
125 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ December 2019

JAMILAJAMILAJAMILAJAMILA

jamilaqatarjamilaqatar

الوطني  اليوم  تحيي  الوطني   اليوم  تحيي  قطرقطر 
والوالء العهد  والوالءبتجديد  العهد  بتجديد 

 .. ..20222022 مبنـى مبنـى 
المونديال ذكرى  لتخليد  معمارية  المونديالأيقونة  ذكرى  لتخليد  معمارية  أيقونة 

أوجيه: أوجيه:روعة  روعة 
الشهرة مشاكل  أكبر  من  اإللكتروني  الشهرةالتنمر  مشاكل  أكبر  من  اإللكتروني  التنمر 



128



129 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ December 2019



126

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

A
U

D
E

M
A

R
S

 P
IG

U
E

T
®

| I
N

F
R

A
R

E
D

 P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y

11030_1909_CODE_1159_2019_AL_JAMILA_460x300_ENG.indd   Toutes les pages 04/09/2019   12:08



127 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ December 2019

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

A
U

D
E

M
A

R
S

 P
IG

U
E

T
®

| I
N

F
R

A
R

E
D

 P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y

11030_1909_CODE_1159_2019_AL_JAMILA_460x300_ENG.indd   Toutes les pages 04/09/2019   12:08



2



3 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ December 2019



4



5 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ December 2019



6

 عالمك في إطاٍر 
أوسع

،QX50 من لمسات الخشب المعّرق إلى التطريزات الجلدية المخّصصة*، إّن األسطح األنيقة في 
وتصميم مقصورتها الفخمة التي تجعل السائق أولوية، ترتقي بأجواء كّل قيادة لتجعلها خاصة به.
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العربيــة األصيلــة وقــت  اســتمتع بجــو مميــز مــن الضيافــة 
الغــذاء مقدمــا بســعر مميــز بخيــارات واســعة ،ونعــد ضيوفنــا 

ــة ضيافــة ال تنســى. بحصولهــم علــى تجرب

اســتمتع بتنــاول وجبــة غــداء مــن ثالثــة أصنــاف مــع مجموعــة 
الغازيــة كل يــوم فــي المجلــس مــن الســاعة  مــن المشــروبات 

3:00 مســاًء. لــى الســاعة  12:00 ظهــرًا إ
170 ريــال للشــخص الســعر: 

44481282 للحجــز واالستفســار يرجــى االتصــال علــى: 

نــد حيــاة الدوحــة فنــدق وفيــالت جرا
 24010 الغربــي، ص.ب.  بحيــرة الخليــج 

الدوحــة، دولــة قطر

غــذاء لذيذ
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عروض حجز الغرف لموسم األعياد

احتفلوا بموسم األعياد في غرفتكم، واستمتعوا بالراحة من 

خالل االستفادة من عرصنا المميز الذي سيَمكنكم من حجز 

غرفتين لليلة واحدة مقابل 890 ريال قطري.

ُتطبق الشروط واألحكام.

 بوفيه اإلفطار في مطعم 'سيزونال تيستس' •

 العرض متاح لغرف 'ديلوكس' فقط. •

لحجز غرفتكم، يرجى االتصال على الرقم 1600 4492

يتوفر العرض من 14 ديسمبر وحتى 20 يناير.
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صاحب السمو واألمير الوالد  يشهدان مسير اليوم الوطني 
    الدوحةالدوحة- - قناقنا- - شهدشهد  حضرةحضرة  صاحبصاحب  السموالسمو  الشيخالشيخ  تميمتميم  بنبن  حمدحمد  آلآل  ثانيثاني  أميرأمير  البالدالبالد  المفدى،المفدى،  مسيرمسير  اليوماليوم  الوطنيالوطني  للدولةللدولة  

20192019،،  الذيالذي  أقيمأقيم  علىعلى  كورنيشكورنيش  الدوحةالدوحة  صباحصباح  األربعاءاألربعاء  الموافقالموافق  1818  منمن  ديسمبرديسمبر. . كماكما  شهدشهد  المسيرالمسير  صاحبصاحب  السموالسمو  األميراألمير  الوالدالوالد  
 الشيخ الشيخ  حمدحمد  بنبن  خليفةخليفة  آلآل  ثانيثاني..

وشهدهوشهده  أيضاأيضا  سعادةسعادة  الشيخالشيخ  عبدالعزيزعبدالعزيز  بنبن  خليفةخليفة  آلآل  ثاني،ثاني،  وسمووسمو  الشيخالشيخ  جاسمجاسم  بنبن  حمدحمد  آلآل  ثانيثاني  الممثلالممثل  الشخصيالشخصي  لألمير،لألمير،  وسمووسمو  
الشيخالشيخ  عبداهللعبداهلل  بنبن  خليفةخليفة  آلآل  ثاني،ثاني،  وسمووسمو  الشيخالشيخ  محمدمحمد  بنبن  خليفةخليفة  آلآل  ثاني،ثاني،  وسعادةوسعادة  الشيخالشيخ  جاسمجاسم  بنبن  خليفةخليفة  آلآل  ثاني،ثاني،  وعددوعدد  منمن  

 أصحاب أصحاب  السعادةالسعادة  الشيوخالشيوخ  والوزراءوالوزراء..

وطن
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كماكما  شهدشهد  المسيرالمسير  سعادةسعادة  السيدالسيد  أحمدأحمد  
بنبن  عبداهللعبداهلل  بنبن  زيدزيد  آلآل  محمود،محمود،  رئيسرئيس  

مجلسمجلس  الشورى،الشورى،  وعددوعدد  منمن  أعضاءأعضاء  
المجلس،المجلس،  باإلضافةباإلضافة  إلىإلى  عددعدد  منمن  

أصحابأصحاب  السعادةالسعادة  ضيوفضيوف  البالد،البالد،  ومنهمومنهم  
سعادةسعادة  السيدالسيد  جيانيجياني  إنفانتينو،إنفانتينو،  رئيسرئيس  
االتحاداالتحاد  الدوليالدولي  لكرةلكرة  القدمالقدم ) )الفيفاالفيفا((،،  
وسعادةوسعادة  الفريقالفريق  جوزيفجوزيف  غاستيالغاستيال  قائدقائد  
القواتالقوات  الجويةالجوية  األميركيةاألميركية  فيفي  القيادةالقيادة  

المركزيةالمركزية. . وشهدهوشهده  كذلككذلك  عددعدد  منمن  
أعضاءأعضاء  المجلسالمجلس  البلديالبلدي  ورؤساءورؤساء  

البعثاتالبعثات  الدبلوماسيةالدبلوماسية  المعتمدينالمعتمدين  لدىلدى  
الدولة،الدولة،  وعددوعدد  منمن  قادةقادة  األفرعاألفرع  والوحداتوالوحدات  

وكباروكبار  ضباطضباط  القواتالقوات  المسلحةالمسلحة  ووزارةووزارة  
الداخلية،الداخلية،  إضافةإضافة  إلىإلى  األعياناألعيان  وجمعوجمع  
غفيرغفير  منمن  المواطنينالمواطنين  والمقيمينوالمقيمين. . 

وبعدوبعد  عزفعزف  النشيدالنشيد  الوطني،الوطني،  وإطالقوإطالق  
ثمانيثماني  عشرةعشرة  طلقةطلقة  مدفعيةمدفعية  

احتفاءاحتفاء  باليومباليوم  الوطنيالوطني  للدولة،للدولة،  بدأبدأ  
المسيرالمسير  الوطنيالوطني  بعرضبعرض  مجموعةمجموعة  

الخيالةالخيالة  والهجانة،والهجانة،  وعرضوعرض  جويجوي  
ألنواعألنواع  متعددةمتعددة  منمن  طائراتطائرات  الرافالالرافال  

»»العادياتالعاديات« « متعددةمتعددة  المهامالمهام  الدفاعيةالدفاعية  
والهجومية،والهجومية،  والهليكوبتروالهليكوبتر  األباتشياألباتشي  

»»سجيلسجيل««،،  وإفوإف  1515 » »أبابيلأبابيل« « والتايفونوالتايفون  
»»الذارياتالذاريات««،،  باإلضافةباإلضافة  إلىإلى  الطائراتالطائرات  

الحربيةالحربية  المقاتلةالمقاتلة  والعموديةوالعمودية  والنقلوالنقل  
الجويالجوي  وطائراتوطائرات  الشحنالشحن  والطائراتوالطائرات  

 االستعراضية االستعراضية..
تلىتلى  ذلكذلك  دخولدخول  مشاةمشاة  القواتالقوات  

المسلحةالمسلحة  يتقدمهميتقدمهم  طابورطابور  حملةحملة  
العلمالعلم  وطابوروطابور  القواتالقوات  البريةالبرية  وطابوروطابور  

القواتالقوات  الجوية،الجوية،  وطابوروطابور  القواتالقوات  البحريةالبحرية  

وطن
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وآلياتوآليات  حاملةحاملة  الجنود،الجنود،  واستعراضواستعراض  
مشاةمشاة  وهرولةوهرولة  القواتالقوات  الخاصةالخاصة  

المشتركةالمشتركة  والشرطةوالشرطة  العسكريةالعسكرية  وقوةوقوة  
اإلسناداإلسناد  العامةالعامة  والحرسوالحرس  األميرياألميري  معمع  

 دخول دخول  اآللياتاآلليات  والمدرعاتوالمدرعات..
وبعدوبعد  عرضعرض  المشاة،المشاة،  بدأتبدأت  فرقفرق  وزارةوزارة  

الداخليةالداخلية  والدفاعوالدفاع  المدنيالمدني  باستعراضهاباستعراضها  
معمع  اآللياتاآلليات  منمن  طابورطابور  أمنأمن  المنشآتالمنشآت  
وطابوروطابور  الشرطةالشرطة  النسائيةالنسائية  والشرطةوالشرطة  

العسكريةالعسكرية  وقواتوقوات  الفزعة،الفزعة،  ثمثم  تالهتاله  
استعراضاستعراض  قوةقوة  األمناألمن  الداخليالداخلي  معمع  

اآللياتاآلليات  والفصائلوالفصائل  العسكريةالعسكرية  المختلفة،المختلفة،  
وآلياتوآليات  القواتالقوات  المسلحةالمسلحة  منمن  المدرعاتالمدرعات  

والدباباتوالدبابات  ومنظوماتومنظومات  الدفاعالدفاع  الجويالجوي  
وآلياتوآليات  الشرطةالشرطة  العسكريةالعسكرية  وآلياتوآليات  

مكافحةمكافحة  اإلرهاباإلرهاب  ومنظوماتومنظومات  االتصاالتاالتصاالت  
العسكريةالعسكرية  والحربوالحرب  اإللكترونية،اإللكترونية،  

ومجموعةومجموعة  القطعالقطع  البحريةالبحرية  السريعةالسريعة  
التابعةالتابعة  للقواتللقوات  البحريةالبحرية  األميريةاألميرية  

القطريةالقطرية  والسفنوالسفن  والزوارقوالزوارق  القتاليةالقتالية  
المجهزةالمجهزة  بأحدثبأحدث  المنظوماتالمنظومات  الدفاعيةالدفاعية  

 والهجومية والهجومية..

واختتمواختتم  المسيرالمسير  بدخولبدخول  مجموعةمجموعة  منمن  
األطفالاألطفال » »أشبالأشبال  الحرسالحرس  األميرياألميري« « بالزيبالزي  

 العسكري العسكري..
وقدوقد  شاركتشاركت  فيفي  المسيرالمسير  الوطنيالوطني  

جميعجميع  وحداتوحدات  القواتالقوات  المسلحةالمسلحة  البريةالبرية  
والجويةوالجوية  والبحرية،والبحرية،  وقواتوقوات  الحرسالحرس  

األميري،األميري،  وقوةوقوة  األمناألمن  الداخليالداخلي  لخويا،لخويا،  
إضافةإضافة  إلىإلى  منتسبيمنتسبي  وزارةوزارة  الداخليةالداخلية  منمن  

قوةقوة  الدفاعالدفاع  المدنيالمدني  وأمنوأمن  السواحلالسواحل  
والحدودوالحدود  والمروروالمرور  وعناصروعناصر  كليةكلية  الشرطةالشرطة  

ومجنديومجندي  الخدمةالخدمة  الوطنيةالوطنية. . 
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  تحقيق/ أمل كمال تحقيق/ أمل كمال 
يمثليمثل يوم الثامن عشر من ديسمبر يومًا مختلفًا لكل قطري وقطرية، فهو يوم العزة  يوم الثامن عشر من ديسمبر يومًا مختلفًا لكل قطري وقطرية، فهو يوم العزة 
والكرامة، يوم تأسيس بالدهم الغالية، يوم يجتمعون فيه جميعًا يدًا واحدة ليهنئوا والكرامة، يوم تأسيس بالدهم الغالية، يوم يجتمعون فيه جميعًا يدًا واحدة ليهنئوا 

أنفسهم بذكرى المؤسس.أنفسهم بذكرى المؤسس.
تتعدد االحتفاالت المقامة في كافة أرجاء الدولة بهذه المناسبة، وتبقى فرحة تتعدد االحتفاالت المقامة في كافة أرجاء الدولة بهذه المناسبة، وتبقى فرحة 

أهل قطر ببالدهم االحتفال األكبر واألجمل، ولم ال يحبونها وقد أعطتهم الكثير، أهل قطر ببالدهم االحتفال األكبر واألجمل، ولم ال يحبونها وقد أعطتهم الكثير، 
فقرروا في هذا اليوم الخاص رد الجميل؛ من خالل أخالقهم الجلية في تصرفاتهم فقرروا في هذا اليوم الخاص رد الجميل؛ من خالل أخالقهم الجلية في تصرفاتهم 

وابتسامتهم المرسومة على وجوههم، أما باقي أيام السنة فيردون الدين وابتسامتهم المرسومة على وجوههم، أما باقي أيام السنة فيردون الدين 
باجتهادهم في عملهم وتربيتهم الحسنة ألوالدهم باعتبارهم صناع المستقبل باجتهادهم في عملهم وتربيتهم الحسنة ألوالدهم باعتبارهم صناع المستقبل 

وليرفعوا بدورهم اسم قطر عاليا بين الشعوب.وليرفعوا بدورهم اسم قطر عاليا بين الشعوب.
في هذا الملف الخاص باليوم الوطني، قال المواطنون كلمات من القلب في هذا الملف الخاص باليوم الوطني، قال المواطنون كلمات من القلب 

لبالدهم الغالية، وشاركهم في مشاعرهم الدافئة إخوانهم من الشعب الكويتي، لبالدهم الغالية، وشاركهم في مشاعرهم الدافئة إخوانهم من الشعب الكويتي، 
الذي يكن كل محبة واحترام لقطر وشعبها المعطاء.الذي يكن كل محبة واحترام لقطر وشعبها المعطاء.

رسائل من القلب
 في يوم العزة والفخر

وطن
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د. خالد بن جبر آل ثاني:
يوم العزة والكرامة

أعرب ســعادة الشــيخ الدكتور خالد 
بــن جبــر آل ثانــي - رئيــس مجلــس إدارة 

الجمعيــة القطريــة للســرطان- عن 
اعتــزازه وفخــره باليــوم الوطنــي لدولتنا 
الحبيبــة قطــر، وانتهــز الفرصة ليســجل 
فخــره بالقيــادة الرشــيدة والواعيــة التي 

ضربــت نموذجــًا فــي التالحم بين 
المواطــن والمقيــم واالصطفــاف جنبًا 

إلــى جنــب فــي حب الوطن وســمو 
األميــر المفــدى حفظه اهلل. 

كمــا عبــر عــن فخره بالمنجــزات الحضارية 
الفريــدة  والشــواهد الكبيــرة التــي أرســت قاعــدة متينة 

لحاضــر مزهــر وغــد مشــرق فــي وطــن تتواصل فيه مســيرة 
 الخيــر والنمــاء وتتجســد فيــه معانــي الوفــاء لقــادة أخلصوا 
لشــعبهم وتفانــوا فــي رفعــة بلدهــم حتــى  أصبــح له مكانة 

كبيــرة بيــن األمــم، مشــيراً إلــى أن هــذا اليــوم لــه قيمة كبيرة 
تنمــي فــي نفــوس كل مــن يعيــش علــى أرض قطر مشــاعر 
االنتمــاء واإلخــالص والوفــاء وأنــه يــوم تتعاظــم فيه معاني 

العــزة والكرامة.

وأكــد ســعادته دعــم الجمعيــة لرؤية قطر 
الوطنيــة 2030 التــي ركــزت علــى العنصر 

البشــري كونــه الركيــزة األساســية فــي تحقيق 
التنميــة المســتدامة للبــالد وتطورهــا، ومن 

هنــا تســعى الجمعيــة لتحقيــق رؤيتهــا فــي أن 
تكــون منصــة الشــراكة المجتمعيــة لجعل 

قطــر رائــدة فــي مجــال الوقاية من الســرطان 
وتخفيــف آثــاره فــي المجتمــع، من خالل 

العمــل مــع شــركائها لتوعيــة المجتمــع، ودعم 
وتمكيــن ومناصــرة المتعايشــين مــع المرض، 

والتطويــر المهنــي والبحــث العلمــي في 
مجال الســرطان.

وأوضــح ســعادته أن الجمعيــة لــم تغفل 
أحــد أهدافهــا األساســية منذ إنشــائها في 

عــام 1997 وهــو عــالج المرضــى غيــر القادريــن علــى تحمل 
تكاليــف العــالج، حيــث غطــت خــالل الفتــرة مــن يناير 2019 
وحتــى أكتوبــر مــن نفــس العــام عــالج مــا يقرب من 1070 
مريضــا بتكلفــة 13,822,000 ريــال تقريبــًا، ومــن المتوقــع 

مــع نهايــة العــام أن تكــون قــد عالجــت 1284 مريضــا بتكلفــة 
تقــدر  بـــ 16,590,000 ريــال، مشــيراً لحــرص الجمعيــة على 
تغطيــة كافــة النفقــات العالجيــة لكافــة المرضــى وال يوجــد 

مريــض واحــد علــى قائمة االنتظار.

23 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ December 2019
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العمادي: د.شريفة 
أهنئ  الشعب  القطري بهذه المناسبة الغالية

 بدورهــا قالــت الدكتورة شــريفة 
العمــادي المديــر التنفيــذي بمعهد 
الدوحــة الدولــي لألســرة: بكل فخر 

واعتــزاز أهنــئ المواطنيــن والمقيمين 
علــى أرض قطــر بمناســبة اليوم 

الوطنــي، وبهــذه المناســبة الغالية 
أود أن أســتعرض باختصــار دور معهــد 

الدوحــة الدولــي لألســرة – عضو 
مؤسســة قطــر للتربيــة والعلوم 

وتنميــة المجتمــع - فــي النهــوض 
بالسياســات والبرامــج المعنية باألســرة 

لخدمــة وطننــا الغالي. 
يعُد معهد الدوحة الدولي لألســرة 

معهــًدا عالمًيــا معنًيا بوضع 
السياســات وتنظيم فعاليات التوعية 

الداعمة للقاعدة المعرفية بشــأن 
األســرة العربية وتعزيز السياســات 
القائمــة علــى األدلة. وقد قامت 

صاحبة الســمو الشــيخة موزا بنت 
ناصر – رئيس مجلس إدارة مؤسســة 

قطــر للتربيــة والعلوم وتنمية 
المجتمع – بتأســيس المعهد في عام 

2006، ويســهم المعهد بدور حيوي 
في جهود مؤسســة قطر الرامية إلى 

بنــاء مجتمعــات تنعــم بالصحة وتتمتع 
بأرقى مســتويات التعليم وقوامها 
األُســر المتماســكة والمتالحمة في 

دولة قطر والمنطقة بأســرها. 
وأضافــت: وانطالًقــا مــن قاعدته 
الوطنيــة، يســاهم المعهــد في 

تحقيــق رؤيــة قطــر 2030 ضمــن ركيزة 

»التنميــة االجتماعيــة« والمشــروعات 
الُمحققــة الســتراتيجيات التنميــة 

الوطنيــة األولى )2016-2011( 
والثانيــة )2018-2022( مــن خالل 

برنامــج »الحمايــة االجتماعية« 
واألولويــات الوطنيــة الراميــة إلى 

»بناء أســرة قطرية قوية متماســكة 
نــة«، وذلــك مــن خالل عمل  وُمَمكَّ

المعهــد علــى األصعــدة الثالثــة: إنتاج 
المعرفــة مــن خــالل البحــوث التجريبية 

والدراســات حول األســرة، واقتراح 
السياســات األســرية المبنية على 

األدلــة البحثيــة، ومناصــرة قضايا األســرة 
مــن خــالل عقــد المنتديات ولقاءات 

الخبراء حول بحوث وسياســات األســرة 
وعقــد مؤتمــر دولــي كل عاميــن حول 

أهــم الموضوعــات والقضايــا التي 
تشــغل األســرة القطرية والعربية، 
وذلــك بغــرض عرض ودارســة نتائج 
أحــدث األبحــاث حول هــذه القضية 

وبنــاء شــبكات الخبــراء المناصــرة لها. 
كمــا يعكــف المعهــد حالًيــا على 

تنفيــذ خطــة متكاملــة لمواصلــة مثل 
هــذه اإلنجــازات والتفــوق عليهــا تحقيًقا 

لرؤيــة قطر 2030. 

شايعة الفاضل:
مناسبة فارقة في تاريخ قطر

االعالميــة شــايعة الفاضــل عبرت عن 
مشــاعرها قائلــة: اليوم الوطني 

مناســبة فارقــة فــي تاريــخ قطر، وخاصة 
أننــا نعيشــها فــي العــام الثالث من 

الحصار وهذا يجعلها ليســت مناســبة 
احتفاليــة فقــط بــل تحمل معها 

معاني رســخها المؤســس من الوالء 
والترابــط والثبــات علــى القيم، وهذا 
مــا نــراه متجســداً فــي مجتمعنا بين 
المواطنيــن والمقيميــن لبنــاء هذا 
الوطــن المعطــاء بجميــع أطيافه 

وفئاتــه االجتماعيــة، مســهمين بكل 
حــب وفخــر في ارتقائــه ومتكاتفين 

مــع حكومتنــا الرشــيدة لتحقيق 
ذلــك، وكمــا نرى اليوم قطر ليســت 

كاألمــس فهــي فــي مصاف الدول 
المتقدمــة، ونســأل اهلل أن يحفــظ قطــر 

وأميرها المفدى وشــعبها. 

وأضافت: من بين األدوار المنوطة 
بوسائل اإلعالم ترسيخ قيم المواطنة 

ودعم روح االنتماء الوطني لدى الناشئة 
وزيادة اعتزازهم بدولتهم وحماية الهوية 

الوطنية التي يجتمع عليها مجتمعنا 

في سلوكياته وبناء وتطوير ومواكبة 
الحداثة، لتحقيق الوحدة الوطنية 

والعمل معًا لتحقيق الرؤية الوطنية 
وتعزيز مفاهيمها من حب الوطن 

واالنتماء وااللتزام بالمبادئ واألهداف 
التي وضعت لسير هذا الوطن واستثمار 
جهود مواطنيه، وكل هذا البد أن تعمل 
عليه وسائل اإلعالم طوال العام وليس 
فقط في المناسبات الوطنية، ويكمل 

دور اإلعالم المؤسسات التعليمية 
وجميع مؤسسات الدولة، ويأتي أيضًا 
دور األسرة داعمة كل ذلك من خالل 
تفاعل األسرة ومشاركتها في ترسيخ 

مفاهيم المواطنة وقيمها، فاليوم 
اختلف دور األسرة عن السابق فعليها 
اآلن المساهمة والمشاركة مع جميع 

مؤسسات الدولة لتحقيق رؤيتها، وأيضًا 
ال نغفل دور المرأة الفاعل والمتطور 

عبر مؤسسات الدولة وعبر اإلعالم لدفع 
عجلة التقدم والتطور من خالل بث 

رسائل ثقافية ووطنية واجتماعية.

وطنوطن
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د. خالد الخنجي:
مناسبة تجسد الُمثل واآلمال التي 

أقيمت عليها الدولة
أشــاد د. خالــد الخنجــي نائــب رئيس 

جامعــة قطــر لشــؤون الطالب 
بذكــرى اليــوم الوطنــي وقال: إن 
ذكــرى اليــوم الوطنــي هي إحدى 
المناســبات الغاليــة علينــا جميعــا 

فــي قطــر، حيــث إنها المناســبة التي 
تســتذكر فيهــا األمــة مجدهــا وبداية 

قيــام كيانهــا، ونحــن فــي قطــر نعتبر 
هــذا اليــوم العظيــم مناســبة هامة 
وغاليــة علــى نفوســنا ففيهــا قامت 

بالدنــا وتأسســت، ولذلــك فكل 
قطــري يجــد نفســه جــزءا من هذه 

المناســبة العزيــزة التــي تــؤرخ للحظة 
تاريخيــة هامــة وحــد فيها المؤســس 

دارنــا قطــر الغالية. 
وأضــاف الدكتــور الخنجــي: إن قطــر 

بمــا حباهــا اهلل بــه مــن خيرات ســتظل 

أقــوى وأشــد فــي مواجهــة أعدائها 
حتــى تنتصــر عليهــم بتكاتــف شــعبها 

وقــوة إرادة قائدهــا حضــرة صاحب 
الســمو أميــر البــالد المفدى الشــيخ 

تميــم بــن حمــد آل ثانــي.   يؤكــد 
اليــوم الوطنــي لقطــر علــى هوية 

الدولــة وتاريخهــا؛ حيــث يجســد الُمثــل 
واآلمــال التــي أقيمــت عليهــا الدولة، 

ويكــرم أَيًضــا الذيــن شــاركوا فــي بناء 
الدولــة، إن 18 ديســمبر هــو اليــوم 
الــذي تتذكــر فيــه قطــر كيــف نجحت 

فــي تحقيــق وحدتهــا الوطنيــة وكيــف 
أصبحــت دولــة متميــزة، ففــي هذا 

اليــوم، يتــم التعبيــر عــن مشــاعر الحب 
واالمتنــان لشــعب قطــر العظيــم الذي 

شــارك في التضامن وأقســم على 
الــوالء والطاعــة لقائده. 

ويمثــل العيــد الوطنــي لقطــر فرصة 
للتعــرف علــى أعمــال مؤسســي دولة 
قطــر الذيــن تحملــوا الصعــاب ودفعوا 

ثمًنــا غالًيــا لتحقيــق وحــدة أمتهم 
واالحتفاء بذكراهم. ويهدف هذا 

االحتفــال إلــى التعريــف بتــراث قطر 
وتقديره، وتعزيز الفخر بدولة قطر. 

فاطمة الرميحي:
شعار هذا العام يعبر عن الشباب القطري

السيدة فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة الدوحة لألفالم قالت: إن شعار 
اليوم الوطني لهذا العام »حوى المجد 

واآلداب في عشر سّنه، ونال المعالي 
كلها والمراجل« مستوحى من قصيدة 

للمؤسس تعطي صورة واضحة عن 
جيل كامل من الشباب القطري ويعّبر 

عن إيمان األجيال المتعاقبة من الشباب 
القطري بأن طريق المعالي شاق يُدرك 
بسالحي األخالق والعلم، وانسجامًا مع 

هذا الشعار تحرص المؤسسة على 
تسليط الضوء على نجاحات أبنائها 

من المخرجين وصناع األفالم والفنانين 
بمختلف المجاالت، باإلضافة إلى 

استقطاب المزيد من المواهب، من خالل 
تقديم فعاليات مختلفة ترفيهية وتعليمية 

وتوعوية في مجاالت متعددة. 
وأضافت: ضمن إطار احتفاالتنا باليوم 
الوطني لدولتنا الحبيبة وانطالقًا من 

التزامنا الدائم في مؤسسة الدوحة لألفالم 
بتطوير صناعة األفالم المستدامة وتعزيز 
ثقافة األفالم الناشطة في قطر، شاركت 

المؤسسة في فعاليات درب الساعي 

لهذا العام من خالل منطقة مخصصة 
لتقديم منصة تفاعلية بين مختلف 

األقسام واألنشطة مع المجتمع القطري 
بمختلف فئاته العمرية. 

قدم قسم الورش واألنشطة ثالثة 
أنشطة رئيسية استهدفت بشكل رئيسي 

األطفال واألُسر القطرية، ومّكن النشاط 
األول الطفل من صنع قصته الخاصة 

وتصويرها عن طريق تقنية إيقاف الحركة 
»Stop motion« ثم أخذها معه. أما 

النشاط الثاني فعّلم األطفال أساسيات 
تحريك الصورة وتقنيات بسيطة للرسوم 
 »flipbook« المتحركة من خالل تقنية

و»Zoetrope«. وضم النشاط الثالث 
قسم االستوديو الذي قدم ورشًا تعريفية 
واضحة عن كل ما يُستخدم في عملية 

إنتاج األفالم.
أما شاشة عرض السينما القطرية فكانت 
بمثابة صالة عرض سينمائية تعرض عددا 
من األفالم القطرية، وتمكن الضيوف من 

اختيار فيلمهم المفضل من مجموعة 
أفالم »صنع في قطر«. وركزت جميع 

األفالم المتوفرة على الجوانب االجتماعية 
والبيئية والثقافية المختلفة في قطر. 
وروى كل فيلم قصة فريدة من نوعها 

عكست تجارب وخبرات زوار درب الساعي 
من مختلف األعمار والفئات. 

أخيراً، تجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة الدوحة 
لألفالم تسعى باستمرار إلى تحسين 

الذائقة السينمائية من خالل توفير منصة 
للمواهب القطرية لرواية القصص من 
خالل األفالم، باإلضافة إلى توفير فرصة 
لتطوير مسيرتهم المهنية في صناعة 

األفالم. كما تمثل المؤسسة طموحات 
قطر السينمائية والثقافية وتساعد 

في ترسيخ مكانة قطر باعتبارها عنصراً 
مساهمًا في صناعة السينما الدولية.
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    جمال العدواني جمال العدواني 

اســتطاعتاســتطاعت  دوحةدوحة  الخيرالخير  أنأن  تلّمتلّم  شــملشــمل  الخليجيينالخليجيين  علىعلى  أرضأرض  الســالمالســالم  وجمعتهموجمعتهم  علىعلى  مدىمدى  أيامأيام  باســتضافتهاباســتضافتها  كأسكأس  
دولدول  الخليــج،الخليــج،  فنثروافنثروا  لهالها  الحبالحب  والشــوقوالشــوق  والمحبةوالمحبة  علىعلى  هذههذه  االســتضافةاالســتضافة  األكثراألكثر  مــنمــن  رائعةرائعة  وبنفسوبنفس  الوقتالوقت  صادفتصادفت  
مناســبةمناســبة  عزيزةعزيزة  علىعلى  قلوبناقلوبنا  هيهي  اليوماليوم  الوطنيالوطني  لقطرلقطر  المحبةالمحبة  فيفي  1818  منمن  ديســمبر،ديســمبر،  وبهذهوبهذه  المناســبةالمناســبة  ســجلســجل  عددعدد  

مــنمــن  نجومنجوم  الكويتالكويت  هذاهذا  الحبالحب  واالمتنانواالمتنان  والشــوقوالشــوق  ألهلهــمألهلهــم  وأحبابهموأحبابهم  فيفي  قطرقطر  العزةالعزة..

