  استخدامه طبيًا لمعالجة 

السعال والربو حيث تخلط مع العرقسوس 
أو اليانسون بعد غليها.

اخترنا لك
Weleda Iris Hydrating Day cream

كريم مرطب وملطف للبشرة، للوقاية 
وعالج احمرار الجلد وتهيج البشرة 

العادية إلى المختلطة الحساسة، غني 
بالمكونات الطبيعية.

البابونج
يعالج تهيج واحمرار البشــرة

انســي شــاي البابونج! هذا المكون الرائع 
هــو خبــر رائع فــي عالم التجميل للبشــرة 

الحساســة مــع فوائده كمضــاد لاللتهابات 
ومضــاد للبكتيريــا ومطهر، ممــا يجعله 

منشــًطا حقيقًيــا ألي شــخص يعاني من 
احمرار وتهيج البشــرة. 

اخترنا لك
B.Calm Camomile facial Spritz 

رذاذ الوجــه غنــي بمــاء البابونج الذي يهدئ 
البشــرة ويوحــد لونها من خــالل ترطيبها 

وتمنحهــا رونقــا طبيعيا. 
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Karl Lagerfeld لوريال باريس ودار
تعلنان عن تعاون حصري

 Karl Lagerfeld يسر لوريال باريس وشركة
اإلعالن عن تعاونهما الحصري لتقديم 

مجموعة من مستحضرات التجميل. 
ستعمل هذه المجموعة، التي بدأ المصمم 

ابتكارها، على نشر أسلوب الروك-األنيق 
المميّز لـ Karl Lagerfeld، الذي تعززه لمسة 
من األناقة الباريسية، الكالسيكية والمريحة 

على حد سواء. وسيجري اإلطالق العالمي 
بعد أسبوع من أسبوع الموضة في باريس 

في 27 سبتمبر.

Les Eaux De Chanel
دعوة جديدة للسفر

مستوحاة من وجهات عزيزة على غابريال شانيل ومبتكرة بواسطة 
أوليفييه بولج بالتعاون مع مختبر شانيل البتكار العطور وتطويرها، ترحب 

مجموعة Les Eaux De Chanel بانضمام وجهة جديدة إليها وهي: 
 .Paris-Riviera

تبرز نفحاته المنعشة من بشر البرتقال والبيتي جرين. ثم، يتجلى تناغم 
الياسمين والنيرولي الغني. وبمرور الوقت، تمتزج النعومة التي ال تقاوم 

مع الدرجات الزهرية وذلك بانسجام بلسم البنزوين وخشب الصندل. 

Terracotta
Guerlain من 

اكشفي عن إشراقِك الصحّي  
قامت  Guerlain بتطوير جيلها الجديد من المستحضرات 

األساسيّة التي تقوم على هذا المستحضر األيقوني. 
تأتي هذه المستحضرات الضرورية األربعة لبشرة مشرقة 

ومتألّقة ضمن حجم مميّز فائق الحداثة ومناسب 
للتنّقالت. يسهل استعمالها بلمح البصر في أّي وقت 

ومكان لتألّق مشرق ومشبّع بالشمس على َمدار السنة.

مستحضرات
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Armani Beauty
 الراعي الرئيسي لمهرجان البندقية 

السينمائي الدولي 76

يسرّ Armani beauty أن تُعلن عن 
شراكتها المتجددة مع مهرجان البندقيّة 

السينمائي الدولي. وبمناسبة الدورة 
 Armani السادسة والسبعين، ستكون
beauty للمرة األولى الراعي الرئيسي 

للمهرجان.   
وفي هذا اإلطار، ستقّدم العالمة خدمات 

المكياج الرسمية لضيوف المهرجان، 
بمن فيهم المشاهير الذين سيطلون 

على السجادة الحمراء. كما سيحظى 
أعضاء الوفود بفرصة اكتشاف عالم 

    .Armani beauty

دوا ليبا
YSL BEAUTÉ  سفيرة جديدة لعطور

هي صاحبة الصوت الجريء الجديد في عالم 
موسيقى البوب. ومنذ إطالق ألبومها األول الذي 

يحمل اسمها في عام 2017، حّطمت دوا ليبا، 
المولودة في لندن، األرقام القياسية وأصبحت أكثر 
فنانة استماًعا على مستوى العالم ، كما انها تعتبر 

أيقونة من أيقونات الموضة، فقد عملت مع أبرز 
المصّورين في عالم األزياء.  

ويسرّ دوا أن تبدأ تعاونها مع YSL بالعمل على حملة 
ُمبهجة ومحّفزة خاصة بالعطر النسائي الجديد اعتباًرا 

من سبتمبر 2019. 
وفي هذا الصدد، قالت دوا ليبا: »أشعر بأّن الحملة 
تعبّر كثيًرا عني لما تنطوي عليه من شجاعة. فأنا 

أؤمن بأهمية التمتّع بالثقة والقوة والتأثير، وعدم 
التنازل عن شخصيّتك وما تقومين به وما تؤمنين به، 

واالعتزاز دوًما باألمور التي تقومين بها، وأعتقد بأّن 
هذا يتالءم تماًما مع الفلسفة عينها الكامنة وراء 

عطر Yves Saint Laurent الجديد«. 
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إلخفاء الشعر الرمادي 
ظهور الشعر الرمادي أو األبيض مشكلة تؤرق الكثيرات، 

ولتجاوز ذلك ننصحك بتجربة مخفي جذور الشعر، يكفي 
رشه على طول فروة الرأس واالنطالق. هذا السر سيبقى 

بيننا فهو يخفي بشكل فوري الجذور والشيب. ومن 
الحيل الجمالية جربي ظالل العيون المات نفس لون 

شعرك ادمجي اللون جيدا على فروة الرأس بأصبعك ثم 
ثبتيه بالقليل من الرذاذ المثبت. 

اخترنا لك: Color Wow Root Cover Up مستحضر 
العام األكثر ابتكاراً في عالم الجمال وفئة أفضل 

مستحضر إلخفاء الجذور.

المتطاير  الشعر  من  للتخلص 
البلسم  الذي ال يشطف بالماء   من أهم الحلول 
لمحاربة مشكلة الشعيرات المكهربة التي تظل 

متطايرة في الهواء، ألنه يقلل من تشكل الشحنات 
الكهربائية بين الشعر. استخدميه مع شامبو مكمل من 

المجموعة نفسها.

  إليك أبسط الطرق غير المكلفة للحصول على شعر كثيف وجذاب.. تميزي بأكثر التسريحات 
وشعر صحي في الوقت نفسه. سواء كان شعرك خفيفًا أو ثقياًل.

للشعر خدع 
10 لم تسمعي بها من قبل

1
2

شعر

3
لتجعيد الشعر

الغسيل بشكل يومي هو عدو 
للشعر المجعد، فبداًل من غسل 

الشعر بالشامبو كل يوم، قومي 
بشطفه تحت الماء الدافئ. 

ومن أكثر الحيل الجمالية انتشارا 
في اآلونة األخيرة استخدام عبوة 
مياه بالستيكية مقصوصة في 

الوسط بهدف تشكيل تموجات 
شعر مثالية.

قومي بقّص الجزء العلوي من 
القنينة بواسطة سكين قبل أن 
تقومي بإجراء شق في منتصف 

العبوة الكبيرة بما يكفي الحتواء 
فوهة مجفف الشعر، ثم يتم إدخال 

الخصلة داخل الزجاجة وتشغيل 
المجفف لثوان للحصول على 

شعر  مجعد  وبنفس كفاءة 
التصفيف المحترف.
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الشعر  المجعد
الشعر المجعد هو   األكثر عرضة 

للجفاف ؛ ألن التجعدات تمنع 
فروة الرأس من االستفادة من 

الزيوت الطبيعية أو من الترطيب 
الكامل. إذا كان لديك شعر 

كثيف، استخدمي غسول الجسم 
أو بلسم على األطراف.

لشعر مموج 
ابدئي   عمل التموجات 
من مؤخرة الرأس. خذي 

جزءا أفقيا كبيرا من منبت 
الشعر وحتى أعلى أذنك ثم 

قسميه إلى أقسام صغيرة.
ضعي المكواة المسطحة 

بأعلى القسم الصغير )بالقرب من 
فروة الرأس( ولفي المكواة في الحال 
إلى 180 درجة، لفي المكواة بكامل 

طول خصلة الشعر واسحبيه  اتجاه 
أطراف الشعر بدون الضغط بشدة 

على المكواة. كلما أبطأت السرعة 
التي تسحبين بها المكواة المسطحة 

فوق خصالت الشعر كلما ضاقت 
تموجات الكيرلي.

تمشيط الشعر بمشط 
واسع األسنان بدًءا من 

األطراف وحتى فروة 
الرأس   يساعد في 

فك الشعر المتشابك 
بأسرع وأفضل الطرق 

قبل تصفيفه. 

للشعر خدع 
 لم تسمعي بها من قبل

4
5

10 6

8

9

لشعر صحي خالل الصيف 
استخدام  الزيت على الشعر 
المبلل قبل استخدام أدوات 

التصفيف الساخنة مضر للغاية، 
فهو يحرق الشعر أكثر، يجب 

وضع الزيت بعد تسريح الشعر 
دون حرارة للحفاظ على مظهره، وذلك 

بأخذ كمية قليلة منه بين راحة اليدين حتى 
تدفأ ويسهل وضعها على طول الشعر 

بالتساوي، ويجب الحرص على وصول 
الزيت ألطراف الشعر. 

لشعر كثيف 
اجعلي فرق الشعر 
على شكل متعرج 
وابتعدي تمامًا عن 

الخطوط المستقيمة 
على الشعر، إذ أن 

الخط المتعرج يبين 
مساحة أقل من فروة 

الرأس مما يوحي 
بالكثافة.

الحساس  للشعر 
ابتعدي عن التسريحات 

التي تضعف الشعر، 
الجزء السفلي يكون  

أكثر عرضة  للتلف، لذلك 
اعتني به بالخلطات 

الطبيعية، وابتعدي عن 
صباغة الشعر قدر اإلمكان، 

وفكري في النوم على 
غطاء وسادة حريري 

لتجنب االحتكاك الزائد.

الدهني  للشعر 
إذا كنت تعانين من 

فروة رأس دهنية 
وتستخدمين الشامبو 
الجاف إال أنك تشعرين 

أنه يترك الشعر 
متسًخا، حاولي 

تطبيقه وتركه  طيلة 
الليل واغسلي شعرك 

صباح اليوم التالي، 
ليمتص كل الزيت 

والحصول على شعر 
ناعم وصحي.

