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MGALLERY . STORIES THAT STAY

لقد أنشأنا واحة رائعة في قلب أول مشروع مستدام في العالم
 " مشيرب قلب الدوحة "

تحتوي مجموعة إم غاليري على أكثر من 100 فندق مثل فندق الوادي بالدوحة، لكل منها قصة مميزة. يكمن الدفء والكرم في قلب هذا 
الفندق المعاصر، أفضل مثال على ذلك اإلهتمام الدقيق بالتصميم والضيافة. يعتبر تقديم الشاي والقهوة على الصواني المطلية 

بالذهب عندما يصل الضيوف؛ من أكثر اللفتات للترحيب، فهي تجسيد لجوهر الثقافة القطرية.
mgallery.com  يمكنك اكتشافهم جميعًا وحجز إقامتك عن طريق موقع

9999 4009 974+مشيرب قلب الدوحة | بريد إلكتروني: h8395-re@accor.com | تليفون: 
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لإلشتراك في نشرة  الواتس آب 

أضف الرقم33311767
 إلى جهات اإلتصال وارسل كلمة " إشتراك"   

زفاف ملكي في فندق ويستن  

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

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

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

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

weddings.westindoha@westin.com يرجى االتصال على الرقم 1515 4492 أو 
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 استقبلي الربيع
 بتصاميم عملية من »البكرات فاشون«

الدراما الكويتية حاضرة وبقوة
أبرز مسلسالت الموسم الرمضاني القادم

مؤسسا أول أكاديمية للطبخ في قطر:
هدفنا إيصال األطباق القطرية للعالمية

غاليري الفاييت الدوحة 
تطلق حملة براعم االمومة

متوفرة في فرعها بطوار مول
بيانكا تطلق مجموعة أزيائها لربيع –صيف 2020

موضة

نجوم

حوار

حوار

ازياء

3636

2828

2424

الفهرس

2222

4040



Hulchi Belluni
وفـلـسفـة فنــغ شــوي

أحمد قبيسي : موضة العام
الهاياليتر الزهري  واآليالينر الممزوج

مجوهرات

مكياج

5454

7070
8484

د.وسام عازر : 
عالج اللثة يختلف حسب  المرحلة المرضية

هل تحد حرارة الطقس من  انتشار كورونا؟
 إليك ما يعتقده الخبراء

صحة

7979
صحة

أساليب طبيعية 
لـتأخير ظهور التجاعيد

بشرة

7474

سواروفسكي
تحتفي باألم من خالل تشكيلة مميزة

إكسسوارات

4646
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      اختتمتاختتمت  The  Luxury Network International AwardsThe  Luxury Network International Awards  20202020  حفلهاحفلها  بنجاحبنجاح  كبير  هذاكبير  هذا  العام،العام،  حيثحيث  منحتمنحت    
أرقىأرقى  العالماتالعالمات  التجاريةالتجارية  فيفي  العالمالعالم  جوائزجوائز  تقديرًاتقديرًا  لمنتجاتهالمنتجاتها  الفاخرةالفاخرة  وخدماتهاوخدماتها  االستثنائيةاالستثنائية. . تمتتمت  استضافةاستضافة  هذههذه  المناسبةالمناسبة  

السنويةالسنوية    ذاتذات  األهميةاألهمية  الكبرىالكبرى  فيفي  موندريانموندريان  الدوحة،الدوحة،  حيثحيث    شهدتشهدت  أمسيةأمسية  االحتفالاالحتفال    حضور  أكثرحضور  أكثر  منمن  300300  شخصشخص  منمن  
كباركبار  الشخصياتالشخصيات  المدعوينالمدعوين  منمن  العالماتالعالمات  التجاريةالتجارية  الرائدةالرائدة  فيفي  العالم،العالم،  والتيوالتي  اجتمعتاجتمعت  لتكريمهالتكريمها  علىعلى  المسرحالمسرح  لجهودهالجهودها  
المتميزةالمتميزة.  .  وقدوقد  سعدتسعدت  مجموعةمجموعة  النخبةالنخبة  العالميةالعالمية  باالحتفالباالحتفال  بجوائزبجوائز  Luxury Network   InternationalLuxury Network   International      لهذالهذا  العامالعام  

فيفي  الدوحة،الدوحة،  التيالتي  تتمتعتتمتع  باالقتصادباالقتصاد  األسرعاألسرع  نموانموا  فيفي  العالمالعالم..

The Luxury Network تكرم جهود 
المتميزين في قطاعات مختلفة 

The Luxury Network هـــو 
نـادي عضــويـــة خــاص، تــعمـــل فيــــه 

الشركـــات المميــزة مًعا لتطويــر 
األعمــال التجارية المتبادلة. هدفها 

هو إنشاء شراكات تجارية جديدة بين 
العالمات التجارية الفاخـرة وتسهيـــل  
أنـشطتهــا  التسويقيـــة المشتركــة. 

وفـي عام 2007، تم إطالق مقرهم 

الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة.
  وبهذه المناسبة صرح، الرئيس 

 Luxury Network التنفيذي لشركة
Global H.E. فارس غطاس »أعتقد 

أن أحد أفضل القرارات التي اتخذتها 
مجموعتنا هو وضع تصور لجوائز 
الشبكة الفاخرة وإضفاء الحيوية 
على هذا الحدث السنوي الهام. 
 Luxury Network تُعد جوائز

International Awards بمثابة 

جوائز دولية تكرم الشركات والعالمات 
التجارية الفاخرة في جميع القطاعات 

الفاخرة لمبادراتهم وإنجازاتهم. 
تتمثل مهمة فريقنا العالمي في 

تكريم الشركات  المبدعة واالعتراف 
بالعالمات التجارية الفاخرة الناشئة على 
المستويين الدولي والمحلي، وكذلك 

إنشاء منصة للتواصل توفر فرصًا 
استثنائية وفريدة لضيوفنا الكرام.
 The Luxury من خالل جوائز

تختتمتختتم  حفلحفل  20202020  بنجاحبنجاح  اســتثنائياســتثنائي

خبر تحريريبشرة

TheThe    LuxuryLuxury  Network InternationalNetwork International  AwardsAwards
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Network، تمكن جميع الحاضرين من  
التعبير عن شعورهم باالمتنان  لبعض 

المنظمات الخيرية من خالل حملة 
لجمع التبرعات  مثل الجمعية  القطرية 

للسرطان، الشريك الخيري لمجموعة 
العضوية المختارة لجوائز هذا العام.  

تجدر اإلشارة  إلى أن عال الفارس ومحمد 
الحمادي، اإلعالميان المرموقان بقناة 

الجزيرة قدما حفل هذا العام. 
وفي سياق متصل، أضاف فارس »لن 

تكون هذه األمسية الجميلة ممكنة أبًدا 
بدون الفريق الذي كرس وقته للعمل 

ليًلا ونهارًا لجعل حفل العشاء الخاص 
بنا يبدو متكامال وناجحا .  كما أود أن 
 Luxury Network أشيد بممثلي

International من جميع أنحاء 
العالم، وأود  أن أشكر الجميع على 

وجودهم معنا اليوم«.
 The Luxury Network ووجهت 
الشكر لشركائها الرسميين، موندريان 
الدوحة - الشريك الرسمي للضيافة، 

لكزس - الشريك الرسمي للسيارات،  
Pro TV - الشريك اإلعالمي،  

 Ya Hala و Brilliance Weddings
 Events - Event Management

Partner. ، لدعمهم  هذه األمسية.  
وقد شهد الحفل حضور عدد من 

السفراء وممثلي السفارات في قطر. 