اليوم الوطني في عيون األشقاء الكويتيين:

دام عزك يا قطر

وطن
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اليوم الوطني في عيون األشقاء الكويتيين:

النجم داود حسين:دام عزك يا قطر
رفرف يا عنابي في السماء وهامات السحب

ال أستطيع أن أصف حبي وغالي لهذه األرض الطيبة  فقطر ليست مجرد دولة،  هم 
أهلنا وعزوتنا وناسنا الطيبين، تجمعنا معهم الصلة والنسب قبل كل شيء، 

نتمنى لقطر قيادة وحكومة وشعبا كل التقدم واالزدهار وإلى األمام دائما 
للوصول إلى أعلى مراتب المجد والفخر، فيومكم الوطني يومنا، رفرف يا عنابي 

في السماء وهامات السحب وكل عام وقطر متأللئة ومحفوظة من كل عين، 
واهلل يرعاك ويحفظك من كل سوء.

الفنانة مي البلوشي:
الدوحة اليوم لها مكانتها الثقافية واألدبية والرياضية واالقتصادية
نهنئ أنفسنا قبل أهلنا في الدوحة في احتفاالت العيد الوطني لدولة القطر، فهي 

واحة األمن واألمان خاصة وأنه  تربطني صداقات واسعة مع أهلها الطيبين، نتمنى 
لهم المزيد من التميز واإلبداع في مختلف المجاالت. فاليوم الدوحة لها مكانتها 

الثقافية واألدبية والرياضية واالقتصادية بين دول عالمنا العربي، ونحن ككويتيين 
نفتخر كثيرا لما وصلت له دوحة الجميع.

النجم عبد الرحمن العقل: 
كل الحب والود للشعب  القطري الحبيب

نهنئ  الشعب القطري الغالي في هذه المناسبة العزيزة على 
قلوبنا ككويتيين، في هذا اليوم، يعزّز الشعب القطري عالقته بإرثه 

الغني والجميل من خالل القيام بالعديد من النشاطات والفعاليات 
الوطنية والفولكلورية، فكل الحب والود للشعب الحبيب 

المضياف، واهلل يعزهم بقيادتهم الحكيمة.
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النجم شهاب حاجية: 
الشعب القطري طيب وغالي وتعاملهم راقي

نبارك للشعب القطري هذه المناسبة الخالدة في نفوس كل القطريين 
والشعب الخليجي، وبالمناسبة هذه الذكرى مناسبة خالدة لكل مواطن 

لتجديد انتمائه، والوقوف صفًا واحداً مع قيادته للحفاظ على وحدة الوطن 
واستقراره، فأنا ألول مرة أشارك في مسرحية قطرية بعنوان »فيال 24« 

واستمتعت كثيرا بالعمل مع زمالئي الفنانين ومواجهة الجمهور القطري 
الحبيب، وبالمناسبة ألول مرة أمكث أكثر من شهرين لتحضير هذا العمل 

ومازلت متواجدا بينكم. 
 فأنا أقولها بكل أمانة: شعب طيب وحبيب وغالي على القلب، وتعاملهم 

راقي، أتمنى لدوحة األمن واألمان أن يديم اهلل على أهلها نعمة األمن 
والسالم.

النجم طارق العلي:
لن أنسى فتح اإلذاعة القطرية أبوابها للفنانين الكويتيين 

كل الحب والشوق واالمتنان إلى القيادة والحكومة الرشيدة وإلى الشعب الحبيب 
في دوحة الخير بمناسبة اليوم الوطني المجيد، أعاد اهلل هذه األفراح سنوات عديدة. 
لن أنسى ماحييت وقفة قطر الحبيبة إلى جانبي أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت، 

وأتذكر جيداً مواقف قطر بفتح اإلذاعة   أمام جميع الفنانين الكويتيين.
وال ننسى إطالق قطر للثورة اإلعالمية، واستكمال الثورة في كل مناحي اإلعالم، حتى 

أصبحت قطر مثاال رائعا للنجاح اإلعالمي، واستضافت كبرى المهرجانات والمعارض 
السينمائية والمسرحية، وكل خليجي يفتخر بما تقدمه قطر للفن والفنانين. 

المذيعة نجالء خريبط: 
أدعو اهلل عز وجل أن يجمع شمل الخليج العربي 

أبارك إلخواننا القطريين  يومهم الوطني وأتمنى لهم المزيد من الرخاء والمحبة، 
أرفع فيه أسمى آيات المحبة والعرفان ألهلنا أهل قطر الحبيبة وعلى رأسهم حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أطال اهلل في عمره، وأدعو اهلل عز وجل 
أن يجمع شمل الخليج العربي ومجلس التعاون.

وطن
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     دشن دشن  معاليمعالي  الشيخالشيخ  عبداهللعبداهلل  بنبن  ناصرناصر  بنبن  خليفةخليفة  آلآل  ثانيثاني  رئيسرئيس  مجلسمجلس  الوزراءالوزراء  ووزيرووزير  الداخلية،الداخلية،  مبنىمبنى  20222022،،  
فيفي  منطقةمنطقة  أسبايرأسباير  زون،زون،  ويأتيويأتي  تدشينهتدشينه  تزامناتزامنا  معمع  مرورمرور  تسعتسع  سنواتسنوات  علىعلى  فوزفوز  دولةدولة  قطرقطر  بتنظيمبتنظيم  بطولةبطولة  كأسكأس  
العالمالعالم  لكرةلكرة  القدمالقدم  ألولألول  مرةمرة  فيفي  الشرقالشرق  األوسطاألوسط. . وقدوقد  حضرحضر  التدشينالتدشين  عددعدد  منمن  أصحابأصحاب  السعادةالسعادة  الشيوخالشيوخ  وكباروكبار  

المسؤولينالمسؤولين  الرياضيينالرياضيين..
ويعتبرويعتبر  المبنىالمبنى  أيقونةأيقونة  المبانيالمباني  نظرانظرا  لجماليتهلجماليته  وروعةوروعة  تصميمهتصميمه  واألولواألول  منمن  نوعهنوعه  فيفي  العالمالعالم  علىعلى  شكلشكل  رقمرقم..

وتبلغوتبلغ  مساحتهمساحته  قرابةقرابة  6060  ألفألف  مترمتر  مربعمربع  وهووهو  متعددمتعدد  االستخداماتاالستخدامات  ويضمويضم  مكاتبمكاتب  إداريةإدارية  ونادياوناديا  صحياصحيا  متكامالمتكامال  
وسلسلةوسلسلة  مطاعممطاعم  ومقاٍهومقاٍه  إلىإلى  جانبجانب  قاعاتقاعات  اجتماعاتاجتماعات  ومسرحومسرح  للمحاضراتللمحاضرات  ويضمويضم  أيضاأيضا  المبنىالمبنى  قرابةقرابة  600600  موقفموقف  

للسياراتللسيارات  إلىإلى  جانبجانب  أنهأنه  متصلمتصل  مباشرةمباشرة  باستادباستاد  خليفةخليفة  عنعن  طريقطريق  نفقنفق  للمشاةللمشاة  ومجاورتهومجاورته  لمحطتيلمحطتي  الوعبالوعب  
والمدينةوالمدينة  الرياضيةالرياضية  ويتكونويتكون  المبنىالمبنى  منمن  أربعةأربعة  مباٍنمباٍن  مستطيلةمستطيلة  مشتركةمشتركة  تتكونتتكون  منمن  خمسةخمسة  أدوارأدوار  علىعلى  شكلشكل  أرقامأرقام  
20222022  تعلوتعلو  الدورينالدورين  األرضياألرضي  والميزانينوالميزانين  ومتصلةومتصلة  بالقبوبالقبو  ومنومن  خاللخالل  التصميمالتصميم  العصريالعصري  والهندسيوالهندسي  أعطيتأعطيت  واجهةواجهة  

المبنىالمبنى  وكذلكوكذلك  مسقطهمسقطه  األفقياألفقي  هيئةهيئة  الرقمالرقم  20222022..
ويعتبرويعتبر  سعادةسعادة  الشيخالشيخ  ناصرناصر  بنبن  حمدحمد  بنبن  ناصرناصر  آلآل  ثانيثاني  هوهو  صاحبصاحب  فكرةفكرة  المشروعالمشروع  الجذابالجذاب  والفريدوالفريد  منمن  نوعهنوعه  

فيفي  العالمالعالم  والمطوروالمطور  حيثحيث  إنإن  فكرةفكرة  التصميمالتصميم  مستوحاةمستوحاة  منمن  رسمةرسمة  يدوية،يدوية،  وقدوقد  قامقام  بتطويربتطوير  التصورالتصور  الهندسيالهندسي  
والمعماريوالمعماري  والرسوماتوالرسومات  التنفيذيةالتنفيذية  للمشروعللمشروع  المكتبالمكتب  العربيالعربي  للشؤونللشؤون  الهندسيةالهندسية  تحتتحت  اشرافاشراف  الرئيسالرئيس  التنفيذيالتنفيذي  

ورئيسورئيس  المعماريينالمعماريين  إبراهيمإبراهيم  محمدمحمد  الجيدةالجيدة  المصممالمصمم  القطري،القطري،  وبالشراكةوبالشراكة  معمع  أنتونيوأنتونيو  كابسونيكابسوني  مؤسسمؤسس  شركةشركة  بيبي  
آندآند  سيسي  اسوشيتياسوشيتي ) )ميالنميالن(.(.

المبنى األول من نوعه في العالم على شكل رقم

2022... إرث للدولة واألجيال القادمة

وطن
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يوم عظيم في تاريخ قطر
وحول هذا المشروع الكبير قال سعادة 
الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني 

صاحب الفكرة: ال شك أن يوم 2 ديسمبر 
يمثل لنا يوما عظيما في تاريخ قطر 
كونه اليوم الذي شهدت فيه بالدنا 

الحبيبة الفوز باستضافة مونديال كرة 
القدم بعد أن استطاعت قطر بسواعد 

أبنائها التفوق وإبهار العالم أجمع بالفوز 
باالستضافة وإثبات أحقيتها في هذا 

االنتصار التاريخي على دول أكبر مساحة 
وأكثر عددا في السكان بعزيمة الرجال، 

وقد جاءت فكرة إقامة مبنى 2022 
بالتحديد في عام 2010 أثناء دراستي 

في الخارج حيث كنت أتابع بالتر وهو 
يسحب اسم قطر من الظرف الخاص 

بالتصويت في الفيفا في 2010 ومنذ 
ذلك الوقت بدأت بالتفكير في إقامة 

مشروع يكون إرثا للدولة واألجيال القادمة 
من خالل ترسيخ 2022 ليكون خالدا في 
األذهان، ومن هنا تولدت الفكرة واليوم 
الحمد هلل نراها على أرض الواقع بكامل 

تفاصيلها.
وأضاف الشيخ ناصر بن حمد قائال: إن هذا 

المشروع الفريد من نوعه لم يكن ليرى 
النور لوال دعم الدولة للمستثمر القطري، 
وأيضا لثقتنا في االقتصاد القطري، وفي 

هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى مقام 
سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

والحكومة الرشيدة على دعم القطاع 
الخاص مما يُحفزنا على األفكار الخالقة 

والتي تجعل من قطر واحة لإلبداع، كما 
أشكر سمو الشيخ جاسم بن حمد آل 

ثاني الممثل الشخصي لصاحب السمو 
الذي كان أول من عرضت عليه الفكرة 
في 2013 وأعجب بها وكان من أكبر 

الداعمين لها.
من جانبه قال المهندس إبراهيم 

الجيدة إن هذا المبنى يعتبر إضافة إلى 
المشاريع الكبيرة والبارزة في قطر والتي 

ترسخ في األذهان الحدث األهم في 
تاريخ الرياضة القطرية وهو استضافة 

مونديال 2022، وأضاف الجيدة والذي 
قام بتصميم استاد الثمامة المونديالي 

والذي يأتي على شكل »القحفية« إن 
تكليفه بتصميم المبنى أمر أسعده 
كثيرا ليشارك في ترسيخ هذا الحدث 

الكبير في أذهان الشعب القطري، 
والجدير بالذكر أن إبراهيم الجيدة هو 
المصمم الخليجي الوحيد الذي قام 
بتصميم واحد من استادات مونديال 

2022، واإلشراف على تنفيذ مبنى 
2022 حتى تدشينه.

أيقونة معمارية جديدة
وبهذه المناسبة صرح محمد خليفة 

السويدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
أسباير زون قائاًل: إننا في مؤسسة 

أسباير زون على يقين بأن بطولة كأس 
العالم 2022 في قطر ستكون بإذن 

اهلل بصمة تاريخية في مسيرة بلدنا 
الحبيبة قطر، وتاريخ المنطقة بأكملها، 

وقد جاء هذا المشروع بفكرة مبتكرة 
لتخليد هذا التاريخ من خالل أيقونة 

معمارية جديدة تنضم إلى أيقونات 
أسباير زون مثل استاد خليفة وفندق 
الشعلة، ولتكون جزًءا من منظومة 

أعمال رياضية واقتصادية متكاملة نعمل 
في المؤسسة على دعمها وتعزيزها 

لنؤكد على دورنا الريادي، ولتضيف إلى 
سلسلة البرامج التي ننفذها ضمن رؤيتنا 

بأن نصبح المرجع في التفوق الرياضي 
العالمي والتي بات تحقيقها على 

األبواب بحلول العام القادم 2020. 
وأضاف: يأتي هذا المشروع في إطار 
إيماننا بأهمية الشراكة مع القطاع 

الخاص والتي تعد إحدى ركائز 
استراتيجيتنا في المؤسسة على 

مدار السنوات الماضية عمًلا بركائز 
استراتيجية دولة قطر للتنمية الشاملة 
2030، وها نحن نستكمل هذا النهج 
باإلعالن عن افتتاح أحد أبرز المشروعات 
وأكثرها تميًزا وهو الذي تشكل مبانيه 

مجتمعة أرقام 2022.
تهانينا لفريق العمل المميز القائم 

على ابتكار وتنفيذ هذا المشروع وعلى 
رأسهم الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر 

آل ثاني.
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     اختُتمت النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي، الحدث السنوي لمؤسسة الدوحة لألفالم في قرية كتارا الثقافية، بحفل  اختُتمت النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي، الحدث السنوي لمؤسسة الدوحة لألفالم في قرية كتارا الثقافية، بحفل 
ختامي تم اإلعالن فيه عن أسماء الفائزين بجائزة اإلشادة الخاصة لمسابقتي لجنة التحكيم وصنع في قطر.ختامي تم اإلعالن فيه عن أسماء الفائزين بجائزة اإلشادة الخاصة لمسابقتي لجنة التحكيم وصنع في قطر.

وفي كلمة ألقتها أمام لجنة الحكام خالل حفل االختتام، قالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس وفي كلمة ألقتها أمام لجنة الحكام خالل حفل االختتام، قالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس 
األمناء بمؤسسة الدوحة لألفالم، »برغم أن مهرجان أجيال السينمائي هو فعالية تقدمها مؤسسة الدوحة لألفالم، إال أنكم أنتم جوهرها األمناء بمؤسسة الدوحة لألفالم، »برغم أن مهرجان أجيال السينمائي هو فعالية تقدمها مؤسسة الدوحة لألفالم، إال أنكم أنتم جوهرها 

اإلبداعي الحقيقي، وبمشاركتكم المستمرة عاًما بعد عام، سيستمر المهرجان وسيصبح أكبر وأفضل وأكثر تطورًا. اإلبداعي الحقيقي، وبمشاركتكم المستمرة عاًما بعد عام، سيستمر المهرجان وسيصبح أكبر وأفضل وأكثر تطورًا.   لقد ألهمتني لقد ألهمتني 
النقاشات التي خضتها مع الكثيرين منكم خالل المهرجان. لقد منحتموني مزيًدا من األمل والتفاؤل حول المستقبل المشرق الذي النقاشات التي خضتها مع الكثيرين منكم خالل المهرجان. لقد منحتموني مزيًدا من األمل والتفاؤل حول المستقبل المشرق الذي 

ينتظرنا. وأشجعكم على مواصلة شغفكم بإدراك. ورؤية العالم من حولنا بعقول منفتحة وقلوب تحمل بداخلها محبًة وتعاطفًا ينتظرنا. وأشجعكم على مواصلة شغفكم بإدراك. ورؤية العالم من حولنا بعقول منفتحة وقلوب تحمل بداخلها محبًة وتعاطفًا 
إنسانيًا حقيقيًا«.إنسانيًا حقيقيًا«.

وتوجهت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة لألفالم ومديرة مهرجان أجيال السينمائي، بالشكر لقيادة وتوجهت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة لألفالم ومديرة مهرجان أجيال السينمائي، بالشكر لقيادة 
المؤسسة، والهيئات العامة والخاصة، والشركاء، والمتطوعين وصناع األفالم وأعضاء لجان تحكيم أجيال على دعمهم للمهرجان، المؤسسة، والهيئات العامة والخاصة، والشركاء، والمتطوعين وصناع األفالم وأعضاء لجان تحكيم أجيال على دعمهم للمهرجان، 

وقالت: »نحتفل بشبابنا باعتبارهم جزًءا من مجتمعنا الثقافي المتنوع، ومواطنين عالميين يستمدون القوة من األفالم إليصال صوت وقالت: »نحتفل بشبابنا باعتبارهم جزًءا من مجتمعنا الثقافي المتنوع، ومواطنين عالميين يستمدون القوة من األفالم إليصال صوت 
األجيال. من خالل فعاليات عائلية تفاعلية، وقد عزز االتحاد والتفاهم واالحترام المتبادل نسخة العام الجاري من المهرجان. نحن سعداء األجيال. من خالل فعاليات عائلية تفاعلية، وقد عزز االتحاد والتفاهم واالحترام المتبادل نسخة العام الجاري من المهرجان. نحن سعداء 

بالمشاركة المميزة للمجتمع المبدع في قطر والعالم الذي ساهم في النجاح الذي شهدته هذه النسخة«.بالمشاركة المميزة للمجتمع المبدع في قطر والعالم الذي ساهم في النجاح الذي شهدته هذه النسخة«.

النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي تختتم فعالياتها بنجاح

اكتشف األفالم.. اكتشف الحياة

اجيال
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صنع في قطر
قام صّناع األفالم المحليون المشاركون 

في برنامج صنع في قطر في النسخة 
السابعة من مهرجان أجيال السينمائي، 

بتسليط الضوء على القوة التحولية 
لألفالم والسرد القصصي، مما عزز 

موضوع هذا العام، »اكتشف األفالم، 
اكتشف الحياة« بمشاركة 22 فيلما 
من إخراج 23 مخرجا قطريا ومقيمين 

يعيشون على أرض قطر، في برنامج 
صنع في قطر، من تقديم أوريدو.

وقد أعلن كل من ســعادة الســيد صالح 
بــن غانــم العلــي، وزيــر الثقافة والرياضة 

والســيدة موزة المهندي، مديرة إدارة 
الخدمــة المجتمعيــة والرعايــات واإلعالم 
االســتراتيجي بشــركة أوريدو، عن أســماء 
الفائزيــن بجوائــز مســابقة صنــع في قطر 

علــى النحو التالي:

• جائزة اإلشــادة الخاصة من لجنة 
التحكيــم: بيــت بيوت )األردن، 

قطــر/2019( مــن إخــراج ميار حمدان.
• جائزة اإلشــادة الخاصة من لجنة 
التحكيــم: الهامســتر تعيــس الحظ 

)قطر، إندونيســيا/ 2019( من إخراج 
عبــد العزيز محمد الخشــابي.

• جائــزة عبــد العزيــز جاســم ألفضل أداء 
تمثيلــي: عبــاس ريــاض لــدوره في نهاية 
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الطريــق )قطــر/ 2019( مــن إخراج أحمد 
الشريف.

• جائــزة أفضــل فيلــم وثائقي: في 
المنتصــف )قطــر/2019( من إخراج 

الذبحاني.
• جائــزة أفضــل فيلــم روائي: أوراق 

متســاقطة )قطر/2019( من إخراج 
ديميتــري يوري.

نجوم الفّن
شــهدت قرية كتارا الثقافية الشــهر 
الماضــي افتتــاح فعالّيات النســخة 

الســابعة من مهرجان أجيال الســينمائي 
الــذي تنّظمــه مؤسســة الدوحة لألفالم 

بحضور كبار المســؤولين والشــخصيات 
المرموقــة مــن دولــة قطر والعالم 

العربــي وأعضــاء مجلس إدارة مؤسســة 
الدوحــة لألفــالم، باإلضافة إلى مشــاهير 

الســينما اإلقليميــة والعالمّية.
وتماشــيًا مع شــعار هذا العام، افتتح 

المهرجــان فعالّياتــه بالعرض األّول 
في منطقة الشــرق األوســط لفيلم 

»إن شــئت كما في الســماء« )فرنســا، 
كندا، فلســطين/ 2019( الذي شــاركت 

مؤسســة الدوحــة لألفــالم في تمويله، 
وهــو فيلــم كوميــدي يتناول مواضيع 

الهويـّـة والجنســّية واالنتمــاء، وتتمحور 
أحداثــه حــول حياة المخرج الفلســطيني 

إيليــا ســليمان الحائــز علــى عّدة جوائز، 
والذي اضطرّ لمغادرة مســقط رأســه 

فلســطين واالنتقــال إلــى حياة المدينة 
الصاخبــة فــي باريس ونيويورك.

وألقــي المهرجــان الضــوء على الروح 
الحقيقيــة لصناعــة األفــالم، وعمل على 

بناء قطاع ســينمائي وطني ناشــط 
مــن خــالل التبــادل التفاعلي مع الشــباب 

والقــادة الفكريّيــن مــن كّل أنحاء 
العالم.

وتميزت نســخة هذا العام من 
المهرجــان بمشــاركة 96 فيلمــًا مــن 39 
دولــة ألقــت الضــوء على قّوة القصص 
فــي تغييــر الذهنّيــات. وتضمنت قائمة 

األفــالم 23 فيلمــًا روائيــًا و73 فيلمًا 
قصيــراً بمــا فــي ذلــك 50 فيلمًا من 

العالــم العربــي و56 فيلمــًا لمخرجات. 
واحتفــل برنامــج ُصنــع فــي الهند بالعام 
الثقافــي قطــر – الهنــد 2019، كمــا عاد 

برنامــج صنــع فــي قطــر المنتظر برعاية 
أوريــدو ليلقــي الّضــوء على صّناع 

األفــالم القطرييــن والمقيميــن في قطر 
ويســاهم فــي رعايــة المواهب المحلية 
الناشــئة فــي إطــار دعــم قطاع صناعة 

األفــالم الممّيــز في الدولة. 

اجيال
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    جمالجمال  العدوانيالعدواني  

يعتبــريعتبــر  النجــمالنجــم  الكويتــيالكويتــي  عبداإلمامعبداإلمام  عبــداهللعبــداهلل  منمن  أبرزأبرز  نجومنجوم  الخليجالخليج  الذيالذي  قدمقدم  تجاربتجارب  ســينمائيةســينمائية  عربيةعربية  نالتنالت  صدىصدى  قوياقويا  
فــيفــي  عالمنــاعالمنــا  العربــي،العربــي،  فهوفهو  ممثلممثل  مســرحيمســرحي  وتليفزيونيوتليفزيوني  ومخرجومخرج  إذاعيإذاعي  كويتيكويتي  شــهير،شــهير،  حصيلتهحصيلته  منمن  األعمالاألعمال  الفنيةالفنية  

تزيدتزيد  علىعلى  150150  عمال،عمال،  بدأبدأ  حياتهحياته  الفنيةالفنية  فيفي  نهايةنهاية  الســتينياتالســتينيات  وماوما  زالزال  يمارسيمارس  نشــاطهنشــاطه  علىعلى  الســاحةالســاحة  الفنيةالفنية  فيفي  
الكويتالكويت..

قدم ما يزيد عن 150 عماًل

عبد اإلمام عبداهلل: الرياضة جمعت والسياســة فرقت

كيف ترى بطولة كأس الخليجي 24؟
استمتعت كثيرا في حفل االفتتاح، لقد 
كان راقيًا ومميزاً، وهذه الدوحة كعادتها 

بلد جميل ومضياف وراق بمثابة واحة 
أمن وأمان للخليج، فشعارهم »أهال 

بالجميع في دوحة الجميع«، ويكفينا 
فخرا بأن الرياضة استطاعت أن تجمــع 

إخواننا وأهلنا في الخليج في دوحة 
الجميع بالرغم من أن السياسـة فرقتهم.

هل بطبعك رياضي ؟
كل إنسان يحب الرياضة لكن يتفاوت 

هذا الحب بين شخص متعصب 
ومتابع، وأنا عاشق لكرة القدم ومن 
متابعيها الدائمين وبالمناسبة كنت 

في بداية شبابي أحب لعبة كرة 
القدم ومارست هذه الرياضة في فترة 
الستينيات، قبل أن أتجه إلى التمثيل 

واإلخراج االذاعي، وقد لعبت لفترة 
قصيرة في النادي العربي الكويتي 

الرياضي، ثم هجرت هذه الرياضة 
وكرّست نفسي للفن، فاليوم أنا 
ألعب بشكل احترافي لكن بروح 

الفنان وليس الرياضي.

تعتبر أكثر فنان خليجي شارك في 
العديد من األفالم العربية كيف ترى 

ذلك؟
سعيد بكل تجربة عربية قدمتها 

ووصلت إلى الناس بالصورة التي كنا 
نتمنى إيصالها، وصدقني أنا قنوع 

باألعمال التي قدمتها في السنوات 
األخيرة، سواء محليا أو خليجيا أو عربيا، 
وراض تماما عن كل خطوة سواء في 

الدراما العربية أو السينما.

هل لك شروط معينة للمشاركة في 
األعمال العربية؟

جميع عقودي التي أوقعها بالخارج 
يرافقها بند »وجود مساعد دائم«، وهو 

المعني باختيار المالبس واألكسسوار 
أو ما يعرف باللهجة الدارجة »اللبيس« 
حتى أركز في دوري وال أنسى شيئا قد 

يؤثر على العمل.

نالحظ في السنوات األخيرة، ظهور 
عدد من الوجوه الشبابية، التي 

بدأت تسحب البساط من النجوم 
القدامى.. كيف ترى ذلك ؟

نجوميتي ما تزال تتألأل ومكانتي 
كممثل محل تقدير من الجميع، 

لكن في المقابل يجب أن نعترف 
بأن سنة الحياة تفرض علينا تقبل 

وجود أسماء جديدة نالت النجومية، 
وهذا أمر مستحق لهم مثلما كانت 

بداياتنا كممثلين مبتدئين كنا نحظى 
بالفرص الجيدة لنطور من أنفسنا، ثم 
أصبحنا نجوما اليوم، فمن الطبيعي 

أن يقود الساحة الفنية من بعدنا جيل 
جديد، فالساحة والنجومية ليست حكرا 
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على أحد، والعجلة تدور وال تتوقف، 
خصوصا أن الساحة الفنية والدة، ومن 
يجد في نفسه الموهبة ويعمل على 
تطويرها في المكان الصحيح يستحق 

أن تتوج جهوده بالنجومية.

كيف ترى الممثلين الشباب اليوم ؟
يؤسفني جدا بأن كثيرا من الشباب 
اليوم يبحثون عن الشهرة والمال، 
ويستعجلون بعض الشيء وهذا 

خطأ، هم ال يعرفون التأني أو التمهل 
وتجدهم في األسواق »يتمشون« 

اعتقادا منهم بأنهم باتوا مشهورين، 
وربما لم يسمع بهم أو يشاهد 

أعمالهم أحد، أو تجدهم على مواقع 
التواصل االجتماعي بكثرة وكأنهم 
نجوم حقيقيون دون التركيز على 

أدائهم في تقديم عمل فني مميز.

البعض يتهمك بعدم التنويع في 
أدوارك الدرامية؟

ال بالعكــس هــذا اتهــام باطــل، فأنا 

أكثــر فنــان حريــص جدا علــى التنويع 
في الشــخصيات التي أجســدها في 

الدراما والســينما.

ما أكثر األعمال التي قدمتها ونالت 
إعجابك؟

كثير من األعمال التي قدمتها وعملت 
ردة فعل قوية لدى الجمهور، لعل دوري 

في المسلسل التليفزيوني »الخافي 
أعظم« حيث قدمت دور الرجل المصاب 

بالشلل ودور الكفيف في مسرحية 
»قناص خيطان«، فالناس ال تزال تتذكر 
تلك األدوار، ألني حرصت على تقديمها 

باسلوب  مغاير ومختلف وجديد، والحمد 
هلل نلت ثقة الجمهور والمنتجين.

كيف ترى األعمال المسرحية الحالية ؟
مع األســف المســرح في الكويت اليزال 

يســير علــى مقولــة »الجمهــور عاوز 
كــده«، ومعظــم أعمالنا المســرحية 

تمــر مــرور الكــرام دون تأثيــر أو تقديــم 
أهــداف للمتلقي.

ما سبب مقاطعة النجوم الكبار 
للمسرح؟

 لألسف حاليا ليس عندنا مسرح 
حقيقي، وما يعرض بعيد عن حقيقة 
مسرحنا الرائد في المنطقة العربية، 

والدليل أن عمالقة المسرح الكويتي 
حاليا ال يشاركون فيما هو معروض 

على الساحة بسبب رداءة النصوص 
التي ال يوجد فيها هدف معين 

يستفيد منه المتلقي إال »التطنز« 
على اآلخرين!

ما هو آخر عمل مسرحي قدمته ؟
منذ أكثر من 15 عاما عندما قدمت 

مسرحية »قناص خيطان«، مع 
النجمين عبدالحسين عبدالرضا وحياة 

الفهد، كذلك اليزال الجمهور يتذكر 
المسرحيات القديمة مثل »فرسان 
المناخ« و»حامي الديار« وغيرهما 
من األعمال الهادفة ألنها تحمل 

بين طياتها قضايا تمس المجتمع 
الكويتي والعربي.

