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برنامٍج حافل بالترفيه يالئم جميع أفراد األسرة

المجلس الوطني للسياحة يعلن عن فعاليات »الصيف في قطر«

  كشف المجلس الوطني للسياحة عن تفاصيل الموسم الصيفي لهذا العام والذي يُقام تحت عنوان »الصيف في قطر«، وذلك 
عبر برنامٍج حافل باألنشطة الصيفية وعروض التسوق والفعاليات الترفيهية بداية من 4 يونيو وحتى 16 أغسطس. ويتضمن الموسم 
الصيفي لهذا العام باقة متنوعة من األنشطة الداخلية والخارجية المفعمة بالبهجة واإلثارة والتي تلبي تطلعات جميع أفراد األسرة. 

وسوف يشهد موسم هذا العام أيضًا مشاركة واسعة من النجوم والفنانين سواء من داخل قطر أو خارجها، باإلضافة إلى فعاليات 
المخيمات الرياضية وأنشطة التعليم عبر الترفيه وعروض التسوق والضيافة التي تهدف إلى تشجيع السياحة في قطر.

ولتوفير تلك التجارب استقطب المجلس الوطني للسياحة أكثر من 30 شريكًا يمثلون القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة 
التجارة والصناعة، ووزارة البلدية والبيئة، ومتاحف قطر، والخطوط الجوية القطرية، والحي الثقافي كتارا، ومؤسسة قطر، والمكتب 

الهندسي الخاص، إضافة إلى كتارا للضيافة والريان للضيافة وفنادق ماريوت الدولية، وتسعة مراكز تجارية مشاركة، والعديد من 
الشركاء اآلخرين مثل كيوسبورتس وسوشال ستوديوس وألكيمي وإذاعة وان إف إم قطر.  

سياحة

الموسم األقوى واألكبر
وقال ســعادة الســيد أكبر الباكر، 
األميــن العــام للمجلــس الوطني 

للســياحة فــي قطــر والرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة الخطــوط الجويــة القطرية: 

»نتوقــع أن يجتــذب هذا الموســم 
الصيفــي الــزوار من شــتى أنحاء 

العالــم إلــى قطــر ويــروج لها كوجهة 
ســياحية تقدم مســتويات ضيافة 

ال مثيــل لهــا وتجــارب ســياحية تتميــز 
بأصالــة الجوهــر وخصوصيــة التصميم. 

وبفضــل الجهــود المتضافــرة التي 
يبذلهــا شــركاؤنا فــي القطاعيــن العام 
والخاص، ســوف يكون هذا الموســم 

الصيفــي هــو األقــوى واألكبر الذي 
تشــهده قطــر حتــى اآلن؛ حيــث يتيح 
للــزوار فرصــة خــوض جميع التجارب 

الســياحية بدايــة مــن الجــوالت الثقافية 
ووصــواًل إلــى الترفيــه العالمــي. كما 

ســيقدم شــركاؤنا في هذا الصيف 
باقــة متنوعــة مــن المنتجات واألنشــطة 
الجديــدة، ممــا يتيــح لنــا تقديم عروض 

ســياحية تناســب جميع األعمار 
واالهتمامــات ومســتويات الدخــل وتعزز 

مكانــة قطــر كوجهــة ســياحية على 
مدار الســنة.«  

وأضــاف: »ونظــراً ألن الطيران 
والســياحة يمضيــان معــًا جنبــًا إلى 

جنــب، فســوف نعــزز التعــاون بين هذين 
القطاعيــن عبــر تقديــم تخفيضــات على 
رحــالت الطيــران وإطالق عــروض ترويجية 
للســفر وتقديم تجارب ســفر اســتثنائية 

فــي المطــار خالل الصيف. 
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عروض السفر 
ســوف تقــدم الخطــوط الجوية 

القطريــة تخفيضــات بنســبة 25% علــى 
رحالتهــا المتجهــة إلــى الدوحــة من أكثر 

مــن 160 وجهــة حــول العالــم، وذلك 
للســفر خــالل الفتــرة مــن 30 مايــو إلى 
16 أغســطس. كما ســيكون بوســع 

الــركاب القادميــن أو المســافرين أو 
العابريــن خــالل مطــار حمد الدولي 

الحصــول علــى خصم نســبته %25 
علــى خدمــات المهــا، وهي خدمة 

اســتقبال تقدمهــا الخطــوط الجوية 
القطريــة. أمــا المســافرون العابرون 

علــى متــن الخطــوط الجويــة القطرية 
فســيكون بوســعهم االســتفادة من 
مبــادرة »+قطــر«، وهــي باقة مميزة 

لرحــالت التوقــف )الترانزيــت( فــي قطر 
وتمنــح هــؤالء المســافرين فرصــة فريدة 
الستكشــاف معالم الجذب الســياحي 
فــي الدوحــة وكذلــك اإلقامــة المجانية 
فــي أحــد فنادقهــا الفاخــرة والحصول 

علــى تأشــيرة عبــور مجانًا. 

عروض الفنادق
أما قطاع الضيافة، فســوف يشــهد 

عروضــًا وخصومــات جذابــة على 
اإلقامــات الفندقيــة تصــل إلى %25 

وســوف تقدمهــا مجموعــة كبيرة 
مــن الفنــادق والشــقق الفندقيــة على 

اإلقامــة للفتــرة مــن 4 يونيــو وحتــى 15 
أغســطس. وتضــم مجموعــات الضيافة 
المشــاركة فــي هذه العــروض مجموعة 
كتــارا للضيافــة وفنــادق الريــان للضيافة 

وفنــادق ماريــوت الدوليــة في قطر.

أنشطة في األماكن المغلقة 
وباإلضافة إلى األنشطة والفعاليات 

الداخلية التي تستضيفها مراكز التسوق، 
سوف تفتح »المدينة الترفيهية« أبوابها 
في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات 
أمام الزوار، حيث تقدم مجموعة متنوعة 
من العروض الترفيهية التي تالئم جميع 

أفراد األسرة.
 أمــا أعضــاء برنامــج متاحــف قطر 

»بطاقــة الثقافــة المميــزة« و»بطاقة 
الثقافــة العائليــة« فســوف يســتمتعون 
بمجموعــة مــن المزايــا مثــل خصومات 

حصريــة علــى منتجات ســياحية 
والفعاليــات الخارجيــة واألنشــطة التي 

تســتضيفها مراكــز التســوق وغيرها.
وتتضمــن األنشــطة األخــرى لهــذا العام 
العديــد مــن العــروض التي تســتضيفها 

الحدائــق الترفيهيــة والتعليميــة، 
وتشــمل حديقــة »آنجــري بيردز ورلد«. 
كما ســيضفي كل من ســوق واقف 

والحــي الثقافــي كتــارا المزيــد من 
الحيويــة والبهجــة مــن خالل األنشــطة 
والفعاليــات الثقافيــة المتنوعــة خــالل 

عيــد الفطــر وعيــد األضحى. 

فعاليات مراكز التسوق 
ســوف تقدم 9 مراكز تســوق في 

قطــر عروضــًا ترفيهيــة مميــزة ومعارض 
وأنشــطة مجانيــة تناســب جميــع الفئات 

العمريــة، باإلضافــة إلى جلســات 
مجانيــة فــي الصــاالت الرياضيــة وفقرات 

تعليــم فنــون المكياج والســحوبات 
الشــهيرة. وتقــدم حدائــق الترفيه 

العائلــي والتعليــم عبــر الترفيــه داخل 
تلــك المراكــز وفــي اللؤلؤة- قطر 

العديــد مــن العــروض والتخفيضات 
التــي ستســتمر علــى مــدار الصيف. 

الترفيه
أما عّشــاق الطرب والموســيقى 

فســوف يكونــون علــى موعد مع 
مجموعــة مــن أشــهر نجــوم الغناء 

باختــالف ألوانــه. ويشــمل ذلــك الغناء 
الغربــي والعربــي وموســيقى بوليوود. 

كمــا ســيحظى محبــو وهواة ســينما 
جنــوب الهنــد بفرصــة فريــدة لحضور 

حفــل توزيــع جوائــز المهرجــان الدولي 
الســينمائي ألفــالم جنــوب الهند 

بمشــاركة مجموعة من ألمع األســماء 
فــي صناعــة الســينما حــول العالم. 
ويمكــن لعشــاق فــن الكوميديــا أن 
يهيئــوا أنفســهم الســتقبال جرعة 

كبيــرة مــن فــن الكوميديــا والضحك 
مــع مهرجــان الدوحــة للكوميديــا الذي 
ســوف يشــهد مشــاركة مجموعة من 
أشــهر نجــوم الكوميديــا فــي العالم. 
أمــا األطفــال فســوف يكونون على 
موعــد مــع العــروض المســرحية مثل 
»هالــو كيتــي« و»الســنافر« و«عالء 

الديــن« و»حوريــة البحر«.
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ور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالميًا والتي تتخذ من    أعلنت كتارا للضيافة، الشركة التي تملك وتدير وتًطّ
قطر مقرًا لها، عن إطالق باقة حصرية للمواطنين والمقيمين في كل من قطر، الكويت وعمان. ابتداًء من 1 يونيو إلى غاية 

31 أغسطس 2019.
يمكن للضيوف سواء من المواطنين او المقيمين االستمتاع بالرفاهية مع باقة مميزة ووسائل الراحة والمرافق المتطورة 

التي تلبي جميع االحتياجات في 13 وجهة مميزة بما في ذلك  الدوحة  وباريس وكان وميالن وروما ومدريد وأمستردام 
ولوزان وبرن وبحيرة لوسيرن ولندن ونيويورك.

سياحة

للسنة الثانية على التوالي..

كتارا للضيافة تطلق باقة الصيف تحت عنوان »مفتاحك للرفاهية« 
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للمواطنين والمقيمين في كل من قطر 
والكويت وعمان  

محليــا، يصــل الخصــم إلــى 40 % علــى 
إقامــة فاخــرة، والليلــة الرابعــة مجاًنا 

لـِـُكل ثــاث ليــاٍل ُمتتاليــة وإفطار يومي 
مجانــي لشــخصين بالغيــن وطفليــن 

ووســائل الراحة الشــخصية في الغرف، 
باإلضافــة إلــى 125 ريــاال قطريا 

لــكل إقامــة يمكــن اســتعمالها في 
المطاعــم التابعــة للفنــدق مــع خدمة 

التوصيــل مــن وإلــى المطــار للضيوف 
مــن الكويــت وعمــان، وخدمة إقامة 

على مدار 24 ســاعة، التي تســمح لك 
بالحجــز فــي أي وقــت نهــاراً أو ليًا حســب 

توافــر الغرف. 
ويســري العــرض فــي فندق الريتز 

كارلتــون الدوحــة وفنــدق موفينبيك 
الدوحــة وفنــدق ومنتجع فريج شــرق 

بــإدارة شــركة الريتــز كارلتــون ومنتجع 
ومركــز اجتماعــات شــيراتون جراند 

الدوحة ومنتجع شــاطئ ســيلين من 
منتجعــات ُمــروب ومنتجع سميســمة 
مــن منتجعــات ُمــروب وذا أفينيــو من 

فنــادق مروب.



حصريا للمواطنين والمقيمين في قطر  

عالميا، يصل الخصم إلى 25% على إقامة 
فاخرة وإفطار عربي أو قطري يومي مجاني 
لشخصين بالغين وطفلين، ووسائل الراحة 
الشخصية في الغرفة مع خدمة إقامة على 

مدار 24 ساعة، والتي تسمح لك بالحجز في 
أي وقت نهاراً أو ليًا حسب توافر الغرف، في 

فندق لو رويال مونسو– رافلز باريس وفندق 
بودا- بار باريس وفندق بينينسوال باريس 

وفندق إنتركونتيننتال كارلتون كان وفندق 
إنتركونتيننتال أمستل أمستردام وفندق 

إنتركونتيننتال مدريد وفندق إكسلسيور جاليا- 
لوكشري كوليكشن ميان وفندق ويستن 

إكسلسيور روما وفندق شوايزرهوف بيرن 
وفندق رويال سافوي لوزان وفندق أدريا لندن 
وفندق ومركز اجتماعات فندق القصر بحيرة 

لوسيرن وفندق بيرجنستوك ومنتجع ألبين – 
بحيرة لوسيرن وفندق آلدهوتيل في منتجع 

بيرجنستوك بحيرة لوسيرن وفندق بازا بإدارة 
فيرمونت وفندق جروفنر هاوس، بإدارة ماريوت 

العالمية.
وتهدف كتارا للضيافة إلى أن تقدم لضيوفها 

المميزين تجارب فريدة ومتنوعة للتذكير 
بأصالة التراث القطري والثقافة العربية. 
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مواطنون في اإلجازة الصيفية 

السفر.. فوائد ال تعد وال تحصى
  تحقيق- أمل كمال

للسفر سبع فوائد، مقولة يعرفها الجميع، ولكن القطريين عايشوها بكل تفاصيلها، وزادوا عليها فائدة، فقد حرصوا من خالل 
أسفارهم على تعريف كل وجهة يقصدونها ببالدهم الغالية  وتقاليدها األصيلة، وضربوا عصفورين بحجر واحد عرَّفوا العالم بجمال 

دوحة الجميع وتعلموا من تلك البلدان قيمًا جديدة  أضيفت لرصيد معرفتهم.
اختلفت الوجهات التي قرروا الذهاب إليها، ولكن اتفقوا على السفر وهم يحملون بلدهم الغالية في قلوبهم، ولم ينسوا أن 
يخصصوا جزءًا من إجازتهم لقضائها بين معالمها السياحية الفاخرة. جميلة  استطلعت آراء قطريين وقطريات حول خطههم 

لقضاء اإلجازة الصيفية، وإلى التفاصيل:

تحقيق

اليافعي: حنان 
قطر لها النصيب األكبر 

تقول  حنان اليافعي: لم أحدد وجهتي الصيفية بعد، ولكن البد من قضاء جزء من اإلجازة في 
قطر بين المنتجعات والفنادق الجديدة واألماكن السياحية المتنوعة التي تتميز بها دولتنا 

الحبيبة، كما أحرص على حضور المهرجانات والفعاليات التي يعلن عنها المجلس الوطني 
للسياحة كل صيف.

وأضافت: سافرت للعديد من الدول وتعلمت منها الكثير مثل احترام الوقت والناس، 
واالنضباط، والعديد من القيم مثل تقبل اآلخر والتعايش مع مختلف الجنسيات والديانات، 

وأحرص من خالل سفري على تعريف كل من أقابلهم بقطر وذلك من خالل التعامل معهم 
باألخالقيات والعادات التي تربينا عليها منذ صغرنا، واحترام قوانين تلك الدول، ليلمسوا 

بأنفسهم ما يتمتع به الشعب القطري من أخالق أينما وجدوا.
أما مقولة للسفر سبع فوائد وكيف لمستها في حياتها فقالت: بالفعل حصلت على 

العديد من الفوائد خالل سفري، فالتعرف على ثقافات الشعوب األخرى، واكتساب منها 
ما يناسب عاداتنا وتقاليدنا أمر جميل ومفيد. وعن الرفيق الدائم في رحالتها قالت: الكتاب 

رفيقي  في كل رحالتي.
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خليفة المري:
وجهة استوائية ومكتبة قطر الوطنية

قــال خليفــة المــري: أخطــط لقضــاء اإلجــازة الصيفية مع أصدقائــي بإحدى الوجهات 
االســتوائية، ثــم أعــود بعدهــا الســتكمال التحضيــرات لفيلمي القــادم والمقرر أن يتم 

تصويــره خــالل فصــل الخريــف القــادم، حيث أقوم بإخــراج الفيلم، ومؤخراً زرت ســراييفو، بدعوة 
مــن مهرجــان ســراييفو لألفــالم، وقــد حظيت بوقت رائــع هناك، حرصت خالله على اكتشــاف 

المدينــة التــي وجــدت أنهــا مزيــج  بيــن الحضارة التركيــة وحضارة ومعمار مدينــة فيينا.
وأضــاف: عنــد قضــاء بضعــة أيام مــن إجازتي في قطر، أتجنــب المجمعــات التجارية، كوني 

ال أحــب األماكــن المزدحمــة، بــل أحــرص علــى التواجد فــي مكتبة قطر الوطنية، التي أشــعر 
فيهــا بســعادة بالغــة لمــا تتمتع به من هدوء.

عبدالعزيز النعمة:
أفضل السفر إلى الدول األوروبية

ومن جهته قال  عبد العزيز النعمة: سوف أتوجه هذا الصيف للواليات المتحدة 
األمريكية، ودائمًا ما أحب السفر إلى الدول األوروبية؛ لما تتمتع به من عادات راقية مثل 

النظام والنظافة، خاصة أن الشعب القطري ال يختلف عن شعوب تلك الدول في هذه 
المسائل، لذا أشعر بالسعادة فيها.

وأضاف: من أهم الفوائد التي اكتسبتها من السفر، تعلم لغات جديدة، وعادات جديدة 
مثل التنظيم الجيد للوقت وتكرار  المحاولة مرات  عديدة  بعد الفشل.

هبة الرئيسي:
إجازتي بين قطر الحبيبة وتركيا الشقيقة 

أما هبة الرئيسي فأشارت إلى أنها قررت السفر خالل اإلجازة الصيفية إلى تركيا للمرة األولى، 
لما سمعته عن ذلك البلد من كل من سافر إليه ومدح شعبه وحضارته وثقافته، وباعتبار 

تركيا أيضًا دولة شقيقة لبلدها الحبيب قطر، خاصة أن القطريين يمكنهم دخول تركيا دون 
الحاجة إلى تأشيرة دخول، كما أن تركيا دولة محافظة وتحترم العادات والتقاليد.

وأضافت: أما الجزء الذي خصصته من إجازتي للتمتع بالمعالم السياحية الفاخرة التي 
يمتلكها بلدي الحبيب، وخاصة الجديدة منها والتي افتتحت مؤخراً، فكثرتها وفخامتها 

يجعلها تحتاج لفترات طويلة، فالمبنى الجديد في الحي الثقافي– كتارا )جاليري الفاييت( 
أصبح مقصداً لكل عشاق الماركات الفاخرة، والطراز المعماري الفخم، ومتحف قطر الوطني 

الجديد، الذي يُعد وجهة سياحية لمن يريد قضاء أجمل األوقات، ونحن بدورنا كقطريين 
وقطريات ننقل صورة حضارية عن بلدنا عند السفر للخارج من خالل االحتشام وااللتزام بالزي 

القطري، والتعريف ببلدنا وأهم معالمها السياحية، خاصة أن معظم القطريين يسافرون 
كعائالت، كما أننا نتعلم عادات تلك الدول ونضيفها لرصيد عاداتنا الطيبة، تعلمت 

البساطة من السفر لبعض الدول العربية، والتفكير العملي من الشعب السويسري.
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مهدي علي: 
أمريكا الشمالية وجهتي هذا الصيف

 من جهته أكد مهدي علي أنه من  محبي السفر للقارة األوروبية، وذلك لما تمتاز 
به من تطور تكنولوجي، وأضاف: أخطط للسفر هذا الصيف إلى قارة أمريكا 

الشمالية؛ الكتشاف دولها، والتعرف على طبيعتها وأهم ما تتميز به.
أمــا عــن أهــم العــادات التــي تعلمها من البالد التي ســافر إليهــا فقال: النظام 

والوقــوف فــي الصــف، وأحــاول أن أعرف بقطــر وعاداتها الطيبــة في كل بلد 
أســافر إليــه، والحديــث مــع الجميــع حاليــًا ينصب على اســتعدادات بالدي العزيزة 

الســتضافة كأس العالــم، الحــدث الــذي يســألني عنه كل مــن يتعرف علّي 
ويكتشــف أننــي مــن قطــر، كما أســعى دائمًا لزيــادة معرفتــي بالمجتمعات التي 

أزورهــا، وروادهــا مــن الفنانيــن والعلماء، وأبحــث عن تاريخهم وكيــف صنعوا ذلك 
التاريخ.