7
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دراسة

   ترجمة: حنان الغزواني
هــل نحــن جاهزون  للطب الرقمي الذي يعزز القدرة على االنتباه؟ نعم من المرتقب أن تغزو األســواق ألعاب الفيديو 

.)ADHD(واألدوات المتوافقــة مع تقنية الواقع االفتراضي لتشــخيص وعالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
تجرى سلســلة من األبحاث لتطوير جهازين يشــبهان اللعبة بهدف الحصول على موافقة من  إدارة األغذية والعقاقير 

)FDA( العتمادهما في تشــخيص وعالج اضطراب “نقص االنتباه وفرط الحركة” األكثر شــيوًعا بين األطفال في 
مرحلة ما قبل المدرســة، وغالبا ما يســتمر حتى فترة البلوغ ، من أعراض هذه المشــكلة  صعوبة االنتباه، وفرط 

المتهور. والسلوك  النشاط، 

مستقبل التركيز
الواقع االفتراضي لتشخيص وعالج اضطراب نقص االنتباه

 يمكن أن يشكل  التشخيص 
المبكر فارًقا كبيًرا في عالج المرض، 

ولذلك تم عرض تقنية الواقع 
 Virtual االفتراضي المعروفة باسم

Classroom الفصول اإلفتراضية 
على اإلدارة األمريكية لألغذية والعقاقير  

)FDA( من قبل شركة التكنولوجيا 
Cognitive Leap  أواخر 2018. 

في حال تمت الموافقة، ستكون أول 
من يطرح برنامجا افتراضيا بالكامل 

لمساعدة األطباء في تشخيص 
اضطرابات فرط الحركة ونقص االنتباه. 

أول لعبة تصرف بوصفة طبية
 Akili Interactiv طرحت شركة

االمريكية مؤخرا  AKL-T01 ، وهي لعبة  
فيديو مصممة  لتحفيز أنظمة عصبية 
إدراكية معينة في المخ ، وستكون أول 
لعبة فيديو تباع بوصفة طبية ، مثلها 

مثل أي تدخل دوائي تقليدي.
  Akili Interactive( كلتا الشركتين
وCognitive Leap( تؤكدان على أن 

نظريتها ستغير مستقبل التشخيص 
والكشف عن اضطرابات فرط الحركة 

ونقص االنتباه  وكيفية إدارته،  بعد 

سنوات في جمع البيانات لتعزيز 
نظريتهما. لكن موافقة إدارة األغذية 

والعقاقير قد تكون مجرد واحدة من 
بين العديد من التحديات التي يجب 

التغلب عليها الحقا.

التشخيص الرقمي
تجربة الواقع االفتراضي وسيلة 

تنقلنا بسالسة  إلى عوالم خيالية. 
تتيح الدراسة التي قامت بها شركة 

Cognitive Leap إمكانية إنشاء بيئة 
تفاعلية وافتراضية ، بعد وضع سماعة 
الرأس ، يجد الطفل نفسه في مكان 
مألوف و يعرفه جيًدا: الجلوس على 
مكتب في أحد الفصول الدراسية ، 

صوت  السيارات الصادر من  الخارج. 
الطائرات الورقية ترفرف في األفق؛  أحد 

الزمالء يتكلم بصوت عال ..
يقــدم الفصــل الدراســي االفتراضــي  أكثر 

مــن صــورة ثالثيــة األبعــاد للعمل على 
قيــاس االنتبــاه والتثبيــط مــن خالل تقييم 

علــم النفــس العصبــي يســمى اختبار 
األداء المســتمر )CPT( ، حيث أوضح 
عالــم األعصــاب كريســتال جــوه ، كبير 
المســؤولين العلمييــن فــي اإلدراك: 

يتــم توجيــه األطفــال للضغــط على زر 

عندمــا تظهــر أحــرف معينة على الســبورة 
االفتراضيــة ؛ تقييــم أدائهــم يتم حســب 

االختيــارات الصحيحــة التــي يختارونها 
وســرعة رد فعلهــم. خــالل هــذه المهمة 

التــي تســتغرق 13 دقيقــة ، تقــوم 
ســماعات الرأس بتســجيل عدد المرات 

التــي تتجــه فيهــا نحــو االنحرافات الرقمية 
وأجهــزة استشــعار إضافيــة تركز على 

حركة جســم الطفل. 
تــم تصميــم اللعبــة التــي تحاكي الواقع 
االفتراضــي ضمــن بيئــة تفاعليــة  لقياس 

العديــد مــن األعــراض المرتبطة باضطراب 
فــرط الحركــة ونقــص االنتبــاه في وقت 

واحــد ، ويراهــن مبتكروهــا علــى  أنها 
أكثــر واقعيــة ودقــة  مقارنة باختبار األداء 
المســتمر CPT. »يقــول جــوه« يظن 

الطفــل أنــه في الفصل، يســتخدم 
جســده، حواســه كما لو أنه فعال في 

القســم ومــن خــالل التالعب المقصود 
باالنحرافــات ، نســتطيع أن نحــدد النقــاط 
التــي يجــب أن يُصــدر عندهــا الطفل ردة 

فعل. 
بعــد إتمــام العمليــة ، يوضــح التقريــر كيف 

يختلــف ضبــط النفــس والتركيز وفرط 
النشــاط والعيــوب األخــرى لدى الطفل 

مقارنــة بنظيــره مــن األطفــال الطبيعيين.
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لماذا الواقع االفتراضي VR؟
يقول جاك تشن ، الرئيس التنفيذي لشركة 

Cognitive Leap ، إن الفصل الدراسي 
االفتراضي  يهدف إلى تحقيق الموضوعية 

في عملية التشخيص الذاتية. 
وأضاف: »إن تشخيص اضطراب فرط 

الحركة ونقص االنتباه أو مشاكل االنتباه 
يتطلب قدراً هائاًل من التدريب وبموضوعية 

عالية ، نظًرا ألن األعراض يمكن أن تكون 
متقطعة ومن الصعب تحديدها كلها ، 

لذلك يعتمد أفضل الممارسين حاليا على 
مقاييس تصنيف موحدة تُمأل من قبل 

اآلباء والمدرسين لتقييم عدم انتباه واندفاع  
األطفال في مختلف المجاالت. وتتطلب 
المقاييس استثمارًا كبيًرا للوقت ، وألنها 
تستند إلى الذاكرة والتفسيرات الذاتية، 

فهي تحتمل  الخطأ«. 
غالًبا ما يلجأ الطبيب النفسي إلى 

تشخيص حالة الطفل، بصورة فورية، 
على أنه ُمصاب باضطراب نقص االنتباه 
وَفرْط الحركة، ويصف له دواء الريتالين. 

وفي الواقع، فإن 90 ٪ من األطفال الذين 
تَُصنَّف حالتهم على أنهم مصابون 

بنقص االنتباه وَفرْط الحركة، ال يعانون من 
م  استقالب غير طبيعي للدوبامين الُمَنظِّ

لعملية التركيز«، مضيًفا: »طالما كان 
الدواء متاًحا لألطباء، فإنهم سيعملون 

على أن يكون التشخيص متوافًقا مع هذا 
الدواء«، على حد تعبيره.

فريق البحث الحظ تقلًصا في حجم المادة 
الرمادية لدى األطفال الذين يعانون من 

هذا االضطراب بالمقارنة بأقرانهم ممن ال 
يعانون من هذا المرض«، كما أن أعراض 

هذا االضطراب تزداد حدًة مع اختالف 
حجم المخ، وهو ما تبين من خالل الفص 

الجبهي الصدغي، بما في ذلك المناطق 
المرتبطة بالنشاط، واالنتباه والتحكم 
في الحركة في الدماغ.وهذا يعني أن 

الفص األمامي للمخ يعمل مثل آلة ضبط 
وتثبيط بعض وظائف المخ من أجل 

تقليل الحركة وزيادة التركيز. وقد ال تعمل 
هذه اآللة بكفاءة عالية لدى األطفال 

المصابين باضطراب نقص االنتباه وَفرْط 
الحركة«.

بعد شراكة Cognitive Leap مع 
Rizzo لتسويق فكرة الفصول الدراسية 
االفتراضية والحصول على موافقة إدارة 
الغذاء والدواء األمريكية )FDA( ، بدأت 
سلسلة من التجارب الختبار فعالية األداة 
مقارنة بطرق التشخيص التقليدية وبناء 

بنك للبيانات المعيارية. وبعد تجربة سريرية 

خضع لها 348 طفاًل ومراهقًا مصابون 
باضطراب نقص االنتباه مع فرط الحركة، حقق 
منتج شركة أكيلي  تحسنًا ذا دالالت إحصائية. 

ومن المنتظر أن تتقدم شركة أكيلي 
األمريكية التي تطور العالج للحصول على 

موافقة اإلدارة األمريكية لألغذية والعقاقير ، ما 
يمهد الطريق أمام أول منتج عالجي “رقمي 
وفًقا لـجوه ، فإن قدرة الفصل الدراسي 

االفتراضي على تحديد مستويات ضعف 
االنتباه وفرط النشاط يتم بسرعة أكبر ودقة 

عالية مقارنة بإجراءات التقييم التقليدية 
التي تستغرق ساعات أو أيام.

التحديات 
تأثيرات الواقع االفتراضي لتشخيص 

وعالج اضطراب نقص االنتباه لم تترجم 
بعد على أرض الواقع، وقد يكون من 

السابق ألوانه الترويج لـها  كوسيلة 
عالج. اإلدراك  المعرفي  قفزة ومعركة 
شاقة في مواجهة أطباء النفس. ترى 

هل حان الوقت ألن يواكب علم النفس 
تطورات القرن الحادي والعشرين، من 
أجل المصلحة العامة«. »من المؤكد 

أن هناك المزيد من األبحاث التي يتعين 
القيام بها«.

الطب الرقمي قيد التطوير  العتماده  في تشخيص 
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه

دراسة
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  إعداد/ أمل كمال
يعد نطق الطفل بالكلمات المختلفة من أهم مراحل تطور نموه، وتأخره في النطق يصبح مشكلة تؤرق األبوين، وكلما زادت 

مدة التأخر زاد القلق.

صحة

تأخر النطق عند األطفال 

األسباب وطرق العالج

متى يعتبر الطفل متأخراً في الكالم؟ 
يعــد الطفــل متأخــراً فــي الــكالم إذا وصل 

لســن 12 شــهراً وال يســتطيع إصدار أي 
صــوت ينــم عــن الــكالم بعــد، كما يعد 
متأخــراً فــي النطــق إذا وصل لســن 18 
شــهرا ولــم ينطــق »مامــا أو بابــا« أو أي 

اســم آخر بعد، أو إذا وصل لســن 3 
أعــوام وال يســتطيع التعبيــر عــن نفســه 

بشــكل واضح. 

األسباب
- فقدان الســمع )ســواء كان خلقيًا أو 

نتيجــة التهابــات متكــررة باألذن(. 
- الشــفة األرنبية والحنك المشــقوق. 

- إصابة الطفل ببعض صعوبات التعلم.
- اختــالف اللغــة، وذلــك عندمــا يكــون أحد 

األبويــن مــن جنســية مختلفــة، أي عدم 
وجــود لغــة مشــتركة بين األبوين.

-  اإلصابــة ببعــض األمــراض العضويــة أو 
النفســية، حيــث إن هنــاك أمراضــا يمكن 

أن تؤثــر علــى مراحــل نمــو وتطــور الطفل، 

مثــل مــرض التهــاب الســحايا، ضمور 
العضــالت، وكذلــك مــرض التوحد.