نجوم

احجز اآلن:  ٤٠٠٩٩٩٩٩

مشــووبات من حــول العالم 
ومناظــر أخاذة 



احجز اآلن:  ٤٠٠٩٩٩٩٩

مشــووبات من حــول العالم 
ومناظــر أخاذة 
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    حــوارحــوار- - حنانحنان  الغزوانيالغزواني  

تــرددتــردد  قلمــيقلمــي  كثيــرًاكثيــرًا  قبلقبل  الكتابةالكتابة  عنعن  ضيفةضيفة  هذاهذا  الحوار،الحوار،  فهيفهي  شــخصيةشــخصية  يصعبيصعب  بالفعــلبالفعــل  وصفهاوصفها  منمن  خاللخالل  الكلمات،الكلمات،  
وبعــدوبعــد  محاورتهــامحاورتهــا  زادزاد  األمــراألمــر  تعقيدًا،تعقيدًا،  فهيفهي  إعالميةإعالمية  إنســانيةإنســانية  منمن  الطرازالطراز  األول،األول،  تتأثرتتأثر  كثيــراكثيــرا  باألحداثباألحداث  المحيطةالمحيطة  وتؤثروتؤثر  فيفي  

المشــاهدينالمشــاهدين  بأدائهابأدائها  الطبيعي،الطبيعي،  تفضلتفضل  البرامجالبرامج  التيالتي  تالمستالمس  القصصالقصص  اإلنســانيةاإلنســانية  دوندون  اســتغاللاســتغالل  لها،لها،  تســتعرضتســتعرض  
حكاياتهــاحكاياتهــا  بــكلبــكل  احتــراماحتــرام  لكرامةلكرامة  أصحابهــاأصحابهــا  وتجاربهم،وتجاربهم،  وعلىوعلى  الجانبالجانب  اآلخراآلخر  منمن  الكاميراالكاميرا  نجدنجد  تلكتلك  الشــخصيةالشــخصية  المرحةالمرحة  

وربمــاوربمــا  الســاخرةالســاخرة  الحاضرةالحاضرة  دائمًادائمًا  علىعلى  مواقعمواقع  التواصــلالتواصــل  االجتماعياالجتماعي  منمن  أجلأجل  جمهورهاجمهورها..
التواضعالتواضع  هوهو  مفتاحمفتاح  نجاحهانجاحها  وســروســر  حضورهاحضورها  القويالقوي  علىعلى  الشاشــة،الشاشــة،  فهيفهي  كاالســفنجة،كاالســفنجة،  تســتفيدتســتفيد  وتكتســبوتكتســب  منمن  كلكل  ماما  
هــوهــو  حولهــاحولهــا. . إنهــاإنهــا  المذيعةالمذيعة  اللبنانيــةاللبنانيــة  الرائعةالرائعة  قلباقلبا  وقالباوقالبا  روعةروعة  أوجيه،أوجيه،  عملتعملت  أوجيهأوجيه  ســابقًاســابقًا  فيفي  قناةقناة  فرانسفرانس2424. . وهيوهي  

خرّيجــةخرّيجــة  كليــةكليــة  اإلعــالماإلعــالم  منمن  الجامعةالجامعة  اللبنانية،اللبنانية،  وحائزةوحائزة  علىعلى  ماجيســتيرماجيســتير  فيفي  اإلعالماإلعالم  منمن  جامعــةجامعــة  البلمندالبلمند  فيفي  لبنان،لبنان،  
وعلىوعلى  ماجيســتيرماجيســتير  فيفي  الجيوسياســةالجيوسياســة  منمن  المعهدالمعهد  الفرنســيالفرنســي  للجيوسياســةللجيوسياســة  التابعالتابع  لجامعةلجامعة  باريسباريس  88..

اإلعالميــةاإلعالميــة  روعةروعة  أوجيه،أوجيه،  وحواروحوار  منمن  القلــبالقلــب  للقلب،للقلب،  وإلىوإلى  تفاصيلتفاصيل  اللقاءاللقاء......

اإلعالمية روعة أوجيه:

التنمر اإللكتروني من أكبر مشــاكل الشهرة

غالف
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فــي البداية كيف تحبين تقديم 
نفســك لمتابعات وقراء جميلة؟
أنــا إنســانة، أخطــئ كثيراً وأصيب 
قليــاًل، لكــن أتعّلــم مــن أخطائي. 

حالمــة بعالــم أفضــل ومثالــي، ومؤمنة 
بقدرتنــا نحــن النســاء علــى تحقيــق هذا 
الحلــم. حساســة ودمعتــي علــى خّدي، 
وتعّلمــت أّن ذلــك قــّوًة وليــس ضعفًا 

فــي عالــم عمته المشــاعر.

كإعالمية في محطة مشــهورة، هل 
األمــر نعمة أم مصدر متاعب ؟ 

إنهــا مســؤولية كبيــرة. فعليــِك في 
كّل لحظــة احتــرام عقــل المشــاهد 

وذكائــه، نقــل اهتماماتــه والتعبيــر عنها 
بحياديــة دون أن تعكســي مواقفــك 
وآراءك الشــخصية. حتى اســتيعابك 

لألمــور، ليــس مســموحًا أن يكــون مبنيًا 
علــى تجربتــك الشــخصية. عليــِك دائمًا 

أن تكونــي متابعــة ألفــكار اآلخرين 
وهمومهــم وأن تضعــي نفســك 

مكانهــم كــي تنقلي تســاؤالتهم 

ومخاوفهــم. الشــهرة ضمــن هذه 
المســؤوليات ســالح ذو حّدين، فهي 
تفتــح لــك بــاب التواصل المباشــر مع 

المتابعيــن لرصــد اهتماماتهــم. 
قبــل مواقــع التواصــل االجتماعي 

كّنــا نتكّهــن أســئلة النــاس، أما اآلن 
فنتلقاهــا منهــم مباشــرة. ومن 

جهــة المتاعــب، فقــد يكــون التنمر 
اإللكتروني من أكبر مشــاكل الشــهرة. 

ليــس ألنهــا تؤثــر علّي شــخصيًا، بل 
ألنهــا تمــّس األقــارب أحيانًا. عندما 

أتعــرّض لحملــة إلكترونيــة شرســة دائمًا 
أفّكــر بابنــي، لــو ربنــا أخــذ حياتي قبل 

أن تســنح لي الفرصة أن أشــرح له 
عــن التنمــر وعــن التلفيقــات، ترى ماذا 
ســيفّكر عندمــا يكبــر ويبحــث يومــًا عن 
اســمي ويرى ســيل الشــتائم مثاًل؟ من 

مصــادر المتاعــب أيضــًا، خصوصــًا عندما 
تعمليــن فــي الجزيــرة، هــي المخاوف 
مــن المضايقــات فــي بعض الدول، 

يعنــي هنــاك دول حتمــًا شــطبناها من 
الئحــة الــدول التــي يمكــن أن نزورها 

بســبب تعرّضهــم للصحفييــن وتحديــداً 
صحفيــي الجزيــرة. وهنــا أســتغّل هذه 

المســاحة ألوجه نداًء بإطالق ســراح 
الزميــل محمــود حســين الــذي يدخل 

عامــه الثالــث مــن االعتقال التعســفي.

هناك حالة اســتقطاب حادة في 
العالــم العربي، هل باتت المحطات 

التليفزيونيــة، في قلب هذه الحالة؟
العالم بشــكل عام يشــهد فترة 

تحــّوالت سياســية واجتماعيــة كبيرة، 
وفــي العالــم العربــي على وجه 
الخصــوص. حّتــى في الواليات 

المتحــدة مثــاًل تجديــن مــن يهاجم 
هــذه الوســيلة دون تلــك. أعتقــد أن 
االســتقطاب أمــر طبيعــي، فهناك 

وســائل إعــالم ميولهــا يمينيــة واخرى 
يســارية ومــن الطبيعــي للمتلقي 
أن يختــار مــا هــو أقــرب إلى افكاره. 
فــي فرنســا مثــاًل لوفيغــارو معروفة 
أنهــا صحيفــة اليمين، وليبراســيون 
صحيفة اليســار، ولوموند للوســط 
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حوار

الــذي يميــل لالشــتراكية. وهــذا ال يخلق 
مشــكلة. فــي عالمنــا العربــي، قبل 
الثــورات، اعتدنــا علــى إعالم اللون 

الواحــد. فعندمــا أتــت الجزيــرة بصوت 
مختلــف، تمــت مهاجمتهــا مــن قبل 

األنظمــة التــي ال يناســبها التنــوع 
اإلعالمــي. ومــع الثــورات، وُفتح مجال 

اإلعــالم لتيــارات مختلفــة ولقنــوات أكثر 
مــن قبــل. ومــن ضمــن هذه القنوات 
والوســائل الجديــدة جــزء كبيــر منها 

تابــع لنفــس األنظمــة، لكّنه أراد ســواء 
االســتفادة الماديــة مــن هذا االنفتاح 

في الســوق، أو اتخاذ شــكل جديد في 
مســاندة األنظمة. ولذلك اســتمرّت 
المعركــة مــع الجزيرة وأخذت شــكاًل 

مختلفــًا بالظاهــر. لكــن فــي العمــق ما 
زالــت المشــكلة نفســها مــع الجزيرة، أال 
وهــي أنّهــا الصــوت المختلــف عّما تريد 

األنظمــة ترويجه.

مــن األكثر تأثيرًا في حياتك ؟ ومن 
مثلك األعلى في الوســط اإلعالمي؟

وصفنــي أحــد أســاتذتي مرّة بأنّني 
كاالســفنجة، أســتفيد وأكتســب من 
كّل مــا هــو حولــي، ال أعتقــد أنّني 
أســتطيع أن أحّدد عدد األشــخاص 

الذيــن أثــروا فــي حياتــي ضمن هذه 
المســاحة. كل شــخص يعبــر طريقنــا 

يؤثــر فينــا بطريقــة مــا. واألكثــر تأثيراً هم 
أولئــك الذيــن يمنحونــك لطفــًا في 

لحظــات الضيــق، ودعمــًا فــي لحظات 
الخــوف. أمــا مثلــي األعلى في الوســط 
اإلعالمــي، ربمــا كريســتيان أمانبــور ليس 
فقــط ألنهــا امــرأة، بــل ألنها من أصول 
مهاجــرة نجحــت فــي فرض نفســها في 
عالــم السياســة وفــي اإلعالم الغربي.

حدثينا عن تجربتك مع فرانس 24 
والجزيرة، وماذا أضافت لك كل منصة؟
فرانــس 24 هــي القنــاة التــي تعّلمت 

فيهــا الكثيــر، بــدأت فيهــا متدربة 
كمســاعدة رئيــس تحريــر ثــم انتقلت 

للعمــل كصحافيــة وأغرمــت بالمونتــاج، 
ثــم قمــت بإعــداد قــراءة الصحف وهي 

عالــم بحــّد ذاتــه يعّلمــك رصد األجندات، 
والتيــارات المختلفــة، ويثــري المعرفة. 

بعدهــا انتقلــت لتقديــم األخبــار. فرانس 

24   منحتنــي كّل الفــرص، لتلتقفنــي 
الجزيــرة بعدهــا. الجزيــرة عّلمتني 

التواضــع قليــاًل، إذ كانــت نقلــة من 
قنــاة يافعــة بكــوادر شــباب أكثر، إلى 

امبراطوريــة ومدرســة فــي اإلعالم فيها 
كــوادر لهــم بــاع فــي تاريخ اإلعالم. 

بمعنــى أنــه يمكننــي تشــبيه التجربة 
بالزراعــة، األولى غرســت فــّي المهنة 
والثانيــة قّلمتنــي وهندمتنــي أكثــر. 

وبعــد 5 أعــوام، الجزيــرة منحتنــي حلم 
حياتــي المهنيــة وهــو برنامجــي الخاص 

بالطريقــة التــي لطالمــا حلمت 
بتقديمها.

الجديد »بكسر  البرنامج  مبروك 
التاء« ، حدثينـــا أكثر عن فكرة 
وهدف  البرنامج خاصة أنه  من 

وتقديمك. إعدادك 
اهلل يبــارك فيــِك. »بكســر التــاء« هو 
صوتــِك أنــِت وقصتــِك كمــا تريدينها 

أن تـُـروى، باحتــرام لرأيــك ولما عشــته، 
بــدون أحكام، وبدون اســتعطاف. 

البرنامــج عــن النســاء وليس للنســاء 
فقــط. فكرتــه تقــوم على حوار بشــكل 

مجموعــة دعــم، مســاحة آمنــة لتداول 
القصــص الشــخصية والتجــارب دون 

برنامج  التاء«  »بكسر 
عن النساء  وليس  

فقط للنساء 

غالف
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أحــكام أو جــدل مــن زاوية المرأة 
التــي تعيــش كل مــا يعيشــه الرجل 

العربــي مــن واقــع، لكن ال نســمع 
. مــع أن المــرأة العربية  صوتهــا كثيــراً

امــرأة قويــة تناضــل فــي كّل ثانية 
مــن حياتهــا ســواء كانــت ربة منزل 
أو عاملــة فــي الحقــل أو مهندســة. 

عندمــا يختــار الرجــال الحــرب، هي أّول 
مــن يدفــع الثمــن وهــي التي تضمن 

اســتمرارية الحيــاة لعائلتهــا بينمــا 
يقاتــل الرجــال. عندمــا تجــوع العائلة 

وال يجــد الرجــل لقمــة عيــش، يقــع على 
عاتقهــا إيجــاد البدائــل. طريقــة الحوار 
الخاليــة مــن الجــدل، اســتوحيتها من 
المشــاكل التــي بــرزت عقــب الربيع 

العربــي مــن ســوء فهــم لآلخر، ومن 
عــدم تقّبــل لالختالفــات في اآلراء 

والتجــارب. نحــن مختلفــون، ويمكــن أن 
نعيــش الحــدث نفســه بتجــارب مختلفة 

كليــًا. والقصــص كما نعيشــها 
هــي التــي تغّيرنــا وتشــّكل مواقفنا 
وآراءنــا. اختالفاتنــا صحيــة ومثريــة وال 

تنتقــص مــن أي منــا. أختار نســاء 
تخّطيــن المشــكلة التــي نســتعرضها، 

ألن الهــدف ليــس عــرض المــرأة بدور 
الضحيــة، بــل عــرض نضالهــا مهما 

كان بســيطًا، لتكــون ملهمــًة لغيرهــا. 
يتنــاول البرنامــج مواضيــع مختلفــة من 

السياســة والحرب إلى الشــيخوخة 
واألمومة.

مــا مدى أهمية اإلعالم الرقمي 
لإلعالمي؟ بالنسبة 

اإلعــالم الرقمــي بــات جــزءاً ال يتجزأ من 
عملنــا. قبــل بضعــة أعوام نشــر رئيس 

نيويــورك تايمــز تعليمــات بــأال يتّم 
قبــول أي موظــف ال يمتلــك حســابات 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، 
وشــرح القــرار بأنـّـه مــن جهــة عليه أن 

يكــون منصــة للترويــج للمحتــوى الذي 
يقّدمــه، ومــن جهــة عليــه أن يســتخدمها 

لرصد الشــارع. بالنســبة لي، هي 

ليســت جزءا من الوظيفة وحســب. 
فأنــا كنــت أدّون قبــل أن أدخــل مجال 
الصحافــة، هــي مســاحة للتعبيــر عن 

النفــس، خــارج حــدود الوظيفة ايًا 
كانت.

هــل فقد االعالم بريقه في ظل ثورة 
البديل؟ االعالم 

قــد يكــون اإلعــالم فقــد بريقه لفترة، 
لكــّن هــذه الهجــرة نحو اإلعالم 

الرقمــي دفعتــه للتجــّدد ولمواكبة 
التكنولوجيــا. فــي بدايــة االنترنت 

كانــوا يقولــون إنّهــا نهايــة الصحافة 
المكتوبــة، لكّنــه كان قبلــة الحيــاة 

للكثيــر مــن الصحــف التي اســتفادت 
مــن هــذه المنصة واســتقطبت 

قــراًء جــدداً مــن شــّتى أنحاء العالم. 
وأعتقــد أن اإلعــالم العربــي تجــّدد في 

العاميــن الماضييــن، واســتفاد من 
تجــارب الصحافــة الغربية، ويســتعيد 

بريقــه تدريجيــًا وإلكترونيــًا. الجزيــرة مثاًل 
حققت ارتفاعًا في نســب المشــاهدة 

عبــر االنترنــت بشــكل ملحــوظ في 
العاميــن الماضييــن. وهــذا التغّير 

فــي الســاحة اإلعالميــة وفــي طبيعة 
المشــاهد أنتــج مجموعــة برامــج جديدة 

منهــا برنامــج »عــن الســينما« مثــاًل الذي 
يختلــف كثيــراً عّمــا اعتــادت الجزيرة 

تقديمــه. برنامــج »تأمــالت« وهو عن 
اللغــة العربيــة بمعنــى أنـّـه ال يخرج 

عــن طبيعــة محتــوى الشاشــة، لكن 
تــّم انتاجــه بصيغــة مواكبــة للعالم 

الرقمــي. فهــذا التغييــر انعكس 
علــى صناعتنــا للمحتــوى لنواكب 

المنصتيــن ونكســب المشــاهدين علــى 
الجانبين.

برأيك، هــل للبرنامج التليفزيوني 
عمــر محدد؟ وما مالمح البرنامج 

الناجح؟
بعــض البرامــج تحكمهــا مواضيعها. 
كّلمــا ضّيقــت زاويتــه، كّلمــا حكمتك 
المواضيــع. يعنــي برنامــج عــن تاريخ 

الحضــارات سيســتمر أطــول مــن برنامج 
عــن تاريــخ الحــرب األهليــة في لبنان 

مثــاًل. البرنامــج الناجــح برأيــي هو الذي 
يتــرك أثــراً، وليــس بالضرورة الذي 

يســتمرّ وقتــًا أطــول. فالبرامج مســاحة 
للعمــق أكثــر مــن األخبار، هي المســاحة 
التــي يمكــن أن تغــوص فــي القصص 

أكثر وتســمح لك باســتخراج العبر 
ودروس الحيــاة. 

»الجزيرة« .. الصوت 
المختلف عّما تريد 

األنظمة ترويجه
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في أي نوع من البرامج تجدين 
نفسك؟

في برنامجي. النوع الذي يالمس 
القصص اإلنسانية دون استعراض، 

ودون استغالل لها، بكل احترام لكرامة 
األشخاص ولتجاربهم.

كيف تصفين العمل داخل الجزيرة 
والعالقات التي تحكم كوادرها؟

عندما يُطرح علّي هذا السؤال أتذّكر 
أّول يوم لي داخل الجزيرة. كنت أتوّقع 

أّن الجميع جّدي للغاية وعابسون 
طول الوقت، هكذا توحي لنا األخبار. 

ولكن فوجئت بروح الفكاهة التي 
تسود المكان، وهناك الكثير من 

الموّدة واأللفة بين الزمالء. أنا أعتبر 
نفسي محظوظة بالعالقات الطيبة 

مع الجميع، نحن فعاًل عائلة كبيرة. قد 
نختلف أحيانًا في اآلراء كأي عائلة، لكن 
الجميل في الجزيرة مقارنة بغيرها من 

القنوات، أنّه يمكننا النقاش بكامل 

الحرية، واالنتقاد، فالهدف الذي يجمعنا 
جميعًا هو تطوير الشاشة وتقديم ما 
هو أفضل وليس الوالءات والطاعة. 

وهذه قّوة الجزيرة الحقيقية، هذا التنّوع 
الذي يقّوي محتواها.

ما هي حدود الحرية اإلعالمية التي تتمتع 
بها روعة أوجيه في قناة »الجزيرة«؟

عالية جداً. لكن جمهور الجزيرة أقسى 
بحدوده من القناة. 

كيف تتعاملين مع أحداث لبنان األخيرة؟
بأمل وخوف. األمل أن ينجح الشارع في 

الخروج بآلية تقّوض الفساد وتسترجع 
أموال الدولة وتحّسن الوضع المعيشي 
للناس. والخوف من التعقيدات الكثيرة 
التي تحكم لبنان، من طائفية وحزبية 

وفساد. لكن بالنسبة لي لو رّكز 
الجميع على الفساد ومحاربته والخروج 

بآلية للمحاسبة والشفافية سيكون 
أكبر انتصار، وبداية لطريق جديد في 

بناء مؤسسات الدولة. المشكلة أّن 
عملية البناء هذه تحتاج للكثير من 

الوقت، والناس في مرحلة من األزمات 
المعيشية التي تصّعب عليهم الصبر.

ما أكثر مشهد لن تنساه روعة خالل 
سنوات عملها بالجزيرة؟

عندما تّم تهجير السوريين المحاصرين 
في الغوطة الشرقية، كنت على الهواء 

مع مراسلنا الذي كان محاصراً هناك 
وخرج ضمن القافالت، كّم المشاعر بين 
خيبة األمل وبين الحسرة على بيوتهم 

والخوف من المجهول، مع بعض االرتياح 
لخالصهم من القصف والحصار.

ما هي معايير المذيعة الناجحة من 
وجهة نظرك؟

التواضع لالستمرار في التعّلم، ومتابعة 
األحداث بشكل يومي.

ما هي مشاريعك المستقبلية؟
أن أحظى بيوم إجازة، حاليًا أعمل على 

الحلقات المقبلة من »بكسر التاء«، 
أطمح للدخول في مجال التعليم، 

والعودة للكتابة، ما إن يسمح الوقت.

بماذا تنصحين خريجات اإلعالم 
الساحة  الللواتي يتمنين دخول 

اإلعالمية العربية ؟
المتابعة اليومية لألخبار، تطوير 

المهارات المتعددة فنحن في زمن 
صحافة الموبايل، وتوظيف منصات 

التواصل لعرض أعمالهّن ومهاراتهّن 
سواء من صناعة الفيديوهات أو من 

المقاالت، مع ضرورة االلتزام بأخالقيات 
المهنة وبمواثيق الشرف.

كلمة بمناسبة اليوم الوطني
دام عزّك يا قطر. مررنا بعامين من التوتّر 
جعالنا جميعنا اقوى وغّيرا البلد لألفضل، 

على أمل عودة العالقات لتنتهي 
معاناة األسر المحرومة من التواصل مع 

عوائلها على الجانب اآلخر.

»فرانس 24« 
غرست فّي المهنة 
و»الجزيرة« قلّمتني 

وهندمتني أكثر...

غالف
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إلى أي مدى تختلف شــخصية 
روعــة اوجيه، المذيعة، عنها خلف 

الكاميرا؟
أنــا صدقــًا علــى طبيعتــي أمام الكاميرا. 

لكــن مــا يختلــف هو المواضيع 
التــي تفــرض عليــِك الجّدية. ما ال 

يــراه المشــاهد هــو الجانب اآلخر من 
شــخصيتي، الجانــب المرح وربما 

الســاخر، لكــن مواقــع التواصل تقوم 
بالواجــب. فلــكّل مقــام مقال، ففي 

اجتمــاع العمــل أنــا حتمــًا مختلفة عما 
أكونــه فــي حديــث مــع ابني البالغ من 

العمر 3 ســنوات.

فــي أوقات الفراغ، ما هي هوايتك 
المفضلة؟

القراءة وســماع الموســيقى والمشي.

حدثينا عن روعة األمومة.
أحــاول أن أكــون أمــًا ناجحــة في تربية 

طفلهــا. التــوازن في التربية مســؤولية 

كبيــرة خصوصــًا أن ابنــي وحيــد، أريده أن 
يكون قوي الشــخصية دون أن يكون 

مســتبداً، أن يحّب نفســه دون أن يكون 
أنانيــًا، أن يحتــرم اآلخريــن دون أن يقّلــل 
من شــأنه، أن يحترم المرأة، أن يكون 
ســعيداً دون أن يفاجــأ بمــا يجــري في 

العالم. قمة ســعادتي كانت األســبوع 
الماضــي عندمــا ســألته عن صديقه 
المفّضــل في المدرســة. فأجابني: 

»مامــا«، ســأحتفظ بهــذه الجملة في 
ذاكرتــي كأكبــر إنجــاز في حياتي. 

ما هو عطرِك المفضل؟
في العطور الشــرقية أحّب المســك 

والعنبــر. عطــوري المفضلــة هي التي 
ترتكــز علــى الزهور البيضاء. 

ما هو اســتايلِك في المكياج؟
الال مكياج، غالبًا ال أحّب نفسي 

بالمكياج، أعتبره جزءاً من أدوات المهنة، 
وال أضع المكياج إال في المناسبات. 

أفّضل األلوان الترابية، والستايل الناعم 
الطبيعي قدر اإلمكان.

ما هي ألوانِك المفضلة بالنســبة 
لألزياء؟

الزيتــي واألبيــض واألحمــر وطبعًا ملك 
األلوان األسود.

ما هو كتابك المفضل؟
ال يوجــد كتــاب واحــد. لــكل مرحلة مزاج 

وكتــاب. ربمــا مــن الروايات »قواعد 
العشــق األربعون«، »موســم الهجرة 
إلى الشــمال«، »الغريب«، »األحمر 

واألســود«، »القوقعة«، »طيور 
الهوليداي إن«، أشــعر أنني أغفل 

روايــات أخــرى أثــرت فــّي لكن ال أذكرها 
اآلن.

ما هو الشــيء الذي ال تستغنين 
عنه في حقيبتك؟

هاتفــي بالطبــع، وزيت الياســمين.
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    حوارحوار/ / أملأمل  كمالكمال

بدأتبدأت  بذرةبذرة  حبحب  الموســيقىالموســيقى  والعزفوالعزف  تنموتنمو  بداخلهابداخلها  منذمنذ  نعومةنعومة  أظافرها،أظافرها،  ومعومع  مرورمرور  الســنواتالســنوات  وجدتوجدت  فيفي  الموســيقىالموســيقى  
الوســيلةالوســيلة  األمثلاألمثل  إليصالإليصال  مشــاعرها،مشــاعرها،  دراســتهادراســتها  للهندســةللهندســة  لملم  تثنهاتثنها  يومًايومًا  عنهاعنها  ولكنولكن  زادتهازادتها  تعلقًاتعلقًا  بهابها  بعدبعد  أنأن  تأكدتتأكدت  

أنأن  الموســيقىالموســيقى  شغفهاشغفها  األولاألول  بالبال  منازعمنازع..
تحلمتحلم  بمســتقبلبمســتقبل  مبهرمبهر  لبالدهالبالدها  فيفي  شــتىشــتى  المجاالت،المجاالت،  وتســعىوتســعى  جاهدةجاهدة  لتكونلتكون  جزءًاجزءًا  منمن  هذاهذا  المســتقبلالمســتقبل  المشرق،المشرق،  

وتحلــموتحلــم  أيضــًاأيضــًا  بالعــزفبالعــزف  خاللخالل  العرسالعرس  الكرويالكروي  المقررالمقرر  أنأن  تســتضيفهتســتضيفه  بالدهابالدها  عــامعــام  20222022،،  لتثبتلتثبت  للعالمللعالم  أنأن  قطرقطر  تضمتضم  
مواهبمواهب  شــابةشــابة  تســتقيتســتقي  شــغفهاشــغفها  ورغبتهاورغبتها  فيفي  التطويرالتطوير  منمن  حبحب  بالدهابالدها..

»»جميلــةجميلــة« « التقــتالتقــت  العازفةالعازفة  هالةهالة  العمادي،العمادي،  أبحرتأبحرت  معهامعها  فيفي  بحربحر  الموســيقىالموســيقى  الواســع،الواســع،  وإلىوإلى  تفاصيلتفاصيل  الحوارالحوار......

  عازفة البيانو   هالة العمادي: 

أحلــم بالعزف خالل كأس العالم 2022

حوار



47 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ December 2019

بالموسيقى؟ شغفك  اكتشفِت  متى 
منــذ صغــري وأنــا أحــب االســتماع لكافة أنواع الموســيقى، 

ودائمــا مــا كنــت أتخيــل نفســي عازفــة بيانــو، قام والدي 
بشــراء بيانــو كقطعــة ديكــور تعطــي منظــراً جماليًا 

للمنــزل، ولكــن رؤيتــي لتلــك القطعــة كانــت أبعد من 
ذلــك بكثيــر، فقــد كانــت بمثابــة حلــم بــدأ يتجســد على أرض 
الواقــع، وبــدأت بالعــزف عليــه وشــعر والــداي بالحماس بعد 
رؤيتهمــا ألدائــي وبعدمــا لمســا شــغفي بالعــزف، فقررا أن 
أتــدرب مــع مدربــة متخصصــة؛ ألتمكــن من العزف بشــكل 

أكثــر احترافيــة، ومــن هنــا كانــت انطالقتــي في عالم 
الموسيقى. 

هل لدراســتك عالقة بالموسيقى؟
ال، فقد درســت الهندســة، ولكنني درســت الموســيقى 

أيضــًا وحصلــت علــى شــهادات معتمــدة مــن بريطانيا في 
الموســيقى النظريــة والعــزف علــى البيانــو، وقــد حاولت 

جاهــدة التوفيــق بيــن دراســة المجاليــن فــي نفس الوقت، 
ولــو عــاد بــي الزمــن للوراء الخترت دراســة الموســيقى 

فقــط، فهدفــي األســمى هــو بنــاء مســتقبل موســيقي باهر 
فــي دولتــي الحبيبــة قطر. 

كيف تعملين على تطوير موهبتك الموســيقية؟
أســتمع بشــكل مســتمر للموســيقى وأحضر حفالت 

موســيقية لكــي أنمــي حســي الفنــي، ومازلــت أتدرب مع 
عازفــة البيانــو المعروفــة ســونيا بــارك، ومــن المقــرر أن أقدم 

أوراقــي للحصــول علــى دبلومــة فــي الموســيقى العام 
المقبــل، وبالرغــم مــن أن دراســتي كانــت حول الموســيقى 
الكالســيكية إال أننــي أحــرص علــى االســتماع ألنــواع مختلفة 
مــن الموســيقى، األمــر الــذي يســاعد على تطويــر موهبتي 

وأدائــي وزيــادة الوعي الموســيقي لدي. 

وكيف تشــبعين شغفك بالموسيقى؟
حضــور الحفــالت الموســيقية  يشــبع جانبــًا كبيــراً من 

شــغفي الموســيقي، أمــا شــغفي الحقيقــي فيكمــن في 
عزفــي أمــام الجمهــور وتأليــف مقطوعــات موســيقية تصل 

لقلــوب ووجــدان المســتمعين قبــل آذانهم.
 

هل تنوين احتراف الموســيقى؟
أســتطيع القــول اآلن وبعــد أن قطعــت شــوطًا كبيــراً فــي 

طريــق الموســيقى أننــي أصبحــت موســيقية محترفة، 
وأصبحــت الموســيقى محــور حياتــي ومجــال عملي، 

وخاصــة بعــد أن قدمــت اســتقالتي منــذ عــام تقريبــًا من 
عملي كمهندســة، ألصبح موســيقية بنســبة %100.
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حوار

مــن هو مثلك األعلى من العازفين 
الموسيقيين؟

 بحكم دراســتي للموســيقى 
الكالســيكية، جميــع العازفيــن 

والموســيقيين الكالســيكيين تركــوا أثراً 
ملحوظــًا فــي مشــواري الفنــي، ولكن 

تحديــداً عازفــة البيانــو مارثــا آرغريتش 
والتــي وصلــت لمكانــة كبيــرة في 

هــذا المجــال وأتمنــى أن أحــذو حذوها، 
وأيضــًا الفنــان عمــر خيــرت، الذي ترك 

أثــراً موســيقيًا كبيــراً فــي شــخصيتي من 
الناحيــة الفنيــة منــذ الطفولــة، وهو 

كان الدافــع األول لــي لدراســة وتعلــم 
الموسيقى.

وماهي خططك القادمة؟
خططــي القادمــة كلهــا فــي مجال 

الموســيقى وتنــدرج تحــت بند 
التعليــم، فبعــد االنتهــاء من دراســة 
دبلومة الموســيقى ســوف أدرس 
التأليــف الموســيقي بشــكل أكثــر 

تعمقــًا فــي جامعــات عــدة حول 
العالــم، للحصــول علــى درجة 

البكالوريــوس فــي هــذا الجانــب الهام 
مــن مجــال الموســيقى، وأخطط 

إلقامــة حفلــة موســيقية أكون 
نجمتهــا األولــى، قــد تكــون حفلة 

صغيــرة، ولكننــي أحلــم بهــذه الخطــوة 

كونــي اختبــرت روعــة العــزف أمام 
الجمهــور العديــد مــن المــرات، ولكن 
مــن خــالل فقــرة داخــل الحفل، ومن 

خــالل تشــجيع الكثيريــن لــي قررت 
إقامــة حفــل أكــون العازفــة الوحيدة 
فيــه، حتــى يتمتــع جمهــوري بعزفــي 

النابــع مــن قلبــي ومــن مؤلفاتي 
الخاصــة بجانــب عــدد مــن مقطوعات 

الموســيقى الكالســيكية. 