سارة الباكر:
 ترفيه وصقل مهارات وخبرات جديدة

أمــا ســارة الباكــر فقالــت: الجــزء األول من إجازتي ســوف أقضيه في دولتــي الحبيبة قطر، 
ســأقوم بزيــارة األماكــن العامــة كالمجمعــات واألماكن الســياحية الجميلــة مثل اللؤلؤة 

وكتــارا والحــزم مــول، كمــا أنني أود وبشــدة زيارة متحــف قطر الوطني، أيقونــة المتاحف 
العالميــة وأحــد أهــم اإلنجــازات الوطنيــة، وبالتأكيــد أود تجربة مترو الدوحــة الجديد، ومن 

مخططاتــي أيضــًا  قضــاء بعــض الوقــت في أحــد المنتجعات الســياحية كمنتجــع البنانا، 
وفــي كل إجــازة أحــرص علــى تخصيــص فترة للمشــاركة في البرامــج التدريبيــة لتنمية وصقل 

مهاراتــي وقدراتي وتطوير نفســي.
  وأضافــت: أنــوي أيضــًا الســفر وقضــاء وقــت ممتــع مع األهل في إحدى الــدول التي لم نقم 

بزيارتهــا مــن قبــل، مثــل الدول اآلســيوية، كاليابــان أو الصين أو ســنغافورة، لكي ألمس 
التقــدم الــذي وصلــت اليــه تلــك  الــدول والتطور، فقد علمــت أن جمهورية ســنغافورة تعتبر 

أكثــر الــدول ازدهــاراً فــي قارة آســيا األمر الذي أشــعل حماســي وزاد من رغبتي فــي زيارتها. وفي 
كل بلــد أقــوم بزيارتــه أشــعر بالفخــر واالعتــزاز عندمــا أرى نظرات اإلعجــاب تعتلي وجوه أهل 

تلــك البــالد باإلنجــازات التــي تحصدهــا دولتي، خاصة كونــي واحدة مــن المخترعين بالدولة 
التــي رفعــت اســمها في منصــات عالمية عدة.

تحقيق
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  حوار/ أمل كمال

»ابن بطوطة«.. أكثر الرحالة شهرة في التاريخ، بسبب المدة التي قضاها في ترحاله، وهي ثمانية وعشرون عامًا، تميز 
بحبه لالستطالع وشغفه باكتساب خبرات جديدة، وعلى خطاه قرر الرحالة خالد النعيمي والرحالة تهاني الهاجري 

السفر من دولة لدولة ومن مدينة ألخرى الكتشاف العالم والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة، والترويج السم 
قطر وتعريف العالم أجمع بها ودعوتهم لزيارتها؛ ليلمسوا بأنفسهم كرم الضيافة القطرية األصيلة، واألخالق التي 

يتمتع بها الشعب القطري.
لم يخافا الصعاب التي قد تعترض طريقهما، بل قررا بكامل إرادتهما الخروج من منطقة األمان، ليكتسبا خبرات 
جديدة ويكتشفا الجانب اآلخر من الحياة. جميلة حاورتهما وسافرت معهما داخل قصصهما المليئة بالمغامرات 

والتفاصيل الشيقة، وإلى تفاصيل اللقاءات.. 

اكتشاف الجانب اآلخر من الحياة
على خطى »ابن بطوطة« 
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خالد النعيمي: 
اسم قطر أصبح يروج لنفسه 

  زار الرحالة خالد النعيمي ما يقارب 60 دولة حول العالم وفي هذا الصدد قال: زرت العديد من الدول، ومن أجمل 
الدول التي زرتها وأتردد على زيارتها دائمًا ألمانيا والنمسا وسويسرا، والدول اإلسكندنافية ومنها النرويج والسويد.

أما بالنسبة للترويج للسياحة الداخلية في قطر فقال: قطر أصبحت اآلن أكثر اختالفًا عما قبل،  تقريبًا منذ حوالي 25 
عاما، وأنا أسافر من بلد آلخر، وعندما كان يتم سؤالي وقتها من أين أنت، كنت أحاول إعطاء الناس بعض الحقائق 

والمعلومات عن قطر عن طريق الصور والوصف؛ في محاولة لجذب هؤالء األشخاص لزيارتها، فكثير من الناس 
سابقًا في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا كانوا يجهلون أين تقع قطر، أما اآلن فاسم قطر غني عن التعريف وال يحتاج إلى 
أي ترويج، وبفضل اهلل سبحانه وتعالى وسياسة الحكومة الرشيدة أصبح اسم قطر معروفًا في كل مكان، فكل 

العالم يعرف اآلن من هي قطر وما هي مكانتها وسط دول العالم. 

حوار
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الدول األقرب
وعن الدول التي زارها ووجد أنها األقرب 

لطبيعة العادات والتقاليد القطرية 
فقال: بطبيعة الحال أقرب الدول لعاداتنا 

وتقاليدنا هي دول الجوار؛ حيث يربطنا 
بهم الدين واللغة، وعادات أهل شبه 
الجزيرة العربية في األغلب متشابهة 
لدرجة كبيرة مع عاداتنا، وتأتي دولة 

العراق والمملكة األردنية الهاشمية في 
المقام الثاني من بعد دول الجوار، وال 
ننسى بالذكر المغرب الشقيق حيث 
في منطقة الصحراء المغربية يوجد 

تشابه كبير في عاداتنا وتقاليدنا العربية 
األصيلة. 

أغرب العادات!
وعــن أغرب العــادات التي صادفها 

قــال: مــن أغرب العادات التــي صادفتها 
كانــت فــي اســكتلندا، حيث  يقوم 

أهــل العروس وأصدقاؤهــا في ليلة 
عرســها بإلقــاء الحليب والبيض الفاســد 

وغيرهــا من األطعمة الفاســدة وحتى 
الطيــن علــى العروس؛ حيــث تظهر في 
هيئــة ســيئة للغايــة ثم يتــم ربطها في 

شــجرة، وهــذا اعتقــاد منهم بأن العروس 

التــي تســتطيع تحمل تلــك التصرفات 
الصعبــة، تســتطيع تحمل مســؤوليات 

الزواج!
وفي أســبانيا أيضــًا يوجد مهرجان 

يســمى “كوالكو” فــي بعض القرى 
الصغيــرة، وهــو عبارة عــن قفز الحواجز 
ولكــن على األطفــال حديثي الوالدة! 

حيــث يتــم تجميــع االطفال الذين ولدوا 
فــي هذه الســنة ويضعونهم على 

وســائد في الشــارع العام للقرية، ومن 

ثــم يأتي رجــال القريــة متنكرين بمالبس 
غريبــة وأقنعــة مخيفــة ويبدأون بالجري 
والقفــز علــى األطفــال كاعتقاد قديم 

منهــم أن هــذا التصــرف يجلب لهم 
الحظ!

فن التعامل
أمــا عــن تأثير الســفر والترحال في 
شــخصيته فقــال: بفضــل الترحال 

أصبحــت شــخصية اجتماعيــة نتيجة 
االحتــكاك مــع الناس وأكثــر انفتاحًا 

كذلــك، فأصبحــت أتقن فــن التعامل 
مــع أنــواع كثيرة من الشــخصيات، 

فالســفر والترحــال يغير نظرة اإلنســان 
إلــى الحيــاة، ويجعلــه أكثــر قدرة على 
إدراك أمورهــا، وذلــك بفضــل التعرف 

علــى عــادات وتقاليــد ومعتقدات الدول 
التــي يزورهــا والتجارب الشــخصية في 

التعامــل مــع أنــواع كثيرة من الناس 
بمختلــف لغاتهــم وأجناســهم، كما 

زاد الترحــال مــن ثقتــي بنفســي، نتيجة 
االعتماد على نفســي في كل شــيء 

كونــي أســافر وحدي دائمًا.
وخطتي القادمة ستكون القيام بجولة 

إلى  معظم دول أوروبا على دراجتي 
النارية لمدة شهر ونصف الشهر، حيث 

سأقوم بزيارة 16 دولة أوروبية.

احلياة جميلة.. معًا

خطتي القادمـة.. »16« دولـة أوروبيـة علـى 
دراجتـي الناريـة
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حوار

تهاني الهاجري:
الترحال نحت شخصيتي وجعلني أكثر قوة وشجاعة

  تحدثت تهاني الهاجري عن تجربتها في مجال الســفر والترحال وهدفها من الســفر حيث قالت: بدايتي كانت 
مع الرحالت الســياحية العادية، والتي منحتني الكثير من الذكريات الجميلة، ولكن مع مرور الســنوات بدأت أشــعر 

أنه لم يعد يكفيني زيارة األماكن المشــهورة والعودة للوطن من دون التعرف على الشــعوب نفســها، فبدأت 
أخطط للقيــام برحالت تطوعية، أخرى لحضور مؤتمرات تناقش القضايــا والمواضيع التي تهمني، باإلضافة إلى  

البرامــج والورش التدريبيــة، فالرحالت التي يندمج فيها هدف معين مثل التطوع أو التعلم مع الســياحة، تفتح المجال 
للمســافر بأن يُكّون معارف وصداقات من مختلف دول العالم.
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سفيرة لبالدي
وعن كيفية ترويجها للسياحة الداخلية 

القطرية في الدول التي تسافر إليها 
قالت: كل إنسان هو سفير لبلده، وفي 

كثير من الدول التي سافرت لها كنت 
أعتبر بالنسبة لمن تعرفت عليهم أول 

شخص من قطر يلتقون به في حياتهم، 
وعلينا جميعًا أن نكون خير سفراء لقطر 

بأخالقنا وتواضعنا ووعينا وقدرتنا على 
الحوار مع مختلف الثقافات واالنفتاح عليها، 

باإلضافة إلى أنني كنت أحمل معي 
بطاقات تذكارية عليها أهم المعالم في 

قطر ألقدمها لمن ألتقي بهم في رحالتي.

أول خطوة
أمــا عمــا غّيره الســفر والترحال في 

شــخصيتها فقالــت: الســفر علمني أن 
أكون مســتعدة لكل جديد، أن أســافر 

بعقــل يقظ مســتعد لمعرفة الشــعوب 
األخــرى وتقبــل اآلخريــن، باإلضافة إلى أنه 
نحــت شــخصيتي أكثــر وعلمني المرونة 

والتأقلــم، فالخــروج مــن منطقة األمان 
والراحــة، هــو أول خطوة نحــو التعلم 

والتطــور ليكون اإلنســان أكثر قوة 
وشــجاعة أمام المجهول.

وبالرغــم مــن كونــي مدونة ومصورة إال 
أننــي أحــاول التقاط اللحظــات بعيني 

وقلبــي قبــل ألتقاطهــا  بعدســة الكاميرا، 
فعلينــا أن نشــعر باللحظــة بــكل ما فينا 

قبــل أن نوثقهــا بالصور.

دول وعادات
وعــن الدولــة األقــرب لقلبها من الدول 

التــي ســافرت لهــا قالت: أحببــت فيتنام 
التــي زرتهــا من أجــل حضور عرس 

صديقــة فيتناميــة مقربــة لي ألني 
شــعرت بأنــي فرد مــن عائلتهــا، وأحببت 

النيبــال ألننــي عشــت في قرية بســيطة 
وتعايشــت مع شــعبها وعشــت مع عائلة 

محليــة فــي منزل بســيط بعيــداً عن حياة 
المــدن والتكنولوجيــا، وأحببــت مدينة 
نيوبــورت الصغيــرة في أمريــكا والتي 
زرتهــا كجــزء مــن برنامج تبــادل ثقافي 
وزرنــا فيهــا منازل العائــالت األمريكية 

الحميميــة والمنفتحــة علــى الــزوار من 
خــارج مدينتهــم، باإلضافــة إلى حبي 

لمدينتــي المفضلــة لنــدن التــي تعتبر 
مثــااًل رائعــًا للتعايــش بيــن الثقافات وال 

يشــعر فيهــا مــن يذهب إليهــا بأنه غريب 
أو ال ينتمــي إليهــا.

أمــا عــن عادات الشــعوب التــي أعجبتها 
فذكــرت: أحب الشــعب اإلنجليزي 

ولباقتهــم، فهم أكثر شــعب أســمع 
منهم كلمة »آســف« و«شــكراً« و«لو 

ســمحت« بكثــرة، وتعرفــت عليهم 
أكثــر عندمــا كنــت أعيش فــي مدينة 

داربــي   وســط المملكــة المتحــدة، والتي 
عشــت فيهــا فــي حي مليء بالســكان 

المحلييــن الذيــن كانوا يســألون 
عنــي إذا مرضــت أو احتجت أي شــيء، 

فجاراتــي كن يســألن دائمــًا علّي، أما 
األطبــاء فــي الجامعــة فكانــوا متفهمين 

ومتواضعيــن ويبذلــون كل جهودهــم 
للتأكــد مــن أنــي أتعلــم منهم جيداً، 

كانــوا مخلصيــن جداً في نشــر رســالة 
العلــم، واالهتمــام باندمــاج الطالب 

الدولييــن فــي المجتمــع المحلي.

الخروج من منطقة األمان أول خطوة للتعلم
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  سندس سالمة
 مع حلول الصيف حان وقت السفر وأخذ قسط من الراحة، ويحتاج هذا األمر إلى 

تخطيط  جيد لقضاء إجازة ممتعة ومميزة بعيدا عن المشقة والتعب وبأقل 
تكاليف وجهد ممكن. فعادة ما يسبب عدم التخطيط مشاكل عديدة؛ أبرزها 

 هدر الوقت..
 وفي السطور التالية نستعرض  بعض النصائح  للتخطيط الناجح للسفر قبل 

وبعد وأثناء الرحلة.  

التخطيط مفتاح

السفر الناجح





التخطيط المسبق 

التخطيط هو المرحلة األولى واألهم على 
طريق رحلتك، للتفكير  في كل التفاصيل 

بما في ذلك المشكالت المحتملة  وعلى 
المسافرين البحث عن إجابات لعدد من 

التساؤالت قبل زيارة أي وجهة جديدة. 
من خالل التخطيط المسبق يمكنك 

تحديد الموعد المثالي للسفر  والتاريخ 
األنسب لطبيعة عملك والتزاماتك األسرية  

ولميزانيتك، خاصة إذا كنت موظًفا، يمكنك 
تقديم طلب اإلجازة مسبًقا، فالتوفيق بين 

الوجهة والجدول الزمني أمر هام. 

تحديد  الميزانية 

تعد الميزانية من أهم الجوانب في 
السفر، بدونها ال يمكنك حجز الفندق، أو 

تذاكر الطيران. إال أن معظمنا في حقيقة 
األمر يسافر دون ميزانية مخصصة، لذلك 

نوصيك بإعداد ميزانية منفصلة مقدما 
للحد من مخاطر اإلسراف في اإلنفاق.

الحجوزات المبكرة

خطوة بالغة األهمية ألنها توفر عليك  
الكثير من الوقت والمال، أثناء الحجز 

المبكر يكون أمامك العديد من الخيارات 
لتحدد من بينها األنسب لك، احجز قبل 

ثالثة  أشهر  من الرحلة حتى تحصل على 
أفضل العروض، ولمعرفة أفضل وقت 

للحصول على تذاكر طيران  اقل تكلفة:

تجنب السفر خالل فترات  الذروة

 من المعروف أن فترات السفر األكثر 
إزدحامًا في العام تكون  في الصيف 

واألعياد، حيث تزيد معظم الفنادق 
وشركات الطيران األسعار في هذا 

الوقت، لذلك نؤكد على ضرورة تحديد 
موعد سفرك مبكرا حتى تتفادى غالء 

األسعار. 
 وهناك نقطة أخرى، وهي أن السفر في 

موسم الذروة يعني أن وجهة سفرك 
يمكن أن تكون مزدحمة، وال تستطيع 
أن تقوم بكل األنشطة التي خططت 

لها، لذا من األفضل االبتعاد عن موسم 
الذروة. 

تحديد األمتعة المطلوبة

 في أغلب األحيان يأخذ الناس أشياء ال 
يستخدمونها، ويضطرون إلى حمل 

المزيد من الوزن ودفع المزيد من الرسوم 

في المطار عن الوزن الزائد، والحقيبة 
الثقيلة أمر مرهق ومزعج أثناء التنقل 

والبد من التركيز على ما  تحتاجه وهذا 
سيتوقف على الطقس في وجهتك 

سواء كان حارا أو باردا. 

 السفر في مجموعة

يجب التعرف على أفراد المجموعة عند 
التحضير للسفر، ومناقشة أمور األماكن 
والمعالم السياحية المراد زيارتها، فضاًل 

عن االتفاق على الميزانية واألمور المالية 
كافة، كما يُسمح القيام بنشاطات 

منفردة خارج النشاطات الجماعية، ويجب 
التأكيد على بعض الثوابت كاحترام 

األوقات منعًا من التأثير سلبًا على األجواء 
العامة للرحلة.

نصائح
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خالل السفر 
اسأل السكان المحليين عن أفضل األماكن 

  وصلت إلى وجهتك وتريد زيارة أفضل 
األماكن، عليك بسؤال سكان البلد عنها 
فهناك أماكن ال يعرفها السياح، ال تجعل 

كل همك زيارة أكبر عدد من األماكن لكن 
اختر ما يناسبك وابتعد عن  األماكن غير 
المألوفة، قد تكون أكثر جمالية إال أنها 

تفتقد عنصر األمان.

تناول الطعام في أماكن معروفة

زيارة أماكن جديد تجربة رائعة، وكذلك 
األمر بالنسبة  لتجربة الطعام المحلي، 

ولكن من الصعب ضمان أن تكون تلك 
األطعمة آمنة ونظيفة، وأسهل الطرق 
لمعرفة أن المكان جيد هو مدى إقبال 

السياح عليه وعدد الزائرين، وإذا كان هناك 
عدد كبير من األشخاص فإن األكل سيكون 

لذيذا وشهيا. 

االنتباه في مكان اإلقامة 

عندما تصل إلى وجهتك فإنك غالبا تشعر 
بالحماس، خاصة إذا كانت الوجهة تلبي 
بالفعل التوقعات. ولكن هذا ال ينفي أن 

تكون حريصًا في تعاملك مع اآلخرين،  
راقب مكان إقامتك والموظفين العاملين 

وتعرف أكثر على قواعده للتمتع  برحلة 
ممتعة وخالية من المشاكل. 

عدم ارتداء المجوهرات عند الخروج 

تميل النســاء إلى ارتداء مجوهرات 
غاليــة الثمن أثناء الســفر، وهذا 

يعطــي انطباعــا أنــك ثري ولديك أمواال 
ويجعلــك عرضة للســرقة.  تعد الســرقة 

واالختطــاف أكثر الجرائم شــيوًعا في 
الســفر، ألن الســياح يميلون إلى إظهار 

ثرواتهــم فــي األماكــن العامة، رغم أن 
هــذا ليــس ضروريا على اإلطــالق.. لتجنب 

ذلــك، ال ترتــدي المجوهــرات أو اتركيها 
المنزل.  في 

مجموعة  ضمن  التنقل 

عنــد الســفر إلى وجهــة معينة، من 
الطبيعــي أن تذهــب إلــى مكان ما 

وتحــاول زيــارة المعالم الســياحية 
المعروفــة، واألمــر ســيكون أجمل وآمن 

إذا كان مــع رفيــق ألنــه في الحاالت 
الطارئة ســيقدم لك المســاعدة،  

تذكــر دائًمــا أنه ليس كل األشــخاص 
لديهــم نوايــا طيبــة تجاهك، وقد 

يقومــون بالتخطيــط لفعل ســيئ 
لــك، واالحتيــال عليــك، لذا يجب أن 

تكــون حــذرا وال تثق بأنــاس ال تعرفهم 
علــى الفور. 