 وفيما يلي قائمة الفائزين 
 Luxury Network بجوائز

:2020 International
• صالة السيارات الفاخرة للعام ، صالة 

ساكورا
• اليخوت الفاخرة للعام ، بينتي لليخوت

• الساعة الفاخرة للعام بوفيه
 Este ،العيادة الجمالية الفاخرة للعام •

World
• أفضل شخصية مؤثرة في العام ، 

أمل أمين
 منظم الزفاف الفاخر للعام، بريليانس 

لحفالت الزفاف 
•   أفضل معدل للسيارات الفاخرة، 

IDEM Works
• سيدة األعمال للعام ، أسماء سكالي

• مصمم األثاث الفاخر، سيالن أتيس
•  أفضل طائرة خاصة فاخرة للعام 

Qatar Executive
• المدينة الفاخرة للعام، مدينة 

الياسمين

 GEM  التصميم والتسويق الفاخر •
Business Solutions

• أفضل مكان للتدريب، DISS للتدريب
• المطور العقاري الفاخر، مونتازور

 AV ،أفضل تصميم الداخلي فاخر •
Arreda

 Porto ،مارينا العام الفاخر •
Montenegro

 Ezra أفضل مصمم أزياء للعام   •
  Tuba

• نادي العام الفاخر، نادي النخبة 
 Pegasus ، الفلل الفاخرة العائمة •

Global
• جائزة إدارة الفعاليات التقديرية ، 

شركة يا هال

 Luxury Network كما هنأت
International جميع الفائزين 
بالجوائز، الذين حصلوا على هذه 
االمتيازات  نتيجة شغفهم الكبير 

وعملهم الجاد  لتقديم خدماتهم 
المتميزة. وأخيراً  إن الحصول على هذه 

الجائزة ال يعد أمراً سهال بل يتطلب 
وجود فريق عمل لديه استعداد للتعلم، 

والتطور وتخطي الصعوبات. 
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فعاليات

      تحتتحت  رعايةرعاية  معاليمعالي  الشيخالشيخ  خالدخالد  بنبن  خليفةخليفة  بنبن  عبدعبد  العزيزالعزيز  آلآل  ثاني،ثاني،  رئيسرئيس  مجلسمجلس  الوزراءالوزراء  ووزيرووزير  الداخلية،الداخلية،  افتتحافتتح  سعادةسعادة  
السيدالسيد  عليعلي  بنبن  أحمدأحمد  الكواريالكواري  وزيروزير  التجارةالتجارة  والصناعة،والصناعة،  النسخةالنسخة  األولىاألولى  منمن  معرضمعرض » »ابِنابِن  بيتكبيتك« « بحضوربحضور  وزراءوزراء  وسفراءوسفراء  وكباروكبار  

شخصياتشخصيات  ومدعوينومدعوين  وممثلينوممثلين  عنعن  وسائلوسائل  اإلعالماإلعالم..
وقدوقد  اختتماختتم  المعرضالمعرض  فعالياتفعاليات  نسختهنسخته  األولىاألولى  بنجاحبنجاح  باهرباهر  فيفي  يوميوم  األربعاءاألربعاء  44  مارسمارس  حيثحيث  شهدشهد  إقبااًلإقبااًل  كثيفًاكثيفًا  منمن  الزوارالزوار  فاقفاق  

86008600  شخصشخص  وفدواوفدوا  إلىإلى  المعرضالمعرض  فيفي  مركزمركز  قطرقطر  الوطنيالوطني  للمؤتمراتللمؤتمرات  علىعلى  مدارمدار  ثالثةثالثة  أيامأيام..

النســخة األولى من معرضالنســخة األولى من معرض  »ابِن بيتك«»ابِن بيتك«

منصــة متكاملة لبّت تطلعات المواطنينمنصــة متكاملة لبّت تطلعات المواطنين

متكاملة منصة 
أكــد عبــد العزيز ســعد حطــاب الكعبي 

نائــب رئيــس مجلس إدارة شــركة 
نكســت فيرز، الشــركة المنظمة 

لمعــرض ابــن بيتــك، علــى أن المعرض  
اصبــح بمثابــة  منصــة متكاملــة لبت 
تطلعــات وطموحــات المواطنين 

الراغبيــن فــي بنــاء منازلهــم وبيوتهم 
الخاصــة بمــا يواكــب أحــدث تقنيات 

البنــاء والحلــول التكنولوجيــة 
المتطــورة فــي قطــاع المقاوالت 

والهندســة والتصميمــات المعماريــة، 
مشــيرا إلــى ان المنتجــات التــي قدمها 

العارضــون شــملت عروضــا حصرية 
خــالل المعــرض، الفتــا إلــى ان هدف 
معــرض ابــن بيتــك هــو إيجاد مظلة 

جامعــة لكافــة عناصــر بنــاء المنــزل من 
المقاوليــن واالستشــاريين والمورديــن 

إلــى جانــب الشــركات العقارية، 
ليقدمــوا أفضــل منتجــات البناء 
وبأســعار تنافســية للمواطنيــن.

وأشار إلـــى ان وجـــود 120 عـــارضا 
مـــن الشــركات المحلية وعدد 

كثيــف مــن المؤسســات الحكومية 
والرســمية الداعمــة مثــل وزارة 

التنميــة اإلداريــة والعمل والشــؤون 
االجتماعيــة، ووزارة التجــارة والصناعــة، 
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الدفــاع المدنــي، ووزارة البلديــة، 
والمؤسســة العامــة القطرية 

للكهربــاء والمــاء »كهرمــاء«، وهيئة 
األشــغال العامة »أشــغال«، وبنك 
قطــر للتنميــة، وغيرهــا مــن الجهات 

الحكوميــة والشــركات الخاصة يشــير 
إلــى مــدى التطــور الحاصل في 

قـــطاع البناء وخاصة عبر اســتخدام 
مــواد البنــاء المســتدامة الحديثــة التي 

تعــزز مــن قطــاع المبانــي الذكية 
والتي تســاهم في ترشــيد الطاقة 

بشــكل كبير.
ولفــت الكعبــي إلــى أن المعرض 
يعــزز التوجــه إلــى االرتقــاء بصناعة 

العقــارات والمباني المســتدامة 
والـصديقـــة للبيئة، عـبــــر توفيـــر 

أفـضـــل الحلـــول المالئمـــة من خالل 
أبــرز األســماء المحليــة في قطاع 

البنــاء والتشــييد، وهــو يمثــل إضافة 
نوعيــة وقويــة للســوق المحلي، 

ويعــــزز مــن قــوة قطاع البناء 
والتشــييد فــي الدولــة، إلى جانب 

تفــرده بفكرتــه المبتكــرة ومــا يقدمه 
للجمهور.

التوقعات مستوى المشاركة فاق 
ومن جانبه قال رواد سليم، المدير 

التنفيذي لشركة نكست فيرز: »مع 
تدشين النسخة األولى من المعرض 

أمام الزوار، سعدنا بحضور وافتتاح 
سعادة السيد علي بن أحمد الكواري 
وزير التجارة والصناعة للمعرض. كما 

نتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة 
الوزارات والهيئات الحكومية وإلى 
رعاتنا الكرام الذين قدروا قيمة هذ 

المعرض والحاجة إليه في قطر ووفروا 
لنا كل أشكال الدعم. نحن على ثقة 

بأن معرض ابِن بيتك شكل مصدراً 
مهمًا للمعلومات في كل ما يتعلق 

بهذا القطاع، بجانب ورش العمل 
والندوات التي تم تنظيمها إلى جانب 
المعرض بمشاركة أكثر من 30 خبيراً 

من القطاعين العام والخاص«.
وحظــى معــرض ابــِن بيتك 2020 

بدعــم مــن وزارة االقتصــاد والتجــارة، وزارة 
البلديــة والبيئــة، وزارة التنميــة اإلداريــة 

والعمل والشــؤون االجتماعية، أشــغال 
والدفــاع المدنــي. كمــا ضمــت قائمة 

الرعــاة والشــركاء كال مــن كهرماء 

الشــريك االســتراتيجي، QDB الراعي 
التنمــوي، شــركة تدمــر للتجارة الشــريك 

 Interior Treasure ،المؤســس
الراعي الرســمي، شــركة ســيب 

 Architects ،للتأميــن راعــي التأميــن
Hub راعــي المعرفــة. وفــي فئة 
 Living الرعايــة الذهبيــة شــركة