ماهــي أهم الصفات التي البد من 
توافرها في العازف؟

تعلــم أي مهــارة جديــدة يتطلــب 
الصبــر، وهــي الصفــة التــي كنــت أفتقر 
إليهــا عنــد بدايــة تعلمــي للموســيقى، 

ولكــن مــع مــرور الوقــت أصبــح الصبر 
صفــة تــالزم شــخصيتي فــي كل 

جوانــب حياتــي، وأيضــًا البــد مــن توفر 
الرغبــة والســعي لتطويــر الموهبــة 

مــع التحلــي بطــول البــال، وأهــم صفة 
مــن وجهــة نظــري هي الشــغف وحب 

التعلــم، ألن بدونهمــا ال قيمــة لــكل 
المجهــود المبــذول مــن المعلــم 

والطالــب، حــب الهوايــة مــن البداية 
هو الذي يشــحن الشــخص بالشــغف 
ليســتطيع أن يكمــل طريقــه للنهايــة.
 ويحتــاج الموســيقي كذلــك للتحلــي 

باللياقــة مــن خــالل التدريبــات المكثفــة 

والمســتمرة، فاالســتمرارية عامــل هــام 
جــداً إلتقــان الموســيقى والتمكــن من 
قــراءة النوتــات الموســيقية، فالتعلــم 

هــو حلقــة متواصلــة لتطويــر الذات 
ال يمكــن التوقــف فيهــا عنــد مرحلــة 

معينة.

ما هي اآللة الموســيقية األقرب 
لقلبــك بجانب البيانو؟

التشــيللو والعــود، وحاولــت مرارا 
وتكــرارا العــزف علــى آالت أخــرى غير 
البيانــو ولكنــي شــعرت أن المــكان 

األنســب ألصابعــي هــو البيانــو، وكل 
مؤلفاتــي الموســيقية حتــى اآلن 

للبيانــو والعــود، لــذا أطمــح مســتقبال 
أن أقــدم مؤلفــات موســيقية آللــة 

التشــيللو واآلالت الوتريــة.

ماهي األوقات التي تشــعرين فيها 
بالرغبة في العزف؟

عندمــا كان العــزف هوايــة كنــت 
أعــزف حســب الرغبــة، وبعــد احتراف 
الموســيقى بــدأت أمــارس العزف 

بشــكل يومــي، بحيــث أقضــي أكثر 
مــن نصــف يومــي تقريبــًا فــي العزف 

والتماريــن، ولكــن تخضــع نوعيــة 
الموســيقى التــي أعزفهــا لحالتــي 

النفســية والمزاجيــة. 

حوار
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ماهي المناسبة التي تتمنين تأليف 
نوتة موسيقية خاصة بها وعزفها 

خاللها؟
أحلم بالعزف خالل كأس العالم 2022، 

حتى لو لم تكن المقطوعة من 
تأليفي، ولكن يكفيني شرف العزف 

خالل هذا العرس الكروي الذي تستضيفه 
بالدي، ألتمكن من إيصال عزفي للعالم 

أجمع، وليعرف الجميع أن قطر تضم 
مواهب تستقي شغفها من حب بالدها.

ومن هو الفنان الذي تتمنين أن يغني 
على عزفك؟

 لم أخض تجربة العزف أو التأليف ألي 
فنان أو فنانة، ولكن يشرفني هذا األمر 

إذا طلب مني.

لكل فنان رسالة، ما هي رسالة هالة 
العمادي؟

رسالتي أوجهها للموسيقيين القطريين، 
حيث أتمنى أن يستمروا في مسيرتهم 

الموسيقية ليتمكنوا من إقامة حوار 
بينهم وبين الجمهور ويشجعوهم 

على تذوق الموسيقى، ورسالتي األخرى 
أوجهها للشابات القطريات بشكل 

خاص: بالمثابرة لتحقيق أحالمهن  ألن من 
يضع هدفه نصب عينيه البد أن يصل 

إليه.

حدثينــا عن فوزك بجائزة »أفضل 
عازف في قطر«؟

الفــوز الــذي حققتــه في المســابقة 
الوطنيــة للموســيقى كان بدايــة 

احترافــي، اســتطعت إثبــات جديتــي 
فــي األمــر الــذي لــم يعــد هواية كما 

كان مــن قبــل، فالفــوز وضعنــي علــى 
خريطــة الموســيقى المحليــة، وكان 
بمثابــة الخطــوة األولــى فــي طريق 

األلــف ميــل، كمــا أعطانــي الحافز 
لالســتمرار وتقديــم المزيــد، والحمــد 
هلل حصلــت بعــد الفــوز علــى دعم 

كبيــر مــن الجهــات المعنيــة بالدولــة.

من هم الداعمون في مســيرتِك 
الموسيقية؟

كل معارفــي وأصدقائــي وأهلــي، 
ولكــن والدتــي كانــت الداعم األول 
لــي فــي مســيرتي الموســيقية منــذ 

اليــوم األول، قدمــت لــي الدعــم الالزم 
والتشــجيع فــي كل خطــوة خطوتهــا 

فــي هــذا المجال.

ومن األشــخاص الذين رفضوا أو 
اســتنكروا دخولك هذا العالم؟

لــم يكــن هنــاك رفض أو اســتنكار 
لألمــر، ولكــن تعجــب البعــض من 
احتــراف شــابة قطريــة للعــزف؛ ألن 

األمــر يعــد جديــداً علــى المجتمع 
القطــري، ولكــن لــم يعــارض أحد من 
أهلــي، كمــا قلــل البعــض من شــأن 

مســتقبل الموســيقى ومــا الــذي 
يمكــن أن تقدمــه لمــن يمتهنهــا، 

ومــدى صالحيــة ذلــك لشــابة قطرية، 
وتغلبــت علــى هــذه التســاؤالت من 

خــالل إصــراري وعزيمتــي علــى خوض 
التجربــة والنجــاح الــذي أنجزتــه فيهــا 
وخاصــة فــوزي كأفضــل عازفــة في 
مســابقة قطــر الوطنيــة وحضــوري 

حفــل األمــم المتحــدة فــي نيويورك، 
حيــث لمــس الجميــع جديتي 

وشــغفي الحقيقــي برفع اســم 
قطــر وتمثيلهــا دوليــًا فــي المحافــل 

الموســيقية.
 

ما الفرق بين العمل كمهندســة 
وعازفة؟

الهندســة بالنســبة لــي كانــت مجــال 
عملــي ال مجــال فيــه لإلبــداع، أؤدي 
مهامــي فيــه دون الســعي لتقديــم 

المزيــد، وال أقلــل مــن مجــال الهندســة 
ولكنــه مجــال لــم أجــد نفســي فيــه، أما 

العــزف ففتــح لــي نافــذة أمــل جديدة 
فــي الحيــاة، اســتطعت مــن خالله 

التعبيــر عــن مشــاعري وإيصــال صوتي 
ورســالتي واإلبــداع فيه.
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من وحي األناقة اإليطالية 

بيانكا تطرح مجموعتها  الجديدة  ببوتيكها في طوار مول

قدمت الماركة اإليطالية »بيانكا« من فرعها الكائن في الطوار 
مول الطابق األول مجموعتها   للخريف والشتاء التي سيطرت 

عليها التصاميم العصرية واأللوان الدافئة باستخدامها أفضل أنواع 
األقمشة اإليطالية الفاخرة والمحاكة وفق أسلوب وتصميم خاص 

بعالمة »بيانكا«. 
حرصت »بيانكا« على تجسيد األسلوب الجريء من خالل موديالت 

وقّصات عصرية، ضّمت فساتين وبدالت وسترات والمعاطف والتنانير 
المزركشة بطابعها الرياضي األنيق والمرح بزخرفات عصرية.

ستايلحوار
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صنع في ايطاليا
ومع بروز موضة الشعارات والرموز المطّبعة أو ما يعرف بـ Logo Mania، تواصل بيانكا التركيز 

على هذه الصيحة بحرفية بالغة تحت شعار»صنع في إيطاليا«، الرموز المطبعة كانت حاضرة 
بقوة لكسر حّدة الكالسيكّية على المجموعة. وقد أعادت »بيانكا« إلى  األجواء التصاميم 

العصرية والمتطورة، والتي تتماشى مع ثقافة اإليطاليين في اختيار المالبس الراقية الرسمية، 
وهي مناسبة أكثر لفترات المساء والسهرة.

حضور قوي للمعطف 
من هذه المجموعة، بدا واضحًا أّن المعطف الطويل أو متوّسط الطول بالقّصة الواسعة 

يبقى القطعة األبرز، التي سيطرت على مجموعة شتاء 2019.

كالسيكّية بلمسة عصريّة
ترتكز مجموعة »بيانكا« الجديدة إلى أبرز اتجاهات الموضة العالمية، وال سيما األقمشة 

اإليطالية الفخمة ذات المربّعات، والسترات والمعاطف ذات البنية والتفصيل غير التقليديين. 
كما ضمت المجموعة عدداً من الموديالت التي تمّثل أسلوب »بيانكا« الفريد في ترجمة 

األناقة غير الرسمية بلمسات عصرية، تنبض بالشباب والحداثة.



52

موضة

يعتبــر المصمم زهير مراد واحدًا من 
أهــم مصممي األزياء في العالم 

العربي حيث أنه اشــتهر بتصاميمه 
الراقيــة التي نالت إعجاب الكثير من 
حول العالم.  والمشاهير  السيدات 

 زهير مراد في مجموعة ريزورت 2020
الفالمينكو والثراث اإلسباني يوحيالفالمينكو والثراث اإلسباني يوحي

 زهير مراد في مجموعة ريزورت 2020
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استلهم المصمم اللبناني زهير 
مراد تشكيلته الجديدة لموسم 

ريزورت 2020 من الثقافة 
اإلسبانية، وقدم ضمن مجموعته 
سترات بنمط Torero، وبلوزات 

حمراء ساطعة مع الدانتيل، 
وفساتين مزينة بالكشكشة 

بنمط الفالمنكو.
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ودمج مراد في التصاميم النمط اإلسباني 
الجريء مع الطابع الذكوري، وجاءت السترات 

باللون األبيض، مع تطريزات سوداء على 
الكتفين وأسفل الذراعين، وأضافت األهداب 

المزينة بالخرز لمسة جريئة على القطع.
وفي هذا السياق أيًضا، تم تزيين سترة بدلة 
بنطلون سوداء بزخارف ذهبية وحمراء على 

الكتفين وأسفل الياقات، وبرزت أيًضا حقائب 
كالتش مطابقة مصنوعة من الذهب 

والجلد المختوم والدانتيل األسود، مرصعة 
بالكريستال، أو مصنوعة من الجلد الرمادي 

األنيق، مع مشبك يشبه الشريط.و عاد 
فستان قوس قزح الباستيل المتعدد الطيات 
من الموسم الماضي، حيث قدمه المصمم 
هذه المرة باللون الفضي بأكتاف عارية، أو 

باللون الذهبي بأكمام فضفاضة قصيرة.

موضة

تعاني الماليين من النساء مشاكل جفاف البشرة، ولعالج هذا األمر تقوم النساء باستخدام الكريمات 
والمرطبات، لكن المشكلة أن كل منتجات العناية بالبشرة ال تفي بالغرض وال تعالجها كما يجب. 

ومعظم منتجات العناية بالبشرة المخصصة لجفاف البشرة تحتوي بنسبة 70% على الماء، وهذا األمر 
بطبيعة الحال غير مفيد لترطيب البشرة ألنه المياه تتبخر وبالتالي تبقى البشرة جافة وال تستفيد منه 
البشرة. لذا فأن Bio-Oil هو المنتج األفضل والرائد وموصى به  من قبل األطباء  في معالجة جفاف 
البشرة ألنه يحتوي على زيوت مغذية تعالج الجفاف وفي نفس الوقت تبقي البشرة رطبة، إذا يتصل 
Bio-OIL مباشرة مع البشرة و يفهم كل احتياجاتها، ويساعدك على ترك بشرتك في أفضل حاالتها 

وأيضا يعالج الشيخوخة، وبالتالي يمنح بشرتك مظهر شاب وجميل في جميع األوقات. 

وهذا المنتج متوفر في جميع  الصيدليات في قطر، وسعر البيع الموحد هو 55 ريال للعبوة 100 ملم. 
.www. Bio-oil.comللمزيد من المعلومات

Bio-Oil المنتج المتخصص الذي يفهم 
البشرة ويتركها مشرقة 
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حوار / حنان الغزواني
ــي  ــهد ف ــا نش ــة، إنم ــاالت مختلف ــن مج ــن م ــن وفناني ــع مصممي ــة م ــاركات العالمي ــاء والم ــت دور األزي ــا تعاون لطالم
اآلونــة األخيــرة تزايــدًا ملحوظــًا فــي هــذا االتجــاه، خصوصــًا مــع النجمــات اللواتــي يتمتعــن بقاعــدة شــعبية واســعة علــى 
  Al Bacarrat Fashion مواقــع التواصــل االجتماعــي، وفــي هــذا العــدد توقفنــا عنــد تعــاون بنكهــة التميــز والفخامــة مــع دار
ــز  ــا المتمي ــة بذوقه ــث معروف ــدار. إليزابي ــفيرة لل ــس كس ــث راي ــر إليزابي ــي قط ــة ف ــة المقيم ــاء البرتغالي ــارة األزي ومستش
ومواكبتهــا ألحــدث صيحــات الموضــة التــي تنتقــي منهــا األنســب لهــا بينمــا يقتــرن اســم البكــرات فاشــون منــذ بدايتهــا 
ــاء  ــن أزي ــات ع ــواء للباحث ــا، س ــها وأناقته ــة بنفس ــا وثق ــة تألق ــرأة العصري ــد الم ــي تزي ــة الت ــاء األنيق ــام 2017  باألزي ع

كالســيكية أو عصريــة وعمليــة معــًا.
ــا  ــب اهتمامه ــعة، وينص ــهرة واس ــزة ش ــرة وجي ــالل فت ــت خ ــر، وحقق ــن قط ــت م ــد انطلق ــون« ق ــرات فاش ــر أن »البك يذك
ــى  ــزة عل ــة مرك ــات التجاري ــي العالم ــن باق ــز وراق ع ــل ممي ــم بدي ــه وتقدي ــن نوع ــد م ــا الفري ــط أزيائه ــاء بخ ــى االرتق عل
إلمامهــا باحتياجــات الســوق واألذواق الســائدة فــي المنطقــة. »جميلــة« التقــت ســفيرة العالمــة لتطلعنــا علــى المزيــد 

عــن البكــرات فاشــون والخطــوط التــي رســمت إبداعاتهــا.

 Al Bacarrat Fashion
Elisabete Reis  تتعاون مع مستشارة األزياء

أزياء
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 Al Bacarrat Fashion
Elisabete Reis  تتعاون مع مستشارة األزياء

حدثينــا عن التعاون مع البكرات 
فاشون؟

تمتلك »البكرات فاشون« رؤية استثنائية 
وفخمة في عالم األزياء، ومن الرائع أن 

أتعاون مع عالمات تتوافق قيمها بشكل 
متكامل مع قيمي ومفاهيمي للموضة! 

بعد اجتماعنا، اتضح أننا نتشارك نفس 
الشغف ونظرة إبداعية ومبتكرة للتميز. 

انتقلنا بسرعة خطوة إلى األمام في 
التعاون حيث أصبحت سفيرا لهذه العالمة 
القطرية ويشرفني أن أشاركهم في تبني 

األناقة والبساطة والفخامة في آن واحد 
من خالل أزيائهم العصرية والمبتكرة.

لماذا البكرات فاشــون تحديدًا؟ ما 
األهميــة التي أضافتها إليك؟

أؤمــن بــأن البكرات فاشــون لها مســتقبل 

وآفــاق كبيــرة، أنــا شــخصيًا أحب العمل 
مــع عالمــات تجاريــة ليســت خالقة فقط 

فــي القصــات والتصميمــات ولكن 
منفتحــة علــى التجديــد والتغييــر مــن أجل 
المخاطــرة دون أن تخشــى التطلــع إلــى 
المســتقبل. تســعى  »البكرات فاشــون« 
للنمــو  ووضــع بصمــة قويــة لها كأرضية 

صلبــة للنجــاح. فــي البكــرات فاشــون تتم 
مناقشــة كل النواحــي واالحتمــاالت مــع 

مراعــاة أدق التفاصيــل ال شــيء يقــل 
أهميــة عــن الثانــي وهــذا ما أثــار اهتمامي 

حيــال هــذه العالمة الواعدة.

حدثينــا أكثر عن أحدث مجموعة 
إلهامها؟ ومصدر 

التنــوع هــو أهــم مــا يميــز المجموعة، كما 
أنهــا مفعمــة باأللــوان النابضــة بالحياة 

واألقمشــة الفخمــة، والغنيــة بالتطريــزات 
والتفاصيــل المشــغولة بحرفيــة بالغــة. 

منــال المســلم، صاحبــة العالمــة التجارية 
والمصممــة تســتوحي إبداعاتهــا باســتمرار 
مــن األلــوان واألنوثــة. منال مبدعــة للغاية 

ومنفتحــة علــى األفــكار والمفاهيم 
الجديــدة وتســتمع إلــى الجميــع في 

الفريــق مــن أجــل خلــق مجموعــة متنوعة، 
متكاملــة يمكــن أن ترتديهــا كل امــرأة. 

وترتقــي هــذه التصاميــم بإطاللتــك أينما 
كانــت ومهمــا كانــت، ســواء في الفترات 

اليومّية أو المســائّية، إلى مســتوى 
أرقــى ومختلــف تمامــًا .تميــزت المجموعة 

بتصاميــم انســيابية، وعمليــة، وكالســيكية 
تناســب المــرأة العاملــة وعملية للســفر 

واالجتماعــات العائليــة، وقــد ضمــت باقة 
متنوعــة مــن الفســاتين والجالبيات 

المميزة.

تصوير/ احمد مصطفىتصوير/ احمد مصطفى {{
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ما هي قطعتك المفضلة من المجموعة؟
أحببت كثيراً معاطف الشتاء. كل واحد منها مذهل تماًما وهناك 
معاطف مناسبة لجو الدوحة والخليج وأخرى مناسبة للسفر ودافئة 
لمواجهة درجات الحرارة الباردة في الخارج. كما أن البكرات فاشون 

تدرك أهمية 18 من ديسمبر لالحتفال باليوم الوطني للدولة 
لتكشف النقاب عن مجموعة أزياء تعبر عن مشاعر الفرحة بهذه 

المناسبة الغالية وتساعدِك على االحتفال بهذا اليوم بشكل ممّيز 
مع أحبائك الصغار وأحببت كثيراً القطع المتطابقة لألم وصغارها.

مـن هـي السيدة التي تخاطبها البكرات فاشون؟
المرأة التي تختار البكرات غالبا لديها ذوق وشخصية منفردة تحب 

التميز واالنفراد باقتناء قطع انيقة ومريحة وغريبة.
البكرات فاشون ليست موجهة لنوع محدد من النساء، هي 

المرأة العصرية والكالسيكّية في الوقت نفسه.

ما الذي جعلك تتخذين الموضة على محمل الجد وتختارين 
العمل بها كمستشارة األزياء ؟

حاجة وأهمية فهم الناس لألزياء هي ما يجعلك تبدو وتشعر 
بالثقة. من المثير للجدل أن تفهم من أنت حًقا وما الذي يبدو 

رائًعا ومناسبًا إليك فقط، ومن ثم يمكنك أن تكوني على 
الموضة. خزائننا مهمة للغاية ألنها أول شيء نفعله  مباشرة  بعد 
اإلستيقاظ من النوم النتقاء لباس اليوم. كلما كانت الخزانة أكثر 
ترتيبا، قل الضغط علينا في ظل وتيرة حياتنا السريعة، من خالل 

العمل كمستشارة أزياء استمتعت بمساعدة النساء والرجال 
على العناية بشكل أفضل بأنفسهم من خالل اختيار   التصميم  

الصحيح واللون المناسب حسب المناسبة.
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كيف تتغير النســاء عندما يتعلق 
األمر بأذواقهن في األزياء؟

عالم الموضة سريع جدا ودائم 
التغيير ! لألسف! ليس لدينا الوقت 

الكافي لالستمتاع بمظهر واحد 
لظهور صيحة جديدة بعد فترة 

وجيزة. ينتهي األمر بالنساء خاصة 
في إدمان وجنون التسوق باستمرار 

لمواكبة  االتجاهات الجديدة. أنا 
أؤمن أن األقل هو األثمن من خالل 

االستثمار في قطع أنيقة ال تُضاهى.

هــل هناك أي أنواع من المالبس 
ارتداءها؟ تتجنبين 

نعــم هنــاك الكثيــر! أتجنب ارتداء أي 
شــيء ال يوافق شــخصيتي وأسلوبي 

حتــى لــو كان صيحة ســائدة، قد 
تعجبنــي القطعــة وهــذا ال يعني أنه 

علــى  أن أرتديهــا بغــض النظر عن 
العالمــة التجارية ومدى شــهرتها.

من هو مصممك المفضل؟ 
مــن الصعــب جــًدا تســمية مصمم 

واحــد فقــط ألننــي أحــب العديد من 
المصمميــن ألســباب مختلفــة. فعلــى 
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ســبيل المثال أحب كالســيكية  
 ،Diane Van Furstenburg
 Stella McCartney و أســلوب

اإلبداعــي، وفيكتوريــا بيكهام 
باعتبارهــا إضافــة اســتثنائية جديدة 

فــي عالــم الموضــة الراقية.

مــا رأيك في أناقة وذوق المرأة 
القطرية؟

التنــوع الســكاني فــي قطــر جعل 
الموضــة أكثــر تنوعــا ومثيرة 

لالهتمــام، ألن العالمــات التجاريــة 
تحــرص أكثــر فأكثــر على مراعاة 

التنــوع الثقافــي للبلــد. أنــا محظوظة 
جــًدا ألننــي قــادرة علــى ارتداء أفضل 
المــاركات المحليــة والعالميــة في 
العديــد مــن منافــذ البيــع والموالت 

التجاريــة الفاخــرة هنــا فــي قطر.

مــا هي نصيحتك إلطاللة مثالية؟
أنصح كل امرأة بارتداء شيء تشعر 

فيه بالراحة، ويعكس شيئًا من 
شخصيتها، وإال سوف تظهر بشكل 
مختلف عن شخصيتها كما سيكون 
واضحا عدم إحساسها بالراحة والثقة.
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أطلقت بوكا آند بوكا دار المالبس 
الساحرة المصنوعة يدويا في بولندا، 

مجموعتها »ظالل الخريف« لخريف 
وشتاء 2019 المستوحاة من الموسم 
الرائع، لتمنح شعوراً بالوقت الرائع الذي 

تتحول فيه األوراق إلى مظلة صوفية 
من األلوان الخريفية. تجسد المجموعة 
توقيع »بوكا آند بوكا« وتحافظ على 

الخصائص الواضحة والمميزة للعالمة 
التجارية بأكمام الفراشة والكشاكش 
والذهب وأزرار المينا باألسود واألبيض. 

تظهر القطع خفيفة عندما يتم الجمع 
بين مواد رائعة مثل الحرير والفيسكوز، 

مما يذكرنا بالطريقة التي تلقي 
بها الشمس بظاللها وتضيء أوراق 
الشجر الرائعة خالل موسم الخريف. 

تعرض مجموعة من ألوان الوردي 
واألصفر والكريمي والبني واألسود، 

ُصممت هذه الفساتين بشكل 
مثالي لالحتفال بالطقس الخريفي 

والمناسبات الخاصة لهذا الموسم.  
تتميز الفساتين المبهرة بكشاكش 
على الكتفين لتمنح مزاجا ممتعًا، 

في حين زينت البلوزات الجميلة 

    فيفي  أمســيةأمســية  رائعةرائعة  داخلداخل  الصالونالصالون  األزرق،األزرق،  كشــفتكشــفت  داردار » »بوكابوكا  آندآند  بوكابوكا« « الســتارالســتار  عنعن  أحدثأحدث  مجموعتهامجموعتها  لخريفلخريف  
شــتاءشــتاء  20192019،،  وذلكوذلك  خاللخالل  عرضعرض  أزياءأزياء  حضرهحضره  الســيدالســيد  أشــرفأشــرف  أبوأبو  عيســىعيســى  رئيسرئيس  مجلسمجلس  إدارةإدارة    أبوأبو  عيسىعيسى  القابضة،القابضة،  

والســيدوالســيد  فوازفواز  اإلدريســياإلدريســي  المديرالمدير  التنفيــذيالتنفيــذي  للصالونللصالون  األزرق،األزرق،  والمصممةوالمصممة  كاروليناكارولينا  جنيويك،جنيويك،  والرئيــسوالرئيــس  التنفيذيالتنفيذي  للعالمةللعالمة  
البولنديةالبولندية  الســيدالســيد  ويكتورويكتور  جنيويك،جنيويك،  والفنانة المغربية ســلمىوالفنانة المغربية ســلمى  رشــيدرشــيد  ولفيفولفيف  منمن  الســادةالســادة  الصحفيينالصحفيين  واإلعالميينواإلعالميين  

وعشــاقوعشــاق  الموضةالموضة  وأحدثوأحدث  صيحاتهاصيحاتها. . 

بحضور الفنانة سلمى رشيد في الصالون األزرق

»بوكا آند بوكا« تكشــف عن مجموعتها »ظالل الخريف«

أزياء
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ذات الزخارف الدقيقة على طول 
العنق واألكمام بأزرار ذهبية لالرتقاء 

بالمالبس لتالئم المناسبات. تضيف 
البنطلونات ذات األرجل الواسعة 
أناقة معينة إلى المالبس بينما 

تالئم التنانير عالية الخصر أي حدث 
مبهج. في هذا الموسم، تقدم بوكا 
آند بوكا أيضًا القطع األساسية في 

المجموعة المبتكرة باستخدام قماش 
التويد الفاخر الرائع المزين بزخارف من 
الدانتيل مما يجعلها تصميمات رائعة 
وعصرية. يمكنكم زيارة الصالون األزرق 

واقتناء ما يناسبكم من مجموعة 
»ظالل الخريف« التي تلبي ذوقكم 

الرفيع، والمتوفرة بقسم األزياء 
النسائية بالطابق األول.
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        استضافتاستضافت  مسقطمسقط  النسخةالنسخة  العاشرةالعاشرة  منمن  المعرضالمعرض  الدوليالدولي  للمجوهراتللمجوهرات  خاللخالل  الفترةالفترة  منمن  33  إلىإلى  77  ديسمبرديسمبر  20192019مم  بقاعاتبقاعات  
العرضالعرض  44  وو55  بمركزبمركز  ُعمانُعمان  للمؤتمراتللمؤتمرات  والمعارضوالمعارض. . 

وأقيمتوأقيمت  نسخةنسخة  هذاهذا  العامالعام  بمساحاتبمساحات  أكبرأكبر  وأقساموأقسام  وأجنحةوأجنحة  أكثرأكثر  تستضيفتستضيف  أكثرأكثر  منمن  150150  عارضا،عارضا،  وشاركوشارك  فيفي  المعرضالمعرض  عارضونعارضون  منمن  
العديدالعديد  منمن  دولدول  العالمالعالم  كالسلطنةكالسلطنة  والهندوالهند  وإيطالياوإيطاليا  والنمساوالنمسا  والمملكةوالمملكة  المتحدةالمتحدة  والوالياتوالواليات  المتحدة،المتحدة،  ولتوانياولتوانيا  والكويتوالكويت  واليمنواليمن  

وتايالندوتايالند  وماليزياوماليزيا  وسنغافورةوسنغافورة  وهونجوهونج  كونجكونج  وتركياوتركيا  والعديدوالعديد  منمن  البلدانالبلدان  لعرضلعرض  أحدثأحدث  تشكيالتتشكيالت  المجوهراتالمجوهرات  العصرية،العصرية،  والمجوهراتوالمجوهرات  
التقليديةالتقليدية  الرائدةالرائدة. . إضافةإضافة  إلىإلى  أحدثأحدث  التصاميمالتصاميم  ضمنضمن  مساحةمساحة  عرضعرض  تصلتصل  إلىإلى  80008000  مترمتر  مربعمربع..

اختتام النسخة العاشرة
 معرض مسقط الدولي للمجوهرات.. نجاح كبير 

مجوهرات

طلب كبير على المجوهرات 
 ويشــهد الطلــب علــى المجوهرات 

في الســلطنة انتعاشــا خالل الســنوات 
الماضيــة، وتعــد العاصمة مســقط 

مــن أهــم مــدن الســلطنة على صعيد 
األعمــال والمــال، عــالوة على ذلك فإن 
وجــود بنيــة أساســية متكاملة ومرافق 

أعمــال متطــورة يجعل من مســقط 

الوجهــة المثاليــة الســتضافة معرض 
مســقط الدولي للمجوهرات. 

احتفاالت الذكرى العاشرة 
وباإلضافة إلى األجنحة الجديدة، فقد تم 

إعادة تصميم أرضيات العرض بشكل 
كامل لتوفر تجربة تسوق سهلة ومميزة 

للزوار، كما تضمن المعرض وألول مرة 

عارضات للمجوهرات احتفاال بالذكرى 
السنوية العاشرة له.

واستقطب المعرض أجنحة للعديد 
من العارضين الرئيسيين إضافة إلى 

مجموعة متنوعة من المنتجات 
والتصاميم الجديدة التي توفرت 

بأجنحة الدول األوروبية وهونج كونج 
والهند وجناح لعرض ساعات جوفيال. 
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الجناح األوروبي

وعــرض الجنــاح األوروبي تشــكيالت 

ال تقــارن مــن المجوهــرات كخواتــم 
الخطوبــة واأللمــاس والمجوهــرات 

الراقيــة، مســتفيدا مــن الخبــرة والمعرفــة 
المعمقــة إضافــة إلــى خدمــة العمالء 
االســتثنائية. فيمــا غطــى جنــاح هونــج 

كونــج جميــع الخيــارات، حيــث عرض 
تصاميــم واســعة بمســتويات جــودة 

متعــددة تناســب الزبائــن الذين 
تســتهويهم المجوهــرات الراقيــة مــرورا 

بمحبــي المجوهــرات الكالســيكية 
التــي يمكــن ارتداؤهــا يوميــا وصوال 

إلــى الزبائــن الذين ينشــدون األســاليب 
غيــر التقليديــة.
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 الجناح الهندي
أمــا الجنــاح الهنــدي، فقــد خطفــت معروضاتــه 

األبصــار وســحرت األلبــاب؛ ذهًبــا كانــت أم فضة 
أو األلمــاس، حيــث وجــد الجميــع مــا يبحثــون 

عنه. 
وإذا ُذكرت الســاعات السويســرية، فإن 
ســاعات جوفيــال منــذ دخلــت إلــى عالم 

الســاعات السويســرية وعلــى مــدار 90 عاًمــا 
واصلــت إدخــال الفــرح علــى النفــوس وبث 

الثقــة والطمأنينــة فيهــا.
 