عدم الخروج في الليل وحدك 
مــن أهــم نصائح الســفر ألنهــا تتعلق 
بســالمتك الشــخصية، هنــاك أماكن 

تقيــم بعــض األنشــطة ليــال، لكن من 
األفضـــل أال تذهـــب إليها وخـصوصـــا 

إذا كنــت وحيــدا. ومن األفضل أن 
تبقــى فــي مكان إقامتــك أو الفندق 

حتــى تكــون في أمــان، ويمكنك 
الخــروج الستكشــاف األماكن 

والمعالــم فــي النهار. 

43 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ June 2019



غالف

   حوار: أشرف ياسين
ناديــن نجيــم فنانــة تربعــت على عرش  الجمال اللبناني منذ 15 عاما ، عندمــا توجت كملكة جمال  بمالمحها 

الشــرقية األصيلة »جمال لبناني تونســي« أصبحت الوجه اإلعالني للعدســات األكثر شــهرة بالعالم ثم  رمزا لواحدة 
من أهم ماركات الماكياج العالمية. دخلت عالم التمثيل وتربعت على عرشــه كنجمة وفنانة ســوبر ســتار.

تستعد نادين إلطالق مجموعة ماكياج خاصة بها من وحي إطاللتها الساحرة  في مسلسل »خمسة ونصف«، حيث 
ستتم ترجمة اإلطاللة الجمالية التي تألقت في أحدث أعمالها الرمضانية عبر باليت تحتوي جميع درجات األلوان التي 

استخدمتها أثناء تصوير المسلسل.  جميلة التقت  النجمة نادين نجيم للتعرف  على أسرار  رشاقتها  ونصائحها الجمالية في 
السطور التالية.

جمالك مع  أيقونة الجمال الشرقي  نادين نجيم:
باليت ألوان ماكياج »خمسة ونصف« قريبا باألسواق
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ما أهم أسرار جمال ماكياج نادين 
نجيم؟

في كثير من األوقات أقوم بتطبيق 
الماكياج الخاص بي إال في المناسبات  

والحفالت الكبيرة وقتها أستعين 
بخبراء التجميل ، والمفاجأة أنني دائما 

ما أقوم بعمل ماكياج العينين قبل 
وضع كريم األساس ، حتى ال يتلطخ 

الماكياج .
السر في جعل العين على شكل لوزة 

،باستخدام ظالل العيون البنية على 
شكل قوس ونضيء العين بوضع 
لون برتقالي ثم زهري براق لالبتعاد 
عن حدة اللون الذهبي واستخدام 
الهاياليتر عند زاوية العنين ، ووضع 
ظالل العيون القريب من البرونزي 

أسفل العين ونكتفي بوضع اللون 
البني الداكن عند زاوية العين فقط 
»فتبقى واسعة براقة« ثم نستخدم 
الماسكرا السوداء  بدال من الكحل 

األسود التي ال احبذ استخدامها داخل 
العين ، مع وضع بعض كريم األساس 

على جانبي العينين لتعديل رسمته 
وإزالة رواسب العين .

ظهرت كثيرا بماكياج العيون 
السموكي فما أهم أسراره؟

إنه األنسب  لإلطاللة  في المهرجانات 
المختلفة ويتم باستعمال كريم 

أساس يكاد يتوحد مع لون البشرة 
ووضع الظالل األسود بشكل دخاني 

على الجفن العلوي المتحرك والظالل 
األبيض عند الزاوية الداخلية للعين 

والبني الداكن عند الخط الفاصل بين 
الجفن العلوي، ونفتح تحت الحاجب 

بالظالل البيج ونستخدم الظالل األسود 
تحت خط الرموش عند الجفن السفلي 

ورسم االيالينر المجنح على الجفن 
العلوي واالقتصار على  احمر الشفاه 

الزهري الفاتح إلبراز جمال العينين.

ماذا عن ماكياج العين الترابي مع 
العدسات الزيتية؟

يجب عدم استخدام األلوان البرونزية 
تماما عند تأسيس البشرة ومراعاة توحيد 

لون الوجه مع قليل من اإلشراق على 
منطقتي األنف والوجنتين، إلبراز جمال 
العينين كذلك يمكن استخدام ظالل 
عيون بني متوسط ونمده من الجفن 
المتحرك حتى أول الجفن الثابت وإبراز 

أول الجفن المتحرك بظالل عيون ذهبي 
فاتح المع إلظهار جمال العيون ووسعها 
وتحت الحاجب يمكن استخدام ايشادو 

بيج فاتح أيضا وايشادو بني داكن 
لتلوين الخط السفلي للعين .

ماذا عن دور الرموش في إبراز جمال 
العين؟

يجب تكثيفها بالماسكرا السوداء 
ويمكن استخدام البالش البني 

المتوسط وقليل من الهاياليتر على 
عظمة الخد .

ما هي أســرار جمال الشفاه ؟
هنــاك وســيلة لتكبيــر الشــفاه بتحديد 

إطــار بلــون داكــن ثم اســتخدام األلوان 
االفتح  تدريجيا داخل الشــفاه ســواء 

باســتخدام اللــون البنفســجي أو األحمــر 
المائــل للبنــي .

هل يمكن اســتخدامها مع درجات 
النيود؟

نعم وتكون مناسبة جدا ،  والمعروف 
أن احمر النيود والمات  مالئم 

لصاحبات الشفاه الكبيرة عموما .

لماذا اعتمدت ألوان شــفاه طبيعية؟
أن اســتخدام  ألوان الشــكوال 

والقرميــدي الجريئــة بــال شــك تجدد 
مــن اإلطاللــة الجماليــة وخاصة 

بعــد اســتخدام ألــوان النيــود والبيج 
المالئميــن للــون البشــرة الحنطية 

والماكيــاج الترابي.

» التريو السعيد « 
لجمال عينيك 
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نجوم

هل الجرأة امتدت أيضا الســتخدام 
بودرة الوجنتين الزهرية؟

ال فهــي تتميــز بمنــح الســيدة نعومــة 
طبيعيــة ، عنــد اســتخدامها عنــد عظــام 

الوجنتيــن يرفــع الوجــه ويتــم مزجها 
مــع ظــالل العيــون الزهريــة و الهاياليتر 
الالمــع فــوق خــط البــودرة الزهرية حتى 

ال تبــدو المــرأة كالطفلــة .

ما أهم أســرار جمال ماكياج الوجه؟
اســتخدام تقنيــة الكونتورينــغ باللــون 
البنــي وبــودرة الخــدود الزهرية التي 
تمنــح الوجــه منظــرا طفوليــا بريئــا .

ما هي الوصايا العشــر للعناية 
بالبشرة؟

هنــــاك وصفة ســحرية وبســيطة 
للعنايــة بالبشــرة وهــي ملعقتــان 

مــن خــل التفــاح ونقطــــة زيت 
زيتــــون وعصــرة ليمــون حـامـــض 

وننظــف بهــا بشــرة الوجــه بعــد إزالة 
المــــاكياج طبعــا كل 48 ســاعة،  

فهــي تجعــــل البشــرة نضــرة دائما 
وتعمــل مــا يشــبه الريســتاريت أو 

إعــادة الحيويــة لها .

ما هي أهم نصيحة لعالج انتفاخ 
العينين والهاالت السوداء؟

استخدام » التريو السعيد« أي الخيار 
والبندورة  او الطماطم والبطاطا 

ووضعه على العينين لمقاومة 
االنتفاخ ال سيما بعد السهر الطويل 

أما الهاالت السوداء تحت العين 
فيفيدها كثيرا أكياس الشاي .

أخيرا ما هو سر رشاقة  نادين نجيم 
الدائمة؟

إتباع حمية غذائية أو رجيم مستمر أهم 
عناصره تناول ثالثة أكواب من الجريب 
فروت يوميا أولها عند االستيقاظ من 

النوم مباشرة  وشرب أكواب كثيرة من 
الماء وفي الغذاء يصبح طبق السلطة 
عنصرا غذائيا مع طعام غني بالبروتين 

وخالي من الدهون والكليسترول 
وتناول األناناس واالفوكادو التي تساعد 
في حرق الدهون وبالتأكيد  كل جسم 

له رجيم خاص به يجب استشارة 
الطبيب قبل إتباعه.
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بشراكة مع علي بن علي فاشن 

دينيس باسو يفتتح أول بوتيك في الشرق األوسط في 21 هاي ستريت.. كتارا
  فتح 21 هاي ستريت – الذي يعّد الوجهة األولى للتسّوق في الهواء الطلق – أبوابه الستضافة أول بوتيك لـ دينيس باسو في 

الشرق األوسط، في خطوة تستهدف رفع مكانة قطر في صناعة األزياء العالمية، حيث سيقوم دينيس باسو، في شراكة حصرية مع 
علي بن علي فاشن، بعرض أفخر منتجاته من استوديو نيويورك في قلب الدوحة مباشرة. وفي األول من مايو 2019، زار المصّمم 

األميركي، دينيس باسو، قطر لحضور فعالية إطالق عالمته التجارية التي يعشقها المشاهير حول العالم. 

موضة

وفي حديثه خالل الفعالية قال 
دينيس باسو: »لبوتيكات التجزئة 

الخاصة بنا نفس فلسفة استوديو 
التصميم الخاص بنا من حيث اختيار 

أهم األماكن على مستوى العالم 
وتصميمها وفًقا ألرفع المعايير واختيار 
أفضل وأرقى المواد لتشّكل الخلفية 
األساسية لمنتجاتنا الفريدة. ومع كل 

ما يتمتع به 21 هاي ستريت من 
سمات فريدة، فهو يُعتَبر أفضل مكان 
لعرض مجموعتنا في الشرق األوسط 

ونشعر بسعادة غامرة وبالفخر الشديد 
كوننا جزًءا من هذه الوجهة المتميزة 

للتسوق في الهواء الطلق.«
وأضاف: إن االلتزام باالحتراف في العمل 

والموهبة مع استخدام أكثر التقنيات 

تطورًا يمكّننا من ابتكار منتجات أصلية 
محدودة بمعايير وجودة ال نظير لهما.

ومن الجدير بالذكر أن دينيس باسو 
مصّمم يحظى بتقدير العديد من 
المشاهير وكبار العمالء منذ ثالثة 

عقود. وتتنوع مجموعات باسو 
من الفراء إلى أزياء السهرة والزفاف 

واألكسسوارات. 

السيد عادل علي بن علي رئيس مجلس إدارة علي بن علي القابضة والمصمم األمريكي دينيس باسو خالل حفل اإلفتتاح
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دينيس باسو
منذ ظهور هذه العالمة التجارية 

الفريدة عام 1983، تمّثلت رسالة 
دينيس باسو في التفاني من أجل 

تحقيق أرفع مستوى إلنتاج أرقى 
منتجات الرفاهية. وفي 2002 افتتح 
باسو أول بوتيك منفصل خاص به 

في فندق ليتل نيل المرموق في 
أسبن، ليلي، بعدها تم افتتاح أبرز 

بوتيكاته في ماديسون أفينيو في 
مانهاتن عام 2003. كما عمل باسو 
على توسيع نطاق انتشار مجموعاته 

في مختلف أنحاء العالم مع افتتاح 

بوتيك داخلي في هارودز. وفي 2007 
قامت الشركة بشراء مصنع سابق 

للذخيرة على مساحة 30,000 قدم 
مربعة في مدينة لونغ آيالند وقامت 
بتجديده بالكامل. وقد عمل الصّناع 
والحرفيون المتمرسون بمهارة على 

مدار أجيال عديدة في األستوديو 
الخاص بالعالمة في مدينة نيويورك 

إلتقان فن التصميمات اليدوية مع 
التركيز على األزياء والحداثة واالبتكار.

 وتتمّيــز مجموعــات دينيــس باســو 
باالهتمــام البالــغ بالتفاصيــل والجودة 

المقدمــة للعمــالء وضمــان الخدمة 
علــى مــدار ســنوات عديدة قادمة.

علي بن علي فاشن
تأسس فرع علي بن علي فاشن في 

2014 ويوفر خدمات تجزئة فاخرة في قطر 
من خالل سبعة بوتيكات حصرية مستقلة 

في 21 هاي ستريت، في كتارا الثقافية. 
علي بن علي فاشن جزء من مجموعة 
علي بن علي القابضة التي تعّد أكبر 
مجموعة شركات في قطر بتاريخ يمتّد 
ألكثر من سبعة عقود. وتفخر علي بن 

علي فاشن بتمثيل أبرز العالمات التجارية 
مثل أرمانو سيرفينو ودينيس باسو 

وجوزيف وفيليب بلين و100% كابري 
وألبرتا فيريتي وفاكو.

49 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ June 2019



متوفرة في طوار مول

»بيانكا« إطاللة ربيعية بامتياز 

تميزي بإطاللة ساحرة وأنيقة مع أحدث 
التصاميم العصرية التي تناسب ذوقك، 

وترسم إطاللتك بتوقيع عالمة »بيانكا« من 
بوتيكها الكائن في طوار مول.

تشكيلة أزياء وإكسسوارات مميزة لربيع 
وصيف 2019 بتصاميم تجمع بين الفخامة 

والرقي واألناقة، هذا وتحرص »بيانكا« 
على تقديم أزياء شرقية ألنها تعتبر 

من الصيحات التراثية التي ال تبطل أبدًا 
وستبقى متواجدة في كل سنة.

من هذه المجموعة الخاصة بعيد الفطر 
والمستوحاة من روح العيد الشرقي 

الممزوجة بلمسات عصرية متجددة رصدنا 
لك تيارات الموضة السائدة لربيع - صيف 

2019، أبرزها اللونان الزهري واألزرق 
بتدرجاتهما المتعددة. 

أزياء
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وتنوعت التصاميم بين األقمشة الخفيفة واألخرى 
المزدانة بتطريزات ونقشات الفتة وقصات مبتكرة. 

ومن القطع األبرز نذكر التنانير الطويلة المزينة 
بتفاصيل أنيقة وفساتين ماكسي الطويلة 

والسترات بطبعات وألوان جذابة ولمسات تطريز 
عربية تجعلها مناسبة لألعياد ومختلف المناسبات.
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كشفت دار األزياء اللبنانية انطونيوس كوتور عن 
مجموعتها لربيع- صيف 2019، والتي بدت فخمة 

مالئمة للمناسبات والحفالت الراقية. 
تألقت الفساتين المنتفخة بقصة الـA Line، إلى 
جانب ظهور الفساتين المحددة للقوام بلمسات 

راقية والتطريز اليدوي، وتنوعت أقمشة المجموعة 
لتواكب آخر صيحات الموضة في الصيف بين 

التل والدانتيل والشيفون والحرير والساتان، أما 
األلوان فبدت فخمة  فكان األوف وايت والذهبي  

واألزرق األبرز .

أنطونيوس كوتور 
لألزياء الراقية 

لربيع - صيف 2019 

أنطونيوس كوتور 
لألزياء الراقية 

لربيع - صيف 2019 

أزياء
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أنطونيوس كوتور 
لألزياء الراقية 

لربيع - صيف 2019 

أنطونيوس كوتور 
لألزياء الراقية 

لربيع - صيف 2019 
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تخاطب صاحبات الذوق الرفيع

بوتيك »لها«.. إبداعات حصرية بأنامل قطرية
  حوار/ أمل كمال

حرصت المصممتان عبير القاضي ومها السبيعي، على توفير منصة للعديد من المصممات القطريات المبتدئات، من خالل 
بوتيك »لها«، الذي يقدم فرصة تسوق مميزة، عبر تصاميم مختلفة من بنات أفكار هؤالء المصممات المبدعات.

فعقولهن المبدعة فكرت وأناملهن الذهبية حاكت، ليقدمن لكل سيدة تصاميم تزيد من أناقتها من خالل إطالالت عصرية من 
عمق الثقافة والتقاليد القطرية. جميلة حاورت المصممة عبير القاضي، وإلى تفاصيل الحوار...

عبايات

حدثينا عن بوتيك لها.. متى تم تأسيسه.. 
وكم مصممة تعمل تحت مظلته؟

تم تأسيس بوتيك لها في ديسمبر 
2018 بمشاركتي أنا والمصممة مها 

السبيعي، وفكرة البوتيك أن يكون 
ملتقى لجميع المصممات القطريات 

وخاصة المبتدئات، فالبوتيك يضم 
تحت مظلته عدة مصممات بعقود 

شهرية مقابل مبلغ مناسب لهن، 
والبوتيك هو المسؤول عن التواصل 

مع العمالء واستالم الطلبات وتسليمها؛ 
وتأتي هذه الخطوة لدعم كل 

مصممة من خالل تسويق منتجاتها 
بشكل يتالئم مع مجهودها للوصول 

إلى إرضاء مختلف األذواق  .

حدثينا عن المصممات وخط األزياء 
الذي تتبعه كل واحدة..

في اآلونة األخيرة وبمناسبة رمضان و 
عيد الفطر المبارك، تم عرض مجموعة 

من الجالبيات والدراعات، لكثرة الطلب 
عليها، وأيضًا العبايات، وكل مصممة 

قدمت قطعًا تحمل الكثير من 
التفاصيل الجمالية، والموديالت الراقية 
التي تناسب مختلف األذواق، سواء في 

العبايات أو البشت الذي بات األكثر 
طلبًا مؤخراً، باإلضافة إلى العباية 
بقصة الكلوش، وتميزت العبايات 

بألوان جريئة زادت من جمالها، وخرجت 
عن إطار اللون األسود المعتاد. 
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لمن توجهن تصاميمكن ؟
تصاميمنــا موجهــة للمــرأة األنيقة 

ســواء كانــت أمــا أو فتــاة جامعية أو 
امــراة ســتينية، فنحــن نخاطــب كافة 

الفئات العمرية، فكل ســيدة ســوف 
تجــد مرادهــا لدينــا، ونعدهــا بأن تكون 

مــن خــالل عباياتنــا أيقونــة لألناقة.

ما النصيحة التي توجهينها لكل 
سيدة تقصد بوتيك لها؟

ننصــح كل ســيدة بانتقــاء مــا يناســبها 
ويتــالءم مــع ذوقهــا العــام ونترك لها 

حريــة إبــداء رأيها ووضع لمســاتها، 
فمصممــات بوتيــك لهــا على اســتعداد 

لتنفيــذ العبايــات بمــا يتناســب مع 
ذوق كل امــراة، وال نفــرض رأينــا علــى 

العميلــة إنمــا ننصحهــا إذا لــزم األمر 
بمــا يتناســب معهــا، ونتــرك لهــا حرية 

االختيــار فــي نهاية األمر. 

ما أهم األلوان التي تعتمدنها في 
البوتيك لعبايات صيف »2019«؟

نســتخدم األلوان كإضافة بســيطة، 
فأســاس العبايــة يكــون باللون 

األســود مــن الخــارج، ونقوم بإدخال 

األلوان على العباية بشــكل بســيط، 
وأكثــر األلــوان الدارجة لصيف 

»2019« هــي البيبــي بينــك واألوف 
وايــت واألصفر.

هل كانت فكرة بوتيك »لها« احتضان 
المواهب القطرية من البداية؟

نعــم بالفعــل، الفكرة األساســية 
للبوتيــك أن يحتضــن المصممــات 

القطريــات وأن تكــون لهــن دار خاصــة 
لعــرض تصاميمهن واســتقبال 

زبائنهــن، كمــا تــم تصميــم المكان 
ليالئــم مجتمــع الفتيــات، فهناك 
قســم للقهوة وجلســة عصرية 

بديكــورات جذابــة وألــوان تريح النفس 
واألعصاب.