Spirit، وفالكــون لمعــدات المطابــخ، 
أمــا فــي فئــة الرعاية الفضية شــركة 
ســكايالين لالستشــارات الهندســية، 

نيــو فيجــن للمقــاوالت، الجابــر ألنظمة 
التبريــد والمصاعــد، وأوريكــس للرخام 

والجرانيت.
وأشار إلى مشاركة أكثر من 120 

عارضًا في النسخة األولى من 
المعرض، حيث عرضوا أحدث 

المنتجات والخدمات في قطاع البناء 
واإلنشاءات، وعرفوا الزوار على أحدث 

التكنولوجيا والمواد المستخدمة 
في البناء والتصميم المعماري 

والتصميم الداخلي. وتضمنت قائمة 
العارضين كذلك شركات من قطاعات 

المقاوالت والتصميم الداخلي 
والديكــور و االستشــاريين والمورديــن.
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النسخة الثانية: مارس 2021
وأشــار ســليم إلــى أن النجــاح الباهــر الــذي حققــه معرض ابن 

بيتــك، يدفــع إلــى تنظيــم نســخة ثانيــة مــن المعرض، في 
نفــس الوقــت خــالل العــام المقبــل 2021، كمــا مــن المقرر 
أن تشــارك شــركات أجنبيــة وعالميــة فــي النســخة المقبلــة، 
باالضافــة إلــى التوســع فــي مســاحة المعــرض لتكون ثالثة 

أضعــاف مســاحة نســخة هــذا العــام أي بمــا يصــل إلــى 15 ألف 
متــر مربــع، الفتــا إلــى طلــب الكثير من الشــركات المشــاركة 

فــي النســخة الحاليــة أن تكــون متواجــدة فــي نســخة معرض 
ابــن بيتــك 2021، بعدمــا شــاهدوا النجــاح الكبيــر الــذي حققته 

هــذه النســخة، خاصــة مــع توقيــع العديد من الشــركات 
المشــاركة لعقــود مــع المواطنيــن والزائريــن، مؤكــدا تفرد 

معــرض ابــن بيتــك فيمــا يقدمــه مــن فــرص مميــزة للمواطنين 
والعمــالء، للتعــرف علــى أحــدث الوســائل واالبتكارات في 

عالــم البنــاء والمقــاوالت، تحــت مظلة واحدة.

فعاليات
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      سندس سالمة 
بدأت زوي برادلي عملها كمصممة 

إبداعية مع ألكسندر ماكوين، وكانت 
ناجحة في عملها لكن سرعان ما 

تغيرت أفكارها، وأحبت االنتقال 
إلى عالم المنحوتات الورقية. األمر 
لم يكن سهال، لكنها أبدعت فيه 

وأصبحت تصاميمها حاضرة في 
عروض األزياء العالمية، وفي واجهات 

المتاجر المعروفة، وقد أبهرت الكثيرين 
وألهمتهم بهذا الفن المختلف. 

وأطلق غاليري الفاييت الدوحة حملة 
فريدة بعنوان »براعم األمومة« فبراير 
الماضي، التي تحتفي بقدوم الربيع 

وتمهد الطريق الحتفاالت عيد األم التي 
توافق 21 مارس في الشرق األوسط. 
ألول مرة يعرض فيها فستان مصنوع 

من األزهار الورقية بلون الباستيل الوردي 
أمام الجمهور والعمالء المميزين 

لغاليري الفاييت.
وبهدف دعم الحملة، كانت زوي نفسها 
حاضرة في حفل إطالق الحملة، وتمكن 

الجمهور وممثلو وسائل اإلعالم من 
التواصل مع فنانة المنحوتات الورقية، 

التي تجمع أعمالها بين النحت واألزياء 
والمسرح، وقد صنعت بعض القطع 

الحصرية لتزيين المتجر الباريسي لحملة 
»براعم األمومة«. وقد التقتها جميلة 

وكان لنا معها الحوار التالي...

باالشــتراك مع الفنانة العالمية زوي برادلي

 غاليري الفاييت الدوحة تكشف النقاب عن حملة »براعم األمومة« 

بدأت كمصممة أزياء، كيف انتقلت 
إلى عالم المنحوتات الورقية؟

فعال البداية كانت في تصميم األزياء، 
لكنني دائما كنت مهتمة بتصميم 

األشكال، عملت مع ألكسندر ماكوين 
وهذا جعلني أحب العمل أكثر وساعدني 

في اكتشاف كيفية تصميم األشكال 
من الداخل، ثم أصبح دوري في تصميم 

المنحوتات الورقية لعروض األزياء، وتعرفت 
أكثر على المواد والورق وقمت بتصنيع 

أشكال رائعة ومختلفة. وخالل العمل مع 
ألكساندر ماكوين، تعرفت على المزيد من 
المواد غير تقليدية بطريقة عصرية، والورق 

شيء كنت حريصة على استكشافه. وأول 
قطعة »أزياء« صنعتها من الورق كانت ثوًبا 
مطوًيا Michiko Koshino في عام 2005. 
وبعد هذه التجربة، أدركت أن الورق أعطاني 

الفرصة التي كنت أبحث عنها في عملي. 
تدريجيا، طورت النحت بشكل كبير وأصبح 

حبي للزهور جزًءا كبيًرا من مفرداتي - حيث 
إن أمي وجدتي كانتا تعمالن في الحدائق.

كيف كانت ردود األفعال حول أعمالك؟
جيدة جدا حيث كنت أتلقاها بسرعة عبر 

وسائل التواصل االجتماعي، وكان الناس 
دائما يبدون إعجابهم بتلك المنحوتات 

والجهد المبذول خلفها. وعندما قمت 
بنحت أعمال لواجهات بعض المتاجر 

المعروفة انبهر الناس عندما اكتشفوا أنها 
مصنوعة من الورق وعلى هذا القدر الكبير 

من الدقة واإلتقان. 

 من أين تستوحين تصميماتك؟ 
 عادة أستوحي تصاميمي من الطبيعة 
والموضة وبشكل عفوي ، حيث أستمد 

األفكار من كل شيء حولي ثم أبدأ بتنفيذه 
على شكل منحوتات. اعتمدت كثيرا على 
الهوت كوتور و عروض األزياء، وأيضا على 

صيحات الموضة الرائجة، أتطرق للعديد من 

حوار
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األفكار والمناسبات التي تعطيني األفكار 
مثل االحتفال بعيد األم والربيع. وأعمالي 

دائما تكون بمثابة ردة فعل لتصميم 
أحبه واستوحيت فكرة الكثير من أعمالي 

من مصممي األزياء المفضلين لدي مثل 
ألكسندر ماكوين، وديور. 

كيف تختارين شركاءك في العمل؟
البداية تأتي من العميل ألنه يجب 

أن نفهم ماذا يريد، ثم نبدأ بتصميم 
المنحوتة ثم تنفيذ الشكل، ويجب أن 
يعتمد العمل على االحترام المتبادل 

بين الطرفين ألن العمل الذي نقوم به 
دقيق ويحتاج االنتباه للكثير من التفاصيل 

ويجب أن يكون هناك الوقت الكافي 
لتنفيذ التصميم، يعني أن يكون الشريك 

متفهما وملتزما ومتقنا للعمل. 

كيف وجدت التعاون مع غاليري الفاييت 
الدوحة؟ 

التعاون مع غاليري الفاييت أمر رائع، نتكلم 
نفس اللغة، ولدينا الكثير من األفكار 

المشتركة، وهم يعرفون تماما طبيعة 
عملي ويهتمون بالفن ويقدرونه، وهذا 

بالطبع ما أريده كفنانة، وال ننسى أن 
غاليري الفاييت مكان يجمع الثقافة والفن 
واألدب، لذا هو المكان األنسب لتواجد أي 

عمل فني. 