- عــدم تحــدث الوالديــن مــع الطفل، 
فمــن الطبيعــي أن يتأخــر نطــق الطفــل 

إذا كانــت األجــواء مــن حولــه صامتة، وال 
. أحــد يتحــدث معــه كثيراً

العالج
- إجــراء حــوار بيــن الطفــل وأبويــه، مهما 
كان الحــوار صغيــراً أو بدائيــًا، حتــى وإن 

كان علــى شــكل مناغــاة، أو إصــدار 
أصــوات وتقليدها.

- محاولــة شــغل الطفــل ببعض 
األنشــطة االجتماعيــة مــع أقرانــه ممن 

هــم فــي ســنه أو أكبــر منه. 
- تشــجيع الطفــل علــى تكــرار بعض 

الكلمــات مــن أجــل زيــادة الحصيلة 
اللغويــة لديه.

- إذا بلــغ ثــالث ســنوات ومــازال غيــر قادر 
علــى النطــق بكلمــات لهــا معنى، 

فيجــب استشــارة أخصائــي نطق.

- ال بــد مــن فحــص الطفــل جيــدا عند 
طبيــب ســمعيات للتأكــد مــن عدم 

وجود أي مشــاكل في الســمع.

نصائح لتطوير مهارات الكالم لدى طفلك
- منذ الشهر الثاني لطفلك عليِك أن 

تتحدثِي معه بشكل دائم عن كل 
األشياء التي تقومين بها على مدار اليوم، 

حتى يعرف أسماء األشياء من حوله.
- اســألي طفلِك الكثير من األســئلة، 

وأجيبي عن تســاؤالته واســتخدمي 
اإليمــاءات كثيــراً أثنــاء حديثك. 

- تجنبــي تــرك الطفــل فتــرات طويلة 
أمــام أفــالم الكارتــون، ألن مــا بها من 
جمــل طويلــة يصعــب علــى الطفل 

حفظهــا وترديدها.
- عــدم الســخرية مــن الطفــل أو من 

طريقــة نطقه.
- الغنــاء مــع الطفــل، هذا النشــاط ال 

يحقــق لــه المتعــة فقــط بل ســيعلمه 
أيضــًا االســتماع وتكــرار كلمــات األغنية.
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صحة

  سندس سالمة  

  نسبة األشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول  في زيادة بشكل ملحوظ . ولهذا السبب يجب على كل شخص اجراء اختبار  
دوري لمراقبة مستوى الكوليسترول في الدم، مع االلتزام بنمط حياة صحي  وبشكل عام فإن نسبة الكوليسترول عند النساء 

تكون أقل من الرجال ولكن في عمر 65/50 تزداد مستويات الكوليسترول عند الجنسين.
ال يُسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول عادًة أي عالمات أو أعراض، ومن هنا تأتي األهمية البالغة لتحليله، فارتفاع مستوياته في 

كثير من األحيان عامل خطورة مهمًا يدل على احتمالية اإلصابة بأمراض القلب. وفي هذا المقال سوف نكشف عن المزيد من 
الحقائق عن الكوليسترول. 

نحو نمط غذائي صحي

حقائق يجب معرفتها عن الكوليسترول
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 الكوليسترول ووظائفه: 
 الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة 

في الدم وله  العديد من الوظائف 
المهمة، كما يعتبر اللبنة األساسية في 

تشكيل فيتامين د والهرمونات كما ينتج 
المادة الصفراء التي تساعد في  تكسير 

الدهون.  لكن عند وجود نسبة كبيرة 
من الكوليسترول في مجرى الدم يمكن 

أن يؤدي إلى زيادة احتمالية  اإلصابة 
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 
أما عن األسباب الرئيسية التى تسبب 

أرتفاع نسبة  الكوليسترول الضار فهي 
التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، 

وعدم ممارسة الرياضة. 

الكوليسترول النافع والضار 
هناك نوعان من الكوليسترول، البروتين 
الدهني مرتفع الكثافة أي الكوليسترول 

النافع، والبروتين الدهني منخفض 
الكثافة الذي ينقل الكوليسترول لألنسجة 
المحيطة وهو ضار.  وهو يتمسك بجدران 

األوعية الدموية مما يجعلها ضيقة 
وقاسية.  في حين يعمل الكوليسترول 

النافع على تخفيض خطر اإلصابة 
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 

مستويات الكوليسترول في الدم: 
يجب أن تكون نسبة  الكوليسترول الكلي 

أقل من 200 ملغ / )ديسيلتر(، يشكل 
الكوليسترول الضار  منها أقل من 130 ملغ 

/ دل. والكوليسترول النافع 35 ملغ / دل 
أو أعلى. ويمكن للطبيب أن يحدد نسبة 

أخرى حسب الملف  الطبي للشخص.

متى يجب أن تخضع للفحص؟ 
 هناك حاالت تستلزم اجراء الفحص، 

وخاصة عند سن األربعين، وفي حال ما إذا 
كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن، 

أو إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من 
ارتفاع في نسبة  الكوليسترول. والفحص 
يجرى بأخذ الطبيب عينة من الدم وتظهر 

النتيجة بعد مرور 24 ساعة، يفضل أن 
يكون الشخص على  صيام 10 /12 
ساعة قبل اجراء  االختبار حتى ال يؤثر 

الطعام على النتيجة.

لتعزيز مستويات الكوليسترول النافعة:
ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي 

السريع، السباحة, وركوب الدراجة، وهذه 
التمارين تساعد على رفع مستويات 

الكوليسترول النافع، ودفع الكوليسترول 

الضار للكبد حتى يتخلص منه. وتنصح 
المؤسسة البريطانية للقلب بممارسة 

الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا مع 
المراقبة المستمرة للوزن، ألن األشخاص 

ذوي الوزن الزائد معرضون لإلصابة بارتفاع 
الكوليسترول. والمحافظة على الوزن 
الصحي عامل هام لتجنب زيادة نسبة 
الدهون المشبعة التي يجب أال تتعدى 
20 جرامًا في النظام الغذائي فهناك 

بعض األطعمة التي يفضل اإلبتعاد عنها 
مثل: منتجات اللحوم الدهنية السجق، 

والنقانق، الزبدة، واالجبان المصنعة، 
والحلويات والشوكوالتة. 

اإلقالع عن التدخين:
التدخين يقلل من نسبة الكوليسترول 

النافع، هناك مركبات في السجائر تسمى 
أكرولين تمنع نقل الرواسب الدهنية 

إلى الكبد، مما ينتج عنها ارتفاع مستوى 
الكوليسترول في الدم. كما أن التدخين 
يرفع ضغط الدم، وبالتالي حدوث تجلط 

في الدم. 

النظام الغذائي الصحي: 
 اتباع نظام غذائي متوازن يساعد على 
خفض نسبة الكوليسترول، احرص على 

تناول الدهون الصحية الموجودة في 
المكسرات وزيت الزيتون وفي الوقت 
ذاته خفف من تناول الطعام المصنع 

والمقلي المحتوي على الدهون 
المهدرجة وغير الصحية . من األفضل 

تناول الحبوب الكاملة ,النشا واألسماك 
الزيتية مثل السلمون والتونا الغنية 

باألوميغا 3 التي تحمي القلب.
 لوجبة فطور صحية ابدأ اليوم بطبق 
الشوفان، الغني باأللياف التي تساعد 

على خفض مستوى الكوليسترول، أما 
عن وجبة الغداء يمكنك تناول البطاطا 
والفاصولياء المطبوخة. وللعشاء اختر 

نوعًا من األسماك الزيتية واألرز الغني 

بالنشا مع االفوكادو. وبين الوجبات 
يمكن تناول المكسرات والفواكه التي 

تحافظ على نسبة الكوليسترول في 
الدم. 

العالج باألدوية: 
 الطبيب هو الذي يحدد ما إذا كان 
الشخص بحاجة للعقاقير، لخفض 

مستويات الكوليسترول بعد تحليل مدى 
إمكانية التعرض لإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدم. وهذا يعتمد على العديد 
من العوامل منها : ضغط الدم، ونسبة 

السكري في الدم، وفيما إذا كان الشخص 
مدخنا أم ال، باإلضافة إلى مستويات 

الكوليسترول.  وهذه األدوية تتنوع بين 
التالي:

Staten : تقوم هذه األدوية بتثبيط 
االنزيم الذي يلعب دورا مهما في تصنيع 

الكوليسترول في الكبد. وهو يوصف 
لألشخاص الذين تكون نسبة اإلصابة 

بالنوبات القلبية لديهم عالية. 
Aspirin:  يعطى للمصابين بأمراض 
األوعية الدموية أو من لديهم احتمالية 

كبيرة لإلصابة بأمراض القلب، وهو يساعد 
على منع جلطات الدم. 

Izmitap  : يعمل على  تخفيف 
امتصاص الكوليسترول في األمعاء، 

وبالتالي ال يصل لمجرى الدم.
 Curvature(منحنيات حمض الصفراء
of bile acid(: تعمل عن طريق ربط 

األحماض الصفراوية داخل األمعاء ومنع 
امتصاصها وهذا يدفع الجسم إلى إنشاء 
المزيد من حمض الصفراء الذي يخفض 

مستويات الكوليسترول في الدم. 

حلول طبيعية: 
الخرشوف: يساعد على تخفيض نسبة 

الكوليسترول الضار بنسبة %20. 
خميرة األرز الحمراء: طريقة طبيعية 

وفعالة في تخفيض الكوليسترول الضار.

شريان سليم

تراكم الكوليسترول في الشريان
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تغذية

  إعداد/ أمل كمال
تصاحب المناسبات السعيدة واألعياد العديد من العادات الغذائية الخاطئة، والتي قد تتسبب في إصابة الجسم ببعض األمراض، 

خاصة تلك المرتبطة بالمعدة وارتفاع نسبة الكوليسترول، لذا تقدم لكم »جميلة« عددًا من النصائح الغذائية؛ لتضمن لكم قضاء 
عيد أضحى صحي وسعيد. 

عادات غذائية لعيد أضحى صحي وسعيد

● عــدم بــدء الوجبــات بتناول حلوى 
العيــد لمــا لذلك من أثــر مربك على 

المعدة.

● ضــرورة تنــاول كميــات معتدلة من 
اللحــوم موزعــة على عدة وجبات.

● تجنــب تنــاول األجزاء الداخليــة للذبيحة 
بكثــرة، مثــل الكبد والكلــى، ألنها تحتوي 

علــى نســبة عالية  من الكوليســترول.

● تنـــاول اللحوم مســلوقة وغيــر المحمرة 
بزيت أو ســمن؛ حتى ال تزيد من دســامتها.

● لمحبــي اللحــوم المشــوية، يجب 
االلتــزام بالطرق الصحية في شــواء 

اللحــوم، حيــث إن تعــرض اللحم إلى 
اللهــب لفتــرة طويلــة يزيد من فرص 

باألمراض. اإلصابة 

● ينصــح بتنــاول البقدونس مع 
الوجبــات كونــه يقلل من نســبة الدهون 

الضارة في الجســم.