البينك واألوف وايت 
واألصفر.. ألوان 

دارجة في عبايات 
صيف »2019«
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زهرة اللوتسزهرة اللوتس
تتفتح في فساتين زفاف زهير مراد 2020-2019

أعراس
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في هذا الموسم، اختار زهير مراد زهرة اللوتس ليستوحي منها مجموعته اآلسرة، 
حيث جمال الطبيعة والزهور. فقد تزينت الفساتين بتطريزات زهرة اللوتس لتبدو 
وكأنها داخل بستان مليء بالورود،  وطغت الفساتين الـOff Shoulder  األنثوية 
على التشكيلة، سواء مع أكمام طويلة أو قصيرة أو منفوخة، مع تنانير منفوشة 

Ball Gown  أو بيبلوم Peplum أو التنورة اإلضافية المنفصلة. وظهرت لمسات 
الريش على األكتاف في أحد الموديالت، ليضيف لمسة فاخرة للفستان، فضاًل عن 

التطريزات اليدوية البرّاقة والفاخرة.
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كارتييه تفتتح متجرًا جديدًا في الدوحة 
  عزّزت دار »كارتييه« حضورها في دولة قطر مع افتتاحها متجرًا جديدًا في »21 هاي ستريت - كتارا« يرّكز بشكل كبير 

على التقاليد والخصوصية والحصرية.
 ويمتاز المتجر الجديد، البالغة مساحته 460 مترًا مربعًا بسقوفه العالية، وتوفره على مدخلين رئيسيين وثالثة صالونات 

مفروشة بأثاث فاخر لكبار الشخصيات، ليضمن أعلى مستويات الخصوصية. كما يتضمن مساحة متميّزة مخصصة 
الستضافة مختلف االستعراضات الفنية، بما فيها العروض البصرية.

تسوق

 ويجمــع التصميــم الرائــع مــا بين مالمح 
هويــة »كارتييه« واللمســات البصرية 

المحليــة فــي تناغــم مذهل يعكس 
مــا تتشــاطره المدينــة والدار من التزام 

بصــون التراث والعراقة وكــرم الضيافة 
والعالقــات الطّيبة.

 وقال السيد نبيل علي بن علي، نائب 
رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس 
التنفيذي لعلي بن علي القابضة : 
»نثّمن عاليًا شراكتنا مع »كارتييه«، 

ويغمرنا السرور الفتتاح المتجر الجديد 

الذي يجّسد رمزاً لقيمنا وتقاليدنا 
العريقة المشتركة، والذي سيثمر بال 

شك عن توطيد أواصر العالقة الراسخة 
التي تربط الطرفين«.

 وبدوره قال كريســتوف ماســوني، 
الرئيــس التنفيــذي لـــكارتييه في 
الشــرق األوســط والهند وأفريقيا 

معلقــًا علــى هــذه الخطوة: »نشــعر 
بســرور كبيــر الفتتــاح متجرنــا الجديد 
بقــرب »قريــة كتــارا الثقافيــة« التي 

تمثــل القلــب الفنــي النابض 

للمدينــة، وتشــكل موقعــًا نموذجيًا 
يعكــس شــغفنا القديــم بالفنون 
والثقافــة واإلبــداع. ونتطلــع قدمًا 

لنكــون أصحــاب حضــور فاعــل في هذا 
المشــروع الرائد من خالل مســاحتنا 

الجديــدة التــي تحتفــي بتاريخ وأســلوب 
وبراعــة »كارتييــه«، مــع تســليط الضوء 

علــى التقاليــد والتــراث المحلــي من 
جهة أخرى. ونتشــّوق إلى اســتقبال 
عمالئنــا الكــرام لتزويدهــم بأفضل 

تجارب»كارتييــه« األصيلة.

58



لمحة عن كارتييه
نجحــت دار »كارتييــه« العائليــة، التــي تأسســت عــام 1847 

علــى يــد لويــس فرانســوا كارتييــه، فــي تحقيــق نمو ونجاحات 
مذهلــة لتغــدو اســمًا عالميــًا مرموقــًا فــي مجــال المجوهرات؛ 

حيــث ارتبــط اســمها منــذ انطالقتهــا بالمجوهــرات الفاخرة، 
والســاعات الفخمــة، والتحــف الســاحرة التــي تضــع آفاقــًا فنية 

واســعة بيــن أيــدي عمــالء الــدار من أصحــاب الذوق الرفيع، 
والباحثيــن دومــًا عــن التصاميــم الفريــدة التــي تأتــي كثمرة 
لحــرص العالمــة علــى اختيــار أعلــى المواد جــودة وتطبيق 

أفضــل المنهجيــات الحرفيــة علــى مــر القرون.
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مجموعة جديدة من 
النظارات الشمسّية و 

الطبّية و العدسات الالصقة 
لصيف ٢٠١٩ في شركة

طرحت شركة نّظارات قطر مجموعة جديدة من النّظارات الشمسّية و 

الطبّية با�ضافة الى مجموعة من العدسات الّلاصقة الطبّية و الملّونة تزامن� 

و تتضّمن  تشكلية الصيف مجموعة من الماركات العالمّية مثل 

كريستيان ديور و فندي و جيمي تشو و جيفنشي و سالفاتوري فيراغامو و الكوست و هيوغو بوس و غيرها الكثير من 

ا¦سماء المرموقة في عالم الموضة.

مع حلول فصل الصيف و 

موسم العطالت.

تعد شركة نّظارات قطر من إحدى الشركات الرائدة في مجال 

البصرّيات في دولة قطر، حيث كانت  منذ تأسيسها قبل  ثالثين عام� 

الرائدة في توفير أجدد صيحات الموضة في عالم النّظارات و إستخدام 

أجدد التقنّيات في عالم فحص النظر. 



لطلب العدسات 

الالصقة تواصل معنا 

على الواتس آب و 

سنقوم بإيصالها 

اليك داخل قطر.

أطلقت شركة نّظارات قطر مؤخر� خدمة 

الواتس آب للعمالء الممّيزين و التي يمكن 

للعمالء من خاللها  طلب العدسات 

الّلاصقة  الطبّية و الملّونة عن طريق 

الواتس آب و تقوم نّظارات قطر بإيصالها 

اليهم أينما كانوا في دولة قطر. 

كما تهدف الخدمة أيض� إلى تعزيز 

الّتواصل مع العمالء و إعالمهم بكل ما هو 

جديد و حصري عن طريق الواتس آب و 

ن العمالء ايض� التواصل مع ا§دارة  يمكِّ

لªقتراحات و الّشكاوي.

توّفر شركة نظارات قطر لعمالئها إمكانّية 

ا§ستفادة من التأمين الصحي الذي يشمل 

النّظارات الطبّية، و ذلك لحاملي بطاقات 

التأمين الّسارية المفعول لكل من: الكوت 

للتأمين ، كيو ال ام ، غلوب ميد، آليانز  و 

نكست كير. 

عندك تأمين صحّي؟ مالك إلّا نظارات قطر! 

يمكنكم متابعة نظارات قطر  
Qataroptics@على االنستغرام

و يمكن للعمالء ا§ختيار من بين مجموعة كبيرة من ا§طارات الطبّية و العدسات الطبّية ذو الجودة العالية 

با§ضافة الى مجموعة حصرية للنّظارات الطبّية ل½طفال. 



أطلقت آمارا ، ا�سم الرائد في صناعة 

العدسات الّلاصقة الملّونة مجموعة جديدة 

من العدسات مكّونة من خمسة الوان 

جديدة و تم اطالق الحملة االعالنّية بمشاركة 

الفنانة المتألقة مايا دياب.

تتوفر المجموعة الجديدة في جميع فروع 

نظارات قطر، كما يمكن للعمالء الطلب عن 

طريق الواتس اب. 

نظارات قطر تطلق المجموعة الجديدة من عدسات آمارا

مجموعة جديدة من عدسات كوبر فيجين 

طرحت شركة نّظارات قطر مؤخرا 

مجموعة العدسات الّالصقة الطبّية 

آفيرا (الشهرّية) و كالريتي(اليومّية) 

من شركة كوبر فيجين ا§مريكّية.

و تتميز العدسات بزيادة نسبة 

ا§كسجين بها مّما يزيد من راحة 

العين أثناء ا�ستخدام و يقلل من 

ا�حمرار الناتج عن إرتداء العدسات.
أطلب عينتك المّجانية ا±ن من اي 

فرع من فروع نّظارات قطر

 Horizon GrayGolden SandPearl Gentle Gray Smokey Gray

العالمية ل³ستخدام 
اليومي و الّشهري



نّظارات ساما... قطع فريدة 
ومفهوم جديد في عالم النّظارات.

إفحص نظرك ...مجان�!
قم بزيارة أي فرع من فروع نّظارات قطر 

وأحصل على فحص نظر مّجاني لك و 

لجميع أفراد العائلة من قبل خبراء 

البصرّيات المختّصون.

”ساما“ هو مفهوم جديد في عالم النّظارات. نشأت الشركة في مدينة 

لوس انجيليس في كاليفورنيا و كان الهدف من تأسيسها مساندة 

ا¬عمال الخيرية و با¬خص مكافحة المواد المخدرة، حيث تذهب ريعها 

لمساندة جهود الّتوعية حول اضرار المواد المخّدرة. 

و اصبحت ”ساما منذ تأسيسها من احدى ا¬سماء المفّضلة لنجوم 

هوليوود نظر´ لجودة صنعها و جمالّية التصاميم التي تعكس حياة 

الرفاهّية لنجوم هوليوود.

تتضّمن ”ساما“ مجموعة كبيرة من الّتصاميم المصنوعة بأعلى التقنيات 

و بإستخدام أجود المواد الخام، كا¬سيتات ا¶يطالي و التايتانيوم الياباني. 

 

نظارات ساما متوفرة بشكل 
حصري في نظارات قطر 



في إطار التزامها بالفنون والثقافة، يأتي إصدار »مون 
بالن راعي الفنون« األحدث مخصصًا لبوبليوس إيليوس 

أدريانوس )76 - 138 بعد الميالد(، ويمثل العدد المحدود 
لهذا اإلصدار السنة التي ُولد فيها أدريان. وقد تم تصنيع 

الغطاء العلوي واألجزاء المضافة على أداة الكتابة 
من الذهب األبيض الخالص عيار Au750، مع شعار 

»مون بالن« من عرق اللؤلؤ في وسط الغطاء العلوي. 
ويُستلهم تصميم الغطاء من نمط الفسيفساء 

الدقيق من أرضية مبنى روماني تقليدي. ويظهر على 
األسطوانة طاووس محفور يدويًا بنمط ساطع ومتباين. 

ويعتبر هذا الطائر الرائع رمزًا للخلود. ويحمل الطرف 
الذهبي عيار Au750 باللون األصفر والمصنوع يدويًا، 

نقشًا لعنقاء أدريان مع هالة وورقة غار. 

»مون بالن راعي الفنون«.. اإلصدار المحدود 76
تكريمًا إلرث امبراطور روماني عظيم 

يمنح عطر POLO RED RUSH جرعة مفرطة من االنتعاش يوّفرها 
المندرين األحمر. وتعزّز الطابَع المبهج الذي يتّسم به هذا العطر نسماُت 

النعناع المنعشة. أّما على مستوى قاعدة هذا العطر فتبرز دفقة جريئة 
من القهوة الحمراء المتناغمة مع نفحات خشب األرز. 

النفحات العليا: المندرين األحمر المنعش، الغريب فروت، الليمون 
المفعم بالحيوية واألناناس

النفحات الوسطى: الزعفران األحمر، زهر البرتقال، النعناع، التفاح 
األحمر والالفندر

النفحات السفلى: تناغم القهوة الحمراء، تناغم المسك، وخشب األرز

 POLO RED RUSH
Ralph Lauren من  

الهدية المثالية 
من أوليس ناردين

من الجميل رسم االبتسامة على وجوه من تحبون ؛ وبهذا تكشف عالمة أوليس 
ناردين عن إصدارين عصريين من تشكيلة »دايفر« بقطر  42 و 44 ملم.

يتميز إصدار »أدايفر« بقطر 44 ملم باألناقة وبتصميم فريد من نوعه؛ اذ يحظى بقرص 
مقعر وزجاج ياقوتي محدب، وتم طالء بعض عناصره من مادة سوبرلومينوفا التي 

تعمل على تسهيل القراءة ليس فقط في الظالم بل حتى في أعماق البحر.
هذا وتضفي لمسات من لون البيج الباهت وعقرب مركزي للثواني عوضًا عن العداد 

الصغير إلصدار »دايفر« بقطر 42 ملم؛ تصميما مبتكرا مستوحى من الطرز العتيقة؛ 
التي تعمل بنفس طريقة تشغيل إصدار »دايفر« بقطر 44 ملم.

كما أن اإلصدارين يأتيان مع 3 أنواع من األحزمة األنيقة، وهي القماش األزرق وجلد 
العجل األسود، وألول مرة في تاريخ العالمة سوار من الشبك الفوالذي المقاوم 

للصدأ. وتحمل ساعات »دايفر « الجديدة جميع العناصر المصممة للغواصين، كونها 
مقاومة للماء حتى عمق 300 متر؛ وتحظى  بتكنولوجيا السيليكون التي أطلقتها 

الدار في القرن الحادي والعشرين.

أناقته
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الدنيم بأسلوب كارل الغرفيلد إلطاللٍة صيفية متجّددة

Geox لألحذية الرجالية
بالنسبة إلى جيوكس، يقدم موسم الربيع والصيف 2019 

ابتكارات تكنولوجية رائعة. وبفضلها، تطلق مجموعة 
األحذية الرجالية مرة أخرى ثورة في مفهوم القدرة على 

التنفس والتهوية، مما يوفر أسلوبًا جديدًا للحياة والمشي، 
يتناغم بشكل مثالي مع البيئة المحيطة بغض النظر عن 

أي ساعة في اليوم.

 Karl Lagerfeld في مجموعة
Denim الجديدة من عالمة 

كارل الغرفيلد لموسم 
ربيع - وصيف 2019 

ستكتشفين روعة تصاميم 
الدنيم بأسلوب أكثر عصرية، 

وفاخر وراٍق جّدًا.
تتميز المجموعة بجمالية 

الدينيم الرائعة التي تحاكي 
أناقة الروك ، كونها رياضية 

، فاخرة وراقية في الوقت 
ذاته. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن 

كافة التصاميم قد صنعت 
في إيطاليا. أما بالنسبة إلى 

مالبس عطلة نهاية األسبوع ، 
تأتي قطع جاكيتات الطيارين 

Bomber Jackets  بتصميم 
مريح جدا ومزينة بشعار ضخم 

للعالمة التجارية .
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  Dior Cruise 2019
تروي أناقة المرأة بأدق تفاصيلها

 كّل مجموعة من ديورDIOR  تحّددها حقائبها 
وأحذيتها واكسسواراتها. في مجموعة ديور للرحالت 

Cruise 2019، تتأنّق الفارسات المكسيكيات في 
تنانير طويلة وتطريزات ِحرفية رائعة وألوان زاهية 
وقبّعات كبيرة وحقائب مشغولة وأكسسوارات 

مميّزة لتقّدم لنا خيارات وال أجمل للسفر المريح. 
كذلك تظهر في المجموعة قبّعات القّش العريضة، 

التي صّممها ستيفن جونز، مع الفساتين البيضاء 
المطرّزة تبعًا ألساليب صناعة الفساتين التقليديّة، 

مع إدخاالت من األنسجة المخرّمة التي تحظى بتأثير 
دراماتيكّي من خالل استخدام األسود.

 Burberry 
 تُطلق مجموعة مونوغرام 

كشفت دار بربري  Burberry للمرة األولى في تاريخها عن تشكيلتها الجديدة من 
نقوش المونوغرام التي ابتكرها المدير اإلبداعي ريكاردو تيشي وقّدمتها جيجي حديد 

في الحملة الدعائية الجديدة، لتحتفي مجموعة المونوغرام الجديدة بإرث مؤسس الدار 
البريطانية األعرق في عالم الموضة من خالل تصميم يحمل تقاطع لحرفي TB في 

إشارة للحروف األولى من اسم المؤسس »توماس بربري«، وتأتي بألوان البيج والبني 
الشهيرة للعالمة، وبهذا يواصل ريكاردو تيشي ُمهّمته في تحويل إطالالت أزياء الشارع 

إلى أكثر فخامة مع الحفاظ على طابعها العصري.

إكسسوارات
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 Versace
 تطرح مجموعة ساعات فاخرة

DG Devotion Eyewear من
Dolce & Gabbana

  Dior Cruise 2019
تروي أناقة المرأة بأدق تفاصيلها

تجمع المجموعة 
الجديدة بين 

البساطة والنمط 
الباروكي  واألسود 

والذهبي بطريقة 
مبتكرة ، يمكنك 

االختيار وفقا 
لشخصيتك بين 

التحفة كبيرة 
الحجم والموديالت 

ذات شكل عيون 
القطة المميزة 

بعدسات مطبوعة 
بنقوش دمشق أو 

المزيمة بزخارف 
باروكية .

تطرح اليوم الدار اإليطالية أمامِك مجموعة جديدة من 
الساعات الفاخرة لموسم ربيع وصيف 2019. ساعة  

Audrey V، هي لمحبات الحيوانات، ألنها مستوحاة من 
الحيوان األليف الخاص بـ Donatella Versace.  يحمل 

رأس المدوسا، الرمز األيقوني لدى الدار.

 Alberto Sartori فن تخصيص المنتجات من
لطالما بقي التخصيص الفنّي لفترات طويلة حكرًا 

على أفراد المجتمع المخملي، ولكن في السنوات 
األخيرة، بات هذا التوّجه أكثر انفتاحًا على مقومات 

الجمال العصرية، خاصًة مع تبنّي العديد من دور 
الموضة هذا النمط اإلبداعي في ابتكاراتها. ففي 

الوقت الحالي أصبحنا أكثر إدراكًا ألهمية التميّز 
عبر اقتناء قطع مخصصة حسب الطلب، وذلك في 

محاولة منّا للتألّق بإطاللة متفرّدة تعكس شخصيتنا 
المستقلّة ابتداًء من األزياء ووصواًل إلى اإلكسسوارات 

التي نرتديها.
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 »ميسيكا«  تخطف األنظار على السجادة الحمراء
  تألّقت مجوهرات »ميسيكا« باريس على السجادة الحمراء في حفل 

عشاء AmfAR السنوي الذي استضافه فندق Hotel du Cap-Eden-Roc في »كاب 
 Diamond دانتيب« في فرنسا. بهرت عارضة األزياء سارة سامباو الحضور مع أقراط
 Born to be‘ من مجموعة المجوهرات الراقية الجديدة التي حملت اسم Catcher

Wild’ وخاتم Toi & Moi من المجموعة الخاصة.

مجوهرات

Nina Dobrev
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خطفــت الممّثلــة نينــا دوبريــف األنظــار 
بعقــد Swinging Paris  من 

 Paris مجموعــة المجوهــرات الراقيــة
 My وخاتــم est un Fête

Twin الثالثي.

 تأّلقــت الفاشونيســتا اللبنانيــة النــا 
.Bright Falcon الســاحلي بعقــد

ســطعت عارضــة األزيــاء لورينــا راي 
بأقراط وســوار Snake Dance من 

 Born to be  مجموعــة
.Concorde وخاتم Wild

تألألت عارضة األزياء اإلسبانية 
 Belovedمارتا لوزانو مع عقد

 Once Upon من مجموعة Feather
 Desert ونّسقته مع أقراط ،A Time

 Desert وخواتم Bloom
 Diamond إلى جانب خاتم Bloom

. Catcher

 ســطعت مجوهرات »ميسيكا« 
أيضًا على الســجادة الحمراء خالل 

السينمائي. كان  مهرجان 

توّهجــت الممّثلــة وعارضــة 
األزيــاء كارولينــا كوركوفــا بأقراط 

. Move وخاتم  Sun Tribe وخاتــم

الممّثلــة الفرنســية ســاره فوريســتييه 
 Diamond خطفــت األنظــار بأقراط

 Once Upon من مجموعــة Whirl
.A Time

أطّلــت الممّثلــة الفرنســية ألكســيا 
 Messika by شــاردار بمجموعــة

Gigi Hadid ، واختــارت أقراطــًا مــن 
مجموعــة مجوهرات Move  الراقيــة 

كــي تُكّمــل إطاللتها.