مفاجآت لزوار المعرض
وتماشــيا مع التطورات العديدة التي يشــهدها 
عالــم األعمــال التجاريــة، دائًمــا ما يمزج معرض 
مســقط الدولــي للمجوهــرات مــا بين العمل 
والمتعــة؛ ففــي هــذه النســخة من المعرض، 

أتاحــت هيئــة الســياحة التايالنديــة الفرصة أمام 
اثنيــن مــن الزائريــن للفــوز برحلــة فاخرة إلى 

تايالنــد مــع إقامــة فــي فنــدق ألربعة أيام وثالث 
ليــاٍل. وكذلــك، أجــرت »مجوهرات الملوك« 

لمالكها ســالم الشــعيبي، ســحًبا حصل فيه 
الفائــز المحظــوظ علــى مجوهرات ثمينة 

مصنوعــة يدويا. 
وباإلضافة إلى ذلك، أقامت الرابطة النمساوية 

مزاًدا لرعاية األطفال في ُعمان. وخالل يوم 

مجوهرات
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افتتاح معرض مسقط الدولي للمجوهرات 
2019 قام الدكتور وولف بيالونزيك، الفائز 

بجائزة مصمم المجوهرات والمتخصص 
الشهير عالميا في مجال لؤلؤ ميلو، بعرض 

إحدى أروع إبداعاته في المزاد لصالح األطفال 
المحتاجين بالبالد تحت مظلة ما يطلق عليها 

اسم »جمعية األطفال أوال« والتي تترأسها 
صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد 

بن محمود آل سعيد. وحظى المزاد بدعم 
الفاضل جيرهارد الكنر، نائب رئيس البعثة 

االقتصادية النمساوية، والفاضل أحمد رضوان، 
رئيس الرابطة النمساوية. 

إقبال كبير ونجاح غير مســبوق 
وشــكل معرض مســقط الدولي للمجوهرات 

العاشــر 2019 فعاليــة ال يمكــن تفويــت فرصة 
حضورهــا؛ حيــث يمكــن للــزوار اقتنــاء ما يرغبون 
فيــه وكلهــم ثقــة فيمــا يشــترونه خالل المعرض 

الــذي امتــد خمســة أيــام بضمان من الجهات 
الحكوميــة العمانيــة ومــن بينهــا وزارة التجارة 

والصناعــة، والمختبــرات المعتمــدة )معهد 
األحجــار الكريمــة والمجوهــرات في تايالند(، 

ومختبــرات األحجــار الكريمــة العالميــة، والمعهد 
الدولــي لألحجــار الكريمة ومؤسســة الخليج 

لألحجــار الكريمة.
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تأتي المجموعة المصغرة لموســم 
عطالت 2019 مع مجموعة ســربينتي 

لتجمع ما بين لمســات نابضة 
بالحيوية مســتوحاة من أشكال 

األحجار النفيســة وبين حيوية موسم 
الشــتاء.  اثنان من النماذج األيقونية 

 Serpenti مجموعة  لمبتكرات 
Forever  – األول حقيبــة الكتف 

التقليدية التي تتقاطع مع الجســم 
)كروس بودي cross-body( مع 

سلســلة مرصعة بالجواهر، والثانية 
حقيبــة الكتف التي تتقاطع مع 

 )cross-body الجسم )كروس بودي
أيضًا المتعددة االســتخدامات مع 

مقبض علوي وسلســلة يمكن 
فصلهــا وحزام جلدي – يزدان 

كل منهــا بمظهر احتفالي بهيج 
Ame- مباســتخدا حجر الجمشيت

thyst  اللمــاع وجلد العجل المزين 
بالعقيــقAgate  األبيض، إلى جانب 

رائعة.  براقة  لمسة 

 Bulgari من Serpenti Forever نجم جديد يسطع على

   LET ME OUT مجموعة
Korloff Paris من

تتالعــب Korloff بتباينات من الذهب 
الزهرّي واأللماس واألحجار الكريمة 
الملّونة. وتقوم األشكال واألحجام 

بإبــراز البُعد المرهف للخواتم والقالدات 
واألقراط واألســاور  لتجّسد المرأة الحرّة. 

خــالل المجموعة ينفرد العقد الطويل 
مع حجــارة عقيق حمراء ومعلّقة بحجمه 

الكبيــر ويمكن ارتداؤه فوق قميص أو 
جعله يتدلّى من الظهر.

عقد طويل مع ماســة بيضاويّة الشكل 

- 80 ســم من الذهب الزهرّي، حجر 
عقيــق واحد مقصوص  -  قالدة من 

الذهب الزهري، ماســة واحدة  -  أقراط 
من الذهب الزهري  -  ماســتان  -  خاتم 

من الذهب الزهري.

اكسسوارات
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بكامل فخامتها وهيبتها والكثير من الغموض، تكشــف 
Alexander McQueen عــن 3 عائالت جديدة كليًا ضمن 
تشــكيلتها لحقائــب ما قبل ربيع وصيف 2020 بما فيها 
حقائبThe Myth المســتوحى من األساطير القديمة 

التي شــكلت وما زالت مصدرًا مهمًا لوحي إبداعات الدار 
منذ مؤسســها وصواًل إلى سارة بورتون. فتأتي بحزام 
مــن الجلد يلتف علــى الحقيبة بجانب مقبض يد قابل 
للتعديــل يُتيح لِك حملها بطريقةcross body أو على 

الكتف، مع قفل ملتٍو "تويســت" ينتهي بجوانب ماســية 
الشــكل، تحتوي على فتحة واحدة وجيب أمامي يُضيف 

العملية.  إليها المزيد من 

حقائب ما قبل ربيع وصيف 2020 
Alexander McQueen من

Michael Kors Collection
STUDIO 54 

مجموعة تجمع بين األناقة والطاقة والبهجة ، 
وفي هذا الصدد قال مايكل كورس :"إن أفضل 

شيء في استوديو 54، هو أنه ال توجد قواعد 
تتحكم في األزياء، أو أصول اللباس – كان 

الناس يرتدون ما يريدون، وكان دائمًا شيئًا ساحرًا 
ومبالغًا فيه فوق العادة. أعتقد أن هذا السلوك 

كان دائمًا جزءًا من مبادئي في التصميم – فأنا 
ال أقوم بالتصميم وفقًا لتوجهات معيّنة، بل 
أقوم فقط بتصميم المالبس التي أحبها".  
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عــظـمة المغـول والمهـراجـا..
"مون بالن هاي آرتيستري، سيليبريشن 

أوف ذا تاج محل"

أناقة عالم سباقات الخيل مع
  Parfums de Marly عطور 

العطور تمتلك قدرًة غريبًة تجعلنا نسافر في الزمان والمكان 
وتسعى دار Parfums de Marly   إلى استعادة رونق العصر الذهبي 
للعطور. وتمثّل هذه العالمة التجارية للعطور الفاخرة دلياًل واضحًا 

على الجودة الفرنسية المعروفة في شتى أنحاء العالم. ومع ما 
تطرحه مع توليفات عطرية متنوعة ولحظات حسيّة نادرة؛ تالمس 

العالمة قلوب عشاق الفخامة األصيلة ومحبي الروائح العبقة 
والمواد األصيلة.

نجح حرفيو "مون بالن" في االنطالق ببراعتهم نحو عالم 
الفنون الراقية، وبما يتخطى حدود الوظائف العلمية. 

ويحتفل اإلصدار الجديد "مون بالن هاي آرتيستري، سيليبريشن 
أوف ذا تاج محل" بالتقاليد الفنية الغنية للساللة المغولية 

في الهند، وتأثير أحد حكامها المثقفين، شاه جهان. وتتكون 
التشكيلة من ثالث أدوات ثمينة ومختلفة للكتابة، كل 

منها بكمية محدودة تضم قطعة واحدة فقط على مستوى 
العالم، مما يجعلها فريدة من نوعها.

RESORT  تطلق مجموعة TOD' S
تقدم الدار اإليطالية Tod's مجموعة 

Resort لربيع وصيف 2020 لتسلّط 
الضوء على جمالية اإلطالالت 

البسيطة اليومية باعتبارها عنوان 
الفخامة واألناقة. تم التركيز على 
استخدام الجلود الفاخرة لتعكس 

أسلوب الفن والحرفية الماهرة في 
عملية التصنيع. مع إضافة لمسات 

أنيقة مثل الحرف الذي يميز العالمة 
اإليطالية T. وتضم المجموعة حذاء 

Gommino T  وحذاء موكاسين ، 
 T وحذاء موكاسين المزين بحرف

وأحذية رياضية.
 

Baumatic كليفتون
Baume & Mercier من 

تضّم مجموعة كليفتون Baumatic ساعات راقية تتغنّى بجمال 
التصميم وتتميّز بموثوقية تقنية ال يُعلى عليها. تليق بالذّواقة 

في مجال الساعات الذين ينشدون األداء واالبتكار، وتتوّفر بطيف 
واسع من المواد واأللوان إلرضاء جميع األذواق.

تشمل الساعة علبة مستديرة مصّممة من الذهب الوردي عيار 
18 قيراطا، وميناء مصّمما من الخزف باللون األبيض »الدافئ«، 

تُزيّنه مؤّشرات للساعات وعقارب ذهبية. تُحيط بالعقارب الرفيعة 
مؤّشرات مصقولة ُمنحرفة الجوانب، فيما تحّل فتحة كبيرة تدّل 
على التاريخ محل الساعة الثالثة. يرمز مؤّشر الدقائق والنقطة 

المحورية إلى شهادة هيئة المراقبة السويسريّة الرسمية ألدوات 
الكرونومتر )COSC( ويُبرزان جمال الواجهة المتناغمة. 

اناقته
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Cesare Attolini"الفخامة واألناقة بتوقيع خياطي نابولي مع

سيزار اتوليني نابولي، أحد أكثر متاجر األزياء  
رقيا من نابولي- إيطاليا، معروف بتصميم 
البدالت الرجالية الفاخرة والمصنوعة يدويا 

%100، حيث يقوم فريق من الخياطين ذوي 
الخبرة بخياطة كل بدلة على حدة وبخطوات 
مدروسة، بدالت اتوليني هي واحدة من أفخر 

البدالت في العالم وتصنع بكميات محدودة. 
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حوار

ماهي أهم أسباب انتشار السمنة 
بشكل عام وفي قطر بشكل 

خاص؟
باتــت الســمنة مــرض العصــر على 

مســتوى العالم بشــكل عام 
وفــي قطــر بشــكل خــاص، حيث إن 
مســتويات الســمنة فــي المجتمع 

القطــري قــد بلغــت معدالتهــا العالية، 
وتتعــدد أســبابها ولكــن نمــط الحياة 

اليوميــة يلعــب دورا كبيــرا فــي اإلصابة 
بهــا، خاصــة مع اســتهالك نســبة كبيرة 

مــن األطعمــة غيــر الصحية ذات 
الســعرات الحراريــة العاليــة، واألنظمة 

الغذائيــة غيــر الصحيــة مــع قلــة الحركة 
تشــكالن 90% من أســباب اإلصابة، 

وهنــاك نســبة ضيئلــة مــن اإلصابة 
تكــون نتيجــة وجــود قصــور بالغدد أو 

نتيجــة األمــراض الوراثيــة والنادرة.

ما أحدث الطرق الجراحية وغير 
الجراحية لعالج السمنة؟

يعتمد عالج السمنة على مبدأ أساسي 
وهو التقليل من السعرات الحرارية لحرق 

الكتلة الدهنية الموجودة بالجسم، 
وللوصول إلى هذه النتيجة تتعدد 

الوسائل المستخدمة، ومن الوسائل 

غير الجراحية، اتباع نظام حمية غذائية 
من خالل االلتزام ببرنامج غذائي معين 

يحتوي على سعرات حرارية قليلة بجانب 
ممارسة الرياضة، أيضًا اللجوء لبعض 

األدوية الهرمونية وهي عبارة عن حقن 
يتم حقنها تحت الجلد تؤدي إلى تقليل 

الشهية وتأخير إفراغ المعدة، األمر الذي 
يؤدي بدوره إلى تقليل كمية الطعام 

المستهلكة خالل اليوم.
أما الطرق الجراحية فمتعددة وتتطور 
باستمرار، مثل قص المعدة وتكميم 

المعدة وحلقة المعدة وطي المعدة 
وبالون المعدة وبوتوكس المعدة، 

    حوارحوار/ / أملأمل  كمالكمال

أكدأكد  دكتوردكتور  أيمنأيمن  عبيدعبيد  استشــارياستشــاري  الجراحةالجراحة  العامةالعامة  وجراحةوجراحة  الســمنةالســمنة  والجهازوالجهاز  الهضميالهضمي  بالمنظاربالمنظار  بمستشــفىبمستشــفى  العماديالعمادي  
علىعلى  أنأن  مســتوياتمســتويات  الســمنةالســمنة  فــيفــي  المجتمعالمجتمع  القطريالقطري  قدقد  بلغتبلغت  معدالتهــامعدالتهــا  العالية،العالية،  وأنوأن  قطرقطر  تصنفتصنف  خامسخامس  دولةدولة  

علىعلى  مســتوىمســتوى  العالمالعالم  والثانيةوالثانية  علىعلى  مســتوىمســتوى  دولدول  الخليجالخليج  فيفي  ارتفاعارتفاع  مؤشــرمؤشــر  البدانةالبدانة. . وفيوفي  هذاهذا  الصددالصدد  أشــارأشــار  إلىإلى  
أنأن  مستشــفىمستشــفى  العمــاديالعمــادي  تحتلتحتل  الصدارةالصدارة  فيفي  نجاحنجاح  عملياتعمليات  جراحةجراحة  الســمنة،الســمنة،  والتــيوالتــي  تخطتتخطت  حاجزحاجز  الـالـ  80008000  عمليةعملية  

جراحيــةجراحيــة  حتــىحتــى  اآلن،اآلن،  كمــاكمــا  أكدأكد  علىعلى  أنأن  المستشــفىالمستشــفى  يضميضم  كادرًاكادرًا  طبيًاطبيًا  هوهو  األكفــأاألكفــأ  واألكثرواألكثر  خبرةخبرة  فيفي  هذاهذا  المجالالمجال  
بقيــادةبقيــادة  الدكتورالدكتور  محمدمحمد  العماديالعمادي..

وتطرقوتطرق  عبيدعبيد  فيفي  حوارهحواره  لمجلةلمجلة » »جميلةجميلة« « إلىإلى  أســبابأســباب  انتشــارانتشــار  الســمنةالســمنة  وأحدثوأحدث  الطرقالطرق  الجراحيةالجراحية  وغيروغير  الجراحيةالجراحية  فيفي  
عــالجعــالج  الســمنة،الســمنة،  ومرحلةومرحلة  ماما  بعدبعد  إجراءإجراء  العمليــة،العمليــة،  وإلىوإلى  مزيدمزيد  منمن  التفاصيلالتفاصيل... ... 

استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة بمستشفى العمادي

د. أيمن عبيد:  تحويل المســار  وتكميم المعدة األكثر نجاحا

صحة
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وتعد عمليات تحويل المسار وتكميم 
المعدة األكثر انتشارا ونجاحا وتحقيقا 

للنتائج المرجوة.

ومتى تنصح باللجوء للطرق الجراحية 
لعالج السمنة؟

ننصح بالتدخل الجراحي عندما تكون 
منافعه أكثر من مخاطره، ويتحدد األمر 

على حسب كتلة الجسم والكتلة 
الدهنية الزائدة، ومن خالل نتيجة هذه 

المعادلة الحسابية )الوزن÷الطول بالمتر 
المربع( يتحدد مدى أهلية المريض إلجراء 
العملية، أما بالنسبة للسن فيمكن إجراء 

عمليات جراحة السمنة لمختلف الفئات 
العمرية، ونحاول قدر اإلمكان عدم إجراء 

هذه النوعية من العمليات لألطفال 
الذين لم يتجاوزوا سن البلوغ، عدا ذلك 

يمكن إجراؤها ألي مريض تحت الـ 64 
عامًا، طالما ال يوجد أي عارض صحي. 

هل هناك مضاعفات لهذه النوعية من 
العمليات؟

ال يوجد أي عمل جراحي ال يحمل 
مضاعفات، ونتطرق لذلك مع المريض 
بشكل مبسط حتى يكون على دراية 

بكافة جوانب العملية الجراحية، ونصل 
بعدها للقرار المناسب بالمشاركة مع 

المريض.

ماهي النصائح التي تقدمها للمرضى 
لمرحلة ما بعد التدخل الجراحي؟
البد من اتباع نظام غذائي معين 

وتعليمات محددة لمدة 6 أسابيع؛ ليصل 
المريض للنتيجة المرجوة من العملية 
الجراحية التي أجراها، بعد هذه الفترة 

يعود الجهاز الهضمي للمريض لوضعه 
الطبيعي.

 وعلى المريض أن يدرك أن العملية 
لن تأتي بثمارها المرجوة بمجرد إجرائها 
بل هي الخطوة األولى في تغيير نمط 

حياته، وباقي الخطوات ترجع لمدى 
التزامه بتعليمات الطبيب المختص واتباع 

نمط حياة صحي وسليم.

ماذا عن بالون المعدة، ماهي فوائده 
وأضراره؟

بالون المعدة يدخل ضمن إطار 
العمليات الجراحية لعالج السمنة، 

ويشبه البالون حلقة المعدة في كونه 
جسما غريبا يتم إدخاله لمعدة المريض 

للحصول على نتيجة معينة، ويصنع 
البالون من السليكون ويتم إدخاله إلى 
المعدة ثم نفخه بالهواء أو باستخدام 

سائل خاص، ويظل منفوخًا داخل 
المعدة ليعطي احساسا بالشبع واإلمتالء 
لمدة بضعة أشهر ثم يتم إزالته أو يتحلل 

تلقائيا حسب نوع البالون المستخدم، 
ولكن حوالي 30% من المرضى يعانون 
من مضاعفات بعد إجراء العملية كونهم 

ال يتحملون وجود البالون داخل المعدة 
لمدة طويلة، فبعض المرضى يقررون 

إزالته بعد تركيبه بحوالي 10 أيام أو أقل.
 ويساعد البالون بشكل عام على 

إنقاص الوزن بمعدل 10-15 كيلو في 
حال وجوده بالمعدة لمدة 3 شهور.

هل تنصح باتباع أنظمة غذائية مثل 
الكيتو لخسارة الوزن؟ 

نظام الكيتو يناسب فئة معينة من 
مرضى السمنة وهم الذين ال يعانون 

من القصور الكلوي أو وجود زالل بالدم، 
نتيجة اعتماد هذا النظام على تناول 

كميات كبيرة من البروتين، لذا من 
يرغب في اتباع هذه النوعية من الحمية 

الغذائية عليه مراجعة الطبيب أو أخصائي 
التغذية أواًل؛ لعمل بعض الفحوصات 

قبل البدء في اتباع هذا النظام.

إلى أين وصلت نسبة السمنة 
بشكل عام في قطر؟

حسب إحصائيات عام 2012 تبين 
أن 70% من المواطنين يعانون من 
الوزن الزائد، 71% من الرجال و%68 
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من النساء، أي أن مؤشر البدانة لدى 
هذه الفئة أعلى من 25، كما تبين أن 

41% من المواطنين القطريين يعانون 
من بدانة مرضية، أن أي مؤشر البدانة 
لديهم فوق 30، وتشمل هذه النسبة 

40% من الرجال و43% من النساء.
وبينت دراسة أخرى أجريت خالل عام 

2013، أن 22% من اإلناث تحت سن 
العشرين و33,5 من الذكور بنفس 
العمر يعانون من البدانة المرضية.

وتصنف قطر خامس دولة على مستوى 
العالم في ارتفاع نسبة البدانة، والثانية 

على مستوى دول الخليج بعد دولة 
الكويت، كما أن 16% من المواطنين 
يعانون من مرض السكري الذي يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالبدانة.

ماهي األمراض التي تسببها السمنة؟
مشاكل القلب، تصلب الشرايين، الفشل 
الكلوي، أمراض السرطان، ارتفاع الضغط، 
الجلطات، السكري، ارتفاع الكوليسترول 

وارتفاع نسبة الدهون بالجسم.

وماهي األمراض التي تسبب السمنة؟ 
العديد من األمراض منها قصور الغدة 

الدرقية وبعض األمراض الوراثية النادرة، 

ولكن نسبة المصابين بالسمنة نتيجة 
اإلصابة بهذه األمراض ال تتعدى %1 
من نسبة المصابين بالسمنة. ونجد 
أن هناك بعض العائالت تعاني من 

السمنة أكثر من غيرها نتيجة النظام 
الغذائي المتبع ونمط الحياة اليومية. 

كم عدد عمليات السمنة التي 
تجريها مستشفى العمادي بشكل 

يومي؟
من 4 – 10 عمليات بشكل يومي، 

وتصل أوزان المرضى الذين يخضعون 
لتلك العمليات إلى 200 كيلو أي أن 

مؤشر البدانة لديهم أعلى من 60.
 

كم تبلغ نسبة المضاعفات المحتملة 
عند إجراء عمليات السمنة؟

نسبة المضاعفات المقبولة عالميًا 
هي 3-1 %، أما النسبة بمستشفى 

العمادي فلم تتجاوز %0.1، أي 
بمعدل مريض من كل 1000 مريض، 

وتتمثل المضاعفات المحتملة في 
وجود تسرب بمكان قص المعدة، 

وفي حال لم يتم اكتشاف األمر مبكراً 
قد يصل األمر لوفاة المريض، أما إذا 
تم اكتشاف األمر في مرحلة مبكرة 

فيتم العالج من خالل عمل جراحي آخر 
إلنقاذ حياة المريض، أو حدوث تجلط 

بالرئتين مما يؤدي إلى توقف بالجهاز 
التنفسي وعضلة القلب ومن ثم 

الوفاة، ونحرص على تقليل حدوثها 
من خالل استخدام أحدث األساليب 

وأكثرها تطوراً أثناء العملية الجراحية.
وننصح دائمًا المرضى بإجراء 

العمليات بمقر إقامتهم؛ إلمكانية 
المتابعة الدورية مع الجراح الذي أجرى 

العملية، وقد أوضحت الدراسات أن 
نتيجة العملية ترتبط ارتباطا مباشرا 

بالمتابعة الدورية مع الطبيب ويفضل 
الطبيب المتابع من أول األمر. 

ما الذي يميز مستشفى العمادي 
بالنسبة لجراحات السمنة؟ 

الخبــرة الواســعة التــي يتميــز بها 
الــكادر الطبــي المتخصــص فــي إجراء 

هــذه النوعيــة مــن العمليــات بقيادة 
الدكتــور محمــد العمــادي، الذي له 

بــاع طويــل فــي هــذا المجال، وفريق 
التخديــر الــذي يتمتــع بالخبــرة والكفاءة 
الالزمــة، واســتخدام المعدات واألدوات 

الطبيــة األكثــر تطــوراً في مجال 
عمليات الســمنة.

صحة

نسبة المضاعفات 
المقبولة عالميًا عند 

إجراء عمليات السمنة 
تتراوح من 3-1 % ولم 

تتجاوز النسبة بمستشفى 
العمادي %0.1

نسبة المضاعفات 
المقبولة عالميًا عند 

إجراء عمليات السمنة 
تتراوح من 3-1 % ولم 

تتجاوز النسبة بمستشفى 
العمادي %0.1
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مايا دياب: 
قصة حــب بيني وبين المكياج البرونزي

    كتب: أشرف ياسين كتب: أشرف ياسين 

ال ال مجــالمجــال للملل مع إطالالت أيقونة الطرب  للملل مع إطالالت أيقونة الطرب 
الجميل مايا دياب؛ فبشــرتها البرونزية الجميل مايا دياب؛ فبشــرتها البرونزية 
مناســبة ألية إطاللة مكياج تظهر بها، مناســبة ألية إطاللة مكياج تظهر بها، 

سواء على المسرح كمطربة أو سواء على المسرح كمطربة أو 
»هيك  وأحدثها  برامجها  »هيك عبر  وأحدثها  برامجها  عبر 

إطاللتها  لتنافس  إطاللتها منغني«،   لتنافس  منغني«،  
الدائم،  رونقها  الدائم، الجذابة  رونقها  الجذابة 

لتظل مايا دياب لتظل مايا دياب 
الجمال. الجمال.أيقونة  أيقونة 

من  من والمزيد  والمزيد 
التفاصيل التفاصيل 
الحوار  الحوار في  في 

التالي...التالي...

نجوم
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حدثينا عن  ستايل  الحواجب  الكثيفة   
التي أصبحت موضة؟

ليس هناك أجمل من الجمال 
الطبيعي الذي ال تمتد إليه يد، ومن ثم 
فالحواجب الكثيفة العشوائية ستظل 

أيقونة البراءة وتقلص من عمر حواء 
سنوات كثيرة، وبخطوات بسيطة 

يمكن ألي فتاة أن تقلم حواجبها من 
خالل الفرشاة »مشط الحواجب« وقلم 

رسم الحواجب والماسكرا التي يجب أن 
تكون بنفس لون الحاجب أو أفتح قليال 
كي ال تفقد اللون الطبيعي للحاجبين، 
وبعدها نجعل الشعيرات متجهة ألعلى 
ونعطي الحواجب منظرا طبيعيا برسم 

خطوط دقيقة ألعلى أيضًا وبطريقة 
مائلة مع الزاوية الخارجية للعين، ونربت 
بإصبع اليد على هذه الخطوط وبنفس 

الطريقة نستخدم الماسكرا لتمشيط 
شعر الحاجبين ألعلى. 

وماذا عن االيالينر؟
من الطبيعي عندما تصبح رسمات 
االيالينر غير التقليدية موضة مكياج 

2019 و2020 أن أعتمدها، ال سيما أنها 
تجعل العين أوسع، مثل اآليالينر األسود 
الكثيف على الجفن المرسوم بطريقة 
السموكي ومنسجما مع أحمر الشفاه 
النيود والرموش االصطناعية أو اآليالينر 

المسحوب لخارج العين بطريقة منسجمة 
مع كسرة العين. 

ما سر اعتمادك الدائم لكونتور الوجه 
والهاياليتر؟

أســتخدمهما فــي مكياجي باســتمرار، 
فهمــا يبــرزان مواطــن الجمال في الوجه 

وينســجمان ببراعــة مع الرمــوش الكثيفة 
والطويلــة وأحمــر الشــفاه النيود كما 

أشــرت من قبــل، ويعطيان بهجــة للمكياج 
الترابــي الذي يتناغم بال شــك مع البشــرة 

البرونزيــة وظــالل العيــون باللون الفاتح 
البــراق علــى الجفن ومدمــع العين بتدرجات 

اللــون البرونــزي تحت الرمش الســفلي 
وكســرة العين.

هل اختيارك للون أحمر الشفاه 
يتناسب مع اعتمادك لمكياج العيون؟

بال شك فمكياج العيون السموكي 
بألوانه البرونزية أو الترابية يناسبه الروج 
النيود، وإذا اعتمدت رسمة اآليالينر فقط 
فاألنسب أحمر الشفاه القوي بتدرجات 

اللون النيود أيضا.

كيف أصبح مكياجك أيقونة لكثير من 
الفتيات؟

اختيار المكياج يكون الستكمال اإلطاللة 
حسب طبيعة البرنامج الذي أقدمه، إال 

أنني في كثير من األحيان أميل للمكياج 
البرونزي، وأحيانا أركز على اآليالينر 

البارز الذي يغنيني أحيانا عن المكياج 
السموكي والظالل الكثيفة، المهم أن 
ينسجم المكياج مع اإلضاءة وما أقدمه. 

أصبحت النجمة األكثر تجديدا لطلتك 
في »هيك منغني« حدثينا عن ذلك...

مقدمة البرامج يجب أن تتحدى الملل 
ال سيما إذا قدمت مواسم عديدة من 

نفس البرنامج، وأحيانا أعشق الجنون في 
المكياج، فذات مرة تركت الشعر األشقر 
وصبغته بلون بني برونزي دافئ، ومرة 

أخرى استخدمت االيالينر الغرافيكي البارز، 
وفي موسم جديد من »هيك منغني« 

ارتديت فستانا قصيرا أقرب للجاكت 
الرجالي وصبغت الشعر باللون البرونزي 
وتركته بشكل متموج، ومرة بشعر أحمر 

وخصالت أطول، وأخرى ظهرت بشعر 
أزرق، ومرة بشعر بالتيني قصير، فالتغيير 

مطلوب ولكن المهم أن تكون اإلطاللة 
جذابة وأنيقة دون مبالغة. 

مكياجك البرونزي كيف جعلك وجها 
إعالنيا لكثير من ماركات التجميل؟

ال مانــع لــدي أن أصبــح وجها إعالنيا 
لماركــة مكيــاج، فقــد تعاونت قبل 

عــدة ســنوات مع ماركة مكيــاج عالمية 
معروفــة، وأصــدرت مجموعة خاصة بي 

وربمــا أكــرر التجربة قريبا. 
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مستحضرات

بانتون تعتمد األزرق الكالسيكي
 لون العام   2020

في كل عام  ينتظر عشاق الموضة واأللوان قرارات "بانتون"، 
وهي الشركة التي تحدد األلوان التي ستطغى كألوان العام 

والتي تعتمدها بيوت األزياء ومصممو الديكور. وبحسب بانتون 
تم اعتماد األزرق الكالسيكي لعام 2020، وهو لون يقترن مع 

الصفاء، التوازن والسالم.. واللون األزرق، وفقا لبانتون، هو لون 
بارد وله تأثير مهدئ ويبعث على مشاعر الراحة واالسترخاء في 

أحلك اللحظات.

Love Your Skin مجموعة
 ®Sukin  للعناية بالبشرة من 

تقدم لك SUKIN، العالمة التجارية األولى في استراليا 
للعناية بالبشرة. مجموعة Love Your Skin من Sukin  هي 

مزيج غني من مستخلصات النباتات، والزيوت األساسية، 
والمكونات الطبيعية  من أجل برنامج يومي للعناية بالبشرة 

يشمل تنظيف البشرة ومعادلة لونها وترطيبها. تحتوي 
المجموعة على ثالثة منتجات فّعالة تتضمن: رغوة تنظيف 

الوجه، وتونر بخاخ للترطيب، ومرّطب الوجه.

  Happy Dior 2020  مجموعة تحتفي بالعام الجديد

احتفلي بسنة 2020 واظهري 
بأجمل إطاللة. تجرّئي على 

استخدام األلوان وارتقي 
بإطاللتك إلى مستوى غير 

 Happy مسبوق مع مجموعة
Dior 2020  الجديدة. تماشيًا 

مع هذا الموسم، اجتمع اللون 
الذهبّي المتأللئ والبرّاق مع 

األلوان الزهرية الفوشيا واأللوان 
الخضراء والصفراء البتكار 

اإلطالالت المسائية التي تسحر 
األلباب وتسرق األضواء. ثّمة 

قرار واحد فقط للسنة الجديدة: 
الشعور بأنك جميلة وكسر 

  Peter Philips التقاليد. وقال
المدير الفني لإلبداع والصورة 

لدى  Dior Makeup في هذا 
الصدد، "2020 هو رقم مميّز، 
سنة رائعة تكرّمها دار "ديور" 

Dior من خالل مجموعة ساحرة 
بقدر األلعاب النارية".
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 Giorgio Armani
لموسم ما قبل خريف 2020/2021

يكمن سرّ الجاذبية المعاصرة في التناغم البسيط والفّعال بين الدقة واألنوثة. وقد أعّدت ليندا كانتيلو، خبيرة المكياج العالميّة في 
دار Giorgio Armani، إطاللة جمالية جديدة: ألوان من اليابان – األسود، واألبيض واألحمر -؛ حواجب طويلة من وحي صيحة هوليوود في 

ثالثينيات القرن العشرين؛ مكياج عيون جذاب مع رسمة اآليالينر األسود؛ تأثيرات من أوائل تسعينيات القرن العشرين: تتزاوج كلّها في 
.»Armani« إطاللة عصرية آسرة من توقيع

اإلطاللة خطوة بخطوة
الوجه

 .Armani Prima Glow-On Moisturizing Balm قومي بتحضير وجهك للمكياج مع مرّطب
ثّم استخدمي Power Fabric Concealer إلخفاء الشوائب.