● يفضــل تناول الشــاي األخضر أو 
النعنــاع أو الزنجبيــل بعــد الوجبات 

المتصــاص الدهون من الجســم.

● شـــرب  الكثيــــر مـــــن  المــــاء علـــى 
مــدار اليــوم، وذلك ألنـــه  يـمنــــح  

الـــشعور الــــدائم بالـشبـــع  ويســــاعد 
فــــــي الـتخلـــص مــــن الـــسعرات الـــحرارية 

الزائدة.

● إزالــة الدهون الموجــودة باللحم 
بقــدر اإلمــكان قبل الطهي.

● اإلكثــار مــن إضافة الخضراوات 
للوجبــات مثــل الســبانخ وورق العنب 

والباذنجــان والقــرع والجزر والخس 
والخيار.
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ديكور

  حوار / حنان الغزواني 

 شادوز  ديزاين من أهم الشركات الرائدة في مجال تصميم الديكور وتنفيذه 
والتصميم الداخلي في قطر. على مدار 10 سنوات من العطاء نجحت في تحقيق 
أحالم عمالئها وترجمتها إلى واقع ملموس من خالل إبداعات استثنائية تتجاوز حدود 

الخيال وترتقي بالتصميم الداخلي إلى آفاق جديدة بلمسة تجسد روح التراث القطري 
في قالب عصري.

وفي هذا الصدد أكد السيد جاسم الذياب رئيس مجلس اإلدارة على أهمية التصميم 
الداخلي في تأسيس أي مشروع قائال: »نؤمن بأن التصميم لم يعد مجرد لمسة 

جمالية، بل أصبح عنصراً مهمًا في تكوين هوية ونمط العديد من المشاريع باعتباره 
عنصرا أساسيا لتنمية وتأسيس وتسويق أكثر من مجال. كما نهدف أيضًا إلى بناء 
عالقات قوية وجيدة مع عمالئنا، من خالل تصاميمنا وأفكارنا المتميزة. وذلك بخلق 
مزيج متكامل من االبتكار واإلبداع، وهي مهمة صعبة قد نجحنا في إنجازها بشكل 

متكامل، حيث نعمل على كل مشروع على حدة من بداية التخطيط وحتى مراحله 
األخيرة بشكل احترافي وبجودة عالية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة. 

إبداعــات من الخيال واالبتكار في قالب عصري
شادوز ديزاين

السيد جاسم الذياب رئيس مجلس اإلدارة

70



للتعــرف على ســر  تميــز التصميم 
الداخلــي شــادوز  ديزاين  وعلى 

العوامــل التــي تعتمــد عليها فــي تنفيذ 
تصاميمهــا بأفكارهــا اإلبداعيــة المتميزة 

منــذ احترافهــا المجــال منذ عام 2009 
التقينــا المهنــدس أحمــد لطفي المدير 

العام للشــركة.

ما الذي يميز شــادوز  ديزاين عن 
باقي الشــركات المختصة في هذا 

المجال؟
االبتــكار ، الفنيــة وبراعــة التنفيــذ ، نحــن 
شــركة متكاملــة نقــدم حلــوال مبتكرة 

بجــودة عاليــة، يتــم تنفيذهــا علــى أيدي 
فريــق احترافــي وفــق أعلــى المعايير 

العالميــة مــن التصميــم والتخطيــط 
إلــى المعمــاري والتصميــم الداخلي، 

انطالقــا مــن فكــرة التصميــم إلى 
مرحلة التســليم. 

ما هي أساســيات الديكور الناجح؟
الموهبــة والخبــرة. الخبــرة والحس 
الفنــي أساســيات الديكــور الناجح، 

وعلــى المصمــم أن يتمتــع 
بالمصداقيــة والســرعة فــي التنفيذ 

واســتيعاب العميــل، وهــذه ال تأتــي إال 
مــع الوقت والممارســة.

ما هي طبيعة المشــاريع التي 
عليها؟ تركزون 

المشــاريع الســكنية من فلل 
وقصــور، المشــاريع التجاريــة مثل: 

البنوك،المطاعــم، المقاهــي 
والمكاتــب التجاريــة وغيرهــا.. نعمل 

علــى مختلــف أنواع المســاحات 
الداخليــة والخارجيــة مــن تصاميــم الغرف 
والحمامــات والمطابــخ والمجالــس إلى 

الشــركات التجاريــة والمطاعــم، حيث 
يعمــل فريقنــا علــى تحويل المســاحات 

إلــى صــور واقعيــة بأســعار معقولة.

إرضاء مختلف األذواق أمر صعب كيف 
تقومون بذلك؟

هنا يتوقف  األمر على المصمم وقدرته 
على توظيف خبرته وإسداء النصائح 
وإطالع العميل على كل ما يناسبه، 
بالفعل األمر يتطلب وقتا كبيرا، لكن 

يجب أن يتحلى مصمم الديكور بالصبر، 
أحيانًا نستغرق عدة أشهر في فترة 

اإلعداد والرسم قبل التنفيذ.

هل المساحة تحد من إبداع المصمم؟
المساحة لم تكن يوما مشكلة، وهنا 

تبرز قوة المصمم الناجح، فعليه أن 
يستغل المساحة المحددة له ويعمل 

على إعطاء صورة فسيحة للمكان، 
لذلك عليه التنسيق بين المساحات 
المتوفرة وبين التصميم المخطط 

القيام به، وهذا التوازن ال بد أن يتحقق، 
نحن في شادوز ديزاين  ال نعترف 

بالمستحيل ، التكلفة قد تُقيد إبداع 
المصمم  نوعا ما، إال أننا نسيطر عليها 

أحيانًا في حدود المعقول.

ما أحدث اتجاهات تصميم الديكور؟
تجربة المنازل الذكية تالقي إقبااًل كبيراً 

لما توفره من وسائل راحة وإنتاجية 
أيضًا.

المهندس أحمد لطفي
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هــل الذوق القطري يميل إلى 
الكالسيك أو المودرن؟

المــــودرن بشــكل كبير، مع أن 
األسلوب الكالسيكـــــي كــــان رائجــــًا 

أكــــثر، العميـــل القطري منفتــــح علـــى 
مـــــختلف الثقافــات ألســفاره المتعــددة. 

ال ننســى أن الكالســيك مكلف جدا. 
وبرأيــي علــى المصمــم الناجــح أن 

يكــون قــادرا علــى عمــل كل األنماط 
)كالســيك أو مــودرن وغيرهــا(، وخلــق جو 
مختلف حــــسب مــــا يــــراه مناســبا للفراغ 

وميزانيــــة العميــل.

يكثر اســتخدام ورق الحائط، فهل 
باستخدامه؟ تنصح 

ورق الجدران موضة لن تنتهي، وشخصيا أنا 
ال أركز على موضة  معينة أو صيحة سائدة  

بل على كيفية توظيف الخامة حسب الفراغ 
الموجود في الموقع واحتياجات العميل.

ديكور

جاسم الذياب: التصميم الداخلي عنصر أساسي في تكوين هوية ونمط العديد من المشاريع
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ما هـــي اآللية التـي تعتمـدونها 
التنفيذ؟ في 

التصميم الداخلي والخارجي كأي مشروع 
يحتاج إلى تخطيط مسبق لعملية 

التنفيذ وتحديد األولويات والتركيز على 
العناصر المهمة وإعداد جداول الكميات 

وحصر مراحل التنفيذ، البعض يقصد 
استشاريًا، لنجد أنفسنا كمصممي 

ديكور أمام مرحلة صعبة، حيث نقوم 
بتقديم حلول داخلية للمشاكل 

المعمارية قبل القيام بعملنا.
في المرحلة األولى نعمل على تحديد 
فكرة التصميم، ثم مرحلة توزيع األثاث 
وهي أهم مرحلة وذلك لمعرفة أماكن 

نقاط الكهرباء واإلضاءة، التي يجب 
أن ال تتعارض مع األثاث وتحديد أماكن 

الشبابيك وتعديل األبواب حسب مخطط 
التوزيع، كما يتحدد توزيع الحمامات 

من خالل هذه المرحلة، وبعدها مرحلة 
3D، حيث يتم تصميم الديكور بشكل 

نهائي بكامل التفاصيل للجدران 
واألسقف واإلضاءة واأللوان وتوزيع األثاث 

واألبواب والخامات وتقديم المشروع 
على شكل 3D للعميل، بهدف تحديد 

تكلفة المشروع. في هذه المرحلة نحدد 
مستوى التشطيب والخامات واألسقف، 
الخشب، الرخام من خالل تقديم خيارات 

مدروسة بميزانيات متنوعة ليختار من 

بينها العميل األنسب لذوقه وميزانيته.
بعد عرض 3D تأتي مرحلة تحديد األلوان 

في الموقع، وهنا يأتي دور المصمم 
في اإلقناع واستيعاب العميل، ولألسف 

األغلبية حوالي 70% يعتقدون أن 
التصميم هو مجرد لمسات جمالية 

وأعمال الجبس، وهذا اعتقاد خاطئ، 
التصميم أهم مرحلة في المشروع، بمثابة 
أرضية االنطالقة نحو النتيجة النهائية التي 

توفر الكثير من الجهد والمال والوقت.
قبل اختيار األلوان، في البداية ننصح 

بالنظر إلى عوامل عدة، أولها مساحة 
كل غرفة في البيت. إذ علينا األخذ في 
االعتبار مدى اتساعها وماذا تحوي من 

أحمد لطفي: الخبرة والحس الفني أساسيات مصمم  الديكور الناجح
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أثاث، لون األرضية ومدى دخول ضوء 
الشمس إليها في النهار واإلنارة الداخلية.
آخر مراحل العمل وهي المخططات 

التنفيذية بالمقاسات التي تبين كامل 
تفاصيل الديكور وحتى توصيف الخامات 

المستخدمة ودرجات األلوان األرضية، 
توزيع األثاث، درجات اإلضاءة، انعكاسات 

األلوان، المساحات..

كيف يساهم التصميم في تحديد هوية 
المشروع؟

لكل مشروع شروط وقواعد معينة، فعلى 
سبيل المثال عند تصميم البنوك ال بد 

من األخذ بعين االعتبار ضرورة تقديم 
طابع الثقة والفخامة الستقطاب العمالء، 

وتقديم الخدمات بشكل دقيق، والعديد 
من التفاصيل: مكان الخزنة، نظام 

األمن، خدمات العمالء، توزيع الكاميرات، 
موقع المدير، منطقة االنتظار المخصصة 

للعمالء.. كلها عوامل يرتكز عليها 
تصميم بنك حتى حركة العميل في 

ديكور
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البنك تكون مدروسة عكس تصميم 
المطاعم، فالناس تنظر إلى الطاوالت 

بينما عمل المصمم يركز على تصميم 
المطعم الذي يجب أن يتم وفق معايير 

وزارة الصحة والبلدية، كل مطعم يختلف 
عن غيره حسب قائمة طعام المطعم، 

حسب معدات المطعم، وأماكن التخزين، 
فطبيعة المشروع تحدد فكرة التصميم.