حدثينا أكثر عن دورك في حملة »براعم 
األم« في غاليري الفاييت الدوحة؟ 

أحببت الفكرة، فأنا أعتبرها فرصة لوضع 
رؤيتي الخاصة وأفكاري غير المعتادة، 

والتي أسميها أفكار خارج الصندوق، 
ولمستي الخاصة في هذه الحملة 

بمنحوتات تلفت األنظار وأشياء لم يرها 

الناس من قبل. 
استغرق الفستان الذي أعرضه ثالثة 

أسابيع لصنعه من قبل حرفيين متميزين 
في فريق العمل. وهو مزين بأكثر من 1500 

زهرة مقصوصة يدويًا، تشمل مجموعة 
متنوعة من الورود اإلنجليزية، أزهار الكرز، 
الدلفينيوم، اإلقحوانات والفراشات. تم 

تركيب كل زهرة يدوًيا وبشكل فردي 
لتحديد شكل وملمس الثوب. وقد قمت 

بابتكار التصميم النهائي للفستان 
بتصميمه الفريد، حيث يرمز إلى انبثاق 

موسم جديد ويحتفي بعيد األم، ويُعرض 
في موقع رئيسي وبارز عند مدخل غاليري 

الفاييت الدوحة، ويرحب بالزوار ترحيًبا 
ضخًما مليًئا باإللهام. 

ماهي مشاريعك المستقبلية؟ 
هناك أشياء مازلت أخطط للقيام 
بها، لكن أهم خطوة بالنسبة لي 

هي أن أكتب كتابي الخاص، ألني أريد 
تثقيف وتعليم الناس العاملين في 

مجال تصميم األزياء والموضة حول 
فن المنحوتات الورقية، وأن يجدوا 

أرشيفا كامال بأعمالي وسوف يلخص 
الكتاب خبراتي في العمل مع الشركاء 

المختلفين وماذا أضافوا لي، كما سوف 
أضع كل تصاميمي بين أيديهم والرحلة 

التي مررت بها في عملي. 

كيف سيساهم  اإلبداع  في تغيير 
المشهد الفني عالميا؟

 الفن بشكل عام وسيلة للتعبير 
بشكل كبير عن ثقافة المجتمع، أما عن 
المنحوتات الورقية فهي ترمز لالستدامة 

التي أصبحت مطلوبة وأساسية في 
وقتنا الحاضر، وأيضا إعادة تصنيع الورق 

واالستفادة منه بشكل رائع. وبالطبع هذا 
يفيد األجيال القادمة.

بماذا تنصحين  عشاق المنحوتات الورقية؟ 
أوال أن يجدوا معلما جيدا، فهذا األمر 

الذي يدفعهم لإلنجاز وتصميم أشكال 
مبدعة، وأنا في بداية مشواري كنت 

محظوظة بالعمل مع ألكسندر 
ماكوين حيث كانوا يدعمونني بشكل 

كبير، أنا أعمل مع الورق مثلما تعمل 
المصممة مع األقمشة، أقوم بطي، 
ولّف، وقطع، وخياطة الورق. التحدي 

الذي لطالما يواجهني هو ابتكار شيء 
غير متوقع من الشكل الثنائي األبعاد 

للورقة إلى منحوتة سحرية ثالثية األبعاد. 
أنا متحمسة لتقديم أعمالي الفنية 

الورقية المعاصرة وفني فن الورق 
المعاصر، وأنا أشعر بالرضى عندما أرى 

أن منحوتاتي الورقية تنسجم مع بيئات 
وثقافات مختلفة. 
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   حوار/ أمل كمال
الشغف هو أول وأهم خطوة في طريق النجاح، وألنهما يمتلكان من الشغف ما يكفي استطاعا تحقيق النجاح بسرعة كبيرة 

بالرغم من حداثة الفكرة على المجتمع القطري، استطاعا أن يلبيا تطلعات الكثيرين ممن يبحثون عن الجديد والفريد في عالم 
المال واألعمال وفق استراتيجية مبتكرة خارج الصندوق. 

محمد عبد الملك ومحمد سفيان مؤسسا أ ول أكاديمية للطبخ في قطر، هما نموذجان شغوفان بحلمهما، واثقان من خطاهما، 
متحديان لكل الصعاب بهدف  خدمة المجتمع بشكل مختلف وقد ساعدتهما خطوة تأسيس األكاديمية في ترجمة احالمهما 

على ارض الواقع. ولمزيد من التفاصيل حول المشروع األول من نوعه في قطر »جميلة«  اجرت الحوار التالي، والى التفاصيل...

مؤسســا أول أكاديمية للطبخ في قطر

محمد عبد الملك ومحمد ســفيان: هدفنا إيصــال األطباق القطرية للعالمية

حوار

24
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كيف تبلورت فكرة أكاديمية الطبخ؟
محمد عبد الملك: الفكرة جاءت من 
خالل خبيرة وسفيرة المطبخ القطري 

والدتي الشيف عائشة التميمي، 
التي تظهر دائمًا في اإلعالم المرئي 

والمسموع والمقروء لتقدم للمجتمع 
القطري أشهى األكالت، باإلضافة إلى 

تواجدها القوي في الفعاليات التي 
تنظمها الدولة بالخارج مثل البيت 

القطري الذي أقيم في ريو، لذا فهي خير 
قدوة يحتذى بها في هذا المجال.

وكوني من أسرة إعالمية ووالدي من 
المؤسسين لتليفزيون قطر، وأختي 

اإلعالمية المعروفة أمل عبد الملك، فقد 
تعلمت منهم حب العمل بالمجال 

اإلعالمي والشغف بكل ماهو جديد ، 
وعليه قررت أن أمتهن الطبخ ولكن بفكر 

جديد.
بدأت مدرسة الطبخ التي طالما حلمت 

بامتالكها وإدارتها ترى النور بعد مشاورات 
مع صديقي محمد سفيان، كوننا نعمل 

بنفس الجهة سويًا، وباعتبار محمد 
مستثمرا ورجل أعمال 

يرغب في االستثمار في مجال فريد 
مختلف ومطلوب في المجتمع، وكلها 

صفات توفرت في فكرة األكاديمية 

، فضال عن  شغف كل منا بالطبخ، 
وإدراكنا بل وإيماننا بأنه لغة تعبر 

عن ثقافة الشعوب، خاصة وأنه لم 
تعد األكالت التي تشتهر بها دولة أو 
قارة حكرا عليها، نطمح إلى  إيصال 

الوجبات القطرية إلى كل أنحاء العالم 
بنفس درجة انتشار األكالت الغربية في 
مجتمعاتنا العربية، ودائما ما نتساءل: 

لماذا ال يقدم الخنفروش في الشانزلزيه 
مثلما يقدم السوشي؟!، لذا فهذا الحلم 

هو أحد أعمدة األكاديمية.
بدأنا بزيارة عدد من أكاديميات الطبخ 
حول العالم، حيث كنا نحضر حصصًا 

تعليمية للطبخ ومناقشة أعضاء اإلدارة، 
لننقل تلك الخبرات التي يمتلكونها 
والمستوى العالي الذي وصلوا إليه 
إلى المدرسة األولى من نوعها في 

قطر، وكانت أولى رحالتنا إلى جالسكو 
باسكتلندا، ثم جنوب افريقيا وتركيا 

وايطاليا، وبعدها بدأنا أولى خطواتنا في 
تأسيس األكاديمية. 

ماهي اهداف المشروع بعيدا عن الجانب 
الربحي؟

من أبرز اهدافنا  الحفاظ على الموروث 
المحلي  من األطباق القطرية الشهيرة.  