 ،Designer Lift Foundation أو Power Fabric Foundation طبّقي مستحضر األساس
بحسب نوع بشرتك.

أخيراً، انحتي مالمح وجهك مع مستحضر الكونتورنغ Neo Nude A-Contour، بلون رقم 20 أو 
21 بحسب  لون البشرة.

العيون
استخدمي قلم تحديد العيون Smooth Silk Eye Pencil بلون رقم 4 )أسود( 

وارسمي خطًا سميكًا  ومستقيمًا من الزاوية الداخلية إلىالجانب الخارجي من 
 Eye Quattro العين. لتكثيف السواد على الجفن، استخدمي  باليت ظالل العيون

 .)Eyeshadow Palette( Notorious
ال تنسي جذور الرموش! كذلك، املئي حاجبَيك مع Smooth Silk Eye Pencil بلون رقم 4 

)أسود( واحرصي  على أن تكون الشعيرات مستقيمًة وطويلة.

الشفاه والخدود
ربّتي أحمر شفاه Lip Maestro بلون رقم 206  من مجموعة Matte Nature على شفتيك.

وأخيرًا، ربّتي كميًة صغيرًة من اللون نفسه كبالش على عظمة الخد العلوية.
تُستخدم مستحضرات الشفاه عمًدا على الخدود  من أجل اإلطالالت الخاصة 

بعروض األزياء.
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  حوار- سندس سالمة: 
حكاية حبه وعشــقه لعالم العطور بدأت منذ الصغر، من خالل اهتمامه الشــديد بمعرفة تفاصيل ما بداخل زجاجات العطر، 

إلى أن تحول شــغف المؤثر القطري الشــاب عبد اهلل العبد اهلل الذي بدأ أولى خطواته في عالم العطور إلى ابتكار عطرين 
تــم طرحهما في غاليري الفاييت، التي تواصل دعمها للمواهب القطرية في شــتى المجاالت.

كان لـــ »جميلة« هذا الحوار معه وإلى التفاصيل.

عبد اهلل العبد اهلل 
يطــرح مجموعة عطوره  األولى في»غاليري الفاييت«

حدثنا عن بدايتك في مجال تصميم 
العطور؟

فكرت في تصميم العطور قبل 
عامين بشكل فعلي، لكن العطور 

كانت شغفي منذ طفولتي، فلطالما 
كنت أحب الذهاب إلى طاولة العطور 

الخاصة بأمي وأشم الروائح، كما 
أحاول معرفة مكونات كل عطر، 

وهذا ما كشف لي شغفي بصناعة 
العطور، ثم أخذت أفكر لماذا ال أبدأ 

بخط كامل بابتكار عطوراتي الخاصة.
 

كيف تقيِّم تجربتك الشخصية في 
تصميم العطور؟ 

رائعة.. خصوصا مع مواقع التواصل 
االجتماعي، فلدي ما يقرب من ربع 
ميلون متابع. وهي تشكل منصة 

جيدة للتواصل مع الناس ومعرفة 
أذواقهم المختلفة والوصول لعدد 

كبير منهم، وهذا يضمن النجاح 
الكبير، وأي مشروع يمكن أن يتطور 
بشكل كبير وملحوظ. ومع غاليري 

الفاييت، العالمة الفرنسية الرائدة 
في سوق متاجر البيع بالتجزئة حول 
العالم، فعطور عبد اهلل العبد اهلل 

في المكان الصحيح وأتمنى االستمرار 
والتقدم.

 
 ماهي المكونات المفضلة لديك 

في تصميم العطر؟ 
أنا شخصيا أفضل العطورات ذات 
الرائحة القوية، أي رائحة تترك أثرا 
كبيرا. والزيوت المستخدمة في 

العطورات الخاصة تستخرج من جنوب 

فرنسا ثم تصنع مع العلبة في قطر. 
وأفضل أنواع معينة من الزهور في 

العطر. وغالبا أميل للعطور ذات 
النفحات العربية مثل العود، والعنبر.

 
حدثنا عن العطورات المعروضة في 

غاليري الفاييت؟ 
العطور تحمل اسم فجر وغسق، 

وهذه العطور خاصة بالليل والنهار، 
وبالطبع عطر النهار خفيف ويضفي 

لمسة من االنتعاش بمكوناته 
الحيوية وهو مناسب لفصل الصيف. 

والعطر الثاني مركز أكثر وقوي 
وغني بخالصات الورد ومناسب 

للشتاء وأيضا للمناسبات. والميزة 
أن العطور تصلح للجنسين، أرى أن 

العطور تخاطب المشاعر والذكريات 

عطورعطور



81 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ December 2019

لذلك يجب أن تخاطب الجميع، وفي 
النهاية كل شخص يقتني ما يحبه، 

وهناك نساء يفضلن الرائحة المركزة، 
ورجال يفضلون العطور الخفيفة. لذا 

عطوري تناسب جميع االذواق.

ماذا عن دعم الدولة للمواهب 
القطرية الشابة؟

بالطبع قطر في ظل قيادتها الرشيدة 
من أكبر الداعمين للمشاريع التي 
يقوم بها الشباب القطري، وذلك 

إليمانها بأهمية دعم الشباب ودورهم 
في بناء مستقبل قطر الواعد، وتأكيدا 

على رؤية قطر الوطنية 2030.

كيف ترى دور غاليري الفاييت في 
دعم وإبراز المواهب القطرية؟

في البداية أوجه لهم جزيل الشكر 
على دعمهم لي، وهم بالفعل 
يركزون على تقديم كل أشكال 

الدعم للشباب القطري. وهذا أمر جيد 
ألنه ليس هناك الكثير من األماكن 

التي تعنى بالشباب وتساعدهم في 
مشوارهم، قدموا لي الكثير لالحتفال 

بإطالق عطوري بهذه الصورة التي 
نراها اليوم، كما خصصوا لي جناحا 

في موقع مميز وواضح، وأنا سعيد جدا 
بهذا التعاون.

وكيف ترى أهمية عرض عطورات 
قطرية الصنع في مكان عالمي 

كغاليري الفاييت؟ 
األمر بالنسبة لي بمثابة حلم، ألنني 
أوال أطلق عطوري الخاصة وهذا ما 

كنت أسعى إليه، وفي نفس الوقت 
وجهة عالمية بنكهة قطرية في قلب 
كتارا، لطالما كنت أسافر مع العائلة 

إلى باريس وأزور غاليري الفاييت هناك، 
وأعتبره من األماكن السحرية بالنسبة 
لي، وها أنا اليوم متواجد في أفضل 
األماكن في العالم والذي يجمع كل 

معاني الجمال واألناقة.
 

ما هو تقييمك لذوق المرأة العربية 
والقطرية بشكل خاص في 

العطور؟
أنا أقول بشكل دائم إن المرأة 

القطرية لديها ذوق رفيع وعال جدا، 
وهي تعرف تماما ما تختاره من 

العطور وتثق بنفسها كثيرا، وأنا أراعي 
خصوصيتها في تصميم العطور 

ألني أعلم تماما ما تفضله، مع إضافة 
لمساتي الخاصة، وعندما أصمم عطراً 

يكون لدي نوع من التحدي لتقديم 
عطر يحبه الجميع مع إضافة لمستي 

الخاصة، وهدفي دائما تصميم 
عطورات مميزة وغير مألوفة.

هل هناك بعض النصائح التي 
تقدمها الختيار العطر الصحيح؟

النصيحة األولى واألخيرة هي رش 
العطر على الجلد، ألن أنواع البشرة 

تختلف والعطر يترك أثرا مختلفا لدى 
كل شخص. لذا يجب تجربة العطر 

ومن ثم االنتظار فترة لمعرفة إن كان 
مناسبا أو ال. وبالطبع اختيار العطر 
يعتمد على الشخصية، فاألشخاص 
الذين يميلون لنمط الحياة البسيط 

يفضلون العطور الخفيفة والمنعشة، 
أما األشخاص الذين يحبون المرح 
واألجواء الصاخبة فيميلون الختيار 

عطور مركزة وذات رائحة نفاذة.

ما هي خطواتك القادمة؟ 
 في شهر مارس القادم سأقوم بإطالق 

ثالثة عطور في غاليري الفاييت، وأنا 
حاليا أتواصل مع متجر كبير في لندن 
وآخر في باريس وأميركا ليكون لدي 

موقع خاص بي هناك، وهذه المتاجر 
بنفس شهرة وأهمية غاليري الفاييت. 

هل تفكر في التوسع في قطر؟ 
في الوقت الحالي أنا سعيد بتواجدي 

مع غاليري الفاييت، أود أن يأتي الجميع 
لغاليري الفاييت لشراء عطوراتي وأن 
ينصب تركيز الناس على مكان واحد. 
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  إعداد- حنان الغزواني: 
بيو-أويل هو حليفك المثالي لجمال وصحة بشرتِك، عالج عالمات التقدم في السن، والندوب والسيلوليت.. حصد هذا 

المنتج السحري أكثر من 500 جائزة على المستوى العالمي، بما في ذلك في دولة قطر، نظرا لمفعوله السريع، تباع 
زجاجة واحدة من زيت بيو-أويل كل ثانيتين في العالم، وهو آمن على البشرة ومضاد للحساسية بتركيبة غنية بالزيوت 

النباتية الطبيعية والفيتامينات بما في ذلك فيتامين A وE واآلذريون والخزامى وإكليل الجبل وزيوت البابونج والبورسيلين 
الذي يمتصه الجلد بسهولة لضمان العالج المنشود. اكتشفوا فيما يلي أبرز مزاياه من الرأس إلى أخمص القدمين:

فوائد مدهشة على البشرة الجافة

 Bio Oil.. مــن الرأس إلى أخمص القدمين

عالج جفاف البشرة
مع انخفاض درجات الحرارة ينقص 

مخزون الرطوبة داخل بشرتك تدريجيًا 
مما يجعلها أكثر تأثراً بالهواء الجاف 
والبارد لتظهر عليها عالمات الجفاف. 

لذا ننصحك بزيت بيو-أويل  لتعزيز 
ترطيب البشرة وتغذيتها بفضل 

تركيبته النباتية وقوامه الزيتي 
المرطب، إلى جانب اعتماده بشكل 

 PurCellin أساسي على مركب
Oil™ الثوري الذي يتغلغل عميقًا 

داخل مسامات البشرة لتحقيق أفضل 
النتائج. تساهم هذه التركيبة الفريدة 
في التخلص من الجلد الميت الذي 

يمنع انسياب الرطوبة إلى عمق 
البشرة. للعناية ببشرتك خالل هذا 

الموسم، وحسب دراسة أجرتها جامعة 
بكين فلقد أثبت بيو-أويل فعاليته 

بشكل خاص في معالجة ندبات حب 
الشباب.

لعالج التجاعيد يمكنك استعماله 
كبديل كريم الليل المرطب.

مرطب للشفاه 
يعمل بيو أويل على معالجة البشرة 
الجافة عبر تشكيل طبقة عازلة على 

سطح الجلد لالحتفاظ بالرطوبة 
داخله، خصوصًا منطقة الذراعين 
والساقين التي تحتوي على غدد 

دهنية أقل من بقية أعضاء الجسم 
مما يجعلها عرضة للتشقق بسهولة 

في الشتاء وخاصة تشققات الشفتين 
ألن تركيبته المتكاملة تحافظ على 

رطوبة الشفاه طيلة النهار. 

 يمكن مزج زيت البايو أويل مع القليل 
من السكر وعمل تقشير للشفاه. 
ومن الحيل الجمالية جربي وضع 

طبقة رقيقة على شفتيك قبل أحمر 
الشفاه للحفاظ على رطوبة الشفاه 

ومنعها من الجفاف.

مغذي ومقوي لألظافر
يساعد على معالجة تشققات وجفاف 

كعب القدم. قومي بمزج ملعقة 
صغيرة من زيت البايو أويل مع كريم 
الفازلين وزيت البارافين وطبقيه قبل 

النوم على القدمين مع ارتداء جوارب 
بالستيكية حتى ال يمتص الزيت من 
طرف الثوب وفي الصباح تغسلين 

قدميك جيدا وتقومين باستعمال أي 
كريم مرطب تفضلين.

يكفي وضع بضع قطرات على نهايات 
األظافر لتقويتها وتعزيز صالبتها 

الطبيعية لتتمتعي بإطاللة صحية 
وأنيقة طيلة موسم الشتاء. 

مصل للشعر
يمكن استخدامه للشعر لحمايته من 

التقصف، يفضل قبل االستحمام بنصف 
ساعة.

معالجة عالمات التمدد
قد تظهر عالمات التمدد على الجلد 

نتيجة للعديد من العوامل غير الحمل. 
فخسارة الوزن المفاجئة، أو بعض 

العوامل الوراثية قد تتسبب في ذلك 
أيًضا. بيو-أويل الحل إلعادة إصالح 
البشرة والتخلص من آثار عالمات 

التمدد، من خالل مد البشرة بالعناصر 
الغذائية الالزمة لتحفيز إنتاج الكوالجين 
واإليالستين لزيادة مرونة وسالسة الجلد، 
مما يساعد على تقليل ظهور عالمات 

التمدد.
يمكن للمرأة الحامل أن تستعمله دون 

خوف ويمكنه أن يزيل الخطوط البيضاء 
والحمراء والسيلوليت إذا تم استعماله 
منذ بداية انتفاخ بطن الحامل إلى حين 

الوالدة وبشكل يومي ومستمر.

التخلص من آثار الحبوب والجروح
يعالج بيو- أويل آثار الحبوب كما يحتوي 
على مواد وأعشاب وفيتامينات تساعد 

بشكل كبير في ازالة آثار الحبوب 
والندوب وآثار الجروح الخفيفة. كما أنه 

فعال على الجروح القديمة أيًضا، سواء 
كان ذلك بسبب الجراحة أو حادث قديم 

أو حتى جدري الماء.

بشرة
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  مع تغيير الفصول وخاصة في فصل الشــتاء يتأثر الشــعر  ويتعرض إلى اإلجهاد والتلف، كما أن التعرض ألشــعة الشمس 
والحرارة والرطوبة لفترات طويلة تؤذي الشــعر حيث يقلل الميالنين، من خالل هذا المقال ســنقدم لك بعض الخطوات 

البســيطة لمساعدتك في الحصول على شــعر صحي وقوي بغض النظر عن التغيرات الموسمية.

احمي شعرك مــن التغيرات الموسمية

شعر

84
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درجات الحرارة المتغيرة
 بشكـــل عــام في الشتـــاء يكون 

الطـــقس دافئا فـــي المنــــزل وبـــارداً 
فــــي الخـــــارج ممـــــا يتــــرك الشعــــر 

باهـــتا وجافا وصعــــب التســريح. لـــذلك 
استخدمــــي شامبــــو غنيــا بخالصــة 
الفــــواكه أو األعـشـــاب الطبيعيــة، 

فهـــذه األنواع تحافـــظ علـــى الشعر 
رطبــًا وال تضــرّه مقارنــة بتلك 

المحتـــــوية علــى المـــواد الكيمـاويــــة 
أو األلــوان الصناعيـــة، وال تنســــي 
عـمـــل قنــاع مرطب مع الســيروم 

المغــذي حتــى تحافظــي على صحــــة 
الشعــــر. طبقــــي ذلــك مــرة واحدة في 

األســبوع وركزي على أطراف الشــعر 
الجافة.

الرياح 
الجــو العاصــف له تأثيــر على خصل 

الشــعر فهو يؤدي إلى تشــابكه وإتالفه. 
لذلــك اعتمدي تســريحة الكعكة 

األنيقــة، وارتداء قبعة واســعة على 
الشــعر طوال فترة التواجد في الشــارع، 

لحمايتــه قدر اإلمــكان من األتربة 
والهــواء الُمحمل بالتراب.

الممطر الجو 
مــن الخطــأ أن تقومي بتســريح 

الشــعر، ثــم الخروج فــي المطر، حيث 
تتســبب األمطــار لشــعرك فــي  اتالفه ، 
إذ يحمــل مــواد كيميائيــة وحمضيات 

وملوثــات الهــواء والغبار. قومي 
بتدليــك فــروة الرأس بــه بالزيوت 

الغنيــة بالعناصــر الغذائيــة لتقويــة 
جذور الشــعر.

الهواء الجاف الحار
يــزداد تســاقط الشــعر مع دخول 

فصــل الشــتاء، وذلــك نتيجــة التعرض 
للهــواء الجــاف الحار والــذي يعمل 
علــى امتصــاص الرطوبــة من فروة 

الــرأس، كمــا يجعلهــا جافــــة، ممــــا 
يسبـــب التـلــــف والتســاقط ويزيــد 

مــن اإلصابــة بقشــــرة الشــعر، لذلك 
ينصــح دائمــا باالهتمــــام بصحــــة 

الشــعر فــي فصــــل الشتــــاء لوقايـــته 
مــــن التساقــــط والـــتلف مــــع اإلكثــــار 

مــن تنـــــاول الفيتاميــــنات، التــي تعــزز 
صحــة الشــعر وتحميــه من التســاقط 
والتلــف. وال تنســي اإلكثار من شــرب 

الميــاه، فهــى مــن أفضل الطرق 
الطبيعيــــة للــــوقاية مــن تساقـــط 

الشعـــــر والحفـــاظ علــى صحتــه 
ورطوبتــه ووقايتــه مــن الجفاف.
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 األطعمــة الغنية بالحبوب بدال عن 
المصنعة  األغذية 

على الرغم من عدم وجود دليل مباشر 
على أن اإلصابة بنزالت البرد أو االنفلونزا 
مرتبطة بنظامنا الغذائي، إال أن التغذية 

السليمة ضرورية للحفاظ على مناعة 
للجسم. وهناك مجموعة متنوعة من 

العناصر الغذائية التي تدعم الجهاز 
المناعي، كما توصي مؤسسة القلب 
بتناول الكثير من الخضراوات والفواكه، 

والحبوب الكاملة بداًل من الحبوب 
المكررة والبقوليات والمكسرات والبذور 

وغيرها من مصادر الدهون الصحية 
مثل األسماك الزيتية. ويمكنك كذلك 

تضمين اللحوم الخالية من الدهون غير 
المصنعة أو الدواجن ومنتجات األلبان 

في النظام الغذائي. 

تناول الفواكه والخضراوات الملونة 
هل تعلمين أن كل لون يوفر لك 

مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية؟ 
هذا صحيح، لذا تأكدي من إدخال الكثير 

من الفواكه والخضراوات الخضراء 
والحمراء واألورجوانية، والصفراء وغيرها 

في نظامك الغذائي يومًيا. وإليك 
بعض األمثلة على العناصر الغذائية 

الموجودة في الفاكهة والخضراوات: 

فيتامين أ أو كاروتينات
 هي التي تعطي الفواكه لونها 
األصفر أو البرتقالي، لذا فإن بعض 

األطعمة مثل القرع والجزر والبطاطا 
الحلوة غنية بفيتامين أ. وأيضا يمكن 
الحصول على فيتامين أ في األطعمة 

الخضراء. وال تنسي أن الحليب والبيض 
مصدران جيدان له كذلك. 

فيتامين ج 
 مــن المعــروف أن هــذا الفيتاميــن 

موجــود فــي ثمــار الحمضيــات، مثل 
البرتقــال، ولكنــه موجــود أيًضــا في 

الكيــوي والفليفلــة والطماطــم 
والبطاطــا والتــوت والبروكلي، 

وتناولهــا يعــزز المناعة. 

النباتية  المغذيات 
هـــــي الـمـركبــــــات الـموجــــــودة 

بشكــــل طبيعــــي فــــي النباتــــــات. 
والفينــــــوالت )الموجــــودة فــي 

معظـــــم الفــــواكه والخضــراوات( 
والفالفونويــدات الموجــودة في 
)التــوت والبصــــل والحمضيــــات 

واللفــت والبقــــدونس( هــــي عناصــــر 
مغذيــة نباتيــة شــائعة معروفــة 

بفوائدهــا المناعيــة. 

اختــاري الحبوب الكاملة الطبيعية 
وابتعدي عن الحبوب المكررة 
 الحبــوب الكاملــة غنيــة باألليــاف 

مثل )الشــوفان والشــعير والكينوا 
والقمــح األســود واألرز البنــي(، وهي 

أيضــا تحتــوي علــى العديد من 
الفيتامينــات التــي يمكــن أن تســاعد 

فــي دعــم نظــام المناعــة لدينا، وهذه 
الفيتامينــات هي: 

• فيتاميــن ب 6 - يوجــد فــي 
الخضــراوات واللحوم.

    سندس سالمة سندس سالمة 
 مع حلول فصل الشــتاء تنخفض درجات الحرارة وتنتشــر الجراثيم وتكثر اإلصابــة باألمراض خاصة األنفلونزا، وهنا  مع حلول فصل الشــتاء تنخفض درجات الحرارة وتنتشــر الجراثيم وتكثر اإلصابــة باألمراض خاصة األنفلونزا، وهنا 

ســنقدم لك خطوات لتعزيز مناعة جسمك خالل الموسم. ســنقدم لك خطوات لتعزيز مناعة جسمك خالل الموسم. 

الشتاء.. فصل األمراض

عززي مناعتك

تغذية
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• فيتاميــن E - موجــود فــي 
المكســرات والزيــوت النباتية.

• الزنــك - موجــود فــي المكســرات 
والفاصوليــا ومنتجــات األلبــان واللحوم 

والمحار.

 تناول األطعمة الغنية بالســيلينيوم
هــو مــادة ضروريــة للجســم وفي 
نفــس الوقــت مضادة لألكســدة، 

ولديهــا القــدرة علــى القضــاء على 
الجــذور الحــرة المســببة لخاليــا 

الســرطان، وتعزيــز المناعــة. ونجــد 
عنصــر الســيلينيوم فــي الحبــوب 

الكاملــة. اللحــوم الحمــراء، والدجــاج. 
المكســرات، مثــل: الجــوز، واللوز، 

والفســتق، والفول الســوداني، 
والكاجــو. وأيضــا فــي البروكلي، 

والكرنــب األبيــض، والكرنــب األحمر، 
والقرنبيــط. األرز الكامــل ومشــتقات 

األلبــان. والبصــل، والثــوم. إضافة 
إلــى المأكــوالت البحريــة، مثل: 

الســمك، والســلمون، والســردين. 

االنتباه لصحة األمعاء 
هــل تعلميــن أن 70% مــن أداء الجهــاز 
المناعــي يتركــز فــي األمعــاء، لذا يجب 

العنايــة بصحــة األمعــاء بشــكل جيد 
مــن خــالل نظــام غذائــي يضم الخضار 

والفواكــه والحبــوب الكاملــة، لكي 
تــؤدي األمعــاء عملهــا على أكمل 

وجــه. وأيضــا هنــاك )البروبيوتيــك( الذي 
يســاعد فــي تــوازن صحــة األمعاء في 

ميكروبيوم. 

اإلكثار من السوائل
 تناول الســوائل يســاعد في تخفيف 
أعــراض نــزالت البــرد واإلنفلونزا، كما 
يمنــع جفــاف بطانــة الحلــق واألنف. 
والســوائل الدافئة مفيدة بشــكل 
خــاص ألنهــا تســاعد في ترطيب 

الحلــق وتخفيــف المخــاط. تبيــن أن 
مشــروبات العســل مع إضافة جرعة 

مــن الليمــون مــع فيتاميــن ســي، تخفف 
من الســعال. حاولي أن تشــربي على 

األقــل 8 أكــواب مــن الســوائل يومًيا 

بمــا فــي ذلــك الماء، والشــاي والقهوة، 
والحســاء والمشــروبات األخرى. 

قسط كاف من النوم
 قــد يبــدو هــذا األمــر صعبــا وخصوصا 

لألمهــات. وأظهــرت نتائــج األبحاث أنه 
بعــد التمتــع بقســط كاف مــن الراحة، 

فــإن جهــاز المناعــة يصبح أقوى. 
وعندمــا نعانــي مــن األرق، فــإن الجهاز 

المناعــي يتأثــر ويصبــح أكثــر عرضة 
اللتقــاط األمراض. 

الرياضة  ممارسة 
الحركــة مهمــة للغايــة - فهــي 

تســاعد علــى الحفــاظ على قوة 
العضــالت وصحــة العظــام. وتظهر 

نتائج الدراســات أن ممارســة التمارين 
الرياضيــة تقلــل مــن اإلجهاد وتحســن 

حالتنــا المزاجيــة! ويجــب أن يكــون 
الهدف هو ممارســة النشــاط البدني 
لمــدة ال تقــل عــن 30 دقيقــة ويمكــن 

تقســيمها لفترات.  
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     بيروت - الريســا معصراني بيروت - الريســا معصراني

بســام فتــوح خبير بســام فتــوح خبير التجميلالتجميل اللبناني المعــروف الذي وضع بصمته على الكثير من الفنانات والمشــاهير العربيات  اللبناني المعــروف الذي وضع بصمته على الكثير من الفنانات والمشــاهير العربيات 
والعالميات منهن: اليســا، هيفاء وهبي، نجوى كرم، يارا وعارضة األزياء العالمية ســارة ســامبايو، كما أطلق عالمته والعالميات منهن: اليســا، هيفاء وهبي، نجوى كرم، يارا وعارضة األزياء العالمية ســارة ســامبايو، كما أطلق عالمته 

الخاصة لمســتحضرات التجميل التي تحمل اســمه، والتي باتت الخيار األول للعديد من النســاء لمكياج عصري يحاكي الخاصة لمســتحضرات التجميل التي تحمل اســمه، والتي باتت الخيار األول للعديد من النســاء لمكياج عصري يحاكي 
الصيحات.  الصيحات. أجدد  أجدد 

عرف بأســلوبه الخاص في تطبيق المكياج واســتخدام األلوان، في كل موســم يركز على خطوط مكياج معينة دون عرف بأســلوبه الخاص في تطبيق المكياج واســتخدام األلوان، في كل موســم يركز على خطوط مكياج معينة دون 
غيرها. وفي حوار لـ »جميلة« يكشــف عــن أحدث صيحات الموضة في عالم المكياج والخطــوات المثالية للحصول غيرها. وفي حوار لـ »جميلة« يكشــف عــن أحدث صيحات الموضة في عالم المكياج والخطــوات المثالية للحصول 

على إطالالت متألقة طوال اليوم في مختلف المناســبات .على إطالالت متألقة طوال اليوم في مختلف المناســبات .

أبرز الصيحات مع خبير تجميل المشاهير بسام فتوح:

الميتاليك والنيون إلطاللة مضيئة وجريئة

مكياجحوار
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حدثنا عن أحدث صيحات المكياج ؟ 
كل شيء ميتاليك وكل ألوان 

النيون دارجين لهذا العام والعام 
القادم أيضا، وبالنسبة ألحمر الشفاه 

فسيكون التوجه األكثر ألحمر 
الشفاه الالمع واالبتعاد قلياًل عن الـ 

.»MATT«
وقد ركزّ فتوح على أهمية أحمر الشفاه 
»تيونكلي« من إنتاجه وتصميمه الذي 

يمتاز بشكل انسيابي غير معهود 
ودرجات ألوان جريئة، هذا باإلضافة إلى 

ألوانه الطبيعية وبريقه األخاذ  حيث 
يمتاز أحمر الشفاه بتصميم رشيق يجمع 

بين الملمس الكريمي والبريق الساحر 
وانسيابية ملمع الشفاه، وهو متوفر 

بأربع درجات لونية هي: البلسم، الزنبق، 
الليلك والغار. كما أطلق ثالثة أقالم 

باللون النيون والتي تستخدم كاآليالينر 
ولتحديد الشفاه وتلوينها، منها األزرق 

واألصفر والبرتقالي. صممت هذه 
األلوان لتكون عملية وتعطي لمسة 

مضيئة. 

المكياج السموكي
ولم ينس فتوح أهمية المكياج 

السموكي وهو أحد أساليب المكياج 

التي تّعد موضة كل المواسم، 
وستكون األبرز  خالل 2020 إنما بألوان 

مختلفة وأساليب متعددة.
كما أن لـ»المكياج الفانتيج« حصة كبيرة 

لعام 2020 المستوحى من القرن 
الماضي وتحديدا من الفترة الممتدة 

بين عشرينيات القرن العشرين وحتى 
ستينياته. عموما، يعتمد هذا المكياج 
على عنصرين أساسيين وهما اآليالينر 
األسود وأحمر الشفاه األحمر، فهنالك 

عودة قوية لهذا النمط من المكياج 
الذي يبرز مالمح المرأة، من عينيها 

وشفتيها. 
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أبرز اتجاهات مكياج بسام فتوح 2020:
- البشرة المتوهجة، حيث تتم إضاءة 

الجلد من خالل تأمين تغطية مثالية 
للبشرة.

- مكياج العيون الميتاليك بدرجات 
مختلفة.

- السموكي باأللوان المختلفة.
- المكياج الناعم باأللوان الموحدة 

بحيث يتم استخدام ظالل العيون 
الهادئة وأحمر الشفاه الخفيف إلطاللة 

طبيعية ناعمة جداً ومضيئة.
- الهاياليتر الهادئ الذي يتناسب مع 

ألوان الشفاه المات والداكنة قلياًل.
- الكونتورينغ الطبيعي إلطاللة هادئة 
وناعمة إلبراز مالمح الوجه بطريقة رائعة 

جداً بدون المبالغة.
- أحمر الشفاه بتدرجات النيود.

الرموش المستعارة الكثيفة:
ال شك أن استخدام الرموش المستعارة 

أصبح أمراً محببًا للكثير من السيدات 
ويمنحهن نظرة درامية جذابة خاصة 

بالنسبة للسيدات ذوات الرموش 
الخفيفة. وفي هذا الصدد ينصح فتوح  

السيدات اللواتي يرغبن بشراء الرموش 
المستعارة اختيار قياس يوازي فتحة العين. 
من المهم جداً تجربة الرموش قبل شرائها 
والعديد من المتاجر توفر ذلك اليوم، كما 

ينصح السيدات بتجربة الرموش على 
عيونهن قبل تركيبها واستخدام الالصق 

حتى ال يضطررن إلزالتها بعد تركيبها 
وبالتالي تلف الرموش وضرر الرموش 

الطبيعية.
يّعدد فتوح أنواع الرموش المستعارة التي 
تستخدم في عملية اللصق على الرموش 

الطبيعية، فمنها من يمنح التكحيل 
القوي والحاد للعين بالعدسات الداكنة 

أو التكحيل الخفيف للعيون الملونة حيث 
تحبذ صاحبات هذه العيون إضفاء تأثير 

طبيعي على مالمحهن، بدون أن تظهر 
العين بالكحل الحاد، فمنها الشعيرات 
الرقيقة ذات المظهر الطبيعي الناعم، 

الرموش السميكة التي تمنح تأثير 
الماسكارا الكثيفة، الرموش الـ »كيرلي« 

التي ترفع العين أو تحددها على شكل 
عين القطة، ويتم االستغناء بالتالي عن 

مكبس الرموش لقلبها للخلف.
كما أطلق بسام فتوح بالتعاون مع ملكة 
اإلحساس النجمة اليسا مستحضرا جديدا 

بعنوان »THE STAR« وهو عبارة عن 
»EYES SHADOW« والتي تالقي 

نجاحًا كبيراً منذ إطالقها.