ما أبرز مشاريعكم؟ وما هي التحديات 
التي واجهتكم؟

The great American Begal, 

Sweet moments, Jazz cafe, 
Baker’s boy, Omsyat,

 Cumin and lemon,QIIB بنك
والعديد من المكاتب والفلل والقصور. 

نحن في تحدٍّ مع السوق و أنفسنا لالرتقاء 
بأنفسنا، لنكون واحدة من الشركات ذات 

المكانة العالية والعالمة الفارقة في عالم 
التصميم سواء كان داخليا أو إنشائيا، 

ونسعى دائما إليجاد الحلول الخالقة 
والعملية إذ نقوم بالتركيز على االحتراف 

واإلبداع في عملنا.

هل لديكم خطط توسعية؟
مؤخرا عملنا على تطوير سرعة اإلنتاج، 

حيث حرصنا على تزويد مصنع األخشاب 
بآالت جديدة ومبتكرة، لتجاوز مشكلة 

التأخير التي أصبحت تسود السوق للتحكم 
في سرعة اإلنتاج.
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   نتشرف في هومز آر أس بأن 
نكون أكثر من مجرد متجر، ولنكون 

وجهة كاملة تناسب نمط حياتك، 
وذلك من خالل ما نقدمه لك من 

تشكيالت واسعة من قطع األثاث 
والديكور واإلكسسوارات. تتميز 
منتجاتنا بتصميم جميل متميز 

ومتنوع يناسب جميع األذواق 
وعناوين الديكورات. كما نحرص 

في هومز آر أس على أن تكون قطع 
أثاثنا متناسبة مع جميع توجهات 

عالم األثاث والديكور.

ديكور
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وجهة كاملة تناسب نمط حياتك

77 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ August 2019



ديكور

متجر واحد 
فيه كل ما 

لمنزلك تحتاجه 
تلبي تشكيلتنا جميع المتطلبات 

العصرية واألذواق المختلفة. ونتشرف 
اليوم بدعوتك لزيارة معارض هومز آر 

أس في قطر لمشاهدة ما لدينا من 
تشكيالت متنوعة تحمل أعلى معايير 

الجودة وتتناغم مع نمط حياتك الراقي.
نقدم لك في هومز آر أس خيارات 

عديدة لغرف الجلوس والطعام والنوم 
بتصاميم عصرية وتقليدية وكالسيكية 

لتختار منها ما يناسب ذوقك وديكور 
منزلك.

ويسعدنا اإلعالن عن افتتاح فرعنا الثالث 
في قطر، والكائن في إزدان مول برعاية 

ممثلين من بلدية الوكرة السيد/
عبدالعزيز المنصوري مدير ادارة الشؤون 
الفنية والسيد/ محمد الشاوي اخصائي 

عالقات عامة واتصال وبحضور السيد/ 
هيرو امراني المدير العام لهومز آر أس 

)المكتب الرئيسي( والسيد/ راميش 
بولشنداني المدير العام لفرع قطر 

لنقدم المزيد من الخيارات القيمة 
والرائعة لكل ما يحتاجه منزلك من 

هومز آر اس.
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سيارات

  بدعوة من شــركة أوتو كالس للســيارات، الموزع المعتمد لـ »إم جي موتور« 
)MG Motor( في قطر، لتجربة إحدى أهم ســياراتها الحديثة في الســوق القطري 

مركبة MG RX5 الرياضية متعّددة االســتخدامات )SUV( المدَمجة الجديدة  
  MG RX5 المتوفرة  في صالة عرض الشــركة على طريق ســلوى. تجربة قيادة

كانت ممتعة جدا لتخرج بانطباع رئيســي يفيد بأنها حقًا ســيارة العائلة . 

بالتنسيق مع أوتو كالس للسيارات 
 MG RX5 تجربــة المركبة الرياضية المدمجة

أول مــا سيدهشــك قبــل تجربــة إم جــي 
RX5 الجديــدة، ولــدى رؤية الســيارة 

أول مــرة هــو تصميمهــا الملفــت، 
وباألخــص فــي الجهــة األمامية حيث 
األضــواء األماميــة المربّعــة العصرية 

مــن نــوع LED، والشــبك البارز 
علــى شــكل جنــاح وأضواء الضباب 

المبتَكــرة، حيــث يمنــح كل هــذا 
المركبــة تواجــداً حقيقيــًا علــى الطريق. 

وتجتمــع عجــات رياضيــة قياس 18 
بوصــة ذات خمســة أذرع ثنائيــة 

اللــون مــع خــط حــاد على الجانب 
يرتفــع مــن األمــام للخلــف مما يعزّز 

الشــكل الديناميكــي للمركبــة. وفي 
الجهــة الخلفيــة، تمتــد لوحــة كرومية 
نحــو الخــارج باتجــاه األضــواء الخلفية 

المزدوجــة ممــا يعزّز شــكل عرض 
المركبــة – األمــر الــذي يعكــس تصميم 

بعــض الطــرازات البريطانيــة الراقية 
دة. المحدَّ

 MG RX5 وتشــكل المركبــة الجديــدة
خيــاراً مفضــًا للعديــد مــن العماء 

فــي قطــر، خصوصــًا لفئة الشــباب 
الراغبيــن باقتنــاء مركبــة عمليــة تتميــز 
بتصميــم أنيــق وتكنولوجيــا متقدمــة 

وبســعر مناســب للغايــة. تتوفــر القّوة 
لهــذه المركبــة مــن خــال خيارين من 

المحــرّكات بالشــواحن التوربينيــة. 
ويتمّتــع محــرك 1.5T المتصــل بنظــام 

نقل حركة من ســبع ســرعات بينما 
يعمــل محــرّك 2.0T المتصــل بنظــام 

نقل حركة من ســت ســرعات مع 
خاصــة الدفــع الرباعي.
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السالمة: خصائص 
وال تتم المساومة أبداً على األداء 

العالي عندما يتعّلق األمر بالسامة، 
حيث توفر MG RX5 باقة عريضة من 
خصائص السامة الكامنة والنشطة. 

فنظام الكبح الفّعال يقّلل مسافة 
التوّقف بنحو مترين مقارنة مع أبرز 
المنافسين، بينما تسهم مجموعة 

من الخصائص األخرى في إتاحة 
التمّتع برحلة أكثر أمانًا.

تتمّتــع MG RX5 بتصميــم 
مســتقبلي ملفــت يمكــن التعرّف 

عليــه مباشــرة، وباألخــص فــي الجهة 
األماميــة حيــث األضــواء األمامية 

 ،LED المربّعــة العصريــة مــن نوع
والشــبك البارز على شــكل جناح 

وأضــواء الضبــاب المبتَكــرة، حيث 
يمنــح كل هذا 

المركبــة تواجداً 
حقيقيــًا على 

الطريــق. وتجتمع 
عجــات رياضية 

قيــاس 18 بوصة 
ذات خمســة أذرع 
ثنائيــة اللــون مع 

خــط حاد على 
الجانــب يرتفع 

مــن األمــام للخلف 
ممــا يعزّز الشــكل 

الديناميكــي للمركبــة. وفــي الجهة 
الخلفيــة، تمتــد لوحــة كروميــة نحو 

الخــارج باتجــاه األضــواء الخلفية 
المزدوجــة ممــا يعزّز شــكل عرض 

المركبــة – األمــر الــذي يعكس 
تصميــم بعــض الطــرازات البريطانية 

دة. الراقيــة المحدَّ
تعتبــر MG RX5 مــن الطــرازات 

الحديثــة التــي تنضــم إلــى مجموعة 
MG الممّيــزة مــن المركبــات 

المتطــّورة ويمّثــل التوّجــه اإليجابي 
الجديــد الــذي تتخــذه هذه العامة 

التجاريــة الشــهيرة. وتتمتــع هذه 
المركبــة المدَمجــة الجديــدة بكل 

الخصائــص لدفــع العامــة التجارية 
إلــى مرتبــة الخيــار األول فــي ذهن 
عمــاء الســيارات فــي دولة قطر.

)MG( إم جي
وتعتبر »إم جي« )MG( واحدًة من 
شركات صناعة السيارات البريطانية 

العريقة والتي تم تأسيسها سنة 
1924 وهي معروفة بطرازاتها التاريخية 
وبفوزها بالعديد من الجوائز وتحقيقها 

الكثير من اإلنجازات. وتحظى »إم جي« 
باستثمارات كبيرة من الشركة األم 

»سايك موتور« )SAIC Motor(، التي 
أدرجت في العام الماضي ضمن الئحة 

أول 500 شركة لدى مجّلة فورتشن 
 Fortune Global( غلوبال العريقة

500( للسنة الـ13 على التوالي، 
محتّلة المرتبة 41 بشكل عام والمرتبة 

7 بين كاّفة المصّنعين الدوليين 
للسيارات – وهو الترتيب األعلى على 
اإلطاق الذي تحظى به سايك موتور.

81 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ August 2019



يســر فندق ماندارين أورينتال، الدوحة اإلعالن عن افتتاح 
مطعم موزايك، أحد المطاعم الثالثة الرئيســة في 

الفندق. ويقــع مطعم موزايك في الطابق الثامن، حيث 
يوفــر أماكن جلوس في الداخل والخارج مع إطالالت 

بانورامية على ســاحة براحة مشيرب والكورنيش 
الغربي. والخليج 

يتميز المطعم بمطابخه التســعة المتخصصة 
والمفتوحة التــي تضفي جّوًا حيويًا يزيد إلى تجربة 

المطعم الفريــدة من نوعها. وتقدم نكهات وأطباًقا 
أصيلة مصممة للتذوق والمشــاركة، تأخذ الضيوف في 

رحلة إلى عالم المأكوالت مســتوحاة من »طريق الحرير« 
الشــهير. وتقدم هذه المطابخ التسعة المتخصصة 

عروض حية تشــمل مشواة الدجاج ومحطة السوشي 
والمشــواة العربية وفرن التندوري والمقالة األسيوية 

وشــوايات ياكيتوري والعصائر المنعشة والسموزي 
باإلضافة إلى محطتين مخصصتين للحـــلويات اللذيذة.

ماندارين أورينتال، الدوحة
يكشف النقاب عن مطعمه الجديد، موزايك

يسر فندق ريتز  كارلتون ، الدوحة اإلعالن عن افتتاحه أول 
“كرايو ساونا”  في قطر حيث يمكن لجميع سكان  الدوحة 

والمسافرين الباحثين عن الفخامة االستمتاع بتجربة فريدة 
من نوعها.

يعتمد هذا العالج المبتكر على طريقة الدكتور ياماغوتشي 
بهدف تقديم عالج يعمل على تهدئة الطبقة الخارجية 

للبشرة وتخفيف األلم.  يقدم هذا العالج بأسلوب الساونا 
في مقصورة كبيرة  مع جلسات تستمر من 90 ثانية إلى 

3 دقائق ، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها إلى ما معدله 
180 درجة مئوية تحت الصفر.