بعد زيادة نسبة السمنة بين األطفال في 
ظل انتشار مطاعم الوجبات السريعة 
فكرنا في تنظيم  ورش عمل لألطفال 
بشكل مبتكر، حيث نصطحبهم في 

رحلة شيقة وممتعة يتعلمون من 
خاللها كيفية تحضير األكالت الصحية 
وتوعيتهم  بفوائدها لصحتنا بشكل 

عام، كما نعلمهم كيف يتعاملون مع 
أدوات المطبخ الحادة، واألدوات المناسبة 
ألعمارهم، وأهمية طلب مساعدة وإرشاد 
األشخاص األكبر منهم سنًا عند إشعال 
الفرن أو استخدام إحدى األدوات التي ال 
تتناسب مع فئتهم العمرية. وفي هذا 
اإلطار، نحرص دائمًا على تعدد األدوات 

المستخدمة إليصال المعلومة لهم 
في قالب يمزج بين التعليم والترفيه، 
حيث نستخدم ألعابا إلكترونية لها 

عالقة بعالم الطبخ، لنساهم بدورنا في 
تأسيس جيل صحي، يواكب توجهات  

الدولة بتخصيص يوم للرياضة لتعزيز 
اهمية الرياضة واألكل الصحي  ، وخاصة 

أن الدولة تستضيف فعاليات رياضية 
هامة على مدار العام ومع قرب موعد 
استضافة كأس العالم 2022، نتمنى 

بأن يكون لدينا جيل مدرك ألهمية األكل 
الصحي ودوره في التمتع بحياة متوازنة.
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ماهي الفئات التي تستقطبها 
األكاديمية؟ 

تستقطب  األكاديمية كل الفئات 
العمرية من الهواة والمحترفين، 

والمستثمرين الباحثين عن استشارات 
لمشاريعهم المرتبطة  بمجال الطبخ 
مثل اختيار قائمة الطعام وغيرها من 

األمور المتعلقة بهذا المجال، كما تقدم 
األكاديمية دروس طبخ لذوي االحتياجات 

الخاصة. 

 ماهي أهم التحديات التي واجهتكما 

عند تأسيس األكاديمية؟
التحدي األول تمثل في أن األكاديمية 

هي األولى من نوعها في قطر، ودائمًا 
ما يكون هناك تخوف ونوع من عدم 

القبول للفكرة الجديدة في بداية 
األمر بالنسبة للجهات المعنية بإصدار 

التصاريح والتراخيص الالزمة، التحدي 
الثاني تمثل في رغبتنا في تأسيس 

أكاديمية تجمع بين التعليم والترفيه، 
تُعلم الطبخ ولكن بمفهوم جديد 

وليس تقليديا.
تحد آخر وهو عدم اعتماد وزارة التربية 

والتعليم لمثل هذه النوعية من 
األكاديميات، وهو األمر الذي نسعى 
لتحقيقه حاليا، ألن تعليم األطفال 

الطبخ الصحي وأهميته في حياتنا له 
دور كبير في تشجيعهم على اتباع 

نمط غذائي صحي ، ونحاول جاهدين 
توصيل صوتنا لوزارة التربية والتعليم 

ووزارة الثقافة والرياضة بخصوص 
هذا الشأن، فهدفنا األول هو خدمة 

المجتمع، لذلك أبرمنا اتفاقية مع الهالل 
األحمر القطري لتدريب الغارمين وبعض 

المسجونين مهارة الطبخ، كوسيلة 
يستطيعون كسب عيشهم من 

خاللها.
التحدي األخير هو قدرتنا على إقناع 
مؤسسات الدولة المعنية بضرورة 

اشتراط الشهادة المعتمدة عند العمل 
كطباخ في أي مطعم، وهو األمر 

المعمول به في أوروبا ونتمنى تطبيقه 
في الدولة.

وهل لدراستكما أي عالقة بمجال الطبخ؟
ال، فقد درسنا هندسة البترول ونعمل في 
هذا المجال، ولكن شغفنا بمجال الطبخ 

كان واليزال المحرك األساسي لخطوة 
تأسيس األكاديمية، كما أن رغبتنا في 

توفير منصة جديدة وفريدة من نوعها في 
الدولة حافز قوي لتخطي كل الصعاب.

بعيدًا عن هندسة البترول والطبخ، 
ماهي هوايتكما المفضلة؟

محمد عبد الملك: كرة القدم والجري، 
تسلق الجبال، الكشف عن اآلثار.

محمد سفيان: كتابة الشعر وكرة القدم 
والجري.

هل تمارسان الطبخ بأنفسكما؟
نعم، وقد ظهرنا بإحدى حلقات برنامج 

»بنكهة قطرية« الرمضاني المذاع على 
قناة الدوحة 360 خالل شهر رمضان 

الماضي، ومن خالله  تعاونّا مع شيف 
من أرمينيا ،الذي قام بتحضير أكلة أرمينية 

وبدورنا قمنا بإضافة التوابل القطرية عليها، 
لتصبح األكلة األرمينية بنكهة قطرية.

حوار
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كيف تصفان عالم الطبخ في 
كلمات؟

عالم ثري بالمعلومات وله تاريخ 
طويل وغني، وهو أمر نحرص على 

التركيز عليه من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي الخاصة باألكاديمية، 

فالطبخ عالم كبير يختلف من دولة 
ألخرى ومن قارة لقارة، وهناك العديد 

من األفالم الوثائقية التي توضح 
اوجه االختالف، ونحرص بدورنا على 

التطرق اليها دائمًا باألكاديمية ليكون 
المتدربون على إطالع بهذه األمور.

ما مدى تقبل الشباب القطري 
لفكرة أكاديمية الطبخ؟

درجة القبول كانت على عكس 
المتوقع، فقد القت الفكرة استحسانا 

من الكثيرين وبالذات من فئة الشباب، 
الذين كانوا يمتلكون الشغف بعالم 
الطبخ ولكنهم يحتاجون إلى منصة 

تساعدهم على تطوير وابراز تلك 
الموهبة، فاألكاديمية باتت منصة 

تجمع كل هواة الطبخ، وللشباب 
القطري النصيب األكبر في التواجد 

على هذه المنصة، ويسعدنا أننا كنا 
حافزا قويا للبعض التخاذ خطوة جدية 

إلطالق منصتهم الخاصة لتحضير 
وبيع الوجبات سواء من خالل مطعم 

أو من خالل البيع عن طريق وسائل 
التواصل االجتماعي.

هل تتعاون األكاديمية مع األسماء 
القطرية البارزة في عالم الطبخ؟ 

بالطبع، وليس األسماء المعروفة 
والالمعة فقط ولكن نتعاون مع من 

يمتلكون الموهبة ولكنهم لم ينالوا 
شهرة واسعة في هذا العالم، وقد 
نظمنا في هذا الصدد ورشة عمل 

مع مركز بداية جمعنا فيها الكثير من 
هواة الطبخ، وقدمنا لهم دروسا لصقل 
مهاراتهم، وتم اختيار المتميزين منهم 

وقمنا بالتعاون معهم في النسخة 
األخيرة من مهرجان قطر الدولي 

لألغذية، حيث كنا من الرعاة الرسميين 
لهذه النسخة، وقمنا بتوفير كافة 

األدوات االحترافية الخاصة بالطبخ لكل 
المشاركين.

من األجدر في مجال الطهي المحترف 
الرجال أم النساء؟ 

من خالل تربيتنا والبيئة المحيطة 
النساء هن األجدر، ولكن بعد تأسيس 

األكاديمية لمسنا شغف الرجال 
وبصمتهم الكبيرة في هذا العالم 

الواسع، ونخص بالذكر الشيف الكابتن 
طيار ناصر صالح، وهو أحد محترفي 

الطبخ في قطر.