Marta Lozano

Lorena RaeKarolina Kurkova

Alexia Chardard

Sara Forestier

الساحلي النا 
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  سندس سالمة  
 تحتاج أجسامنا إلى الدعم لتكون في حالة صحية جيدة، التغذية وأسلوب الحياة ينعكسان  بشكل مباشر على صحتنا ويعتبر القلق 

والتوتر من أكثر األشياء التي تؤذي الجسد والعقل ، وهنا نقدم لك بعض الطرق لتغيير نمط حياتك ومحاربة شبح القلق وتهدئة 
الجهاز العصبي. 

صحة

قولي وداعا للتوتر

طرق لدعم إيقاع جهازك العصبي 

Ashwagandha  العبعب
لهــذه العشــبة فوائــد مذهلة، 

فهــي تنشــط عمــل حمــض الغاما-
أمينوبيوتيريــك الــذي يســاعد في 

التقليــل مــن القلــق والتوتر ويســاعد 
علــى تعزيــز الصحــة العقليــة والصحة 

بشــكل عــام. وقــد أظهرت نتائج 
الدارســات أن تناولهــا علــى مــدى 8 
أســابيع يســاعد في التخفيف من 
االكتئــاب والقلــق والتوتر بنســبة 

 .%71

فيتامين ب 
مهــم إلنتــاج الطاقــة وتعزيز األداء 

الطبيعــي للجهــاز العصبــي. وخاصة 
فيتاميــن b5 الــذي يحفــز إنتاج 

الهرمونــات الســكرية القشــرية التي 
تســاهم فــي تهدئــة الجهــاز العصبي 

وتنظــم الغلوكــوز في الجســم. 
وتجــدون فيتاميــن ب فــي الحبوب 
والبيــض والفاصوليــاء والعدس 
وبعــض أنــواع الخضراوات وفي 

الســمك واللحــم والمكمــات الغذائية 
التــي تحتــوي علــى مركبــات فيتامين ب 

الــذي يحارب التوتر. 

الماغنسيوم 
ضــروري وأساســي في إنتــاج الطاقة 
والناقــات العصبيــة مثــل دوباميــن 
والســيروتونين ولكليهمــا دور فــي 

التحكــم فــي المشــاعر وتنظيــم 
المزاج واإلحســاس باألمان والســعادة، 

والتــي يفرزهــا الجســم بســرعة في 
حالــة الشــعور بالتوتر. 

يوجــد الماغنســيوم في المكســرات 
والحبــوب مثــل حبــوب القنــب وبذور 

اليقطيــن وأيضــا فــي الحنطة 
الســوداء ســواء في الدقيق أو 

الحبــوب، باإلضافــة للخضــراوات مثل 
الســبانخ والقرنبيــط، والمحــار. وينصــح 
كذلــك بالمكمــات الغذائيــة الغنيــة 

بالماغنســيوم التــي تســاعد علــى 
النــوم لمــن يعانــون من مشــاكل 

فــي النوم.

بروبيوتيك
القنــاة الهضميــة هــي المحرك 

األساســي للجســم بما في ذلك 
الصحــة العقليــة، ويعتبــر الجهــاز 

الهضمــي بمثابــة الدمــاغ الثانــي، 
ألنــه المســؤول الرئيســي عــن الكثير 
مــن الناقــات العصبيــة والهرمونــات 

مثــل الســيروتونين وحمــض غاما 
باإلضافــة إلــى المــواد الكيميائيــة 
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الموجــودة فــي الدماغ المســؤولة 
عــن تنظيــم المــزاج والتــي تثبط 

القلــق. وهنــاك نــوع مــن البكتيريا 
يدعــى الاكتوباســيلس يؤثــر علــى 

إنتــاج حمــض الغامــا- أمينوبيوتيريــك، 
وقــد أظهــرت نتائج الدراســات أن 

البكتيريــا النافعــة الموجــودة فــي 
القنــاة الهضميــة يمكنهــا التأثيــر 

علــى  قــدرات التكيــف مــع التوتــر في 
البيئــة المحيطــة. ووجــد أن هرمــون 
المياتونيــن المســؤول عــن النوم 
يتأثــر بالبكتيريــا النافعــة الموجــودة 

فــي القنــاة الهضميــة. وكان يعتقــد 
أن الغــدة الصنوبريــة هــي التــي تنتجــه 

فقــط ولكنــه موجــود فــي األحماض 
األمينيــة مثــل تريبتوفــان.

ويمكنكم اســتخدام مســحوق 
بروبيوتيــك متعــدد االســتخدامات 

دون أن ننســى المكمــات 
الغذائيــة التــي تحتــوي على 

حمــض اللبنيك. 

األحماض الدهنية
ضروريــة حتــى تجعــل البكتيريــا 

النافعــة تتمســك بجدار 
األمعــاء وهــي تدعم عمل 

وكفــاءة الهرمونــات والمواد 
الكيميائيــة المهمــة فــي 

الدمــاغ مثل الســيروتونين. 
وهــي موجودة في 

االفــوكادو وزيــت الزيتون 
والســلمون والفجل. 

البروتين 
البروتيــن غني بالزنك  
والتريبتوفــان الحمض 

أمينــي الــذي له دور أساســي 
فــي تكويــن الناقات 

العصبيــة الســيروتونين 
والدوباميــن. وللحصول 

علــى البروتيــن المفيد 
ينصــح بإضافــة نبات 

الهليون المســلوق

 

علــى البخــار إلــى البيــض.  والحبوب 
الغنيــة بالبروتين. 

 وال ننسى أن الماغنسيوم وفيتامين 
ب لهما دور أساسي في إنتاج المواد 

الكيميائية في الدماغ والتي تقلل 
من التوتر.  ويجب تغيير نمط العادات 

الغذائية لتخفيف التوتر والقلق مثل 
تناول الكينوا بدال من األرز ومعكرونة 

القمح. وقد أظهرت نتائج األبحاث 
وجود رابط بين حساسية الغلوتين 

والتهاب األمعاء مع االكتئاب وبالتالي 
فإن تناول الطعام الصحي يحميك 

ويحافظ على صحتك النفسية 
والجسدية. ومن األغذية الغنية 

بالبروتين نذكر األسماك والدجاج 
الغني باألحماض األمينية التي تعتبر 

حجر األساس للناقات العصبية 
السيروتونين والدوبامين.

تغيير أسلوب الحياة 
 مع ضغوطات الحياة نرى الناس 

تعمل بشكل مستمر 
ولساعات طويلة على مدار 
اليوم، وهنا تبدأ المشكلة 

ألننا نحصل على قسط 
قليل من الراحة وفي 

نفس الوقت التغذية ال 
تكون سليمة. لذا يجب 
تخصيص الوقت الكافي 
للراحة واالسترخاء وتناول 
الوجبات  الصحية. ويجب 
دائما تحديد وقت لنفسك 

بعيدا عن أي موثرات أخرى بما 
في ذلك هاتفك. 

 النوم الجيد 
النــوم الجيــد ينظم الشــهية 

وإنتــاج الهرمونــات لــه تأثير 
نوعــي علــى الحالــة المزاجية 
واالســتجابة للتوتــر. قــد يؤدي 

نقــص النــوم المزمن إلى 
تدهــور ملحــوظ فــي الصحة 

العقليــة والجســدية، ألن النــوم 
جوهــري لعمــل الدماغ، وعدم 

حصــول الدمــاغ على الراحة 
الكافيــة ســيؤدي قطعــًا إلى 
اســتنزاف كامل موارد 
الجسم.
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  إعداد- أمل كمال
تُعد ضربات الشمس من المشاكل الخطيرة التي قد تهدد الحياة، وغالبًا ما تظهر بفصل الصيف، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم 

وقتها إلى 40 درجة أو أكثر مما يؤدي إلى اضطرابات عصبية أو فقدان للوعي، ولحماية طفلك ، احرصي على اتباع النصائح 
التالية.

صحة
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أبقي الطفل بعيًدا عن أشــعة الشــمس في ســاعات 
الــذروة مــن بعــد العاشــرة صباًحــا وحتــى الرابعة عصًرا.

اســتخدمي واقيا من أشــعة الشــمس بمعامل 15 أو أكثر 
بالنســبة لألطفــال أكبــر مــن 6 أشــهر، وعليــك أن تتذكــري 

ضــرورة وضعــه قبــل خروجــه للشــمس بنصف ســاعة ثم 
تكــرار ذلــك كل ســاعتين خاصــة بعــد نــزول البحــر أو حمام 

الســباحة حتــى لــو كان المرطــب مقاوًمــا للماء.

احرصــي علــى تنــاول الطفــل للميــاه بكميــات كبيرة 
لتجنبيــه التعــرض للجفــاف بســبب  ارتفــاع درجــات الحــرارة.

البــد مــن ارتــداء الطفــل قبعــة ونظارات شمســية عند 
التعرض ألشــعة الشــمس المباشــرة.

ينصــح بــأن يرتــدي األطفــال فــي فصــل الصيف المالبس 
الفاتحــة لعكــس أشــعة الشــمس وعــدم امتصاص 

الجســم لها.

حّممــي طفلــِك بالمــاء الفاتــر قبــل التعرّض ألشــعة 
الشــمس، وفــي منتصــف المــدة التــي يتعرض خاللها 

للشــمس وبعدهــا أيضًا.

6
1
2
3

4
5
6

نصائح
احمي طفلك من ضربات الشمس

األعراض 
- ارتفــاع فــي درجة الحرارة، وســرعة فــي دقات القلب.

- احمــرار وســخونة فــي الجلد، وجفاف وتورم في اللســان.
- تقلصــات فــي العضــالت، وصداع في الرأس.

- عــدم القدرة علــى التركيز.
- الشــعور بالغثيــان وآالم فــي المعدة.

طرق العالج 
- حاولي تخفيض درجة حرارة الطفل بكمادات المياه الباردة.

-  ضعي مكعبات الثلج على معصميه، واألماكن 
النابضة كالمرفقين من الداخل والرقبة.

- انقلي الطفل إلى الظل أو مكان مكيف وأكثر برودة.
-  شرب الكثير من الماء، لتبعدي عنه خطر الجفاف. 

- اذهبي إلى المستشفى على الفور إذا بدأ يفقد وعيه. 



تنطلق مجموعة ليتل مارك جاكوبس لألطفال من سن شهر وحتى 
12 سنة في موسم الربيع والصيف، مع الكثير من التفاصيل المرحة 

والملونة من أجل الحفاظ على إطاللة سعيدة تناسب أعمارهم، حيث 
تواصل العالمة توفير إبداعات تتميز بمفهوم مدني معاصر، يتجسد من 

خالل تصاميم عملية ومريحة لألطفال تالئم ذوق األهالي.  

لربيع صيف 2019
Little Marc Jacobs 

أطفال
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بشرة

  سندس سالمة

 تتطلب البشرة عناية خاصة في فصل الصيف، وذلك بسبب حرارة الجو وأشعة الشمس المؤذية. واألمر ال يتوقف عند هذا الحد، 
فهناك الملوثات البيئية التي تقلل من نضارتها، مما يترك البشرة دهنية وباهتة وشاحبة. وهنا سنقدم لك نصائح للحفاظ على 

بشرة متألقة وصحية  خالل هذا الصيف. 

هذا الصيف مشرقة  لبشرة 
عادات صحية
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احلياة جميلة.. معًا

تأُثير الصيف على بشرتك
الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خالل 

الصيف، يمكن أن تزيد من نشاط الغدد 
الدهنية مما يجعل البشرة تبدو جافة 

وخشنة. كما أن أشعة الشمس تسبب 
اسمرار البشرة بسب صبغة الميالنين، 

وبالطبع ليست هذه هي المشكلة 
ولكن تعرض البشرة للشمس طويال 
قد يُعرضك  لشيخوخة  البشرة المبكرة 
والسرطان. ويمكن أن تتسبب الحرارة 

أيًضا في فتح المزيد من المسام، والتي 
يمكن أن تسد باألوساخ والزيت، وتحبس 
البكتيريا، وتسبب حب الشباب، والبثور، 

والعيوب على بشرة الوجه.. وإليك 
خطوات العناية بها.. 

تنظيف البشرة
عنــد االنتقــال مــن الشــتاء إلى الصيف، 
يجــب أن تبقــي فــي ذهنــك أن طريقــة 
غســل الوجــه يجــب أن تختلــف، ففي 

فصل الشــتاء يمكنك اســتخدام 
غســول وجــه عــادي. أمــا في الصيف 

فأنــت بحاجــة إلى غســول يمتص الزيت 
الزائد من بشــرتك، وإذا كانت بشــرتك 
مــن النــوع الجــاف، اســتخدمي منظفا 
غيــر رغــوي خالــي مــن الصابون، فهو 
يعتبــر مناســبا للبشــرة المختلطــة، وال 
تنســي غســل الوجه عدة مرات في 

اليــوم لتحافظــي علــى بشــرة نظيفة 
ومنتعشة. 

مضادات األكسدة 
استخدام السيروم الذي يحتوي على 
مضادات لألكسدة جيًدا خالل فصل 
الصيف، ألنه ال يرطب البشرة فقط، 

ولكنه يحميها من األضرار البيئية، 
ويساعد على زيادة إنتاج الكوالجين، 

ويقضي على الجذور الحرة الضارة 
التي تتلف الجلد. هذه الخطوة 

رائعة وفعالة لجميع أنواع البشرة 
خالل الصيف. تذكري أنه يمكنك 

إدخال مضادات األكسدة في روتينك 
للعناية بالبشرة عبر نظامك الغذائي 
أيًضا. قومي بتخزين ثمار الحمضيات 
والخضراوات الورقية والشاي األخضر 

والمكسرات والحبوب الكاملة 
للحصول على بشرة صحية ومتألقة.

الترطيب
الصيف هو الوقت الذي تتطلب فيه 

بشرتك الترطيب، ضعي على وجهك 
قناعا مرطبا جيدا واستخدميه عدة مرات 

في األسبوع. اغسلي وجهك أواًل ثم 
ضعي القناع كما هو موجه لياًل إلصالح 

بشرتك وترطيبها وتهدئتها. يمكن للقناع 
أن يعالج مشاكل معينة مثل الجفاف 

وحب الشباب.. اختاري القناع المناسب 
واتركيه عشر دقائق للقضاء على اإلجهاد 

والتعب للتخلص من عيوب بشرتك. 

التقشير بانتظام 
التقشير مهم لبشرة أكثر إشراقا 

ونعومة، فهو يصلح البشرة التالفة 
ويجدد الخاليا، وقد تظهر الرؤوس 

السوداء التي تمنع الجلد من التنفس 
ومع مرور الوقت يمكن أن يتأزم األمر 
وتلتهب البشرة، والحل هو التقشير.  

تذكري أن التقشير مطلوب لكامل 
الجسم وليس فقط لوجهك. ومع ذلك، 

يجب عليك التأكد من أنك تقشرين 
البشرة بلطف. ال تفرطي في التقشير 

ألن جلدك سيصاب بكدمات وقد ينتهي 
بك األمر إلى اإلصابة بالطفح الجلدي. 

لصاحبات البشرة الحساسة عليهن اختيار 

مقشرات ناعمة وخفيفة على الجلد. 
جربي المقشرات الطبيعية مثل القهوة 

المخلوطة بالزيت مع الملح البحري. 

واقي الشمس 
يجب أن يكون واقي الشمس أفضل 
صديق لك خالل الصيف. اختاري نوع 

يحتوي على نسبة كبيرة من المكونات 
التي تحمي البشرة من األشعة فوق 

البنفسجية )بين SPF 50-30 ويغطي 
أشعة UVA وUVB(. وعند التعرض 

المستمر لفترة طويلة عليك وضع 
كريم الحماية من الشمس كل ثالث 
ساعات. وتأكدي من تغطية اليدين 

والقدمين والعنق والكتفين أيضا. 

التخفيف من المكياج
غالبا ما يكون مكياج الصيف خفيفا 
وهادئا، حاولي تفادي المكياج حتى 
تسمحي لبشرتك التنفس بشكل 

أفضل. وعليك أن تنتبهي أن الرطوبة 
والحرارة تجهدان البشرة وتقلالن من 

قدرتها على التنفس، لذا تجنبي وضع 
أي شيء ثقيل. استخدمي مرطًبا 

للشفاه، وضعي الكحل العضوي في 
الصيف إلعطاء بشرتك بعض الراحة.
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التونر لبشرة منتعشة 
التونــر جيــد، فهــو يســاعد على 

إغــالق المســام المفتوحــة، وهو 
ضــروري فــي الصيــف لمنع تراكم 
الزيــت فــي المســام المفتوحة، 

خاصــة علــى منطقــة الجبهــة واألنف 
وأســفل الوجــه التــي تحتوي على 

أكبــر تركيــز للغــدد الدهنيــة، وتكون 
أكثــر حساســية فــي الصيف لذا 

يجــب االنتبــاه لهــا عنــد وضع التونر، 
اســتخدمي التونــر الــذي يحتــوي على 

الخيــار والصبــار ألنــه ينعش البشــرة 
ويجعلها مشــرقة.

الطبيعية العالجات 
منتجــات العنايــة بالبشــرة مفيدة. 

لكــن تذكــري أن مطبخــك قــد يكون 
مخزًنــا ألفضــل منظفــات الوجه 

الطبيعيــة.  يمكنــك اســتخدام دقيــق 
الشــوفان وحبــوب القهــوة والخيار 
المبشــور واللبــن، والملــح البحري 
كمنتجــات للعنايــة بالبشــرة في 

الصيف. 

يمكنــك صنــع تونــر فــي المنزل من 
عصيــر الخيــار وخلطــه بمــاء الورد 

والنعناع، وهو يســاعد بشــرتك على 
االنتعــاش وفــي نفــس الوقت يبردها 
ويهدئهــا مــع ارتفــاع الحرارة. وهناك 

خطــوة أخــرى عليــك االنتبــاه اليها خالل 
الصيــف وهــي أخــذ حمــام بارد ألنه 

يمنــع جفــاف البشــرة وال يســبب الحكة 
والحساســية للجلد. 

شرب الكثير من الماء
المــاء هــو العنصــر األكثــر أهميــة لصحة 

أنســجة الجلــد، فهو يحافــظ على نضارة 
بشــرتك ونعومتها وإشــراقها. تذكري 

أن تحملــي المــاء فــي أي مــكان 
تذهبــي إليــه واشــربي مــا ال يقــل عن 

2-3 لتــرات فــي اليــوم، فهــو مهــم أيضا 
لطــرد الســموم مــن الجلد.

للقدمين  االنتباه 
ينصــب معظــم تركيزنــا علــى العناية 

بالوجــه. لكــن ال يجــب نســيان أن 
قدميــك تحمالنــك طــوال اليوم 

وتحتاجــان إلــى رعايــة أيًضا.
قشــري جلــد قدميــك بانتظام، 

واســتخدمي مرطًبــا وكريــم الحماية 
مــن الشــمس علــى قدميــك إذا كنِت 

تخططيــن الرتــداء أحذيــة مفتوحة.

 العنايــة بمنطقة العين
 عنــد اختيــار المرطبــات والتونــر 

لوجهــك، تذكــري أن الجلــد حول 
عينيــك منطقــة حساســة ورقيقــة، لذا 

اختــاري كريمــا يحتــوي علــى حمض 
الهيالورونيــك، والخيــار، أو حتــى 

العســل. هــذه المكونــات تبقي 
البشــرة حــول العيــن رطبــة وتمنع 

تشــكل التجاعيد.

المرطب تغيير 
خــالل الصيــف عليــك التخلص من 
الكريمــات الثقيلــة ومرطبــات زبدة 

الشــيا، واســتخدام مرطب أخف، وهذا 
ال يعني أن البشــرة ليســت في حاجة 

للترطيــب بــل تســتدعي منتجات 
خفيفــة وغيــر دهنيــة تناســب الطقس.

روتين العناية بالبشرة الصيفي بين يديك

بشرة
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N°5 L’EAU
IN-SHOWER GEL

مع جل االستحمام N°5 L’EAU In-Shower Gel، ستحظين بلحظات 
حقيقية من الرفاهية  بتركيبته الناعمة. 