مكياج
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     بيروت - الريسا معصراني بيروت - الريسا معصراني
الديكور المغربي أو الطراز المغربي المميز دائمًا ما يكون ملهمًا ألي مصمم ديكور أو فنان يريد أن يصنع قطعة أثاث أو تصميم الديكور المغربي أو الطراز المغربي المميز دائمًا ما يكون ملهمًا ألي مصمم ديكور أو فنان يريد أن يصنع قطعة أثاث أو تصميم 
ديكور غرفة على الطراز العربي الفخم. للديكور المغربي سمات معينة يحرص المصممون على تطويرها ودمجها مع لمحات ديكور غرفة على الطراز العربي الفخم. للديكور المغربي سمات معينة يحرص المصممون على تطويرها ودمجها مع لمحات 

الحداثة التي يضعونها في تصميماتهم، هذه السمات هي التي وضعها فنانو التراث األندلسي السائدة في بالد المغرب العربي.الحداثة التي يضعونها في تصميماتهم، هذه السمات هي التي وضعها فنانو التراث األندلسي السائدة في بالد المغرب العربي.
مصمم الديكور أحمد الطفيلي يستعرض لـ »مصمم الديكور أحمد الطفيلي يستعرض لـ »جميلةجميلة« السمات األنيقة لعدة مجالس مغربية تحمل لمحة األصالة في المنازل الفخمة.« السمات األنيقة لعدة مجالس مغربية تحمل لمحة األصالة في المنازل الفخمة.

»المغربي« يضفي طابع األصالة

المجالس العربية.. إبداع وذوق ومهارة

تصميــم المجالــس ســواء كانت 
رجاليــة أو نســائية، شــرقية أو غربيــة، 

هدفهــا هــو اجتماع األحبــاب والعائلة 
وقضــاء أوقــات طويلة فــي جو مريح 

وهــادئ، لذلــك تعتبر المجالــس تحفة 
فنيــة تحمــل اإلبداع والــذوق والمهارة 

والفخامة.
يعتبــر الطفيلــي أن الفسيفســاء 

والســيراميك والبالط المغربي أســاس 
التصاميــم والتــي تحمل بيــن ثناياها 

العديــد من الزخارف لوحدات هندســية 
عربية وإســالمية والرســوم األنيقة 

التــي يتداخــل فيهــا اللون األحمر مع 
البرتقالــي واألصفــر أو اللون األزرق 

مــع اللــون األبيض. كمــا يعتمد دائمًا 
التصميــم المغربــي للمجالــس العربية 

علــى األقمشــة التراثية األنيقــة الغنية 
بالزخــارف العربيــة والرســوم المميزة و 

األخشــاب المحفورة والمزركشــة. وإلى 
جانــب فخامتــه، فــإن التصميم الداخلي 

لمجالــس الرجــال في دول المغرب 
العربــي مريح وعملي ومناســب 

الســتقبال الضيــوف،   كمــا أنه ال يأخذ 
حيــًزا كبيرا.

ديكور
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مجالس عربية مودرن 
أما الشركة الرائدة في عالم التصميم 
الداخلي والديكور »مودينيز« اإليطالية 

فهي تعتبر تصميم المجالس الشرقية 
تحديًا بحد ذاته، حيث إن المساحة الرحبة 

واحدة من أهم مواصفات المجلس 
الخاص بالرجال، ولتصميمه بطريقة 

عملية وجميلة ومتناسقة. 

تتكون الديكورات المودرن للمجالس 
العربية من عدة عناصر منها: تعدد األنماط 

ذات الطابع اإلسالمي والتي  تبدو جلية 
في زخارف األرضيات، الفواصل الجدارية، 

وحتى في تصاميم األسقف. كما يتضمن 
عادة ثريا كبيرة في وسط الغرفة، أو أحيانا 

يستخدم منحوتة جذابة في الجدار كنقطة 
محورية لتزيد من رونق التصميم.

عادة ما يكون األثاث فخما جدا بدرجات 
متعددة من األلوان الغنية، مع تركيز كبير 

على اإلضاءة. ويجب أن تولي أهمية 
أيضا لعدد وترتيب المقاعد في المجلس، 

حيث يتم ترتيب األرائك والمقاعد حول 
الغرفة فيما يشبه التشكيلة الصغيرة. كل 

تشيكلة يتوسطها طاولة قهوة ليسهل 
تقديم الطعام والمشروبات للضيوف.

ديكورحوار
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المجالس النسائية هي 
األكثر تعقيدًا:

 أما تصميم المجالس النسائية فهي 
أكثر تعقيداً، ألنها تهتم بأدق التفاصيل   

والكثير من قطع األثاث، وأنواع مختلفة 
من األقمشة والستائر، باالضافة إلى 

الثريات الكريستالية البراقة. ومن 

التصاميم الداخلية للمجالس التي 
تميل لها أكثر النساء التصميم الذي 

يركز على التجديد ومواكبة الحداثة 
والتطور كـطراز الترامودرن والطراز 

النيوكالسيكي، لتبتعد قدر اإلمكان 
عن التصاميم التقليدية أو الكالسيكية، 

فنجد مثال الديكورات الجبسية والزجاجية 
ووحدات اإلنارة »األسبوتات«، مع إضافة 

لمسة شخصية على طابعهن وذوقهن 
الخاص. 

بالنهايــة، الديكور المــودرن لمجلس 
عربــي هــو بمثابة غرفــة مثيرة لإلعجاب 
ذات هندســة وتصميــم داخلي يتصف 

بالترف ويحمـــل كــــذلك طابعا 
تقليديـــا، إنــه مكان لتســلية الضيوف 

بطريقـــة مثالية.

ديكور
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  ُصنعت كيو إكس 50 الجديدة كليًا لتلبي احتياجات عمالء الســيارات المتميزين بشــكل كامل حســب رغبتهم 
فــي امتــالك أحــدث ما أبدعته التكنولوجيا في عالم اليوم. وتقدم كيو إكس 50 مــا يمكن وصفه بأنه أكثر محركات 

االحتراق الداخلي إبتكارًا في أســواق العالم حاليًا. ويعتبر خبراء الســيارات هذا المحرك قمة محركات االحتراق الداخلي، 
وقد نجح مهندســو الشــركة في تقديم ابتكار هو األول من نوعه على مســتوى العالم لصالح إنفينيتي متمثاًل في 

تقنية نســبة الضغط المتفاوت. يقدم محرك VC-توربو أداءًا قويًا ومقنعًا لمحرك سداســي األســطوانات والتوفير 
في اســتهالك الوقود لمحرك األربع أســطوانات، ليتحّول عند الطلب وحســب مداخالت الســائق. ومن خالل التكيّف مع 

احتياجات الســائق فوريًا، يتيح محرك VC-توربو للســائق االســتفادة من أداء بقوة 268 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر 
عنــد 4,400 دورة في الدقيقة.

سيارة استثنائية بمزايا فريدة 

إنفينيتــي كيو إكس 50 الجديدة كليا 

سيارات
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المقصورة الداخلية 
تحظى كيو إكس 50 بإعجاب 

العمالء الذين يفضلون المزايا الفريدة 
التي تشمل مساحة المقصورة 
الداخلية والقوة والكفاءة في 

استهالك الوقود والتصميم العصري 
المميز بمواد عالية الجودة، باإلضافة 

إلى األداء السلس على الطرقات.

 مفهوم جديد للقيادة 
تم تطوير السيارة على قاعدة جديدة 
كليًا، وتشمل كيو إكس 50 نظام 

الدفع الذكي العجالت األربع المتقدم 
من إنفينيتي الذي يعزز ثقة السائق. 
وتستجيب باقة »التقنيات المساعدة 

Drive Assist Tech- - » ةللقياد
nologies فوريًا للتعامل مع مواقف 

القيادة الحرجة، حيث تعاون السائقين 
بمجموعة من مزايا المساعدة في 

القيادة لتمكينهم من تحقيق التحكم 
الكامل في جميع الظروف.

يبقى الهيكل الخارجي ذو الكفاءة 
االنسيابية مخلصًا لمزايا السيارتين 

التجريبيتين كيو إكس 50 وكيو إكس 
سبورت إنسبيرايشن ما يضيف تفسيراً 

جديداً للغة التصميم المميزة من 
إنفينيتي التي تُسمى »األناقة الساحرة« 

في فئة السيارات الرياضية متعددة 
.)SUV( االستخدامات

 تصميم أنيق وقوة في األداء 
يجمع شكل كيو إكس 50 بين 
المظهر الواثق للسيارة الرياضية 
متعددة االستخدامات والخطوط 

العميقة مع مالمح التصميم الخاصة 
من إنفينيتي، ما يبرز تأثير الفن 
اإلنساني على عملية التصميم 

للتأكيد على فخامة السيارة وجودتها 
العالية.

المساحة الرحبة المتفردة للمقصورة 
الداخلية واالستخدام الفني للمواد 

عالية الجودة والحرفية المتقدمة 
تجعل من المقصورة رحبة ومريحة 

ومرنة. توفر كيو إكس 50 التي 
تركز على السائق وتأخذ ركابها 

بعين االعتبار دائمًا، مجموعة من 
التقنيات المعززة لتجربة القيادة. 
ويعزز تصميمها الجريء والهادئ 

البيئة المتصلة بعالمك والتي تلبي 
االحتياجات المختلفة للسائق والركاب.
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  أكد الســيد حســن الوحيدي، المدير العام لفندق »هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس« على أن الفندق يقدم خدمات مبتكرة 
تضمن اســتمتاع الضيوف بإقامتهم، اذ أنه ومع تاريخ »هيلتون« الطويل والذي شــهد هذا العام مرور 100 ســنة على بدايته، 

ســتقدم هذه الوجهة الجديدة تجارب اســتثنائية تضاهي سمعة العالمة المميزة.
وخالل حديثه لمجلة »جميلة« أشــار إلى أن عالمة »هيلتون« شــكلت منصة انطالق في مســيرته المهنية التي بدأها بعمر 

السادســة عشــرة، حيث أتاحت له فرصًا تدريبية مذهلة لتنمية مهاراته، ولتطوير مســيرته المهنية لتشمل مناصب مختلفة في 
إدارة العمليات ضمن وجهــات مختلفة، وإلى تفاصيل الحوار... 

حســن الوحيدي، المدير العام لفندق هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس:
عالمة »هيلتون« منصة اســتثنائية في مسيرتي المهنية

كيف دخلت مجال الفنادق؟
بدأت مسيرتي المهنية في عمر الـ 16؛ 

حيث عملت أثناء دراستي في قسم 
الخدمات في العديد من الفنادق في 

فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا. 
وكان من الطبيعي أن أحلم في ذلك 

الوقت بأن أصبح طاهيًا تنفيذيًا، فقد 
نشأت ضمن عائلة أفرادها من الطهاة 
الموهوبين وترعرعت على حّب الروائح 

الزكية التي تنبعث من المطبخ، 
ونكهات الوجبات الشهية ودفء 

الضيافة وجلسات الموائد المشتركة مع 
العائلة واألصدقاء. وشكلت تلك التجارب 

ذكريات مذهلة ما زالت حتى اليوم 

تعني لي الكثير، وبالطبع زاد شغفي 
بهذا المجال مع عملي في قطاع 

المأكوالت والمشروبات.
ومع مرور السنين تطورت حياتي المهنية 
بشكل مختلف، حيث عملت بعد تخرجي 

من الكلية كمتدرب في قسم اإلدارة 
لدى فندق »هيلتون كان«، وحصلت 

بعد عاٍم ونصف على ترقية إلى منصب 
مدير منافذ المأكوالت والمشروبات. وقد 
كانت مدينة »كان« محطة بداية مذهلة؛ 

فقد تميزت مطاعم ومقاهي الجنوب 
الفرنسي بمعايير مرموقة للغاية، وهذا 

مما دفع الجميع لتقديم أفضل الخدمات 
لنيل رضا العمالء. أشعر دائمًا باالمتنان 

لعالمة »هيلتون« التي شكلت منصة 
انطالق استثنائية أتاحت لي فرصًا 

تدريبية مذهلة لتنمية مهاراتي، في إدارة 
العمليات ضمن وجهات مختلفة. 

ما الذي يميز هيلتون الدوحة ذا بيرل 
ريزيدنس عن غيرها ؟

نقدم في فندق »هيلتون الدوحة ذا 
بيرل« خدمات مبتكرة وتجارب مذهلة 
تضمن استمتاع الضيوف بإقامتهم 
كما لو أنهم في منازلهم. ويتمثل 

هدفنا في توفير أسلوب حياة أفضل 
لنزالئنا، ويشكل موقعنا المثالي في 
قلب جزيرة اللؤلؤة- قطر مع سهولة 

فنادق
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الوصول إلى »قناة كارتييه« و»بورتو 
آرابيا« و»مدينا سنترال« عوامل مهمة 

في تحقيق هذه الرؤية.
 تمثل عالمتنا التجارية ورؤيتها 

الطموحة عالمة فارقة تمّيز فندقنا؛ 
إذ نجسد أبرز الشركات العالمية في 

قطاع الضيافة مع خبرات عريقة تمتد 
لقرن من الزمن. ومع تاريخ »هيلتون« 

الطويل، الذي شهد هذا العام مرور 
100 سنة على بدايته، سنقدم 

تجارب استثنائية تضاهي سمعة 
العالمة المميزة. وتجسد رسالة 

المؤسس كونراد هيلتون المتمثلة 
في »نشر دفء ونور الضيافة«.

نحن على أعتاب عام جديد، ما 
هي خطة واستراتيجية الفندق في 

العام 2020؟
تتمثل استراتيجيتنا خالل عامنا األول 

في توفير خدمات مبتكرة للنزالء، 
واالرتقاء بمستوى توقعاته من خالل 

تجارب »هيلتون« ذات المستوى 
الرفيع. ومن موقعنا كأول فندق فاخر 

من فئة الخمس نجوم في جزيرة 
اللؤلؤة-قطر، تستهدف خدماتنا حصة 

سوقية قوية. نؤمن بقدرتنا على 
تحقيق ذلك من خالل المستوى الرفيع 

من العروض والخدمات والمنتجات 
الفندقية ضمن موقعنا في أبرز 

األماكن الحيوية بقطر.
 ويعتبر اعتماد الفندق لنهج االستدامة 
البيئية من الركائز األخرى التي تستند 
إليها استراتيجيتنا؛ حيث سنضع قيوداً 
على استخدام المنتجات البالستيكية 
ضمن ممارساتنا. ويتماشى ذلك مع 
أهداف استراتيجية هيلتون العالمية 

Travel with Purpose المنسجمة 
مع أهداف األمم المتحدة للتطوير 

المستدام.
 نحترم في »هيلتون ذا بيرل« ثقافة 

التنوع والمساواة بين الجنسين 
في مكان العمل، ونؤمن بأن 

خبرات وخلفيات أعضاء فريق العمل 
المتنوعة تصب في صالح االرتقاء 
بعالمة »هيلتون« لتغدو الوجهة 
األفضل في قطاع الضيافة. وفي 

إطار تحقيق هذه االستراتيجية، 
سيتألف نصف فريقنا من السيدات.

 ماذا عن استراتيجية الفندق في 
استقطاب الموظفين القطريين؟
 تحتضن قطر طاقات وطنية من 

الشباب المثقف ممن خاضوا تجارب 
سفر عالمية واختبروا خدمات الضيافة 

الفاخرة، ما يجعلنا نسعى إلى 
استقطاب هؤالء الشباب وتشجيعهم 

للعمل معنا. وانطالقًا من تصنيفها 
كإحدى أفضل وجهات العمل على 

مستوى العالم، تُقدم »هيلتون« 
فرصًا استثنائية للتطوير الوظيفي، 

إلى جانب العديد من المنافع الخاصة 
بأعضاء فرق العمل. 

لديكم تجربة كبيرة ومعايير عالمية، 
إلى أي نوع من العمالء يتطلع مدير عام 

فندق هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس؟
أتطلع إلى الترحيب بضيوفنا ممن 

ينشدون االسترخاء والراحة في ربوع 
فنادقنا، واالستماع إلى تقييماتهم 
اإليجابية والبّناءة، كونها تتيح لنا 

تلبية أذواق وتوقعات شرائح أكبر من 
الضيوف. 

 بفضل خيارات اإلقامة القصيرة 
والطويلة التي نوفرها، فإننا نحظى 
بميزة استثنائية تخولنا توفير »إقامة 

منزلية« لضيوفنا بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى. وتتجلى فلسفتنا 
بتقديم »كافة ميزات الفنادق ضمن 

أجواء منزلية مريحة«، وهي ما يدفعنا 
إلى ابتكار تجارب ال تنسى وفق أعلى 

معايير الجودة. 
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ماهي أهم خيارات الطعام التي 
يقدمها الفندق ؟

سنقدم نخبة من أبرز خيارات األطعمة 
الخاصة بعالمة »هيلتون« مثل 

مطعم »ذا كيتشن«، حيث يمكن 
للزوار تجربة مأكوالت عصرية مبتكرة 

تزخر بأصناف المأكوالت الطازجة 
وعالية الجودة، والتي تُحضر باستخدام 

أفضل المكونات المحلّية. وسيقدم 
»ذا كيتشن« بوفيه فطور استثنائيا مع 

خيارات مبتكرة ُمحضرة حسب أذواق 
الزوار، إلى جانب وجبة غداء عمل، 

وبرانش عائلي أيام الجمعة يشتمل 
على محطات طهو حّية، فضاًل عن 

تحضير المأكوالت بجانب الطاوالت. 
 ومن جانبه، يتميز مقهى »مالبيري 

تافرن« بأجوائه الدافئة النابضة بالحيوية 
والنشاط. ويقدم المقهى لرواده 

مأكوالت ال مثيل لها، مع قائمة طعام 
متميزة تضم تشكيلة من األطباق 

الطازجة المحضرة باستخدام أفضل 
المكونات المحلّية، جنبًا إلى جنب مع 
مجموعة من األطباق المستوحاة من 

المطبخ اإلنجليزي وأساليب الطهو 
الفرنسية المرموقة، مثل اللحوم 

المشوية أيام السبت وبرانش أيام 
الجمعة. وضمن تصاميمه الداخلية 

العصرية التي تزدان بلمسات إبداعية 
من األلواح الخشبية والقرميد، يزهو 

»مالبيري تافرن« بأجواء أنيقة ودافئة 
تمّكن الزوار من قضاء أروع األوقات 

بصحبة األصدقاء أو إحياء المناسبات 
الكبيرة. وبجانب ذلك، ينطوي المقهى 

على تراس خارجي يتيح للضيوف 
االسترخاء واالستمتاع بأشهى األطباق 

والنكهات في الهواء الطلق. 
ومن المقرر أن يفتح مطعم 

»ليفانتين« المتميز أبوابه أمام 
الضيوف خالل الربع الثاني من عام 

2020، ليوفر للزوار فرصة اختبار أرقى 
تجارب المأكوالت اللبنانية األصيلة، 

والتي تتمحور حول األطباق التي 
تحلو مشاركتها مع العائلة واألصدقاء، 

وأصناف المشروبات المبتكرة. هذا 
وقد جرى تطوير مفهوم »ليفانتين« 
بالتعاون بين »هيلتون« والطاهي 

اللبناني الشهير جو برزا. وانطالقًا 
من أصناف اللحوم المشوية، وليس 

انتهاًء باألطايب منزلية الصنع، سيقدم 
هذا المطعم الفاخر تشكيلة من 

أشهى األطباق المستوحاة من التراث 
القطري األصيل، مع قائمة طعام 

مبتكرة تقدم مفهومًا جديداً لألطباق 
اللبنانية التقليدية المفضلة.

ما هي أهم الخدمات التي يقدمها 
السبا للزوار والضيوف؟

ينطوي السبا والنادي الصحي 
»إيفوريا« على خمس غرف عالجات 

تنبض بالجمال، بما فيها غرفة 
خاصة باألزواج ُمخصصة للعالجات 
المشتركة، إلى جانب غرفة ساونا 
وغرفة عالجية ومنطقة لالسترخاء. 

وباإلضافة إلى التشكيلة الواسعة من 
العالجات وجلسات التدليك وتغليف 

الجسم عالية الجودة، يمكن للزوار 
اقتناء منتجاتهم المفضلة من عالمة 
»إليمس سبا« وعالجات »سوذيز«™ 

من »هيلتون«. 

فنادق
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وقال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل 
ثاني، مدير العمليات بقطاع السيارات 
في مجموعة شركات ناصر بن خالد: 

»إنها محطة مهمة للغاية في مسيرة 
شركة قطر للسيارات، حيث نعزز 

مكانتنا كواحد من الوكاالت الرئيسية 
لميتسوبيشي موتورز في المنطقة. 
نفتخر بأن تكون قطر أول بلد يطرح 

هذه السيارة في األسواق في منطقة 
الشرق األوسط مباشرة بعد تدشينها 

عالميًا وقبل عرضها في أي من 
معارض السيارات في المنطقة. 

وسنعمل مع شركة ميتسوبيشي 
جنبًا إلى جنب لتحقيق مزيد من 

النجاحات واإلنجازات المهمة في الفترة 
المقبلة«.

بدوره صرّح إيهاب الفقي، المدير 
التنفيذي لقطاع السيارات في 

مجموعة شركات ناصر بن خالد: »إن 
عالقتنا مع ميتسوبيشي موتورز مبنية 

على الثقة والقيم المشتركة وعلى 
رؤية موحدة للمستقبل. سنواصل 

التزامنا بمجتمعنا لتقديم أفضل 
السيارات ذات الموثوقية العالية والتي 

تفوق توقعات العمالء«.
وتعليقًا على تدشين المركبة مونتيرو 
سبورت الجديدة في قطر، قال هشام 

الصحن المدير العام لشركة قطر 
للسيارات: »يرتكز الطراز الجديد من 
مونتيرو سبورت على قيم المركبة 

    دشــنت شــركة قطر للســيارات، الوكيل المعتمد لميتسوبيشــي موتورز في قطر، مركبة مونتيرو سبورت الجديدة دشــنت شــركة قطر للســيارات، الوكيل المعتمد لميتسوبيشــي موتورز في قطر، مركبة مونتيرو سبورت الجديدة 
كليــًا، لتكــون قطر أول بلد في المنطقة تطرح هذه المركبة في أســواقها بعد حفل تدشــينها عالميًا مؤخرًا في تايالند، كليــًا، لتكــون قطر أول بلد في المنطقة تطرح هذه المركبة في أســواقها بعد حفل تدشــينها عالميًا مؤخرًا في تايالند، 

وقبل عرضها في معارض الســيارات اإلقليمية.وقبل عرضها في معارض الســيارات اإلقليمية.
أقيم الحفل الكبير في الباحة الخلفية لصالة عرض شــركة قطر للســيارات الخاصة بميتسوبيشــي موتورز بحضور أقيم الحفل الكبير في الباحة الخلفية لصالة عرض شــركة قطر للســيارات الخاصة بميتسوبيشــي موتورز بحضور 

ســعادة الشــيخ ناصر بن نواف آل ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة شــركات ناصر بن خالد، سعادة الشيخ فالح ســعادة الشــيخ ناصر بن نواف آل ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة شــركات ناصر بن خالد، سعادة الشيخ فالح 
بن نواف آل ثاني، مدير العمليات بقطاع الســيارات في مجموعة شــركات ناصر بن خالــد، المهندس إيهاب الفقي بن نواف آل ثاني، مدير العمليات بقطاع الســيارات في مجموعة شــركات ناصر بن خالــد، المهندس إيهاب الفقي 

المدير التنفيذي لقطاع الســيارات في مجموعة شــركات ناصر بن خالد، الســيد هشــام الصحن المدير العام لشركة قطر المدير التنفيذي لقطاع الســيارات في مجموعة شــركات ناصر بن خالد، الســيد هشــام الصحن المدير العام لشركة قطر 
للســيارات، باإلضافة إلى مدعوين وضيوف من كبار الشــخصيات وممثلين عن وسائل اإلعالم.للســيارات، باإلضافة إلى مدعوين وضيوف من كبار الشــخصيات وممثلين عن وسائل اإلعالم.

للمرة األولى في الشرق األوسط 

قطر للسيارات تدشن مونتيرو سبورت الجديد طراز  2020

سيارات
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العريقة مع لمسة عصرية وتحديثات 
مميزة. فهناك تغييرات في واجهة 
وخلفية السيارة وبات يضم أحدث 

المزايا التكنولوجية دون المساومة 
على األداء العالي لتسطع السيارة 
في مكانة مرموقة في فئتها. وعند 

الحديث عن السالمة، فإن مونتيرو 
سبورت يفوق التوقعات بفضل أنظمة 
المساعدة التي تمنح السائق والركاب 

المزيد من الثقة والراحة واألمان«.
وجمع الحفل عشاق ميتسوبيشي 

وعائالتهم حيث استمتع الجميع 
بالعديد من األنشطة والمفاجآت 
والجوائز في الهواء الطلق، في 
منطقة صممت خصيصًا لهذا 

التدشين. وقد حظي الحضور بفرصة 
فريدة لمعاينة المركبة وتجربتها في 
حلبة خاصة وتعرفوا على مقوماتها 

ومزاياها.
 

 واجهة جديدة
يتألق مونتيرو سبورت الجديد 

بواجهة محدثة وجديدة مع العديد 
من التغييرات منها الشبكة األمامية 

بتصميم الدرع الحيوي، تصميم 
جديد للصدام األمامي، مصابيح 

أمامية بتقنية LED ومصابيح خاصة 
بالضباب لمنح الشكل العام أكثر 

حداثة وهيبة. في الخلف، تم تغيير 
شكل المصابيح الخلفية بينما 

تم تبديل أماكن مصابيح المكابح 
بإشارات التنبيه، في حين يضيف 

الجناح الخلفي لمسات خاصة تمنح 
المركبة منظراً جماليًا.

المقصورة الداخلية 
تأسر المقصورة الداخلية لمركبة مونتيرو 

سبورت الجديد األنظار بفضل المقاعد 
الجلدية األنيقة مع طبقة مزدوجة من 

القماش واالسفنج الذي يوفر الراحة 
القصوى، باإلضافة إلى االهتمام 

بأدق التفاصيل منها مقابض األبواب 
المسطحة وأزرار النوافذ ذات اللونين 

والتطريزات التي تزين المقصورة 
واالكسسوارات اإلضافية األخرى.

تزخر المقصورة بتكنولوجيا حديثة 
ابتداًء من شاشة عرض كبيرة بحجم 8 
إنش وبتقنية LCD التي تسهل عملية 

القراءة وتزيد المقصورة جمااًل وأناقة. 
باإلضافة إلى الشاشة ذات نظام الترفيه 
والصوت المتطور، زودت المركبة بنظام 
تبريد وتهوئة وتكييف مع وظائف تحكم 

متطورة وكذلك منفذ خاص للطاقة 
في الكونسول الخلفي الستخدامه في 

شحن األجهزة الكهربائية.
يساعد نظام العرض والصوت المعزز 

الذي يمكن ربطه بالهاتف على إيجاد 
األماكن الجديدة بسهولة واالستمتاع 

بمقومات الترفيه المميزة. تتيح شاشة 
العرض بحجم 8 إنش خيارات تشغيل 

الموسيقى عبر منفذ USB أو البلوتوث 
أو إجراء االتصاالت مع مؤثرات صوتية.

األداء والمحرك
يعمل مونتيرو سبورت الجديد بمحرك 

بسعة 3,0 ليتر من 6 اسطوانات 
بتقنية MIVEC. يؤمن المحرك قوة 
تسارع عالية حتى في حالة األحمال 
الثقيلة أو خالل القيادة صعوداً على 

الطرقات الجبلية. ولتوفير مزيد من 
القيادة المريحة والسلسة والفاخرة 

وتوفير استهالك الوقود، يعمل 
المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي من 

8 سرعات وهو األول من نوعه في 
ميتسوبيشي موتورز.

تم تصميم الهيكل لمنح أعلى 
مستويات الثبات واالحتكاك مع 

الطريق، حيث يساهم الهيكل القوي 
وجسم المركبة بتقنية الديناميكية 
الهوائية على السير بثبات وتقديم 

أداء عال ومستقر. ويمكن للسائقين 
االختيار بسهولة من بين عدة أنماط 
قيادة، سواء القيادة بدفع عجلتين أو 
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 ،)4LLc ,4HLc ,4H( بالدفع الرباعي
كما يمكن تحسين التماس خالل 

القيادة على الطرق الوعرة من خالل 
اختيار أحد الخيارات التالية: الحصى، 

الوحول، الثلج، الرمال أو الصخور.
 Hill Descent عند اختيار نظام

Control، وهو نظام التحكم 
بالمركبة عند السير في منحدرات أو 

التوجه هبوطًا في التالل والجبال، يتم 
التشغيل التلقائي لنظام المكابح 

للحفاظ على السرعة الحالية للمركبة. 

كما يساعد هذا النظام على تماسك 
أفضل مع الطريق لمنع فقدان العزم 

في حال دوران اإلطارات وانزالقها، 
وذلك من خالل التحكم بقوة المحرك 

وتفعيل قوة المكابح على اإلطارات 
التي تدور بسرعة.

السالمة واألمان
زودت المركبة مونتيرو ســبورت 

الجديــدة 2020 بالعديــد من األنظمة 
التي تزيد من معدالت الســالمة 

للســائق والركاب على حّد ســواء. 
تتضمــن هــذه المزايــا نظام الحّد من 

التصــادم األمامــي الذي يؤمن الوقاية 
مــن التصــادم من الجهة األمامية 
أو الحــد مــن الضــرر في حال عدم 

القــدرة علــى تجنــب الحادث. أما نظام 
التحكم بالســرعة القابل للتعديل، 
فيحافظ على مســافة محددة بين 

المركبــة والمركبــة التــي أمامها عبر 
رادار. ويســاهم هذا النظام في تخفيف 

الضغوط على الســائق خالل زحمة 
الســير على الطرقات الســريعة. 

وتم تعزيز أداء الســالمة من التصادم 
من خالل نظام ميتسوبيشــي 

»الهيــكل العالــي« والذي يمتص قوة 
التصــادم بكفــاءة عاليــة ويحافظ على 
ســالمة المقصورة العالية عند وقوع 

الحــوادث. ويعمــل نظام الحماية 
المؤلف من 7 وســائد هوائية على 

تأمين الحماية للســائق والركاب من 
خــالل امتصــاص قــوة الصدمة ويحّد من 
تأثيرهــا عنــد التصــادم. يتضمن النظام 
وســائد هواء أمامية وجانبية من جهة 
األمام وكذلك وســائد للصفين الثاني 
والثالث من المقاعد، كما زود بوســادة 

هوائية إضافية لركبة الســائق.