ماهو المطبخ المفضل لكل منكما؟
في السابق كان المطبخان اإليطالي 

واألميركي هما المفضالن لدينا، ولكن 
بعد تأسيس األكاديمية أصبح المطبخ 
الذي يقدم األكالت الجديدة والفريدة 

من نوعها والممزوجة بنكهات من عدة 
ثقافات هو المفضل لدينا.
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      جمال العدواني جمال العدواني 
خاللخالل أقل من شهر سوف يطل علينا شهر الخيرات والبركات، شهر رمضان الكريم، وكعادة القنوات الفضائية تحرص دائما أن تقدم  أقل من شهر سوف يطل علينا شهر الخيرات والبركات، شهر رمضان الكريم، وكعادة القنوات الفضائية تحرص دائما أن تقدم 

مائدة كبيرة ومتنوعة من األعمال التليفزيونية المحلية والخليجية والعربية، وعادة ما يكون لألعمال الكويتية وقع وحضور كبير على مائدة كبيرة ومتنوعة من األعمال التليفزيونية المحلية والخليجية والعربية، وعادة ما يكون لألعمال الكويتية وقع وحضور كبير على 
الشاشة الرمضانية.  وفي السطور التالية نقدم لكم باقة من األعمال ألهم وأبرز نجوم الدراما الرمضانية لهذا الموسم... الشاشة الرمضانية.  وفي السطور التالية نقدم لكم باقة من األعمال ألهم وأبرز نجوم الدراما الرمضانية لهذا الموسم... 

الدراما الكويتية حاضرة وبقوة
لمحات من كواليس أبرز مسلسالت الموسم الرمضاني القادم

نجومبشرة

ألول مــرة تتطــرق الدراما الكويتية 
إلــى امــرأة يهودية تعيش في إحدى 

دول الخليــج وتتعــرض إلى العديد 
مــن المواقف التــي تغير مجرى أحداث 
هــذا العمل، حيــث كان من المفترض 

أن يطلق على المسلســل اســم »أم 
شــاؤول« لكن فضلــت الفنانة حياة 

الفهد اســم »أم ســوزان«، حتى ال يقابل 
العمــل بالرفــض واالعتراض من قبل 

المشــاهدين، فالمسلســل من األعمال 
الصعبــة والضخمــة في محتواها 

الدرامــي والتاريخــي، وقد أتعب العمل 
الفنانين جســديًا ونفســيًا، لغزارة أحداثه 

وكثــرة مشــاهد التصوير، خصوصا وأن 
العمــل يتناول حقبــة تاريخية تجعله 

يقتحــم مناطــق جديدة في التاريخ 
الخليجــي لــم يتــم تناولها من قبل، 

لذلــك تم اختيــار مجموعة كبيرة من 
نجــوم الخليج للمشــاركة في هذا 

العمــل، وقــد طلبــت الفنانة حياة الفهد 
مــن المؤلفيــن تغيير اإلطار العام الذي 

تــدور حوله األحداث، وبالتبعية اســم 
الشــخصية الرئيســية، وتغيير أيضًا 

الحقبــة الزمنيــة، األمر الذي أدى إلى أن 
يتجــه مسلســل »أم هارون« إلى قالب 

يســتوعب األحــداث دون التقيد بالزمان 
أو المكان.

العمــل مــن بطولــة حيــاة الفهد 
ومحمــد جابــر وأحمد الجســمي 
وفخــــرية خميــس وســعاد علي 

وعبدالمحســن النمــر وفاطمــة 
الصفــي ومحمــد العلــوي وفــؤاد علي 

وروان الصايــغ وفــرح الصراف وآالء 
الهنــدي، ومــن تأليــف علــي ومحمد 

شــمس، وإخـــــراج محمــد جمــــال 
العــــدل، وســـــــوف يعــــرض علـــــى 

أكثـــــر مــن محطـــة فضائيــة.

حياة الفهد في شــخصية أم هارون 
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يلتقــي الفنان ســعد الفــرج مع الفنان 
محمــد المنصــور للمرة األولــى تليفزيونيا، 

بعــد مســيرة فنيــة حافلــة امتدت ألكثر من 
50 عامــًا، حيــث يقفان أمــام كاميرا المخرج 
منــاف عبــداهلل في مسلســل »محمد علي 

رود«، الــذي كتــب أحداثه المؤلــف محمد أنور، 
ويشــارك فــي بطولته نخبة مــن الفنانين 
منهــم هيفــاء عادل وخالد أمين وحســين 

المهــدي وبثينة الرئيســي وســميرة الوهيبي، 
وتــدور أحــداث العمل في فتــرة األربعينات، 

حيــث تتشــابك العديــد مــن قصص الحب، ما 
بيــن شــارع محمــد علي في مومبــاي بالهند 

والكويت.

كعادتــه يحــرص النجــم داود حســين أن ينتقي أدواره 
بعنايــة، حيــث ســيطل علــى جمهوره من خالل المسلســل 

الرمضانــي »ذاكــرة الظل«، العمــل عبارة عن دراما 
اجتماعيــة تناقــش موضوعــات ثرية من خــالل النص الرائع 

للكاتبــة المتميــزة مريــم نصيــر، وسيجســد داود على غير 
عادته شــخصية شــريرة، المسلســل من بطولة داود حســين 

وعبيــر الجنــدي ويعقــوب عبداهلل وأحمد إيــراج ومحمد صفر 
وفــرح المهــدي ومنصــور البلوشــي، ومن تأليــف مريم نصير 

وإخــراج محمد كاظم.

تعــود النجمــة ســعاد عبداهلل لطــرح قضايــا اجتماعية متعددة 
ومعقــدة بنفــس الوقــت، حيــث تقدم من خالل مسلســل »جنة 
هلــي« وهــو عمــل تليفزيونــي يطــرح عالقة األب بأوالده وعالقة 

الــزوج بزوجتــه والشــعور الــذي يرافق فقدان أحدهمــا لآلخر، وعالقة 
الصداقــة والزمالــة، وأيضــًا عالقة الجيــران ببعضهم، وكذلك 
قضايــا المتقاعديــن واألزواج بصــورة عامــة، وغيرهــا الكثير من 

الموضوعــات، تــدور أحداثه وفق ســياق اجتماعــي قريب ومالمس 
لحيــاة النــاس بعيــدة تمامــًا عن التعقيــدات، من خالل قصة 

اجتماعيــة بطلتهــا مربيــة فاضلــة )تجســد دورها أم طالل( وهي 
شــخصية محبــة لعملهــا ومتفانيــة فيــه، ومن ناحيــة أخرى لديها 

أســرة جميلــة مؤلفــة مــن أوالد وأحفــاد تخاف عليهــم، لكن كما هو 
حــال أي أســرة أخــرى، تمر بعدد من المشــاكل الحياتيــة اليومية، 

والتــي مــن خاللهــا يتم طرح القضايا الســالف ذكرها ومناقشــتها.
العمــل مــن بطولة ســعاد عبداهلل وإبراهيم الحربي ومشــاري 

المجيبــل وميثــم بــدر وانتصار الشــراح وأحمد الفرج ونــور الكويتية 

وهنــد البلوشــي ولميــاء طــارق، ومن تأليف نــوف المضف، وإخراج 
منيــر الزعبــي. ودخــل العمل مؤخــرا لغرفة المونتــاج ليكون جاهزا 

لعرضــه فــي شــهر رمضــان على أكثر من محطــة فضائية. 

سعاد عبداهلل في »جنة هلي« 

سعد الفرج.. في مسلسل »محمد علي رود«

داود حسين في »ذاكرة الظل« 
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أمــا الفنــان جاســم النبهان فيطل 
هــذا العــام علــى جمهوره من خالل 

مسلســل »رحــى األيــام« من إخراج حمد 
النــوري ومن تأليف مشــاري حمود 

العميــري، وإنتــاج تليفزيون الكويت، 
ويشــارك فــي بطولته عبداإلمام 

عبــداهلل، محمــد الصيرفــي، عبير أحمد، 
مريــم الغامدي، مشــاري البالم، نور، 

محمــد الحملــي، عبداهلل الخضر، 
طارق النفيســي وغيرهم، ويســلط 

العمــل الضــوء على فتــرة زمنية مهمة 
مــن تاريخ الكويت وعــادات وتقاليد 

األجــداد وطبيعة العالقــات االجتماعية 
واإلنســانية في تلــك المرحلة.