N°5 L’EAU
FRESH LOTION

 N°5 L’EAU مرطب للجسم يمنح البشرة نعومة ومرونة مذهلة، ويعطرها بأثر
المنعش والباعث على الحيوية. 

اكتشفي أحدث مستحضرات ماكياج
CHANEL من شانيل Les Beiges 

 Les Beiges أناقة الماكياج صارت واقعًا منذ إطالق المجموعة األولى من
من شانيل  CHANEL  التي استطاعت أن تحقق تأثيرًا استثنائيًا على 

جمال المرأة الطبيعي. وفي عام 2019، تكمل المسيرة مشوارها الناجح مع باقة 
مستحضرات ماكياج جديدة، ومستحضر خاص سيأسر اهتمامك. 

تتألّف المجموعة من المستحضرات التالية: 
- بودرة Les Beiges: التي تمنحك إشراقة صحية، وتأتي في عبوة جديدة 

بإصدار محدود كما يتوفر منها 7 درجات. 
 - لوحة تظليل الجفون Les Beiges: مجموعة من ظالل األلوان المستوحاة من 

أسطح األرض األكثر حيوية تضم كل درجة لونا من ألوان تظليل الجفون الطبيعية 
التسع عالمات واضحة لإلشراقة الصحية المستمدة من الهواء الطلق. البيج النضر 
والبيج الوردي العاكس للضوء  ودرجة البني والفضي والكاكي غير الالمع ودرجة 

البني األقرب للون الشوكوالتة  واللون البرونزي المعدني واللون الترابي. 
- بلسم شفاه Les Beiges: يعزز بلسم الشفاه جمال البشرة إلشراقة طبيعية.

مستحضرات

78



مستحضرات
DIOR Addict Stellar Shine

تعرّفي إلى مجموعة GLOWGASM الجديدة ذات القدرات 
الخارقة من ابتكار شارلوت تلبوري، إذ تغمر الخدود والشفاه 

والعيون بعالمات الفرح التي تزيدها جمااًل!
 Face Palette تتضّمن المجموعة إصدارَين من باليت

Glowgasm للوجه بألوان Lovegasm و Lightgasm، وثالثة 
 Goldgasm بألوان Glowgasm Beauty Light Wand هاياليتر

و Peachgasmو Pinkgasm، وباليت Luxury Palette بلون 
 Collagen Lip ولونَين جديدين من ملّمع الشفاه ،Dreamgasm

Bath وهما Rosy Glow و Peachy Plump، إلى جانب عودة 
باليت Eyes to Mesmerise بشكل دائم بلونَي Star Gold و

.Rose Gold

 Addict تحاكي منتجات
 Dior من Stellar Shine

المرأة الجّذابة، الرومانسيّة، 
الكالسيكيّة والحالمة بلوحة 
ألوانها الواسعة التي تنطلق 

من التدرّج الزهرّي. تضّم 
 DIOR Addict Stellar منتجات
Shine، التي تأتي ضمن عبوة 

شّفافة مكلّلة بإسم الدار 
باللون بالزهري، 24 أحمر شفاه 

مرتكزا  على اللون الزهري.

تألقي بأجمل 

K7L إطاللة مع
تتفق جميع الفتيات على أمر واحد، وهو الظهور 

بإطاللة جذابة وجميلة ولكن ما قد ال يتفقن 
عليه هو أن كل واحدة ترغب بإطاللة أجمل من 

األخرى، لذى تطرح K7L مجموعة جديدة بتصاميم 
متنوعة يمكن جمعها بطرق مختلفة للحصول 

على إطاللة مبتكرة وملفتة. تضم التشكيلة 
مستحضرات العيون والشفاه والخدود بألوان 

وتأثيرات مختلفة. 

Super Aqua-Lotion
Guerlain من

ترطيب يقاوم الزمن
الترطيب هو مفتاح الحصول على بشرة شابة تتمتّع بإشراق 

صحّي. إشراق يجب التحّكم به. وطوال أكثر من 30 عاما، 
لعبت  Guerlain دورها كاختصاصيّة ترطيب لمقاومة 

ظهور عالمات تقدم البشرة في السّن مع تركيبات تمنح 
تقنيّتها المتطّورة ترطيبًا عميقًا وكثيفًا وطويل األمد 

للبشرة.

Charlotte Tilbury تطرح مجموعتها الجديدة
G L O W G A S M 
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ال شيء يضاهي جمال العطور الصيفية بنفحاتها المنعشة الستقبال 
الموسم المقبل بثقة وحيوية تجذب من حولك .

أبرز عطور الصيف
 من أرقى العالمات التجارية

2

34

1
 Olympea Legend - 2 

Paco Rabanne من
 Loc Dong تم تصميم هذا العطر من قبل

IFF الذي أطلق عطر Olympéa سابقًا. تركيبة 
مزدوجة تجمع االنتعاش باإلحساس، ومن ثم 

الفانيال، زهرة الزنجبيل لنحصل على عطر 
شرقي بعبير األزهار الدافئ والمضيء، في 

إيحاء يعكس حرارة الصحراء.

Mon Paris Parfum FLORAL - 4
 YSL Beauty من

عطر زهرّي متألق يحملِك في مغامرة زهريّة 
قويّة، تفوح مقّدمة العطر بنفحات فاكهية 
بارزة تضّم مرّكز البرغموت، ولُّب الُكمثرى، 

وتوت العلّيق، وحالوة لّب الدرّاق الناعمة. أّما 
في قلب العطر فيتناغم شذا زهرة الداتورا 

الغامض واآلسر،  مع نفحات الفّل المميّزة، 
ويعزّزهما مرّكز كّل من زهر شجرة البرتقال 

والماغنوليا، فضًلا عن نسمات الفاوانيا 
اللطيفة.      

Dolce Peony -1
Dolce&Gabbana Beauty من

يتميّز هذا العطر بدرجة استثنائيّة تحمل اسمه. 
فتشّكل الفاوانيا رمز الطاقة اإليجابيّة وإلهامًا 

زهريًّا. وهي مفعمة بالمعنى – خاّصًة في آسيا 
حيث ترمز إلى الحظ والصحة والوفرة، وهي مصدر 

شرف للعائلة.

Grain De Poudre - 3
Le Vestiaire Des Parfumsمن

 Le Vestiaire des Parfums تضّم مجموعة
الحصرية، المستلهمة من أقمشة إيف 

سان لوران الشهيرة وتصاميمه المتميّزة، 
تشكيلة من ستّة عطور، أُضيفت إليها 

ثالثة عطور مستوحاة من األماكن التي 
ترمز إلى المصّمم )عناوين كّل من 

المشغل والمرسم وأول متجر(. 

عطور
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4

6 5
 Sì Fiori Eau De Parfum -6

Giorgio Armani من
يحمل  توقيع صانعة العطور جولي ماسيه ، 

 Sì Eau de Parfum وهو تجسيد جديد لعطر
الكالسيكي من نوع شيبر، يقوم على 

النيرولي، وهي زهرة متوّسطيّة بيضاء آسرة 
تعبّر عن موسم تفتّح األزهار، لتجربة أكثر 

انفتاًحا وجاذبية.   

REPLICA  -5
Maison Margiela من

تحملنا نفحات عطر Under The Lemon Trees الجديد في 
رحلة عابرة للزمان والمكان.تفوح مقّدمة العطر بالنفحات 

الحمضية و نسمات الكزبرة وُمرّكز المتّة وأوراق الشاي، 
خشب األرز والمسك األبيض. 

Iris Dragées - 7 من بيت 
 Lancome األزياء الفرنسي

عطر شرقي تابلي لكال الجنسين  من 
اصدارات عام 2018. يأتي مع باقة جذابة 
 Nathalie من السكر، اللوز. كان الخبير
Lorson وراء تركيب هذا العطر المثير.

Cassili - 9
Marly من ابتكارات

مزيج ال يقاوم من عبير الفواكه وعبق األزهار اللطيفة 
مع لمساٍت خفيفة بنكهة الفانيليا والنفحات الخشبية، 

ليقدم بذلك ترجمًة حسية لمشاعر البهجة والتميّز.

Flowerbomb Midnight -10
Viktor&Rolf من

العطر من إبتكار فيكتور ورولف بالتعاون 
مع أربعة صانعي عطور مرموقين، هو عبارة 
عن مزيج ثمين وسلس لنفحتين متباينتين: 

نفحة الياسمين الليلي الغامضة ورائحة 
الباتشولي والمسك الغامرة. 

7

9

8

10

 La Petite Robe Noire - 8
Guerlain من

 يبرز عطر  La Petite Robe Noire األكثر 
تأنّقًا في المجموعة ضمن ثوب غنّي 

برائحة الفاكهة واألزهار و المندرين وليمون 
البرغموت. ثم تبرز باقة من الورد األسود 

المتداخل مع درجات البنفسج الناعمة وتنضّم 
حبوب التونكا اللذيذة إلى الشاي األسود 

ودرجات خشب البتشول الغامضة. 
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عالجات تجميلية وصحية..
»هيفنلي سبا« في »ويستن« يطلق باقة من العروض الجديدة

  أعلن هيفنلي سبا، في ويستن، عن إطالق باقة من الخدمات والعروض الجديدة والتي تعد ضيوف السبا باختبار مجموعة من 
العالجات التجميلية والصحية الباعثة على النشاط والحيوية، إضافًة إلى العديد من األنشطة الرياضية الممتعة وقضاء أمتع األوقات 

في رحاب مالذ صحّي قّل نظيره.

سبا

ومن بين األنشطة الجديدة، يبرز فلوت 
فيت كنشاط رياضي مائي حديث 
تشهده قطر للمرة األولى ويمكن 

ممارسته في الصاالت الداخلية وفي 
الهواء الطلق. يمكن ممارسته في 
أحواض السباحة وباستخدام األلواح 
العائمة، كما يمكن دمجه كتدريب 

رياضي مع فصول اللياقة البدنية 
التي يشرف عليها نخبة من المدربين 
الرياضيين المعتمدين لدى هيفنلي 

سبا. ويركز هذا التمرين بشكل أساسي 
على اللياقة البدنية وبناء العضالت 

وموازنة حركة الجسم أثناء التمرّن في 
ظل مقاومة المياه، ويمكن لحوض 

السباحة في الفندق استضافة 10 
متدربين في الجلسة الواحدة.

العروض العالجية األكثر فعالية
تتيح العروض العالجية الجديدة 

عالج الوجه باألوكسجين من 
إنتراسيوتيكالز، والذي يعّد واحداً من 
أحدث عالجات الوجه وأكثرها فعالية 
في جميع أنحاء العالم. وهو عبارة 

عن جلسة عناية بالبشرة لطيفة 
وغير جراحية، توفر أقصى درجات 
االسترخاء والراحة وتعمل على 

تعزيز تجانس البشرة ونضارتها. كما 
سيكون الضيوف ممن ينشدون 

عالجًا فعااًل لتنظيف البشرة بشكٍل 
عميق على موعٍد مع أحدث إضافات 

هيفنلي سبا المتمثلة في هذا 
العالج.

 وأما الراغبون بالعناية بأظافرهم، 
فيقدم لهم النادي باقة من جلسات 
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العناية بأظافر اليدين والقدمين 
ضمن جناح فريٍد من نوعه وفي 

أجواٍء خاصة غاية في الراحة 
والفخامة. وتتراوح الخدمات من 

الجلسات االعتيادية للعناية بأظافر 
اليدين والقدمين، وصواًل إلى فن 

طالء األظافر وتزيينها. 

حصص تدريبية جديدة
وإلــى جانــب قائمــة عروضه العالجية 

الجديــدة، يوفر هيفنلي ســبا 
مجموعــة مــن الحصص التدريبية 

الجديدة ضمن صالة ويســتن وورك 
أوت وتمارين شــّد الجســد هيفنلي 
ســتريتش وجلســات موناليت يوغا 

لتصفيــة الذهــن، وقــد تم تصميم 
هــذه الجلســات بعنايــة لرفع لياقة 

الجســم البدنية وزيادة نشــاط 
العقل.

وفي هذا الصدد، قالت سيبيل 
بوتشولزر- جوين، مديرة النادي 

الصحي: »نحن سعيدون جداً في 
هيفنلي سبا لتقديم هذه المفاهيم 

الجديدة والتي تتوافق بشكل كبير 
مع توجهات السوق الحالية. لقد 

حققنا إنجازاً كبيراً بتقديم باقة 
العروض الجديدة، والتي تضمن 

مواكبتنا ألحدث الصيحات الرائجة 
في هذا المجال وتلّبي تطلعات 

ضيوفنا. تقدم عروضنا المتكاملة ما 

ينشده ضيوفنا في مجاالت الصحة 
والجمال وتجارب العافية واللياقة 

البدنية، ضمن أجواٍء استثنائية 
ومعايير ممتازة، ويتمتع فريقنا من 

المختصين بخبرة كبيرة، وقد خضعوا 
لتدريبات عالية المستوى ليكونوا 

على أتم االستعداد لتقديم فصول 
رياضية وباقات عالجية فاخرة تحقق 

أفضل النتائج وتحظى بإعجاب 
روادنا«.

ويقع هيفنلي سبا في طابق 
الميزانين في فندق ونادي الصحي 
ويستن الدوحة، ويفتح أبوابه يوميًا 

من الساعة 6 صباحًا ولغاية الساعة 
10 مساًء. 
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  بيروت- الريسا معصراني 
سحر العالم القديم يلتقي مع العالم الحديث في فيال استثنائية على شواطئ اليونان.. فيال أنتيليا  التي تقع 

على جزيرة ميكونوس في مشهد بانورامي يطل على ساحل البحر من جميع الجهات مع إطالالت متميزة.

منازل صيفية فاخرة وعصرية

فيال أنتيليا.. رفاهية اســتثنائية على شواطئ اليونان

ديكور
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ديكور

تّم تصميم تلك الفيال من قبل مصممة 
الديكور هيلينا فاخوري على الطراز 

الساحلي المتوسطي، فنرى المزج بين 
األحجار الرملية والحجر الجيري األبيض مع 

الطراز الساحلي المميز للمنازل الصيفية 
كثيرة الفتحات لضمان أكبر قدر ممكن من 

التهوية والحصول على أشعة الشمس 
لالندماج أكثر مع الطبيعة المحيطة .

واعتمدت فاخوري  على ألوان الطبيعة 
المحيطة من السماء والمياه واألرض 

والجزر لتعكس  الطبيعية المحيطة 
بالمكان، فكما نرى في غرفة المعيشة 

استلهمت المصممة فيها لون البحر 
والسماء إلى جانب ألوان الرمال 

الشاطئية .
تقسيم الفيال يجعلها مثالية  لالستمتاع 

بجلسات دائمة غاية في الهدوء 
واالسترخاء، فنجد مساحة غرفة المعيشة 

الرفاهية والهدوء في فيال تنبض بالحياة
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المفتوحة على البحر مباشرة مع االستعانة 
باللون األبيض في األثاث للحصول على 
مستوى عاٍل من الرفاهية الصيفية، ونرى 

هنا تصميما متوسطيا أنيقا للمطبخ 
ونالحظ الشكل المتوسطي المميز 

لفتحة دخول المطبخ عبارة عن أرك – 

أرش معماري يزيد من طاقة اإلشراق في 
المكان، ويضيف لمسة جمالية للتصميم 

المعماري من الداخل، إحدى غرف النوم 
بشكل كالسيكي أنيق يحمل من الرفاهية 

والراحة ما يجعل غرفة النوم تشع إشراقًا 
وحميمية .

وفي التراس الخارجي المفتوح على 
البحر مباشرة نجد الجلسة الخارجية على 
أريكة وثيرة ومائدة معدة لوجبات شهية 

في الهواء الطلق، وكل هذا  تحت 
سقف أنيق من األخشاب التي يتخللها 

نور الشمس.
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ديكور

الفيال قد ُصِمَمت خصيصًا لتتوافر فيها كل 
عوامل الرفاهية والترف ، األمر الذي يجعلها 
في مصاف التصاميم العالمية المتميزة، 

فكل قسم من أقسامها تم انتقاء أثاثه 
بعناية، ناهيك عن تصميمه المتميز  الذي 

يتناغم مع باقي أقسام الفيال. 
الفيال الفاخرة والتي قامت المصممة 

بالتعامل معها وكأنها عمل نحتي 

ضخم، قامت فيه باختيار زوايا اتجاهات 
فتحات األبواب والشبابيك بعناية لجلب 

الطاقة اإليجابية المستمدة من الطبيعة 
والفراغ الشاسع حول المكان إلى داخل 

الفيال والمحافظة عليها داخل المكان، 
مع مراعاة االستغناء عن الحوائط 

االسمنتية واستبدالها بحوائط زجاجية 
شفافة تطل على المنظر الخارجي في 

مشهد بانورامي يريح العين باستمرار 
ويعطي اإلحساس بالحرية واالتساع ..

تم تصميم الفيال باألساس من ثالثة 
مستويات، حيث نجد المستوى األول 

منها مفتوحًا على الباحة الخارجية 
بواجهات زجاجية من جميع الجهات 

لرؤية المناظر الخارجية الخالبة. 
وفي المستويين الثاني والثالث من 

تصميم استثنائي على شاطئ البحر األبيض المتوسط
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الفيال تقع غرف النوم والتي تطل 
جميعها على البحر حيث قامت 

المصممة باعتماد واجهات زجاجية 
بحيث ال يحرم من في الغرفة من التمتع 

بجمال المنظر باإلضافة إلى الجلسة 
المتميزة في تراس كل غرفة .

ويتمتع التصميم الداخلي بالجمال 
واألناقة، ولكن تصميمها الخارجي 

يّعد تحفة فنية بحق، خاصة مع حمام 
السباحة الالمحدود والذي يدخل ضمن 

عناصر التصميم المعماري، والتفت 
حول خطوطه وسائل التسلية ومقاعد 

الراحة واالسترخاء في الشمس.
اإلضاءة على الرغم من قوتها إال أنها جاءت 
مناسبة ومتماشية مع كل ما تحتاجه الفيال 

ومساحتها تمامًا، فضاًل عن وجود العديد 

من االستخدامات الفنية الموثرة وألوان 
المصابيح، في الحقيقة تصميم يمنحك 

الكثير من الروعة والشغف.
تصميم مبدع في داخله كما في خارجه، 

حيث األفكار الخالقة في كسر الرتابة 
والملل بالكثير من التجديد واالقتراب 

أكثر للمظاهر الطبيعية المتنوعة في 
أدق التفاصيل.
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المفهوم االستثنائي في عالم العطور

Signature تطلق مجموعة  Dunhill

D
un

hi
ll 

  كشفتDunhill  عن مجموعة 
عطور Signature    الفاخرة 
عنوانها الجودة والتميز، سواء 
من حيث المكونات أو المواد 

المستخدمة، لتواصل مفهومها 
االستثنائي في عالم العطور الراقية 
من خالل مبدئها في انتقاء األفضل،  
مكونات راقية بالفعل ودقة قصوى 

في التفاصيل وحرفية ال متناهية.

تخلل الحفل شرح عن الخصائص 
والمميزات التي تتضمنها مجموعة 

»TheSignature«، التي تضم 4 
عطور مستوحاة من ثقافات وحضارات 

مختلفة تخاطب مختلف األذواق، ومن 
 )Arabian Desert( بينها مجموعة

الصحراء العربية المستوحاة من 

أشعة الشمس المشرقة في الصحراء 
العربية، وهو عطر أنيق للرجل العصري. 