يستخدم العالج بالتبريد من أجل تحسين لون البشرة 
وملمسها، كما أنه يساعد في فقدان الوزن، حيث يعتقد أن 
الجلسة الواحدة تعمل على حرق ما بين 500 إلى 1500 

سعرة حرارية، وغالًبا ما يستخدم األفراد العالج بالتبريد بهدف 
العناية بالبشرة والتجميل مثل مكافحة عالمات التقدم 

بالسن.
يضيف سبا فندق ريتز  كارلتون ، الدوحة تقنية كرايو ساونا 
الفريدة من نوعها إلى قائمة عالجاته المميزة، إلى جانب 

مرافق السبا الفاخرة ومركز اللياقة البدنية الحديث لكل من 
يبحث عن الجسم المثالي والعافية.

فندق ريتز كارلتون، الدوحة 
يحتفي بافتتاح أول »كرايو ساونا« من نوعه في قطر

New In Town
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يدعو فندق »الوادي الدوحة - إم غاليري« عشاق المأكوالت 
في العاصمة القطرية لزيارة مطعم »سفرة«، واالستمتاع 

بوجبات الغداء والعشاء من خالل تشكيلة من أرقى 
وأشهى أطايب المطبخ العربي األصيل.

ويوفر »سفرة« لرواده تشكيلة غنية من النكهات المحلية 
التقليدية، والُمقدمة وفق أرقى مستويات الضيافة. 

قال دومينيك أريل، مدير عام فندق  الوادي الدوحة- إم غاليري : 
يتيح  مطعم »سفرة« لزواره االستمتاع بأشهى أطباق المطبخ 

الشامي وأرقى النكهات خالل وجبات الغداء أو العشاء«. 
يُعد »سفرة« واحدًا من بين 3 مطاعم عالمية الطراز ضمن 

فندق »الوادي الدوحة - إم غاليري«، والذي يحتضن إلى جانب 
المشروبات وردهة فاخرة وتراساً  لقضاء أروع التجارب.

فندق الوادي الدوحة- إم غاليري 
يدعو الذواقة لالستمتاع بأشهى النكهات واألطباق العربية

كشف فندق »دوِست 
الدوحة«، المالذ الفاخر 
من فئة الخمس نجوم 

في قلب منطقة الخليج 
الغربي، عن افتتاح 

»ديفارانا سبا«، المنتجع 
الصحي الفاخر التابع 

للفندق والذي يقدم 
طيفًا واسعًا من جلسات 

التدليك والعناية بالجمال، 
والمصممة لتقدم 

للضيوف تجربة فريدة تجدد 
طاقاتهم.

يقع  مركز السبا الجديد 
في  الطابق 29   ويحاكي 

بتصميمه بقية فروع »ديفارانا سبا« التابعة لـ »دوِست إنترناشيونال« 
والمنتشرة في كافة أنحاء العالم، والتي تجمع   بين األساليب 

التايالندية األصيلة للعناية بالجمال والصحة، والتقنيات الحديثة 
وباستخدام منتجات عالية الجودة والتوليفات المحضرة من 

األعشاب والمكونات الطبيعية الطازجة.
وتضم قائمة خدمات المركز  جلسات التدليك وعالجات العناية 

بالوجه والجسم؛ والعالجات المائية وخدمات العناية بالجمال 

وباقات العروض الحصرية 
بمركز السبا، والتي تتميز   
بكرم الضيافة التايالندية 

التي تشتهر به عالمة 
»دوِست«.

وتعّد جلسة تدليك 
»ديفارانا« الخاصة من 
أبرز خدمات المركز، إذ 
تجمع خمس تقنيات 

تدليك مختلفة، باإلضافة 
إلى »أرابيان بروميس«، 
جلسة التدليك الفاخرة 

مع الزيوت العطرية 
التي ينفرد بها فندق 

»دوِست الدوحة« والتي 
توظف الخواص العالجية والعطرية للبخور والورد لتخفيف الضغط 

واالسترخاء.
كما يتضمن المركز متجر »ديفارانا جاليري«، الذي يتيح للضيوف 

والعمالء شراء مستحضرات تقشير الجسم من »ديفارانا سبا« 
المصنوعة من أجود المكونات الطبيعية؛  ومالبس السبا الفاخرة، 

وأفضل منتجات العناية بالبشرة من عالمة »فايتومر، فرانس«، فضاًل 
عن منتجات التدليك بالعطور الفريدة.

فندق دوِست الدوحة يكشف عن ديفارانا سبا 

New In Town
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  إعداد: أمل كمال 
قد يختلف أسلوب الحياة من شخص إلى آخر، كما تختلف قدرة كل 

شخص على صنع السعادة الذاتية. 
وألن الطاقة اإليجابية جوهر العطاء والنجاح نقترح عليك 5  كتب، 

قراءتها كفيلة بأن تبث الروح اإليجابية التي تحتاجها للمضي قدمًا 
في حياتك.

From Zero to One
تأليف: بيتر ثييل

How to win friends and influence people
تأليف: دايل كارنيجي

Awaken the Giant Within
تأليف: أنتوني روبنز

يقدم هذا الكتاب 
الذي تصدر قوائم 

مبيعًا  األكثر  الكتب 
في العالم، برنامج 
خطوة بخطوة من 
أجل تعليم األسس 

في  بالتحكم  الخاصة 
الذات واكتشاف الهدف 

الحياة. من  الحقيقي 

يدعو الكاتب إلى 
االبتكار واالنتقال من 

حالة الالشيء الى 
نقطة  االنطالق. ومن 
أجل ذلك، على المرء 

أال يركز على التقليد، 
لرسم المستقبل وإيجاد 
مساحات جديدة لالبتكار 

والخروج عن المألوف.

كتب 
للتحلي بالطاقة اإليجابية

5

كتب

 The Power of Positive Thinking
The Innovator’s Dilemmaتأليف: نورمان فينسنت

تأليف: كاليتون كريستنسن
يدور الكتاب حول التكنولوجيا 

المتغيرة، ويشير  كريستنسن في كتابه 
إلى  أن الشركات واألشخاص غالبًا ما 
تفشل عندما تتوقف عن االبتكار، في 

ظل  تطور التكنولوجيا وتغّير احتياجات 
العمالء.

يتضمن الكتاب عدداً ال يحصى من النصائح 
الذهبية، التي تساعد أي شخص في اكتساب 

مهارات تجعله  قائداً وناجحًا . هذه المهارات تجعل 
الناس من حولكم، في نهاية المطاف، يشعرون 

الذي  بالتقدير  يتمتعون  وبأنهم  بأهميتهم 
فيه. ويرغبون  يستحقونه 

يدعو الكاتب إلى أهمية التحلي بالسالم 
الداخلي، والتخلص من كل المشاعر واألفكار 

اإليجابية.  الطاقة  الكثير من  السلبية، ألنها تسلبنا 
ومن بين األفكار التي يشدد عليها الكاتب، 

تخصيص وقت لالختالء بالذات والتأمل على 
األقل نصف ساعة يوميًا.
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TAG Heuer..ساعات تجسد الجمال واألناقة والقوة  
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 Carrera Lady مجموعة 
تتميز ساعات Carrera Lady األنيقة 

بتصميم جديد يُضاف إلى مجموعة 
الساعات ذات القطر 36 مم. 
وهي متوفرة بحركة كوارتز أو 
حركة أوتوماتيكية وبعدد من 
األلوان الجريئة التي تزيد من 

وضوح الميناء، ما يجعلها 
تجمع ببراعة ما بين األداء 
القوي والتصميم األنيق. 
وبفضل لمستها األنثوية 
ومظهرها األنيق، فإن أًيا 

من الساعات الجديدة في 
مجموعة كاريرا ليدي 36 

مم  تعتبر إضافة مثالية المرأة 
عصرية واثقة من نفسها وذات 

ذوق رفيع.
لتجسيد أسلوب وشخصية 

ساعات Carrera Lady الجديدة، 

أطلقت عالمة الساعات السويسرية 
مجموعة من الصور عقب جلسة 
التصوير مع كارا ديليفين، عارضة 
 TAG  األزياء والممثلة وسفيرة

Heuer. حيث أن شخصية كارا 
الشجاعة، وأنوثتها، وسمعتها 

العالمية، هي خير مكّمل لهذه 
الساعات العصرية. 

تفاصيل أنيقة
يتميز الميناء بمؤشرات 
وعقارب أنيقة المظهر، 
ويتوفر بعدة ألوان هي 

األبيض واللؤلؤي والبنفسجي 
واألزرق والرمادي واألسود. 

وهناك مقياس للثواني مطبوع 
على الحافة المحيطة بالميناء، 

وحوله قرص أملس أو قرص مرصع 
باأللماس. 

قّدمت TAG Heuer  اإلصدار الثاني 
من ضمن خمس ساعات محدودة 
اإلصدار من ساعات موناكو التي 

تحيي الذكرى الخمسين لهذه 
الشهيرة.  الساعة 

تم االحتفال بالذكرى في لومان، 
فرنسا – موقع تصوير فيلم لومان 

)Le Mans( عام 1971 حيث 
ارتدى الممثل ستيف ماكوين ساعة 

موناكو.
 

المتناقضة النجمة 
على مدى العقدين الماضيين، 

ارتبطت موناكو بشكل وثيق بصناعة 
الساعات الراقية مع اإلصدارات التي 

تمتاز بتعقيدات، وتصاميم، ومواد 
مبتكرة. ومع تطّورها، ال تزال موناكو 

تتمتع بالروح الثورية التي جعلتها 
سيئة السمعة وشهيرة معًا. 

اإلصدار الحصري لساعة موناكو في حدث خاص في لومان
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عيادة د. أشيش بوال للتجميل ورعاية البشرة والليزر 

تحتفي بالذكرى السنوية األولى الفتتاحها
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   احتفلت عيادة الدكتور أشيش 
بوال للتجميل ورعاية البشرة والليزر 
بمرور عام مليء بالنجاحات على 

تأسيسها، وذلك عبر استضافة 
حفٍل كبير حضره نخبة من العمالء   

وممثلين عن وسائل اإلعالم.