جاسم النبهان في »رحى األيام« 

 »آل ديســمبر«، وهــو مــن بطولــة الفنانيــن طارق العلــي، وجمال الردهان، 
ومــرام، وميــس كمــر، ومحمــد الفيلكاوي، ومحمــد الصراف، وهبة 

العبســي، وهيــام الحســن، ومــن تأليف بندر طالل الســعيد، وعبداهلل 
العريفــان، وإخــراج نعمان حســين، واإلشــراف العــام للمنتج بندر طالل 

السعيد.
وتقــع أحــداث المسلســل فــي حلقات متصلــة- منفصلــة لعائلتين 

بدويتيــن بينهمــا صلــة قرابــة تنحــدر أصولهما من روســيا، وتحتوي كل 
حلقــة علــى حــدث معيــن، ويكــون في كل واحدة ضيف شــرف تدور حوله 

أحــداث القصــة، ومــدة الحلقــة ال تتجاوز 30 دقيقة.

طارق العلي في »آل ديسمبر« 

      ستكون الكوميديا حاضرة هذا العام بقوة في المشهد الدرامي الرمضاني من خالل مجموعة مسلسالت مميزة، يشارك في ستكون الكوميديا حاضرة هذا العام بقوة في المشهد الدرامي الرمضاني من خالل مجموعة مسلسالت مميزة، يشارك في 
بطولتها نخبة من النجوم.بطولتها نخبة من النجوم.

فقد عادت الروح إلى األعمال الدرامية الكوميدية مجددًا، إذ من المتوقع أن يشهد رمضان المقبل عرض أربعة أعمال على أقل تقدير فقد عادت الروح إلى األعمال الدرامية الكوميدية مجددًا، إذ من المتوقع أن يشهد رمضان المقبل عرض أربعة أعمال على أقل تقدير 
متعددة القوالب، وتحمل طابعًا كوميديًا ساخرًا بمشاركة نخبة من نجوم الساحة الفنية الخليجية.متعددة القوالب، وتحمل طابعًا كوميديًا ساخرًا بمشاركة نخبة من نجوم الساحة الفنية الخليجية.

فبينما ينافس الفنان طارق العلي بـ »آل ديسمبر«، يطل الفنان عبدالناصر درويش في »درويشيات«، ويلم الفنان عبدالعزيز المسلم فبينما ينافس الفنان طارق العلي بـ »آل ديسمبر«، يطل الفنان عبدالناصر درويش في »درويشيات«، ويلم الفنان عبدالعزيز المسلم 
شمل نخبة من النجوم في »سينمائيات«، ويشهد »رتوتلي« مشاركة الفنان عبدالرحمن العقل ومجموعة مميزة من الفنانين.شمل نخبة من النجوم في »سينمائيات«، ويشهد »رتوتلي« مشاركة الفنان عبدالرحمن العقل ومجموعة مميزة من الفنانين.

الكوميديا 
حاضرة بقوة خالل الموسم الرمضاني القادم 

نجومبشرة
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ســيطل الفنــان ابراهيــم الحربــي في هذا الموســم الرمضاني 
فــي أكثــر مــن عمل درامــي، لكن.. لعل أبرزها مسلســل »والدي 

العزيــز« حيــث يجســد الحربي الشــخصية المحورية والرئيســية، 
التــي تــدور حولهــا األحــداث في قالب درامي غزيــر بالمعاناة، 

ويرصــد العمــل الكثيــر مــن الموضوعات االجتماعية الحّساســة 
داخــل البيــت الواحــد، ال ســيما حول عالقــة األبناء واآلباء، كما 
ال يخلــو مــن قصــص الحــب والرومانســية، ومضامين أخرى لم 

يتــم التطــرق لهــا مــن قبل في الدرامــا التليفزيونية، حيث يجســد 
الحربــي دور األب الــذي يســعى إلــى احتواء ابنه بطرق شــتى، 

كمــا يعمــل علــى تطويــر عالقتــه معه، إذ يعامله بــكل رفق ولين 
ليكســب وده وليتقــرب منــه أكثر فأكثر.

المسلســل مــن بطولــة إبراهيم الحربي ومرام البلوشــي وأســامة 
المزيعــل ومحمــد العجيمــي وغدير الســبتي وعبــداهلل الطليحي 
وروان الصايــغ )روان مهــدي(، ومــن تأليف حســين المهدي وإخراج 

علــي العلي.

إبراهيم الحربي في »والدي العزيز« 

يخــوض الفنــان والمنتــج عبدالعزيز المســلم المنافســة هذا العام بالمسلســل 
المنــوع الكوميــدي »ســينمائيات 2020«، وهــو من تأليفه باالشــتراك مع 

نخبــة كبيــرة مــن كّتــاب الكويــت، منهم أيمــن الحبيل والسيناريســت محمد 
المحيطيــب، والكّتــاب محمــد النمشــي، ومحمــد الكندري، ويوســف المانع 

وحمــد الــداود، وإخــراج نواف ســالم الشــمري ومن بطولة عــدد كبير من نجوم 
الكوميديــا في الكويت.

ويشــهد العمــل مشــاركة مجموعــة مميــزة مــن الفنانين، منهم انتصار الشــراح، 
وهيــا الشــعيبي، ومحمــد العجيمــي، ومشــاري البالم، وعبــداهلل الخضر، ومحمد 
الحملــي، والعديــد مــن الفنانيــن. ويتناول المسلســل بعض الظواهر الســلبية 

فــي المجتمــع ويطــرح مجموعــة مــن الحلول في قالب كوميــدي خفيف من 
خــالل تقليــد بعــض األفالم الســينمائية العالميــة والعربية.

أما مسلســل »درويشــيات«، فمــن بطولة الفنان 
عبدالناصــر درويــش، وبمشــاركة الفنانيــن ميس كمر 

وأحمــد الفــرج ومبــارك المانع وســلطان الفرج وخالد 
المظفــر وبشــار الجــزاف وحصة النبهــان وإيمان جمال، 

والعديــد مــن الفنانين الشــباب، ومن إخراج عيســى 
ذيــاب، وتأليف يوســف المانع.

والعمــل  عبــارة عــن حلقــات متصلــة- منفصلة، ويطرح 
ع  مجموعــة مــن المواضيــع في قالــب كوميدي منوَّ

األفكار.

عبدالناصر درويش في »درويشيات« 

عبد العزيز المســلم في »سينمائيات 2020« 
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غالف

   حوار/ أمل كمال
أكد د. وليد أنطوان جرجي استشاري جراحة النساء والتوليد والمدير الطبي برويال ميديكال سنتر، على أن المركز يضم أحدث 

أجهزة وتقنيات متابعة الحمل باإلضافة إلى العناية الفائقة التي يقدمها المركز في مجال المتابعة السريرية.
وتطرق خالل حديثه لـ »جميلة« إلى العديد من الموضوعات التي تتعلق بصحة المرأة وخاصة خالل شهور الحمل، حيث أشار 

إلى أبرز األسباب الصحية التي تمنع حدوث الحمل وكيفية عالجها، والحاالت التي يلجأ فيها الطبيب للوالدة القيصرية، وأكثر 
المشاكل الصحية شيوعًا بعد الوالدة، باإلضافة إلى عدد من القضايا األخرى ذات الصلة، وإلى تفاصيل الحوار... 

استشــاري جراحة النســاء والتوليد والمدير الطبي في رويال ميديكال سنتر

د. وليد جرجي:  ليس هناك مخاطر من الحمل في ســن الثالثين 

حدثنا عن أحدث األجهزة التي يضمها 
المركز في مجال متابعة الحمل.
يضم المركز أحدث أجهزة التصوير 
الصوتي، وأحدث تقنيات التصوير 

بالموجات فوق الصوتية، ثالثية ورباعية 
األبعاد، وتقنية السونار المسحي الذي 

يلتقط التشوهات الخلقية عند الجنين، 
والذي يتم إجراؤه في أشهر معينة خالل 
الحمل، باإلضافة إلى المتابعة السريرية 

للحامل مع توفير أجهزة الكشف عن 
الطلق ومتابعة حالة الجنين.