سيارات
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 استضاف فيفتي ون إيست، متجر قطر المفضل، عرض 
أزياء حصريا لمجموعة كارولينا هيريرا لألزياء الجاهزة 
وفساتين األعراس لربيع وصيف 2020، بحضور المدير 

اإلبداعي للدار، ويس جوردون، في أول زيارة له إلى قطر 
والشرق األوسط. أقيم عرض األزياء والذي يجّسد األناقة 
بألوان نابضة بحضور إميلي روبينفيلد، رئيسة كارولينا 

هيريرا نيويورك، باإلضافة إلى وفد من اإلدارة العليا 
للعالمة وكذلك نخبة من كبار الشخصيات وممثلين عن 

وسائل اإلعالم وحضور كبير من عّشاق العالمة. 

وفي هذا السياق، قال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير التنفيذي لـفيفتي ون إيست: »لقد سررنا 

بالترحيب بأول عرض أزياء لـكارولينا هيريرا في الشرق األوسط، 
هنا في الدوحة، وذلك مباشرًة بعد عرضها الناجح ضمن 

أسبوع الموضة في نيويورك. ويعّد هذا األمر محطة مهمة 
وإنجازاً آخر يضاف إلى مسيرة فيفتي ون إيست، كما يؤكد 

على تقدير أهم المصممين والعالمات التجارية العالمية 
لمتجرنا ومكانته ويبرز األهمية التي توليها للسوق القطري«.

وأضاف: »يعزّز هذا العرض مكانتنا كالوجهة المختارة 
لعمالئنا األوفياء الذين يعشقون التصاميم الرائعة واألناقة 

والتفرد التي تمّيز دار كارولينا هيريرا«.
بدوره قال ويس جوردون، المدير اإلبداعي لكارولينا هيريرا: »إنه 

لشرف وامتياز عظيم أن أزور الدوحة ألول مرة بالتعاون مع 
شريكنا الحصري، فيفتي ون إيست، فقد أسعدني أن أقدم 

مجموعة كارولينا هيريرا لربيع وصيف 2020 لعمالئنا، هنا في 
هذا المتجر العريق الذي أعتبره األفضل من نوعه. كما سررت 

بلقاء السيدات القطريات األنيقات والمطلعات على الموضة 
العالمية واستكشاف هذه المدينة النابضة بالحياة والمتعددة 

األوجه. وأتطلع إلى تطوير شراكتنا مع فيفتي ون إيست 
وآمل أن أعود مرة أخرى إلى هذه المدينة الجميلة قريًبا جًدا«.

وقد أضفى ويس جوردون لمسته الخاصة لمجموعة ربيع 
وصيف 2020 باعتماده األلوان الزاهية النابضة بالحياة، والتي 

شكلت الظاهرة النباتية ألزهار كاليفورنيا والمعروفة باإلِزهار 
الفائق كمصدر إلهامها، ليضيف أقمشة مخملية منقطة على 

قماش شفاف وفضفاض بينما أبدع في تصميم األكمام 
ليناسق بها تفاصيل الفستان ويتماشى مع أناقة شكله.

تعّبر المجموعة عن الفرح والبهجة النابعة من الزهور البرية 
التي تظهر جلية للعين فتبدو وكأنها لوحة غنية باأللوان 

الزاهية.
هذا وتحتفل مجموعة العرائس لربيع 2020 بروح المرح 

والنقاوة وتشّع باألناقة العصرية والسهولة غير المنظمة. إن 
مشغل كارولينا هيريرا والذي عادًة ما يهتم بتصميم األزياء 

الراقية، يعكس اليوم نفس االهتمام الدقيق الذي يمّيز الدار، 
ليقّدم سبعة عشر فستانًا بمحور يرتكز على اللمسة الجديدة 
والخفيفة وهو ما يظهر في أسماء كل الفساتين التي تبدأ 

.»L« بحرف الالم أو

2020  مجموعة ربيع وصيف 

فيفتي ون إيست يستضيف عرض أزياء كارولينا هيريرا لألزياء الجاهزة وفساتين األعراس 51 East
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 قامت  Garrard بعرض 
 Wings« تصاميمها الجديدة بعنوان

Embrace« حصرًيا في علي بن علي 
الكجوري  في غاليري الفاييت الدوحة. 

وتتميّز هذه التصاميم بتوازن مذهل 
بين شكل التصميم نفسه وألوان 
األحجار الكريمة الجديدة التي تزيد 

التصاميم الرائعة جماًلا عفوًيا.

وفي استجابة منها للطلب المتزايد 
 Garrard على تلك التصاميم، قامت

 »Wings Embrace« بتعزيز مجموعة
بتصاميم جديدة مستوحاة من ألوان 

الطيف التي تنعكس عند مرور الضوء 
عبر البلورة حيث يأسر الياقوت والزمرّد 

الوردي واألصفر العين داخل أجنحة 
المالئكة المشغولة بشكٍل زخرفي 
والتي ترمز للسالم والنقاء والحماية.

وقد تّم قطع تلك األحجار بمعيار دقيق 
لتنعكس عنها األلوان في تألٍق ال 

تشوبه شائبة. فإذا قمت بتدوير الجوهرة 
ستجد أحجاراً مرّصعة بشكٍل جميل، 

تتوافق درجة ألوانها الباهتة بإتقان مع 
الذهب األبيض أو الوردي أو األصفر. 

وتعّلق سارة برينتيس المديرة اإلبداعية 
 Wings على ذلك قائلة: »إّن تصاميم
Embrace نفسها عبارة عن مجموعة 
جميلة غنّية بالمعاني. وعندما نضيف 

إليها فإننا نريد أن نتأكد من أن كل 
جوهرة جديدة ستبنى على ما أنجزناه 

بالفعل مع مراعاة دّقة ترصيع تلك األحجار« 
.

وتعكس كل قطعة تصميم الجناحين 
وقد وضع أحدهما فوق اآلخر. وقد تّم 

تحديد تفاصيل الريش بوضوح بواسطة 
العمل الزخرفي المرّصع بالماسات 

البيضاء الدائرية في حين تلمع األحجار 
الكريمة بألوانها األكثر خفوًتا من تحتها. 

وتوجد خيارات عديدة منها القالدات 
والخواتم التي ترفرف فوق األصبع. وقد 

استجبنا للطلب المتزايد على األقراط 
بمجموعة من الدبابيس واألطواق 
التي توّفر طرًقا أكثر بكثير من ذي 

قبل لمعايشة إحساس االنغماس في 
.»Wings Embrace«

وقد أعرب عون زريقات الرئيس التنفيذي 

للعمليات في علي بن علي الكجوري 
عن سعادته البالغة بهذه المناسبة 

التي تضفي بُعدا جديًدا على الشراكة 
العريقة بين علي بن علي الكجوري و

.Garrard
بإمكان الزوار الحصول على تصاميم 
»Wings Embrace« الجديدة من 

Garrard بصفة حصرية في المنطقة 
اعتبارًا من ديسمبر 2019 في علي بن 

علي للساعات والمجوهرات في غاليري 
الفاييت الدوحة، 21 هاي ستريت، كتارا، 
وفي معارض علي بن علي للساعات 

والمجوهرات في مول قطر ومول رويال 
بالزا.

حصرًيا لدى علي بن علي الكجوري 

»Garrard« الجديدة من »Wings Embrace« أحجار كريمة أنيقة تزيد من رونق تصاميم
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وقد تّم افتتاح بوتيك مالكيت في 
حفل خاص الشهر الماضي حيث ألقى 

ضيوف الحفل النظرة األولى على 
مجموعة عباءات مالكيت الخاصة التي 

تّم إبداعها لغاليري الفاييت الدوحة 
بصفة حصرية وهم يرتشفون القهوة 

العربية في جّو عربي ممّيز يعكس 
فلسفة مالكيت التي تتمّثل في أن 

الرفاهية إنما هي تجربة خاصة.
وفي حديثها لجمهورها قالت 

المصّممة آمنة عبد الوهاب: »يسرنا 
أن نكون جزًءا من غاليري الفاييت 

الدوحة ال سّيما وأننا نشترك مع هذا 
المتجر الباريسي في رؤيته التي 

تتمّثل في الجمع بين الفن والثقافة 
في مكان واحد. وبفضل تعاوننا 
مًعا سنبدأ فصًلا جديًدا في عالم 

العباءات. إن جوهر مالكيت إنما هو 
تمكين المرأة حيث نؤمن أن المرأة 

تستطيع أن تغزو العالم عندما ترتدي 
العباءة المناسبة«.

وتعني كلمة »مالكيت« التي 
سّميت بها هذه العالمة التجارية حجًرا 

يجمع بين التوازن والوفرة والتجلي 

والعزيمة ويمّثل النمو الشخصي 
وثراء الروح. ويرمز اللون األخضر الذي 

يمّيز العالمة التجارية إلى درجات 
األخضر الوارف الغّناء التي تحفل بها 

الطبيعة وهي في أوّج ازدهارها.
وتتجلى رؤية تلك العالمة التجارية 

الفاخرة واهتمامها بالتفاصيل 
في االختيار الدقيق لإلكسسوارات 

وعناصر الزينة والتصميمات األنيقة 
التي تعكس تجربة الخياطة الفاخرة 
للعباءة والتميز بلمسة من اإلتقان 

والخياطة الراقية.

غاليري الفاييت الدوحة يطلق العباءة القطرية الفاخرة »مالكيت«

 احتفاًلا بإبداعات موهبة محلية أخرى 
أطلق غاليري الفاييت عالمة العباءات 

القطرية الفاخرة »مالكيت« التي أبدعتها 
المصممة القطرية آمنة عبد الوهاب. وقد 

تأسست العالمة  في الدوحة في 2017 
وتعرض عباءات أنيقة مصنوعة يدويًا 
على أحدث صيحات األزياء والخياطة 

الراقية باستخدام أرقى أنواع الحرير 
وأفضل أحجار الشواروفسكي وأجمل 

الآللئ.
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  احتفل منتجع وســبا المســيلة، أول فنادق “لوكشري كوليكشــن” في الدوحة واإلضافة الجديدة إلى محفظة عالمة 
“ماريوت العالمية”، باليوم الوطني لدولة قطر.  وقد قامت باتريســيا هوفر، المدير العام لمنتجع وســبا المســيلة بقطع 

قالب الحلوى الخاص بالمناســبة مع فريق العمل في لوبي المنتجع، وقد عزز االحتفال ارتداء طاقم االســتقبال زيًّا خاصًا 
بالعيد الوطني من تصميم »عبايات المســيلة« و»لوميرج لألزياء«.

منتجع وسبا المســيلة يحتفل باليوم الوطني
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 قد تبدو فكرة إنشاء ساعة 
ميكانيكية ذات ميناء مخصص 
لتتبع مرور الوقت خالل شوطي 

المباراة، وأثناء الوقت بدل 
الضائع واألوقات اإلضافية، فكرة 

طبيعية، إال أن طريقة العرض 
المبتكرة للوقت، باإلضافة إلى 

وظيفة فاليباك كرونوغراف، 
تمكن المدرب اإليطالي روبيرتو 
مانشيني من تحقيق االستفادة 

الكاملة من الوقت في الملعب.

ويقول روبيرتو مانشيني المدرب 
العالمي المرموق الذي يرتدي 

 RM 11- 04 ساعة ريتشارد ميل
أتوماتيك فاليباك كرونوغراف 
الجديدة؛ لتعينه في مهمته 

الرامية إلى تحقيق حلم الجماهير 
العاشقة للكرة اإليطالية: األمر 

متروك لنا بوصفنا مدربين لتوجيه 
العبينا بشكل مثالي، لهذا السبب 

يجب تتبع الوقت وإدارته بطريقة 
ُمحكمة، فهو أحد المعايير التي 

يمكن أن تعني الفوز أو الخسارة، 
فكل ثانية ثمينة وتحمل إمكانية 

قلب نتيجة المباراة.
على الرغم من عدم حمل الطراز 

الجديد RM 11- 04 أيا من 
الخصائص التي اتسم بها الطراز 

األول، فإنه يشتمل على أحدث 
مالمح التصميم لعالمة »ريتشارد 
ميل« والتي تتضح في الخطوط 

الجديدة للتاج والروتور ذي التركيب 
والقفص  المتغير  الهندسي 

ذي التصميم الرياضي الفائق 
 TPT والمصنوع من كربون

مرتفعة. بحواف 
وتشكل ألوان العلم اإليطالي 

الثالثة، واللون األزرق الرسمي 
للمنتخب اإليطالي الذي يشتهر 

باسم »اآلزوري« نسبة لهذا اللون، 
إشارات دالة على خلفية روبرتو 

ومدمجة في الكليبر األتوماتيكي 
الذي يشغل وظيفة فاليباك 

كرونوغراف والتقويم السنوي.
كذلك تزين هذه اإلشارات حافة 
الساعة والتاج واألزرار الضاغطة 

والحزام المطاطي الذي يأتي مع 
مصنوع من  مشبك قابل للطي 
التيتانيوم، ويقدم هيكل الساعة 

الجديد الكليبر RMAC1 المصنوع 
من التيتانيوم صنف 5 بشكل غير 

مسبوق.

ساعة ريتشارد ميل RM 11-04 أتوماتيك فاليباك كرونوغراف روبيرتو مانشيني

Richard M
ille
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  بحضور سعادة فرانك جيليه، 
سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة 
قطر، كشف فندق »الوادي الدوحة - 

إم غاليري«، فندق البوتيك الفاخر 
من فئة خمس نجوم، عن أحدث 

إضافاته مع افتتاح »إنفينيتي الونج«، 
الوجهة الخارجية األكثر تميزًا وحيوية، 

ليثري مشهد األطعمة والمشروبات 
في الدوحة بطابعه الفريد والنابض 

بالحياة. 

ستصحب الردهة الجديدة ضيوفها 
برحلٍة فريدة مستوحاة من الرواية 
العالمية الشهيرة »حول العالم 
في ثمانين يومًا« للكاتب جول 
فيرن، يستكشفون خاللها أرقى 

العالمية،  والكوكتيالت  المشروبات 
باإلضافة إلى باقٍة ال حصر لها من 

النكهات واألطباق التي تحمل توقيع 
. وتقع الوجهة األنيقة الواقعة  29 بلداً

في الطابق 20 من الفندق، وذلك 

مع االستمتاع بمشاهدة اإلطالالت 
الخّلابة على أرجاء »سوق واقف« 
الشهير واألفق العمراني الساحر 

لمدينة الدوحة على وقع أروع األنغام 
الهادئة. الموسيقية 

وفي هذه المناسبة، صرّح هاني 
عكاري، مدير عام فندق »الوادي 

الدوحة - إم غاليري« باإلنابة: 
»تشكل “إنفينيتي الونج” من 

موقعها الممّيز في الفندق مالذاً 
فريداً يرتقي بتجربة الضيوف إلى 

مستويات جديدة تتيح لهم التلذذ 
بأشهى المشروبات العالمية. وتتيح 

الردهة للزوار فرصة ساحرة لتأّمل 
مشهد الغروب، واالستمتاع بأروع 

الكوكتيالت المنعشة، لتكون بذلك 
المكان األمثل لعقد اجتماعات 

العمل أو قضاء أمتع األوقات بصحبة 
األصدقاء«.

’إنفينيتي الونج‘  وتحفل قائمة 
بالخيارات اللذيذة التي تم إعدادها 

بأسلوٍب مستوحى من أحداث 
الرواية، حيث تضم 42 مشروبًا 
كالسيكيًا من 35 مدينة حول 

العالم، إضافًة إلى ستة ابتكارات 
مميزة ومستوحاة من قارات العالم 

تحمل بصمة الفندق الخاصة. وال 
تتوقف روعة التجربة عند هذا الحّد؛ إذ 

تصحب الردهة زوارها في رحلٍة إلى 
عوالم النكهات الفريدة عبر باقٍة من 
المشروبات وتشكيلٍة من االبتكارات 
اآلسيوية المميزة ذات المذاق الالذع 

وغيرها من اإلبداعات الكاريبية الغنية 
الفاكهة. بنكهات 

كما أضاف عكاري: »توفر الوجهة 
الجديدة للضيوف فرصة الختبار تجربٍة 

ال تُنسى تضمن لهم قضاء أوقاٍت 
استثنائيٍة. ونحن على ثقة بأنه لن 

يمضي الكثير من الوقت حتى يعود 
ضيوفنا مجدداً لخوض مغامرٍة جديدٍة 

واالستمتاع بأشهى الكوكتيالت 
المستوحاة من شتى أنحاء العالم«. 

فندق الوادي يفتتح إنفينيتي الونج اإلستثنائي
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  حرصا منها على مواصلة 
وتوفير  التميز  نحو  السباقة  خطواتها 

أطلقت  الفاخرة،  العطور  أفضل 
عطر  بنجاح  قطر  في  ميرش  معارض 

الرجالي  العطر  نايت،  سيليكت 
بنز.  مرسيدس  من  الجديد 

عطر مرسيديس بنز سيليكت نايت  
من أفضل العطور التي تم ابتكارها 

خصيصًا ألناقة الرجل العصري والواثق 
من نفسه  بمكونات ونغمات عطرية 

فخمة، فهي تتكون من مزيج ساحر 
ومثالي من البرغموت والهيل والخزامى 

واألرز وخشب الجاياك وزهر البرتقال 
وخشب الصندل والبتشولي والفانيل. 

تطمح ميرش دائمًا الستقطاب 
الفاخرة لتحافظ على موقعها  العطور 

الريادي في عالم العطور  الراقية في 
المشرّفة  قطر، وبهذا تكمل مسيرتها 
التي تعتبر رضا العمالء  من أولويات 

العمل وذلك عبر فروعها في جميع 
أرجاء الدوحة.  

 ميرش تطلق عطر سيليكت نايت للرجل القوي 

M
erch
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حفالت الزفاف الخيالية في ريتز-كارلتون بلمسات احترافية 
 وضعت حفالت الزفاف الفاخرة 
في الريتز-كارلتون، الدوحة معايير 
جديدة فاخرة وفق أعلى مستويات 

الخدمة والدقة الستضافة حفالت 
الزفاف بدءًا بحفالت الحنة للعروس 
وصواًل إلى حفالت خاصة للعريس، 

مع التميز في تنظيم أفضل حفالت 
الزفاف الفريدة.
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ويمكن للعروسين االحتفال بهذا اليوم 
المميز مع أحبائهم وسط أجواء محلية 

أصيلة واالستمتاع بأفضل خيارات 
المأكوالت والمشروبات في الدوحة، 

بفضل مستوى الخدمات الفريدة 
واألجواء التي تأسر القلوب.

 يلتزم خبراء تنظيم حفالت الزفاف في 
الريتز-كارلتون، الدوحة بتوفير احتفاالت 

تُحفر في الذاكرة. فبفضل االهتمام 
الشديد بكافة التفاصيل، وخدمات 

الريتز-كارلتون ذات المعايير الذهبية، 
وصاالت االحتفاالت الفريدة، وخيارات 

الطعام والشراب المتميزة، سيتمكن 
العروسان من مشاركة هذا اليوم المميز 

مع العائلة واألصدقاء دون قلق. أما 
لمن يفضلون االحتفال في منزلهم 

الخاص، فسيتمكن خبراء حفالت الزفاف 
في الريتز-كارلتون من تحويل منازلهم 

وحدائقهم إلى عالم رائع بتصاميم 
خيالية تترجم أحالمهم على أرض الواقع.
إلى حفالت زفاف بطابع خاص وخدمات 

متكاملة.
تُعتبر حفالت الزفاف العربية في الريتز-

كارلتون، الدوحة مهرجانًا بحد ذاتها، 

وذلك بفضل العروض الجديدة التي 
تلبي أصعب المتطلبات واألذواق، 

حتى في الحفالت التي يتم تنظيمها 
خارج الفندق. تُعد قاعة »الُمختصر« 

الخيار األمثل للحفالت الصغيرة التي 
تستضيف بين 80 و250 ضيفًا، حيث 
يمكن االختيار بين البوفيه العائلي، أو 

العشاء من القائمة. تختلف األسعار 
باختالف خيارات الطعام، وترتيبات 
الحفل. يشمل عرض حفل الزفاف 

الفاخر استئجار القاعة، مع منصة 
للرقص، وإقامة للعروسين في جناح 

جونيور لليلة واحدة، يليها فطور غني، 
حيث يمكنهما إتمام إجراءات الخروج 

في وقت متأخر. وتتضمن الغرفة كافة 
المستلزمات الرومانسية وأوراق الورد 

المتناثرة، مع كيك الزفاف، وهدايا خاصة 
بالمناسبة.

إن خدمات الريتز-كارلتون األسطورية 
مصممة لتلبية كل متطلبات الضيوف، 

ويعمل فريق العمل المختص بفنون 
الطهي والتموين جاهداً لتنظيم كافة 
المناسبات واالحتفاالت في قطر حتى 

ولو كانت خارج الفندق.
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بوتيك »سيكرت نوتس« يحتفي بعطور »بوديسيا ذا فيكتوريوس«

 ضمن حفل مميز، أطلق بوتيك 
»سيكرت نوتس« - الوجهة الراقية 

في عالم العطور الفاخرة، والذي 
يضم عددًا منتقى ومحدودا 

من أفخر أنواع العطور العالمية 
النادرة- العطرين الجديدين من 

»بوديسيا ذا فيكتوريوس« من 
داخل بورتو آرابيا – اللؤلؤة.

حضر حفل اإلطالق كّل من السيد 
أشرف أبو عيسى رئيس مجلس إدارة 

»أبو عيسى القابضة«، والسيد فواز 
إدريسي نائب الرئيس التنفيذي »أبو 

القابضة«، والسيد ديفيد  عيسى 
التنفيذي  والمدير  المؤسس  كريسب 

للدار، ومحبي العطور الفاخرة داخل 
بوتيك »سيكرت نوتس«، بجانب 

لفيف من المتخصصين في مجال 
العطور والموضة؛ حيث استمتع 

الحضور باالطالع على مراحل 
لهذه  الفريدة  والتركيبات  التكوين 

الجذابة. المجموعة 
 Blackلؤلؤة القمر و Pearl Moon 

Cashmere الكشمير األسود هي 
المتميزة من  الجديدة  العطور 

بوديسيا ذا فيكتوريوس، التي تم 
ابتكارها تكريما لدولة قطر. وقد تم 
إطالقها حصرًيا في بوتيك سكرت 

نوتس باللؤلؤة تزامنا مع قرب 
احتفاالت الدولة باليوم الوطني في 

18 من ديسمبر، تم اعتماد اللون 

العنابي في تصميم زجاجة العطر 
مع الدرع الذهبي، ليضيء أفق قطر 

مجدها. بكل 

عطران جديدان تكريما لدولة قطر

لؤلؤة القمر
مستوحى من ماضي قطر الغني 
بصناعة اللؤلؤ وريادتها في تجارة 

اللؤلؤ على المستوى العالمي. وهو 
عطر من الجمال الساحر، والمالئم 

للمرأة والرجل معا، ينبض بنغمات 
الفلفل الوردي مع مزيج الزعفران 

واألناناس. يتمتع قلب العطر بشعور 
كالسيكي من خالل جذور الوردة 

المغربية مع البرقوق، ويأتي جلد 
الفاخرة.  التركيبة  الناعم ليوازن  الغزال 

showstopper أساس هذا  يعد 
العطر الجميل، وهو مزيج مثالي من 

العودية. الكمبودية  الفانيليا 

الكشمير األسود
يوحي هذا العطر بالغموض والفخامة. 

استمتعي بتجربة البهارات والتوابل قبل 
الترحيب بقلب الياسمين المشرق مع 

العود للحفاظ على الشعور بالتسامح. 
تضمن قاعدة العطر العنبر المسخن، 

والمثير أن عطر Black Cashmere بمثابة 
جمرة تضفي الحيوية مع ثراء ناعم يتألق 

من البداية إلى النهاية.
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قال، سلمان جاسم الدرويش، رئيس 
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي، مركز 

بورشه الدوحة، خالل حدث إطالق 
السيارة الجديد: »يسرنا الكشف عن 
سيارة كاين كوبيه للمرة األولى في 

قطر. يمتاز هذا الطراز، الذي يمثل 
إضافة قّيمة إلى سيارات كايان، 

بتصميمه الجديد وأدائه الرياضي 
المميز بين سيارات بورشه الرياضية 
متعددة االستعماالت. كما يبرز طراز 

كايان كوبيه الجديد المنهج الذي 
اعتمدته بورشه لتطوير سياراتها 

الرياضية في الحقبة الجديدة. تأتي 
السيارة بنفس المواصفات الفنية 
التي يمتاز بها الجيل الثالث من 
كايان، وباإلضافة إلى تصميمها 
الدقيق، تتألق السيارة بجاذبيتها 

وتقنياتها المتطورة مع إضفاء المزيد 
من المالمح الرياضية. ليس لدي أي 

شك بأن الطراز المذهل سيجذب 
انتباه مالكي سيارات بورشه الحاليين 

ومحبي هذه العالمة على حد سواء«. 

تصميم رياضي جريء
تأتي سيارة كايان كوبيه الجديدة مع 

زجاج سقف بانورامي ثابت بمساحة 
2٫16 متر مربع كتجهيز أساسي. 

وتمنح هذه المساحة الزجاجية جميع 
الركاب إحساسًا مذهاًل بالرحابة، 

فيما تحمي الستارة المدمجة القابلة 
للسحب الركاب من أشعة الشمس 

والبرد. كما تتوفر السيارة الكوبيه 
بسقف كربوني كتجهيز اختياري. 

ويضفي خط المنتصف على السقف 
مظهراً رياضيًا يجعل السيارة أشبه 

بسيارة بورشه 911 جي تي 3 
أر إس الرياضية. يتوفر السقف 

الكربوني في واحدة من مجموعات 
الوزن الخفيف الثالث. وتشمل 

هذه المجموعات أيضًا مواصفات 
مجموعة سبورت ديزاين الرياضية، 
مع عجالت جي تي ديزاين خفيفة 

الوزن قياس 22 بوصة، إضافة إلى 
لمسات تزيين المقصورة المصنوعة 

من الكربون وجلد ألكانتارا. كما 

تشمل المجموعة نظام عادم 
رياضي في طراز كايان توربو كوبيه.

 
محركات توربو ونظام نقل حركة 

»تبترونيك إس« ثماني السرعات
تمتاز سيارة كايان كوبيه بمحرك 

توربيني سداسي األسطوانات سعة 3 
ليتر باستطاعة 340 حصانا وعزم 450 

نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 
243 كم/الساعة.  

أما سيارة كايان توربو كوبيه التي 
تتصدر المجموعة فتأتي مع محرك 
ثماني األسطوانات سعة 4 لترات 

بشاحن توربيني مزدوج تبلغ استطاعته 
550 حصانا وعزم أقصى 770 نيوتن 

متر. 
ز طرازات كايان الثالثة بنظام  تُجهَّ

نقل الحركة »تبترونيك إس« ثماني 
السرعات. ويمتاز هذا النظام بقصر 
زمن استجابته ونسبه الرياضية عند 
السرعات المنخفضة، مما يعزز أداء 

السيارة على الطرق الممهدة والوعرة.

مركز بورشه الدوحة يستقبل سيارة كاين كوبيه الجديدة

 طرحت بورشه سيارة كايان كوبيه لتعزز المجموعة 
الحالية من سيارات كايان. وتتميز السيارة الجديدة بأدائها 

المذهل مع هيكل جديد بالكامل وتصميمين مختلفين 
للسقف. وقد ُجهزت كايان كوبيه الجديدة، التي ُطرِحت 
ضمن فعالية نظمتها شركة البُراق للسيارات ذ.م.م في 
قطر في مدينا سنترال، اللؤلؤة- قطر بنفس المواصفات 

الفنية الموجودة في الجيل الثالث من سيارات كاين،. 
يمكن للعمالء اليوم طلب السيارة المتوفرة بثالث نسخ 

مختلفة، وتتضمن كاين كوبيه، وكاين إس كوبيه، وكاين 
توربو كوبيه. 
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دار العطور األولى في ميونخ LENGLING تنضم إلى باري غاليري
 اختارت دار العطور األلمانية 

LENGLING الرائدة في ابتكار 
عطورها باالعتماد على النوتات 
المتناقضة باري غاليري كمنصة 

حصرية إلطالق مجموعتها العطرية 
المكونة من 9 عطور بأسلوب 

مبتكر لتأخذ عمالءها في رحلة غير 
مسبوقة مع الدار األلمانية، وقد تم 
ذلك خالل احتفالية مميزة بحضور 
السيد حكم القواسمي مدير عام 

باري غاليري والسيد كريستيان 
لينغلينغ مؤسس عالمة العطور 

المميزة LENGLING وعدد من 
عشاق العطور الفاخرة وعمالء باري 
غاليري وممثلين عن وسائل اإلعالم 

المحلية باإلضافة إلى مدونين 
وشخصيات مؤثرة على مواقع 

التواصل االجتماعي.

منذ عام 2015 أطلق الزوجان أورسوال 
وكريستيان أول مجموعة من العطور 

تتكون من سبع روائح ثمينة. اليوم 
تروي عطورهم التسعة قصًصا عن 
حياتهم معتمدين على العديد من 

الذكريات من عدة بلدان وثقافات 
ظلت راسخة في ذاكرتهم ووجدانهم 
مثل ~ el pasajero ~ رقم 1 كانت 
الرحلة األخرى التي ال تنسى هي رحلة 

إلى اليابان مع والدي كريستيان: 
»لقد دعانا إلى اكتشاف األماكن 
التي قضى فيها زوجي السنوات 

األربع األولى من حياته. حتى اليوم، 

ما زلت معجبة بالكمال وهدوء 
اليابانيين«.. تقول أورسوال. ومن هنا 

ولد عطر رقم 7.
تضم مجموعة العطور المناسبة 

للجنسين من النغلينغ التي تجمع 
بين الشغف والغموض تسع 

خالصات عطرية فاخرة، وثالثة عطور 

تستخدم كعطور ومغذيات للشعر، 
يحتوي كل منها على خليط متناغم 

من اثنين من الروائح العطرية 
المتباينة. 

تعتمد LENGLING على استخدام 
ما يصل إلى 60 من زيوت العطور 

المختلفة البتكار عطر واحد. وال 
تستخدم الجواهر االصطناعية إال 

لسببين: تجنب المكونات ذات األصل 
الحيواني، وإذا كان ال يمكن استخراج 

زيوت معينة بطريقة طبيعية. لقد 
اخترعوا مًعا مفهوًما يختلف عن 

الهرم الشمي المعتاد. 
وفي هذه المناسبة قال السيد 

حكم: اليوم يسعدنا إبرام اتفاقية 
حصرية جديدة إلغناء خط العطور 
لدينا بإضافة الدار األلمانية الفاخرة 

LENGLING بمفهومها االسثنائي، 
والتي تحمل اسم »مقتطفات 

 EXTRAITS DE »من مشاعر
SENTIMENTS بأريجها اآلسر 

والغامض، ، والتي تضم  تسعة عطور 
فاخرة، يحتوي كٌل منها على مزيٍج 

متناغم من نوتتين متناقضتين. 
ويتمّيز كل عطر من ميونخ بنوتتين 
 .LINGو LENG متناقضتين، هما

وتترنّم هاتان النوتتان مع تناغم 
العطر مع البشرة بشكٍل ال يوصف. 
إن عمق ودفء هذه العطور يجعلها 

ساحرة، ولكٍل منها طابعه الفريد.
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Season’s great things.

     virginmegastoreqatar
     virginmegastoreme
           virginmena
virginmegastore.me

Doha Festival City
Landmark Mall 
Mall Of Qatar
Villaggio Mall
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