أسس الدكتور أشيش بوال 
المتخصص باألمراض الجلدية 

العيادة في العاصمة القطرية 
الدوحة عام 2018، وهو يتولى 

إدارة سائر العمليات بالتعاون مع 
زوجته السيدة أنيتا بوال. وقد جاء 

قرار تأسيس عيادٍة خاصٍة في 
خدمات الرعاية الجلدية وحلول 

العناية بالوجه التجميلية لكافة 
سكان قطر باالعتماد على أحدث 

التقنيات المتطورة بعد أن اكتسب 
الدكتور أشيش خبرة رائدة ولمع 
اسمه في مجال تجميل ورعاية 

البشرة لمدة 7 أعوام في قطر. 
ويمتلك الدكتور أشيش خبرة غنية 

تمتد 18 عامًا باختصاص طب 
الجلدية وتجميل الوجه وتقنيات 

محاربة الشيخوخة، مثل شد الوجه 
غير الجراحي وتجديد شباب البشرة 

وخالياها. وتهدف العيادة إلى توفير 
خدمات حصرية متطورة تُعنى 

بتعزيز تجربة العمالء، حيث يتم 
اختبار كل منتٍج بشكل شخصي 
قبل اختياره، كما يقوم الدكتور 
أشيش بوال بوضع خطٍة عالجيٍة 

خاصة لكل عميل لضمان حصوله 
على أفضل النتائج. ويمتاز فريق 

العيادة بمؤهالته العالية، وخبراته 
االستثنائية، فضاًل عن شغفه 

الدائم وحرصه على توفير خدمات 
ممتازة للعمالء.

قال الدكتور أشيش بوال: 
»استقبلتني هذه األمة الرائعة 

بكل حفاوة، ووفرت لي فرصة 
كبيرة لتقديم خدماتي لسكانها، 
الذين أكّن لهم خالص االمتنان 

والتقدير لقاء ثقتهم الكبيرة 
وحبّهم الصادق«.وتقدم العيادة 
خدمات متنوعة بدءاً من تحديد 
مناطق الوجه عبر تقنية خرائط 

الكمبيوتر وتقييمها؛ وحقن 
البوتوكس والحشوات التجميلية؛ 
وشد الوجه غير الجراحي؛ وعالجات 

البشرة الطبية المخصصة؛ وعالج 
الوجه هيدرافيشل؛ والميزوثيرابي؛ 
وتجديد خاليا بشرة الوجه والرأس 

بالبالزما الغنية بالصفيحات، 
وصواًل إلى تقشير الوجه؛ وتجديد 

خاليا البشرة باستخدام الليزر، 
وإزالة الوشم والشعر بالليزر؛ 

وعالج التصبغات بالليزر؛ وتقنية 
»إنفيني« للوخز المتقطع باإلبر 

الدقيقة باستخدام التردد الراديوي؛ 
وإزالة الثآليل الجلدية، وغيرها 

الكثير.
وتطمح العيادة، الواقعة في 
منطقة الوعب، إلى تقديم 

خدمات مميزة وآمنة في مجال 
العناية التجميلية بالبشرة 

باالعتماد على أحدث التقنيات، 
إلى جانب توفير أعلى مستويات 

الخدمة.
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إل جي ترحب بأول تلفاز مدعم بالذكاء االصطناعي يفهم  اللغة العربية
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طورت إل جي تقنية الذكاء 
االصطناعي ThinQ كي تستمع 

إلى المستخدم وتستوعب ما يفضله 
وتفهم ذوقه لتستجيب بما يتوافق مع 

متطلبات كل عميل. ويضاف إلى ذلك 
أن الجيل الثاني من معالجاتها الذكية 
الذي يشغل خوارزميات التعلم العميق 

لآللة يتيح لتقنية الذكاء االصطناعي 
ThinQ توليد صورة أفضل وجودة 

صوتية أنقى من خالل تحليل طبيعة 
المحتوى الذي يعرضه التلفاز وضبط 

إعدادات الجهاز بما يناسبه تماًما. وليس 

هذا فحسب، فأجهزة تلفاز إل جي 
المزودة بمنصة الذكاء االصطناعي 

ThinQ تستشعر شدة الضوء المحيط 
بالجهاز فتضبط شدة سطوعه تلقائًيا 

كي تتيح للمشاهدين االستمتاع بأوضح 
رؤية.  

تتيح أجهزة تلفاز إل جي الجديدة 
للعائالت في قطر االستمتاع بمستويات 

غير مسبوقة من الراحة وسهولة 
االستخدام بمجرد إصدار األوامر الصوتية 
باللغة التي يفضلونها ويتحدثون بها 

في منازلهم. وال يقتصر األمر على 

إصدار بعض األوامر الصوتية البسيطة 
فحسب، بل يستجيب التلفاز أيًضا 

ألسئلة متقدمة، كأن يسأله المستخدم 
خالل مشاهدته لفيلم مثًلا، عن 

معلومات إضافية مقترنة بالفيلم، مثل 
اسم أحد الممثلين واألفالم التي مثل 

فيها والتقييم الذي حصل عليه الفيلم 
وغير ذلك من المعلومات. وإضافة 

إلى دعم اللغة العربية، تدعم تلفازات 
نانوسيل وأوليد 15 لغة على الكالم 
بلغات أخرى مثل اإلنجليزية والفرنسية 

والبرتغالية واإلسبانية والروسية.
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   في خطوة منها لتحقيق رؤيتها وتقديم تجربة استخدام ممتازة ، أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس مجموعة جديدة 
من تلفازاتها المدّعمة بالذكاء االصطناعي للعام 2019 ، والتي تنضم إلى عائلتي تلفازات أوليد ونانوسيل مجسدة 

أحدث ابتكاراتها في تقنيات التلفاز المتقدمة.
واطلع اإلعالميون على أربعة طرازات جديدة من إل جي: تلفازان من عائلة أوليد )الطرازان: E9 و C9(، وتلفازان من عائلة 

نانوسيل )الطرازان: SM90 وSM81(، تمتاز بقدرتها على فهم األوامر واالستفسارات باللغة العربية باالعتماد على الخدمة 
الصوتية التي توفرها تقنية معالجة اللغات الطبيعية ما يُمكنها من االستجابة لألوامر الصوتية بلغات متعددة.



»إم جي موتور« توّقع اتفاقية شراكة دولية مع »نادي ليفربول لكرة القدم«
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بالِسمات  موتور«  جي  تتمّيز»إم 
البريطانية  الروح  من  المستَمّدة 
تعزيز  على  وستعمل  الرياضية، 

دولية  تجارية  كعالمة  أكثر  مكانتها 
من خالل التعاون مع»نادي ليفربول 

لكرة القدم« الفائز بدوري األبطال 
للعام 2019. وكعالمة تجارية 

تستهدف الجيل الشاب من العمالء 
والمغامرات،  للرياضة  المحّبين 

سوف تستفيد»إم جي موتور« من 
شعبيتها  تعزيز  عبر  الشراكة  هذه 

أكثر في األسواق الدولية.
بدأت عالقة»إم جي موتور« 

مع»نادي ليفربول لكرة القدم« 
في العام 2016 عندما أصبحت 

الرسمي  الشريك  التجارية  العالمة 
للنادي في الصين. وبعد أكثر من 

ثالث سنوات على هذا التعاون، 
تمّكنت»إم جي« من تحقيق 

التفاعل الناجح والفّعال مع شرائح 
كبيرة جداً من مشّجعي النادي 

العالمي. المستوى  على 

 شراكة مثمرة 
ع  الموسَّ الدولي  التعاون  يشّكل 

بين»إم جي موتور« و»نادي 
مثاليًا  تالقيًا  القدم«  لكرة  ليفربول 
وسوف يوفر باقة من المزايا البارزة 

التجاريتين،  العالمتين  عّشاق  لصالح 
صة  ومن ضمن هذا التجارب المخصَّ

لدى»نادي  الشخصيات  لكبار 
ليفربول لكرة القدم« والتي تتيح 

الحصول  الفريق،  تدريبات  متابعة 
الموقَّعة  النادي  منتجات  على 

المرافقة  الحفالت  حضور  رسميًا، 
من  العديد  وغيرها  للمباريات 

المزايا.
واسعة  بشعبية  جي«  تتمّتع»إم 
جداً بين أوساط العمالء الشباب 

في مختلف أنحاء العالم. وقد 
اإلجمالية  الدولية  المبيعات  فاقت 
للعالمة التجارية للنصف األول من 
العام 120,000 سيارة، مع زيادة 

سنوية مقارنة مع الفترة ذاتها من 
العام الماضي بنسبة 3.8 بالمائة 
وذلك في ظل استمرار تزايد الوعي 

الدولي حول العالمة التجارية.

 قامت شركة»إم جي موتور« 
للسيارات بتوقيع عقد مع نادي 
ليفربول لكرة القدم  أصبحت 

بموجبه العالمة التجارية بريطانية 
المنشأ الشريك الدولي الرسمي 
لنادي كرة القدم الشهير عالميًا. 
وقد جرى حفل التوقيع على هذه 
االتفاقية في»ستاد آنفيلد« التابع 

للنادي العريق ببريطانيا.
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غوتشي تطلق الحملة اإلعالنيّة الجديدة لساعتها

A. Lange & Söhne تواصل مسيرة اإلبداع 
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وكما توقعنا؛ المجموعة حقاّ ممبزة وخارجة عن المآلوف، 
وتشمل  الموديل الجديد Grip وإصدارات جديدة من 

G-Timeless التلقائي.هذا وقد  استخدم المصمم ألوان 
غوتشي المميزة وخطوها في حزام الساعة.

تم تصميم ساعات G-Timeless Automatic مع علبة 
فوالذية ، قرص أسود من حجر العقيق وسوار فوالذي أو علبة 

فوالذية مع مشبك ذهب أصفر عيار 18 قيراط ، قرص من 
حجر الالزورد األزرق مع حزام أزرق قابل للتبديل.

Grip” ال تشير  فقط إلى الطريقة التي تتناسب بها 
الساعة بشكل مريح مع معصم اليد ، ولكنها ترمز كذلك  

إلى عالم التزلج.

يبرز القمر بوضوح في الظالم. 
أما في النهار، فتحجب الشمس 
ضوء القمر عادًة، وتجعل ساعة 

LANGE 1 MOON PHASE
ذلك مرئيًا. خالل النهار، حيث 

يُصّور القمر على خلفية سماء 
زرقاء مشرقة بال نجوم. وفي 

الليل، يتباين مع السماء الزرقاء 
الداكنة المزدانة بـ 383 نجمة 
متأللئة. وهكذا، يظهر القمر 

دائما ً أمام خلفية واقعية 
تتضاعف كمؤشر نهار/ ليل. 
وهذا ما يسّهل ضبط الوقت 

ألنها تضمن تغير التاريخ دائما 
ً في منتصف الليل وليس عند 

الساعة 12 ظهراً. 
 يكمل القرص دورة واحدة 

كاملة حول محوره كل 24 
ساعة، مع تحديد تناوب النهار 

والليل. على هذه الخلفية، 
حيث يتحرك القمر المصنوع 
من الذهب األبيض في مداره 

القمري في 29 يوما ً و12 
ساعة و44 دقيقة و3 ثواٍن بدقة 

تصل إلى 122.6 عاما ً قبل 
إجراء التصحيح في يوم واحد.

 صمم أليساندرو ميشيل ، المدير اإلبداعي 
، الحملة اإلعالنية الجديدة لساعاتها  لدار غوتشي 

المستوحاة من احد أهم التفاعالت البشرية: أال وهي 
المصافحة. يصور المصور أري ماركوبولوس زعيًما يتمتع 

بكاريزما  قوية  في العديد من اللقاءات .