يتخلله الفلفل الوردي، العود، الورد 
والزعفران الحار الذي يضفي عليه 

طابًعا ذكورًيا غنًيا.  
الهندي خشب الصندل 

)Indian Sandalwood( األبرز 
في المجموعة، يبدو أنه نسيم من 

الشرق، متشابك مع جوهر البرغموت 
الخضراء،  المعطر، طحالب األشجار 

خشب الصندل مع التركيز على 
الناعم،  الدافئة للخشب  الرائحة 
الهندي  ويضيف خشب الصندل 

من دانهيل لمسة رائعة بتناغم مع 
البرغموت مع نسائم عطرية من 

والبتشولي.”  األشجار  طحالب 
 Moroccan( المغربي  والعنبر 

Amber( مستوحى من تجارب 
يستحضر  التوابل،  وتجارة  المغامرات 

العنبر  المغربي  دانهيل  عطر 
ورائحة الخشب مع مزيج من الهيل 

العنبر  بينما تضيف شرائح  والزعفران، 
الدافئ كثافة قوية تم ابتكاره تحت 

.Gino Percontino إشراف
British Leather يجسد  ابتكار 

الجلد السائل في قارورة عطر، تم 
 Pierreابتكاره تحت إشراف العطار
Negrin   بخالصة البرغموث، أوراق 

البنفسج والجلود.. يأخذك هذا العطر 
في رحلة عبر الزمن، وهو مزيج عصري 

الحديث. للرجل 
تم تصميم هذه المجموعة العطرية 

بهدف تقديم عطور عصرية لشخصية 
بأناقة مبسطة. واثقة ومعاصرة 
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غاليري الفاييت الدوحة تنظم  »مًعا من أجل الخير« 

G
al

er
ie

s L
af

ay
et

te

إّن الحملة التي امتدت على مدى 
40 يوًما واعتزمت الترويج للموضة 

القابلة إلعادة التدوير، استمرت طوال 
شهر رمضان المبارك ولغاية انتهاء 

عيد الفطر. وقد ُوضع تمثال لعارضة 
أزياء يبلغ طوله 4 أمتار في المدخل 

الرئيسي لغاليري الفاييت الدوحة 
ذي التصميم الجذاب، وقد جرى 

تعليق المالبس المتبرّع بها كاّفًة 
عليه. وعند حلول نهاية كّل أسبوع 

وتحديًدا يوم السبت، يجرى تنزيل 
المالبس وتسليمها إلى الجمعيات 

الخيريّة للتبرّع بها.
ترّوج مبادرة »مًعا من أجل الخير« 

وتظهر  للمشاركة.  الحقيقي  للمعنى 
اإلحصاءات أّن نسبة كبيرة تصل إلى 

30% من المالبس التي يبتاعها 

الفرد ال يجري ارتداؤها أبًدا. لتشجيع 
الناس على المشاركة بمالبسهم غير 
الُمحتاجين  األشخاص  مع  الُمستعملة 

هي الطريقة التي اعتمدتها غاليري 
الفاييت الدوحة لالحتفال بشهر 

رمضان المبارك.

أعمال تجارية أكثر مسؤولية
لدى غاليري الفاييت التزام تجاه 
االنتقال إلى أعمال تجارية أكثر 

مسؤولية، ونحن نؤمن بالترويج من 
أجل الخير العام، ونعتبر حملة »مًعا 

من أجل الخير« بمثابة انعكاٍس 
لتلك الجهود. وهي ليست مجرّد 

حملة بل إنّها أيًضا حركة تصبو إلى 
تحقيق تقّدم المجتمع ورفاهيته. 

وكان شهر رمضان الكريم الوقت 

األمثل من أجل اتّخاذ هذه الخطوة 
الصغيرة نحو تحقيق الخير األكبر، 
وقد أضاف السّيد نبيل علي بن 

علي، نائب رئيس مجلس إدارة  علي 
بن علي القابضة التي تدير غاليري 

الفاييت الدوحة، تأييًدا للفكرة 
النبيلة، القائمة على التبرّعات 

والترويج إلعادة التدوير. 
تأتي حملة »مًعا من أجل الخير« 

لشهر رمضان 2019 التي أطلقتها 
غاليري الفاييت الدوحة، لتعزيز الدور 

الذي تؤّديه هذه األخيرة بصفتها 
مركًزا للعالمات التجاريّة ورائدة في 
عالم الموضة، تدعم فكرة األعمال 

الخيريّة وأهمّية الموضة القابلة 
إلعادة التدوير من أجل الوصول إلى 

عالٍم أفضل للجميع.

  انسجاًما مع روح الشهر الفضيل، أطلقت غاليري الفاييت الدوحة التابعة لمجموعة علي بن علي القابضة حملة »مًعا 
من أجل الخير«، كجزء من جهودها لرّد العطاء إلى المجتمع والطبيعة.  هذا وتدعم حملة التبرّع بالمالبس فلسفة »المبادرة 

العالميّة من أجل الوصول إلى موضة أكثر مسؤوليّة«، ويُعّد هذا المسعى امتداًدا لسياسة التنمية المستدامة الطموحة 
التي تنتهجها مجموعة غاليري الفاييت والُمعتمدة في غاليري الفاييت في جميع أنحاء العالم.
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مع ضمان ثماني سنوات

»CARE PROGRAM« دار جيجر- لوكولتر تطلق برنامج العناية
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»180« حرفة فنية تحت 
سقف واحد

إّن مصنع جيجر- لوكولتر متكامل 
تماما ويضم أكثر من 180 حرفة 

فنية تحت سقف واحد. ومن البحث 
والتطوير إلى التصميم والتجميع 

والتزيين والتمويج وإحداث األخاديد، 
يتم تنفيذ كافة الخطوات المختلفة 
الالزمة إلبداع ساعة جيجر- لوكولتر 

داخل المصنع في وادي فالي 
دو جو في سويسرا. ويدفع هذا 

السعي لالمتياز إبداع الدار وجودة 
ساعاتها لالرتقاء المستمر، وتكرّس 
جيجر- لوكولتر باستمرار استثماراتها 

لتحسين رضا عمالئها.
خالل ربيع عام 2019، يمكن 

للعمالء تسجيل بندوالت وساعات 
جيجر- لوكولتر الخاصة بهم على 

هذه المنصة الخاصة على اإلنترنت، 
مما يتيح لهم إدارة مجموعتهم 

الشخصية، واالستفادة من الخدمات 
الشخصية الجديدة التي تقدمها 
 CARE« الدار، أي برنامج العناية

PROGRAM« من جيجر- لوكولتر، 
وستكون الساعات الخاضعة 

للكفالة المحدودة الدولية مؤهلة 
لتمديد الكفالة عند التسجيل على 

اإلنترنت في هذا البرنامج على موقع 
jaeger-lecoultre.com/service

خدمات شخصية طوال مّدة 
استخدام الساعات

بعد التسجيل، سيتلقى العمالء 
خدمات شخصية طوال مّدة 

استخدامهم ساعاتهم، بما في ذلك:
- في المتجر: خدمات ذات قيمة 

إضافية فيما يخص صيانة أو 
تحسين ساعاتهم، مثل الفحوصات 

الوظيفية وأداة النقش.
- على اإلنترنت: معلومات ونصائح 

خاصة من قبل حرفيي الدار حول 
ساعتكم الخاصة، باإلضافة إلى 

أدوات رقمية مجّهزة مسبقا للعناية 
وإضفاء الطابع الشخصي.

ستتم إدارة مجموعة الخدمات 
الجديدة عبر منّصة خاصة على 

اإلنترنت متوفرّة باثنتي عشرة لغة 
)اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية 

والبرتغالية واإلسبانية واإليطالية 
والعربية والروسية والصينية 

المبسطة والصينية التقليدية 
واليابانية والكورية(. كما سيستفيد 
مستخدمو »وي تشات« من البرنامج 

بفضل إدماج المنّصة.
 CARE« صمم برنامج العناية

PROGRAM« لتعزيز العالقات 
القوية مع العمالء في جميع 

أنحاء العالم، وهو مدعوم من 
شبكة جيجر- لوكولتر العالمية 

ومتعددة القنوات من أجل توفير 
إمكانية التسّوق للعمالء واالتصال 
بالدار أينما كانوا. ويمكن للعمالء 
تلقّي النصائح والدعم فيما يخص 

المنّصة على اإلنترنت في جميع 
مراكز البيع الرسمية )وشركاء التجارة 
اإللكترونية( التابعة لجيجر- لوكولتر 

حول العالم، سواء قاموا بالشراء 
في المتجر أو على اإلنترنت.

  أطلقت جيجر- لوكولتر من أجل تعزيز طموحها 
إلى توفير تجارب أكثر ثراًء وابتكارًا وتكييفًا 

 CARE« لعمالئها بشكل مستمر، برنامج العناية
PROGRAM« الذي يتماشى مع الحاجات المتغيرة 

للعمالء بشكل عام والرغبة في الحصول على 
محتوى خاص وخبرة ومعرفة تقنية، وسيستخدم برنامج 

العناية »CARE PROGRAM« منصة رقمية خاصة 
وذات طابع شخصي جدًا، اذ تحتوي على معلومات 
ونصائح وخدمات ذات قيمة إضافية، باإلضافة إلى 
الكفالة المحدودة الدولية حتى 8 سنوات لكافة 

البندوالت والساعات.
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y Ducasse Conseil وعلي بن علي للضيافة تمزجان أفضل النكهات في غاليري الفاييت الدوحة

وفي هذا الصدد أوضح جيروم الكريونير 
 Ducasse الشيف التنفيذي في

Conseil مراحل التعاون مع فريق عمل  
علي بن علي للضيافة ، والتي استغرقت 

حوالي سنة من تبادل اآلراء والخبرات 
للتخطيط وترجمة هذه المشاريع حقيقة 
على أرض الواقع بمعايير عالمية. وتقع 
المطاعم داخل غاليري الفاييت الدوحة. 

قائمة طعام مميزة 
تهدف قائمة مطعم وهج إلى تقديم 
مجموعة غنية مختارة تشمل عددا من 
مأكوالت البحر المتوسط مع مزيج من 

األطباق الفرنسية والعربية. في هذا 
السياق قال الشيف جيروم: »نحاول 
أن نكون متميزين من خالل توفير 

نكهة فريدة، وذلك باستخدام التقنيات 
الفرنسية والتوابل الخاصة في إعداد 

الطعام«.
أما عن تفاصيل قائمة الطعام، فقال 

الشيف جيروم الكروسونيير: »لقد 
صنعنا مجموعة متنوعة من القوائم. 

في Ducasse Conseil، حيث إننا 
منفتحون على الثقافات األخرى كما أننا 

على معرفة تامة بالمطبخ الفرنسي 
والمتوسطي. وحرصنا على ترجمة رؤية 

»علي بن علي« لتوفير تجربة طعام 
عصرية وعالمية بلمسة كرم الضيافة 

القطرية.

فن العيش الفرنسي
تم تصميم المطاعم في غاليري 

الفاييت الدوحة لتكمل أجواء المتجر. 
وتابع الشيف جيروم قائاًل: »نريد أن نقدم 

تجربة كاملة وفريدة في خضم األجواء 
الباريسية في غاليري الفاييت الدوحة، 

حيث إننا حريصون على تسليط الضوء 
على فن العيش الفرنسي. وأيًضا، 

نسعى إلى تأسيس مفهوم »المطبخ 
المفتوح« في مطعم وهج، حيث يمكن 
للزائر مراقبة الطهاة أمامه أثناء عملهم، 

مع الجمع بين البساطة والنكهة الغنية 
والتجربة الفريدة. أما فيما يتعلق بـ 974، 
فهو متخصص بالمشروبات والحلويات 

والمعجنات، والمكون الرئيسي هو 
الشوكوالته وحتى األطفال يمكنهم 
االستمتاع بالحلوى الخاصة. لقد وفرنا 

كذلك مجموعة متنوعة من الكريب الذي 
سيتمكن كل ضيف من اختيار ما يريده 

سواء بالعجينة والزينة واإلضافات األخرى 
له.

شراكة مع »علي بن علي« للضيافة  
أثناء الحديث عن التعاون مع »علي بن 

علي« للضيافة، كشف الكروسونيير: 
»عالقتنا مع المجموعة كانت مكملة 
لبعضها البعض. لقد عملنا جنًبا إلى 

جنب لتطوير المفاهيم الخاصة لـ وهج 
و974 ديتالتس.  

 وأضاف: »قبل عام مضى، اتصلت بنا 
علي بن علي للضيافة وجاءت بفكرة 

توصيل الطعم األوروبي إلى قطر. 
لذا قررنا الجمع بين معرفتهم بالسوق 

المحلي وخبرتنا في الطهي، فنحن 
في Ducasse Conseil لدينا معايير 

عالية ونعمل على تلبية توقعات 
شريكنا القطري. والبداية كانت مطعم 

وهج، وهناك المزيد من المشاريع 
المستقبلية«. أما بالنسبة للخطط 

المستقبلية فقال »سوف نتأكد من 
تقديم نكهات مختلفة باإلضافة إلى 

توفير تجربة عالمية للضيوف. لسنا في 
منافسة مع أي شخص، لكننا حريصون 

على تقديم تجربة مختلفة ومميزة«.

  من بين العديد من تجارب 
المأكوالت والمشروبات في 21 
High Street - وجهة التسوق 

الخارجية الرائعة، قررت علي بن علي 
 Ducasse للضيافة التعاون مع
Conseil من أجل إنشاء أربعة 

مشاريع داخل غاليري الفاييت، اثنان 
بدأ العمل فيهما بشكل فعلي وهما 

974 دياليتس، متجر للشوكوالته 
والمعجنات، ومطعم وهج  العصري 

لتناول الطعام على مدار اليوم. 
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عشرة ألوان كريمية 
“إنجلوت” تطلق مجموعة ظالل العيون “بارتيلشس” محدودة اإلصدار
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ظالل العيون هذه متوفرة بشكل فردي 
حيث يمكنك اختيار األلوان وتخصيص 

اللوحة التي ترغبين بها بنظام “فريدوم 
سيستم” الذي يتيح للزبائن خوض 

تجربة منقطعة النظير بعدد كبير من 
المجموعات المطروحة بألوان متعددة 

مع إتاحة الفرصة لهن لتخصيص واختيار 
األلوان التي يرغبن بها على لوحة 

المكياج خاصتهن.
وتأسست إنجلوت كوزمتكس في بولندا 

عام 1983 حتى باتت واحدة من أكثر 
شركات مستحضرات التجميل الرائدة 

عالميًا. وتستعين إنجلوت بأكبر فنّيي 
التجميل ومستشاري األلوان لجلب أحدث 
صيحات األلوان والشكل والتركيب إلى 
السوق. وتسعى إنجلوت على الدوام 

لتطوير منتجات جديدة، حيث أطلقت أول 
طالء أظافر قابل للتنفس على مستوى 
العالم والذي يعزز صحة األظافر ويزيدها 

جمااًل. وتقدم إنجلوت نظامًا منفرداً يتيح 
للزبائن خوض تجربة منقطعة النظير 

بعدد كبير من المجموعات المطروحة 
بألوان متعددة مع إتاحة الفرصة لهن 
لتخصيص واختيار األلوان التي يرغبن 

بها على لوحة المكياج الخاصة بهن. 
وتختص إنجلوت بابتكار صيحات الموضة 

خلف كواليس أسبوع الموضة في 
نيويورك وباريس وميالن ولندن وبرودواي. 
وتضع إنجلوت بصمتها فيما يقارب 755 
مكانًا لبيع التجزئة في أكثر من 80 دولة 

حول العالم.

  تقدم إنجلوت لوحة ظالل العيون الجديدة »بارتيلشس« بعشرة ألوان كريمية 
عصرية فاتنة من ظالل العيون “فريدوم سيستم” الفريدة، وتم تصميم لوحة 

المكياج هذه لتمنح االحتفال بهجة خاصة وتضفي المزيد من المرح والحيوية لكل 
المناسبات، فهي تمنحك فرصة إبقاء مكياجِك في مكان واحد.  واستيحاًء من 

كفاءة وفاعلية ظالل العيون AMC، تم إنتاج لوحة “بارتيلشس” من األلوان النقية 
وغبار األلماس لتمنح المزيد من الجاذبية، فهي تقدم تأثيرات لمعان عالية، لذلك 

يعتمد اللون على زاوية الضوء - كم هذا رائع!
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توربان »سومار«..   إلطاللة مثالية في كل األوقات

ولتصبحي  أيقونة لألناقة يُحكى 
عنها، عليِك اختيار ألوان التوربان التي 

تناسب بشرتك وتتناسق مع كامل 
طّلتك، وألن توربان »سومار« يقدم 

لِك تشكيلة واسعة من مختلف 
األلوان التي تناسب كافة األذواق، 

وتتنوع التشكيلة أيضًا بين السادة 
والمنقوش، لن تتكبدي عناء الحيرة 

الختبار ما يناسبك، بل كل ما عليِك هو 
التواصل معهم، لتصلك التشكيلة 
حتى باب منزلك لتختاري ما تريدين، 

فأنِت مع توربان »سومار« أميرة مدللة.

  سواء كنِت محجبة وتبحثين عن إطاللة مثالية تغطي شعرِك بأناقة، أو تبحثين عن إطاللة مميزة يوميًا أو خالل مناسباتك 
المختلفة، فالتوربان هو الحل األمثل لِك، ولتكتمل طلّتك وأناقتك على أكمل وجه، اعتمدي توربان »سومار« ، الذي يقدم لِك 

تشكيلة واسعة بألوان جذابة ونقشات خالبة، تضفي على إطاللتك رونقًا خاصًا.
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 »بينفيت كوزمتكس« يصل إلى قطر في »دوحة فيستيفال سيتي«..

Be
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بعبواتها  وتشتهر »بينفيت« 
الجريئة  ومستحضراتها  اإلبداعّية 

المبتكرة،  الجمالية  والحلول 
وقد اجتاحت العالم من 

خالل مستحضرات فريدة من 
نوعها باتت المفضلة لدى 
العميالت، نذكر من بينها 

مستحضر Benetint، ماسكار 
They’re Real، برايمر الوجه 

the POREfessional، برونزر 
 Gimme وِجل الحواجب Hoola

 .+Brow
وبفضل خبرتها التي تزيد على 

40 عاًما في مجال العناية 
الحواجب  ومستحضرات  بالحواجب 

الحائزة على جوائز، باتت 
»بينفيت« العالمة األولى عالمًيا 

في مجال العناية بالحواجب، كما 

تجدر اإلشارة إلى أنّها المقصد 
األول للتزّود بمستحضرات العناية 

بالحواجب. 
ويعود تأسيس »بينفيت 

كوزمتكس« إلى عام 1976 
على يد الشقيقتين التوأمتين 

جين وجاين فورد، وهي تعّد حالًيا 
من عالمات العناية بالجمال 

المرموقة األسرع نمًوا على 
المستوى التجاري، حيث يزيد 
عدد مواقعها على 50 في 

بلدان مختلفة تتوزّع على خمس 
قارّات، كما أنّها تابعة لمجموعة 

لوي فويتون مويت هينيسي 
)LVMH( الرائدة عالمًيا في 

مجال المنتجات الفاخرة.   

  افتتحت »بينفيت كوزمتكس«، 
العالمة الرائدة في مجال مستحضرات 

التجميل، الواقع مقرّها في سان 
فرانسيسكو، أول متجر لها على 

اإلطالق في منطقة الشرق األوسط، 
وتحديًدا في العاصمة القطرية 

الدوحة خالل شهر مايو الماضي.  
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Manko Loko  يفتتح فرعه األول في فندق إنتركونتيننتال الدوحة 
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انتركونتيننتال  فندق  في  المطعم  يقع 
الدوحة ، تحت إدارة الشيف المشهور 

بانورامية  غاستون أكوريو، بإطاللة 
على  األبراج والبحر  حيث ترى الدوحة 

من منظور مختلف. والمطعم مطابق 
تماما لمفهوم مانكو باريس ، حيث 
يستقطب فريقه الفني إلى الدوحة 
إلحياء أجواء مميزة وتجربة ال تنسى 

الرائعة، إلى  تحت أنغام الموسيقى 
النابضة بالحياة  الحية  العروض  جانب 

من عازف الساكسفون واإليقاع  
باإلضافة إلى عازف الكمان - جميعهم 
قادمون من باريس لتجربة نفس أجواء 

الباريسي األصلي. الفرع 

  افتتح  Manko Loko أول فروعه في الشرق األوسط  في الدوحة ليوفر تجربة  طعام بمفهوم فرنسي فريد و  غير مألوف، 
ليجسد الصالون الباريسي األنيق. ويأتي للمطعم فرق غنائية من باريس بشكل أسبوعي، ويمكنكم تناول الطبق الياباني 

الخاص Nikkei واالستمتاع بالكوكتيالت الخاصة والمميزة في المطعم. 
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    » فيليكوري   زيكيني « سر الطعم اإليطالي الفريد
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بوكيه.. عنوانك إلطاللة كالملكات

اكسسوارات بوكيه عنوان للفخامة واألناقة، ودليل كل 
امرأة تبحث عن التفرد، فكل قطعة ترتدينها تجعلك 

تتميزين عن األخريات، وتشعين بريقًا وكأنك كالقمر 
المضيء وسط النجوم.

كل ما عليِك فعله هو أن تحلمي، ودعي إكسسوارات بوكيه 
تأخذك من عالم الخيال لتضعك على أرض الواقع مع خيارات 

متعددة من االكسسوارت الحصرية لديها، بجمالها األخاذ 
وبريقها الكفيل بأن يجعل إطاللتك كالنجمات.

  تحلمين بإطاللة تخطف األنفاس يوم عرسك؟ 
تتمنين أن تكوني أميرة متوجة ترتدي تاجًا يزين هامتها 

واكسسوارات ملكية تشع بريقًا كاأللماس؟ حلمك سوف 
يتحول لحقيقة مع اكسسوارات بوكيه، التي تجعل ليلتك 

الخاصة لحظات ال تنسى، وطلّتك قصة يحكي عنها كل 
من تقع عيناه عليها.

يعتبر فيليكوري زيكيني  بفرعيه في قطر 
مول ودوحة فيستيفال سيتي  الوجهة 

المثالية للقاء   األصدقاء والعائالت 
وقضاء أوقات ممتعة ، حيث   يجسد سر 

الطعم اإليطالي الفريد . 
سيستمتع الضيوف بقائمة طعام 

متنوعة مع العصائر   والقهوة العربية و 
خدمة ضيافة استثنائية ، كما يُمكنكم 

الحصول على تشكيلة حلويات 
وشوكوالتة فاخرة ، حيث تأتي كل 

القطع بشكل يتميز باإلبتكار والجمال 
والدقة واإلتقان. كل قطعة من هذه 

القطع تحكي قصة خاصة، وتشكيلة من 
أجود أنواع التمور والشاي والقهوة.

من جانبه أكد السيد ناصر القال، مدير 
عام شركة الدانة للتجارة والمقاوالت ، 

أن فيليكوري زيكيني  الرائد في تقديم 
وتحميص أفخم أنواع البن في إيطاليا 
في بولونيا منذ عام 1919  ، قد  جهز 
لضيوفه بفرعيه في قطر مول ودوحة 

فيستيفال سيتي    أطباق عالمية ، 
الفتًا إلى أن  فيليكوري زيكيني سيخلق 
حركة جيدة في قطاع الضيافة،   لذلك 

حرص فريق فيليكوري على توفير 
تشكيلة مميزة من األطباق  و الحلويات 
الشرقية واإليطالية  والشكوالته   ، دون 

أن ننسى خدمات التموين الخارجية 
وهدايا الشركات والمناسبات.

تُعّد شركة الدانة للتجارة والمقاوالت 
التي تتخذ من قطر مقراً لها واحدة 

من أبرز الشركات الرائدة في تقديم 
خدمات الضيافة الفاخرة والمتكاملة 
في قطر والمنطقة ، من خالل جذب 
العالمات العالمية الرائدة  إلى قطر 

والبداية كانت منذ 1994 عام  ، 
حيث أطلقت » فوشون« التي تقدم 

أفضل النكهات الفريدة والمبتكرة 
من المطبخ الفرنسي بلمسة 

عصرية حديثة واآلن توسع وتنوع من 
الخيارات التي تقدمها من خالل عالمة 

»فيليكوري زيكيني« اإليطالية .

  يعتبر فيليكوري زيكيني  بفرعيه في قطر مول ودوحة فيستيفال سيتي  الوجهة المثالية للقاء   األصدقاء والعائالت 
وقضاء أوقات ممتعة بأجواء خاصة في »فيليكوري زيكيني«    ، حيث   يجسد سر الطعم اإليطالي الفريد . 
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مبتكرة.. وخالية من الكحول

“My Perfumes” حصريا لدى باري غاليري.. تركيز  قوي يدوم لمدة طويلة 
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أحدثت عطور “My Perfumes” ضجة في عالم العطور من 
خالل طرحها في األسواق عطور ا خالية من الكحول وتدوم 

لمدة طويلة. مع مجموعة عطور  غير  كحولية )بدون إيثانول(،  
تستخدم مركبات جديدة عالية التركيز، شفافة اللون لتعزيز تجربة 

المستخدم من خالل توفير مجموعة واسعة من العطور التي 
تدوم طوياًل.

سيجعل العطر حواسك تتوق للمزيد، حيث توجد مجموعة 
واسعة من العطور تلبي مختلف األذواق. وتتميز هذه العطور 
بأنها مركبة بطريقة كيميائية خاصة تجعلها سليمة وصديقة 
للبيئة. وتتضمن تشكيلة عطور “My Perfumes” الجديدة 
بعض العطور الساحرة، مثل الفلورا الناعمة والعود التقليدي 

والصندل اللطيف، والفانيليا والسوسن الفواح، فتركبيتها الغنية 
تحتضن بشرتك بسالسة، لتتركها منتعشة.

عطور الفلورا ذات رائحة حلوة ممتزجة برائحة توابل األزهار 
األصيلة وخالصة خشبية تنسجم بشكل مثالي مع أثر المسك. 
العطر الناعم سيجذبك برائحة الفانيليا المنعشة بطريقة رائعة 

وجذابة. ويضفي العود التقليدي انطباعًا قويًا ويجمع بين العود 
الملكي التقليدي مع الحداثة ليوحي بجاذبية غامضة. كما 
يتمتع الصندل اللطيف بالعناصر الطبيعية الغنية، ليحتفظ 

بعطره لعقود قادمة. تزيين القطعة الخشبية بالجلد، يعطي 
صورة ملكية للصندل اللطيف. وشرانق الفانيليا الدافئة األنيقة 

هي الطريقة األمثل لدمج الفانيليا والعبير العصري لصنع 
عطر الفانيليا الساخنة. تركيز عطر السوسن الفواح يترك أثراً 

منعشًا، يشعرك ببرودة خشب الصندل وعطره الخالد. ُصنعت 
هذه العطور في فرنسا لتداعب إحساس ذوقك بلمسة األناقة 

الفرنسية. 

  اختارت عالمة العطور الشهيرة »My Perfumes« باري غاليري كمنصة حصرية إلسدال  الستار عن مجموعة عطورها 
المبتكرة لتأخذ عمالءها مرة أخرى إلى عالم االبتكار في صناعة العطور المتخصصة، بعد احتفالية مميزة في باري غاليري 

 Myالجونا مول، وقد تم ذلك بحضور السيد حكم القواسمي، مدير عام باري غاليري، وسيد عبدالوالي مؤسس ماركة
Perfumes  وفاطمة المستنصر، مديرة التطوير وعدد من عمالء باري غاليري وممثلين عن وسائل اإلعالم المحلية باإلضافة 

إلى مدونين وشخصيات مؤثّرة على مواقع التواصل االجتماعي.
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لعشاق الطعام الفرنسي األصيل

افتتاح مطعم “سل آند مييل”  في فندق ريتز كارلتون، الدوحة
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أطباق مستوحاة من الفلسفة الفرنسية
يستوحى المطعم أطباقه من 

الفلسفة الفرنسيٌة الشهيرٌة
»la joie de vivre« والتي تعني 

متعة الحياة. يقدم المطعم تشكيلة 
من المأكوالت الشهية المستوحاة 

من المطبخ الفرنسي في أجواء 
حميمية تحتضن أسلوب الحياة 

الباريسية، حيث يجذب الفن والبهجة 
والسرور إلى المكان. 

يوفر المطعم أجواًء راقية مع تصاميم 
ذات تفاصيل رائعة مثل اللمسات 

الذهبيٌة المنتشرة في أنحاء المطعم 
مع الرسومات ذات األلوان المفعمة 
بالحياة المعلقة على الجدران. كما 
يمكن للضيوف االستمتاع بأجمل 

األوقات في الشرفة الداخلية للمطعم 
حيث تقابل الحديقة والنافورة. تمتاز 

جميع الوصفات في مطعم »سل آند 
مييل« بالعراقة حيث تناقلتها األجيال 

عبر الزمن، حيث سيتم تقديمها بلمسة 
عصرية لتضيف المزيد من السحر 

للمذاق األصيل، فكل طبق يقدم في 
المطعم هو عبارة عن مزيج بسيط من 
النكهات التي تم تحضيرها بكل عناية 
وشغف في كل مكون يستخدم في 

هذه األطباق الشهية. يستخدم الطهاة 
أجود المكونات التي تجسد الوصفات 
الفرنسية وتقنيات الطهي المميزة في 
األطباق الفرنسيٌة الكالسيكية الطازجة 

والخفيفة ليقدم المطعم لضيوفه 
تجربة طعام مميزة في أجواء مليئة 

بالحيويٌة لتضمن حصول الجميع على 
لحظات ال تنسى.

تشكيلة خاصة من المقبالت الفرنسية
يقدم المطعم تشكيلة خاصة من 

المقبالت الفرنسية المميزة، ومن ضمنها 
الطبق الشهير »فوا جرا« الذي يقدم مع 
صلصة المانجو وخبز البريوش أو سلطة 

»سل أند مييل« المميزة التي تتكون من 

سمك التونا المحمر مع مربى الكوسا 
وبيض السمان. كما ستشتمل القائمة 

على العديد من األطباق الفرنسية
الكالسيكية األخرى مثل حساء البصل 
الفرنسي التقليدي والحلوى الفرنسية 

الشهيرة ميل فوي بالكراميل
مع كريمة الفانيال المخفوقة أو فطيرة 

التفاح المقلوبة - الحلوى الفرنسية 
الشهيرة. 

يقدم مطعم »سل أند مييل« الوجهة 
المثالية للراغبين في تناول الغداء 

والعشاء واالنغماس في الطعم
الفرنسي األصيل وقضاء أجمل األوقات 

مع األصدقاء والعائلة والزمالء.
وبهذه المناسبة، تحدث الشيف آالن رينو، 
رئيس الطهاة في »سل أند مييل«، عن 

المطعم قائاًل: »جميع ما سنعده في 
المطعم هي أطباق فرنسيٌة أصيلة 

بلمسات عصريٌة نقدمها للضيوف األعزاء 
في أجواء رائعة تضفيها التصميمات 

الداخليٌة الحديٌثة. سوف نستخدم أجود 
المكونات في كل طبق نعده ونقدمه 
في المطعم، ونأمل أن يشعر ضيوفنا 

وكأنهم في أحد مطاعم البراسيري في 
باريس عند زيارتهم لنا.«

  يٌسر فندق  ريتز كارلتون، الدوحة اإلعالن عن افتتاحه مطعم »سل آند 
مييل« المطعم الفرنسي األصيل الذي سيٌذّكركم بمطاعم البراسيري 

في باريس، يقدم مطعم »سل آند مييل« مساحات داخليٌة أنيقة 
ومريحة مع أربعة أقسام مختلفة للجلوس، منها منطقة تناول الطعام 

الرئيسيٌة، ومنطقة الشرفة الداخليٌة، وطاولة الشيف وهي عبارة عن 
غرفة طعام خاصة واسعة تتسع لتسعة أشخاص، حيث يمكنكم 

االنغماس في خيارات قائمة الطعام الفرنسية األصيلة التي أعدها 
خصيصًا الشيف آالن ر نو وفريقه ليقدم طعًما يتجاوز حد الكمال في هذا 

المطعم الفرنسي الحديث.
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يلبي احتياجات المسافرين المتميزين
فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة يفتتح أبوابه رسميًا
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تجربة »جي دبليو« الشهيرة
وتعليقًا على افتتاح الفندق، قال 

سافاك جوفينك نائب الرئيس 
اإلقليمي لشركة ماريوت الدولية 

في الخليج وبالد الشام وباكستان: 
يشكل »جي دبليو ماريوت ماركيز 
سيتي سنتر الدوحة« إضافة مميزة 

إلى محفظتنا المتنوعة في الدوحة 
ومشهد الفنادق في العاصمة. 

وستعمل طواقمنا جاهدة 
إلجراء التغييرات الالزمة وتحديث 

المساحات في جميع أنحاء الفندق 
وتقديم تجربة »جي دبليو« الشهيرة 
في مدينة الدوحة النابضة بالحياة«. 
وأضاف جوفينك: » بهذه المناسبة، 
نوّد أن نشكر سعادة الشيخ محمد 

بن فيصل آل ثاني والسيد طارق 
محمود السّيد وفريق »آرتك« على 
ثقتهم ودعمهم لماريوت الدولية، 

كما نتطلع للعمل مع فريق 

»آرتك« بهدف جعل هذا الفندق 
ناجحًا«.   تعاونًا 

ويرتبط فندق »جي دبليو ماريوت 
ماركيز سيتي سنتر الدوحة« مباشرًة 

بمجمع »سيتي سنتر الدوحة« 
التجاري، الذي يقدم مجموعة واسعة 

من خيارات التسوق والترفيه. كما 
يحتضن 272 غرفة عصرية، بما في 
ذلك 38 جناحًا و60 غرفة مخصصة 

ألعضاء النادي و 42 شقة فندقية 
مخّدمة، باإلضافة إلى منتجع سبا 

ونادي صحي ومساحات خارجية 
مجاورة لحوض السباحة تمتد على 
2,000 متر مربع، إلى جانب خيارات 

عديدة إلقامة االجتماعات والفعاليات 
مع قاعة االحتفاالت الكبرى و8 قاعات 

لالجتماعات.
ويضم الفندق 7 مطاعم ومقاهي 

والمشروبات  للمأكوالت  مختلفة 
المستوحاة من مطابخ عالمية، 

بما في ذلك مطعم أرجنتيني 
ألطباق الشواء، ومطعم يوناني، 
ومطعم صيني مع نادي وردهة، 
ومنصات حية لطهي المأكوالت 

التيبانياكي،  وأطباق  البحرية 
ومطعم لألطباق الشرق أوسطية 

والعالمية.

وجهة مثالية للمسافرين
وقال ريك إندرز، مدير عام فندقي 

»جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي 
سنتر الدوحة« و«ماريوت ماركيز 

سيتي سنتر الدوحة«: »يسرنا 
الترحيب بضيوفنا في »جي دبليو 

ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة« 
الذي يشكل وجهة مثالية للمسافرين 

من رجال األعمال والسياح نظراً 
لموقعه المميز وسط الحي التجاري 

وارتباطه بوجهة التسوق والترفيه األبرز 
في المدينة«.

  أعلنت ماريوت الدولية عن 
افتتاح فندق »جي دبليو ماريوت 

ماركيز سيتي سنتر الدوحة« 
المملوك من قبل شركة الريان 

لالستثمار السياحي »آرتك«، حيث 
من المنتظر أن يلبي احتياجات 

المسافرين المتميزين ممن 
ينشدون التجارب الفاخرة في قلب 

الحي التجاري في الدوحة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب 

اإلعالن األخير الذي أصدرته شركة 
الريان لالستثمار السياحي حول 

إعادة إطالق فندق »سيتي سنتر« 
تحت عالمة »جي دبليو ماريوت 

ماركيز سيتي سنتر الدوحة« 
بإدارة ماريوت الدولية. وستخضع 
عدة مساحات في مختلف أنحاء 

الفندق قريبًا لعمليات تجديد وفق 
نهج تدريجي فيما يستمر الفندق 

باستقبال الضيوف، لضمان 
تقديم تجربة تحمل بصمة العالمة 

المميزة ضمن المركز التجاري 
للعاصمة القطرية. 
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عالم أنجري بيردز™ يعلن عن افتتاحه الكبير
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تجربة تخطف األنفاس
بعد إطالق مساحته الداخلّية في العام 
الماضي، استكمل المتنزّه الجزء الثاني 

من المشروع وهو إطالق مساحته 
الخارجّية. وفي هذا اإلطار تبرز لعبة 

»سوبر سلينج شوت« التي ينتظرها 
الجميع كمرفق أساسّي في المتنزّه. 

ويبلغ ارتفاع هذه اللعبة الشاهقة 42 
متراً، وقد استوحيت من فيلم أنجري 

بيردز الشهير بحيث يمكنكم التحليق 
من خاللها نحو 60 متراً في الهواء 

لتختبروا تجربة طيران تخطف األنفاس.
ويبرز منزل »ريد« على الشاطئ كمعلم 

مهّم للزّوار بحيث يمكن للصغار 
االستمتاع بنشاطات مختلفة على 

الرمال، أّما »رافت باتل« فهي رحلة 
التحّدي عبر البحار، وهي تجربة سينمائّية 

متكاملة ستأخذكم من جزيرة الطيور 
نحو جزيرة األعداء في قوارب خاصة 
مجّهزة بمسدسات مائّية، ولمحّبي 

المغامرة يمكنهم التوّجه إلى »سيتي 
ستوديو« المكان األبرز للتحديّات، إلختبار 

قدراتهم في هذه المساحة الكبيرة، 
والتي تبدأ من المسار االنزالقي وتمرّ 

بتسّلق الجدار المتعرّج وصواًل إلى مسار 
الحبال والمنحدرات السريعة، وأخيراً ال 

يمكن زيارة عالم أنجري بيردز دون تجربة 
»أنجري كوستر« التي تنطلق بسرعة 

كبيرة لترتفع وتلّف برّكابها في سرعة 
مذهلة.

أّما المساحة الداخلّية للمتنزه فهي 

تضّم »بالست بومب«، لعبة البرج 
ذات الحركات العمودية والدائريّة التي 

ستجعل تجربة السقوط الحر ممتعة 
عن ارتفاع يزيد على 11 متراً، و»ريد 

أليرت«، حيث سيذهب الزّوار في رحلة 
طائرة تلّف بهم 360 درجة، باإلضافة 

إلى مضمار سباق داخلّي وخارجّي، 
متعّدد الطبقات، وهو األّول من 

نوعه في العالم. كذلك يبرز أحد أبرز 
معالم المتّنزه وهي الشجرة العمالقة 
»ذي بيج تري«، وهي تقّدم نشاطات 
وألعابا للصغار والكبار، ومنها ورشات 

عمل تفاعلّية، ومسار حبال وآخر 
انزالقّي. وتستمر الخيارات المليئة 

بالحماس في المتنزه مع صالة 
ترامبولين يونيفرس التي تضّم ملعب 
كرة السلة، وحوض اإلسفنج، وملعب 
األطفال، إضافّة الى لعبة »ليزر تاغ« 

التي ترفع التحّدي بين الزّوار.

عالم أنجري بيردز
وال يتوقف مفهوم عالم أنجري بيردز™ 

عند إرضاء التعطش إلى التشويق 
وحسب، بل يشمل أيضًا خيارات من 

المأكوالت والمشروبات تلبي مختلف 
األذواق. ويضم المتنزه أيضًا صالتين 
خاصتين بأعياد الميالد، كما يمكن 
لعشاق لعبة أنجري بيردز أن يقتنوا 

المنتجات األصلية للعالمة من المنطقة 
المخصصة للمتاجر.

  أعلن متنزه عالم أنجري بيردز™ الترفيهي األّول من نوعه في العالم عن افتتاحه الكبير في دوحة فيستيفال 
سيتي، مستضيفًا زّواره في أقسامه الداخليّة والخارجيّة المتميّزة. هذا المتنزّه الذي يقطنه أشهر سرب في العالم يمتّد 

على مساحة 17،000 متر مربّع لتقديم تجربة ترفيهيّة وحماسيّة لكّل العائلة..

103 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ June 2019







TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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