 ،LANGE 1 MOON PHASE ساعة A. Lange & Söhne في عام 2017، اتخذت 
مقاربة جديدة في تصوير أطوار القمر من خالل الجمع بين مسمى العرض الفلكي مع مؤشر 

النهار/ الليل. ستُقّدم ساعة LANGE 1، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لها، 
اآلن في إصدار محدود بـ 25 ساعة من الذهب األبيض مع عـقارب من الفوالذ األزرق.

تتوفر هذه المجموعة لدى مجوهرات الماجد.
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Richard Mille بطلة ألعاب القوى اإلسبانية ماريا فيسيتني  شريكا لـ  
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ال تكتفي البطلة الصاعدة 
بتحطيم  فيسيتني  ماريا 

األرقام القياسية فقد اعتلت 
نجمة الرياضة اإلسبانية 

منصة التتويج مؤخرا بعد 
فوزها ببطولة أوروبا تحت 
20 عاما التي أقيمت في 

بوارس بالسويد. األمر الذي 
أوصلها إلى أن تصبح أحدث 
فرد في عائلة ريتشارد ميل 

أعضائها. وأصغر 

للعالمية  أوصلتها  إنجازات 
وتجــدر اإلشـارة إلى أن البطلة 
الكتالونية الشابة ماريا، التي 
سجلت قائمة طويلة ومثيرة 

لإلعجـــاب من األلقاب والجوائــز 
وهــي التـــزال ابنــة 18 ربيعـا قـــد 
باتت أفضـل نجمـات السباعــي 

في إسـبانيـا ، حــيث حـطمت 
أكــثـــر من 53 رقما وطنيا 

وحــصلت علـى لقب بــطلة 
العالم في السباعـي تحت 18 

عــاما في 2017  قـــبل أن تــفوز 
بطولة  في  الذهبية  بالــميـدالية 

تــحت 18عـامــا.  أوروبـــا 

شراكة مثمرة وإبداعات ال تنتهي 
وتقول ماريا فيسيتني   »إنه لشرف 
لي أن أكون جزءا من عائلة ريتشارد 

ميل التي ساندتني منذ اليوم 
األول للعالقة القائمة بيننا، فقصة 

هذه العالمة العالمية الراقية تتسم 
بكونها مصدر إلهام للجميع«.
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K By Kaprol الصالون األزرق“ يقدم عرض أزياء قفاطين للعالمة التركية“
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اعتمدت »أرزو كابرول« في تشكيلتها 
الجديدة على مزيج من األلوان الصيفية 
الهادئة، خاصة الوردي بدرجاته، باإلضافة 
إلى األلوان الترابية والنقشات الجميلة، 

ومزجت في تصاميمها أيضًا بين التقليدي 
والعصري بأشكال تبرز جمال وأنوثة 

المرأة.
استخدمت كابرول في تشكيالتها الجديدة 

أقمشة القطن والحرير والكشمير والتفتا 
وغيرها من األقمشة الراقية التي تحضرها 

من أهم معارض األقمشة في العالم، 
والتي تحرص على متابعتها وحضورها 

باستمرار. باإلضافة إلى تداخل األلوان 
الوردية المتناسقة التي تعتبر أعماال 

فنية فريدة غيرت من مفهوم القفطان، 
وأدخلت لمسات تركية أنيقة ونقشات 

تتماشى مع ذوق المرأة الخليجية بشكل 
عام والقطرية بشكل خاص. فلطالما 

تميزت الُمصممة التركية »أرزو كابرول« 
بتقديم أفكار تصميمية مبتكرة للقفطان.

  في أمسية مميزة نظم  الصالون 
 K By األزرق عرض أزياء  العالمة التركية

Kaprol من القفاطين، والتي ضمت أحدث 
تشكيالتها لربيع صيف 2019، وقد حضر 

الحدث كل من السيد فواز اإلدريسي الرئيس 
التنفيذي لمجموعة “أبو عيسى القابضة”، 

والُمصممة التركية »أرزو كابرول« التي 
اشتهرت بتصاميم أزياء قفاطين بطريقة 

هندسية مبتكرة تناسب كافة الفئات 
العمرية، وحشد من اإلعالميات والصحفيات، 

ومحبي الموضة واألزياء، حيث استمتع 
الحضور باالطالع على تصاميم المجموعة 

الجديدة.
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فندق إنتركونتيننتال الدوحة يعيّن رئيس طهاة جديدا في مطعم ميكونوس

يتمّتع الشيف ماريوس بخبرة تزيد عن 18 عامًا في مجال 
الطهي، في مختلف أنحاء العالم. ويتمثل دوره في اإلشراف 

على العمليات المتنّوعة لمطعم ميكونوس واالستمرار 
في رفع المستوى في إعداد المأكوالت اليونانية الممّيزة 
وتقديم تجربة مذهلة للذّواقة تليق بفندق خمس نجوم. 
ويأتي الشيف ماريوس بخبرته القّيمة نتيجة عمله لدى 

العالمات التجارية العالمية الفاخرة مثل Copthorne، و
Greek Pavillion وRosewood قبل االنضمام إلى عائلة 

إنتركونتيننتال. 
يقول مايكل فريدس، مدير قسم األغذية والمشروبات في 
إنتركونتيننتال الدوحة: »إّن شغف الشيف ماريوس الكبير 
بفّن الطهي سيكون أساس التجارب الطعامية الفريدة 

والمأكوالت اليونانية المتوّسطية األصلية في ميكونوس«.
 Alpine يشار إلى أّن ماريوس حاصل على شهادة من
Center for Hotel and Management في أثينا، 

اليونان. بدأ مسيرته المهنية في مجال الطهي كشيف 
مساعد في فندق كوبثورن لندن جاتويك في المملكة 

المتحدة. ومن المعلومات الممتعة عن الشيف ماريوس 
أيضًا، أنّه يجيد التحّدث بأربع لغات، وهي اإلنجليزية واليونانية 

والماندرين األساسية والعربية.

  عيّن فندق إنتركونتيننتال الدوحة الشهير ماريوس 
بابادوبولوس، رئيس الطهاة الجديد، في مطعم ميكونوس 

اليوناني الحائز على جوائز.

مجموعة من الحقائب الصيفية من بوكيه
  يأتي الصيف ويحب الجميع االستمتاع بأجوائه ، وكالعادة تقدم 

لك بوكيه خيارات لتكوني أنت وتبهري من حولك. وبالطبع فالحقائب 
اكسسوار ال يمكن االستغناء عنه باعتباره الجزء المفضل للمرأة الكتمال 

إطاللتها بأسلوب عصري. بمجرد النظر لهذه التشكيلة  ستشعرين فى 
الحال بأجواء الصيف، ونجد ذلك بشكل واضح في األلوان مثل األحمر 

واألصفر دون أن ننسى عملية وفخامة التصميم.  
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دوِست الدوحة   يعلن عن افتتاح مطعم  Benjarong التايلندي
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يعكس مطعم » بنجارونج« كرم الضيافة التايالندية التي 
تتميز بها »دوِست إنترناشونال«، ويجمع في تصميمه ما 
بين اللمسات العصرية والعناصر التقليدية ليوفر أجواًء 

مريحة تتيح للضيوف االستمتاع بأشهر األطباق التايالندية 
األصيلة واالبتكارات العصرية التي أبدعها فريق الطهاة لتعزيز 

الوصفات التقليدية. ويوفر المطعم مزيجًا استثنائيًا من 
التصاميم الساحرة واألصوات العذبة والروائح العطرة ليقدم 

وليمة ترضي كافة الحواس.
 ويتم تحضير أطباق المطعم المميزة بعناية فائقة 

وباستخدام أفضل المكونات عالية الجودة، وتشمل تشكيلة 
مقبالت » بنجارونج«وساق الضأن الكاملة بكاري موسامان، 

ونودلز أرز شانتابوري المقلية مع الروبيان، وأرز لزج مع المانجو.

تجربة ال تنسى ضمن التقاليد 
يوفر المطعم تجربة ال تنسى ضمن أجواء فاخرة تتميز 

بالفنون والمنحوتات التايالندية األصيلة والجدران المزيّنة 
بلوحات تمّثل رقصة »نانج تالونج« التايالندية التقليدية. 

وتتناغم هذه العناصر مع األلوان المعتدلة لألثاث والديكور،   
وبهذه المناسبة، قال السيد جيرهارد ستوتز، مدير عام فندق 

»دوِست الدوحة« و»فندق وأجنحة دوِست الدوحة«: »نحن 
متحمسون لتقديم مطعم »بنجارونج« التايالندي في قطر،  

الذي يتيح للضيوف فرصة االستمتاع بخدمٍة تايالندية ال 
تضاهى، إضافًة إلى قائمة طعاٍم تضم أشهى أطباق المطبخ 

الملكي التايالندي واألطباق المحلية الفريدة. 
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 كشف فندق »دوِست الدوحة«، المالذ الفاخر الجديد في 
قلب منطقة الخليج الغربي، عن افتتاح مطعم »بنجارونج 

الدوحة« بحضور أبرز شخصيات المجتمع الذين استمتعوا 
بمجموعة استثنائية من النكهات التايالندية المتميزة.

وكان على رأس الفعالية، سعادة السيد ناتابول كانتاهيران، 
سفير مملكة تايالند لدى دولة قطر، إلى جانب كبار 

الشخصيات في قطر. واستقبلهم في الفندق السيد جيرهارد 
ستوتز، مدير عام فندق »دوِست الدوحة« و»فندق وأجنحة 

دوِست الدوحة«. 
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مطعم »قهوتنا«.. أشهى األطباق القطرية بلمسة عصرية

  يعتبر »قهوتنا«  من أكثر المطاعم شهرًة في مدينة الدوحة حيث 
نجح في الحفاظ على هويته القطرية األصيلة، وذلك بفضل ديكوره 

الرائع الُمستوحى من البيت القطري القديم إلى جانب تقديمه 
لمجموعة ُمختارة ورائعة من ألذ األطباق الخليجية المعروفة، إبتداًء 

من اإلفطار، أطباق الحلويات الُمبتكرة، الساندويشات وحتى الوجبات 
الخفيفة والسريعة. 

يتميز مطعم قهوتنا باألجواء الُمفعمة بالحيوية التي تمنحك شعورا بالراحة 
واالسترخاء الُمطلق بينما تستمتع بمذاق الكرك اللذيذ واأللحان الخليجية 

الشهيرة.
يقع في مدينا سنترال، اللؤلؤة وهو يعتبر مثاليًا لكٍل من العائالت أو 

األصدقاء أو مجرد أي شخص ُمحب للمطبخ الخليجي الُمعاصر.
سواء كنت تبحث عن استراحة غداٍء سريعة مع زمالئك في العمل، أو 

ترغب في قضاء بعض الوقت مع عائلتك، أو حتى لتناول وجبة فطور لذيذة 
وخفيفة مع أصدقائك في الصباح، فإن قهوتنا هو بالتأكيد وجهتك األمثل 

طوال أيام األسبوع بغض النظر عن نوع مخططاتك!
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