ماهي الحاالت التي تمنع حدوث 
الحمل؟ 

تنقسم الحاالت الصحية التي تمنع حدوث 
الحمل إلى ثالثة أقسام، أسباب تتعلق 

بالنساء وأسباب تتعلق بالرجال و20 من 
حاالت العقم تكون غير مفسرة.

بالنسبة لألسباب التي تتعلق بالنساء 
فتشمل صعوبات التبويض ويرجع ذلك 
إلى المعاناة من تعدد التكيسات على 

المبيض أو كبر حجمها واضطرابات الغدة 
الدرقية أو اضطرابات هرمون الحليب أو 

البدانة، والمشاكل الفسيولوجية بالجسم 
والتي تؤثر على عملية التبويض.

وجود مشكلة صحية باألنابيب تمنع 
التقاء البويضة بالحيوان المنوي 

ويتسبب في هذه الحالة وجود 
التصاقات أو حدوث التهابات متكررة 

بالحوض أو إجراء عدة عمليات بالبطن، 
من األسباب أيضًا التي تعيق حدوث 

الحمل وجود تشوهات خلقية بالرحم 

أو المعاناة من بطانة الرحم المهاجرة، 
أو وجود مضادات بالدم يفرزها جهاز 
المناعة وتؤدي إلى حدوث تجلطات 

بالدم.
أما األسباب التي تتعلق بالرجال فيمكن 
حصرها في قلة عدد الحيوانات المنوية 

أو وجود خلل بشكلها أو حركتها، 
وقد يتسبب في ذلك التدخين الزائد 
والوقوف لفترات طويلة أو التعرض 

لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة أيضًا 
والتي تؤثر بدورها على نوعية الحيوانات 

المنوية، وصعوبة االنتصاب بشكل 
كامل، وأيضًا القذف المبكر.

وأخيراً هناك 20% من الحاالت تعاني 
من العقم بدون وجود أسباب صحية 

عند الزوج أو الزوجة تمنع حدوث الحمل. 
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وماهي تقنيات عالج مشاكل تأخر 
الحمل؟

أواًل يتم عمل الفحوصات الالزمة للزوج 
والزوجة وعلى أساس النتائج يتم عالج 

سبب تأخر الحمل عند أحد الطرفين 
أو كالهما إن وجدت، سواء تعلق األمر 

بالتبويض عند الزوجة ويتم وقتها اللجوء 
إلى محرضات اإلباضة سواء كانت على 

شكل حبوب أو إبر، والتي تعد أكثر فاعلية 
أو ضعف حركة الحيوانات المنوية عند 

الزوج على سبيل المثال.
وفي حال ضعف اإلباضة نلجأ أيضًا بعد 

تناول محرضات اإلباضة لحقن الحيوانات 
المنوية بعد انتقاء األفضل منها داخل 

الرحم، وذلك بواسطة قسطرة.
وفي حال كانت تعاني الزوجة من 
التصاقات بالحوض وأدت إلى غلق 

األنابيب نلجأ للتدخل الجراحي إلزالة تلك 
االلتصاقات، وأيضًا في حال كانت تعاني 
من تشوهات خلقية بالرحم نلجأ للجراحة 

إلزالة تلك التشوهات، وبعد إجراء هذه 
الخطوات إذا لم يتم الحمل نلجأ لتقنية 

أطفال األنابيب.

كيف يتم عالج حاالت اإلسقاط 
المتكرر؟

يتــم أواًل عمــل عــدة فحوصــات لمعرفة 
ســبب اإلســقاط المتكرر، وعلى أســاس 

النتائــج يتــم تحديــد نــوع العالج. 
ومن أهم أســباب اإلســقاط المتكرر 

التشــوهات الخلقيــة بالرحــم، التــي تمنع 
حــدوث الحمــل أو فــي حــال حدوثه ال 

يكتمــل، المضــادات غيــر الطبيعيــة بالدم 
والتــي تــؤدي لحــدوث تجلطــات تمنع 
وصــول الــدم للجنين بشــكل كاف، 

وهنــاك حــاالت ال نجــد لهــا تفســيرا علميًا 
منطقيــا يــؤدي إلــى حدوثهــا ووقتها 

ننصــح الحامــل بتنــاول األســبرين خالل 
الحمــل ليزيــد مــن ميوعة الدم ويحســن 

فرصــة اكتمــال الحمل.

ماهي أحدث تقنيات الوالدة؟
في مجال الوالدة ال توجد تقنيات جديدة، 

ولكن هناك توجهات ونزعات ظهرت 
مؤخراً، وتفضل بعض السيدات في 

قطر تطبيق المتاح منها، مثل الوالدة 
الطبيعية بشكل كامل، أي الوالدة بدون 
اللجوء إلبرة الظهر لتسكين آالم الوالدة 
أو محفزات الطلق، حيث تتم الوالدة في 
المستشفى ولكن بشكل فسيولوجي 
طبيعي بدون تدخل طبي، ونحن بدورنا 

نشجع على هذه الخطوة ولكن على أن 
يتم التدخل الطبي في حال لزم األمر.
هناك توجه آخر على مستوى العالم 

وخاصة بالواليات المتحدة وبريطانيا وهو 
الوالدة تحت الماء في مراكز متخصصة، 

ولسنا ضد هذه الخطوة ولكن البد أن 
تتم داخل مركز طبي وليس بالمنزل؛ 
ليتمكن األطباء من التدخل الجراحي 

أو الطبي في حال استلزم األمر بشكل 
طارئ. 

متى  يلجأ الطبيب للوالدة القيصرية؟
في حال وجود المشيمة تحت الجنين عند 

عنق الرحم مما يعيق نزول الجنين، أو اذا 
كان وزن الجنين أكثر من 4 كيلوجرامات 

وشكل الحوض لدى الحامل يصعب معه 
نزول الطفل بشكل طبيعي، ووقتها 

نلجأ للوالدة القيصرية في حال لم يفتح 
عنق الرحم بشكل طبيعي خالل الوالدة 
الطبيعية، أو إذا تعرضت المرأة الحامل 

للنزيف خالل الوالدة الطبيعية، وأيضًا في 
حال تأثر الحالة الصحية للجنين وعدم 

وصول الدم له بشكل كاف خالل الوالدة 
الطبيعية، فمن خالل مراقبة األم والجنين 

خالل عملية الوالدة الطبيعية قد تظهر 
مؤشرات تضطرنا للجوء للوالدة القيصرية 

بدال من الطبيعية وقتها.
أما الحاالت األقل شيوعًا فتتمثل في 

نقص الماء حول الجنين، وهذه المياه 
هي التي تحمي الجنين خالل عملية 

الطلق بالوالدة الطبيعية، ونقصها 
ممكن أن يتسبب في أضرار له، أو إذا كان 

وزن الجنين أقل من 2 كيلوجرام، أو في 
حالة الحمل بتوءمن وخاصة إذا كان أحد 
األجنة في وضعية ال تساعد على الوالدة 

الطبيعية، أو معاناة الحامل من ارتفاع حاد 
بالضغط.

 وبشكل عام في غالبية الحاالت يقرر 
الطبيب اللجوء للوالدة القيصرية خالل 

الوالدة الطبيعية في حال ظهرت عوارض 
تمنع حدوثها، ومؤخراً باتت أكثر األسباب 
شيوعًا للوالدة القيصرية هي أن الوالدة 
األولى كانت قيصرية وليست طبيعية، 
مع أنه يمكن اللجوء للوالدة الطبيعية 

في بعض الحاالت إال أن الغالبية من 
النساء تفضلن الوالدة القيصرية في 
الحمل الثاني في حال كانت الوالدة 

األولى قيصرية أيضًا. 

ماهي أكثر األمراض شيوعًا بعد الوالدة؟
األمراض المتعلقة بارتفاع ضغط الدم، 

والتي قد تؤدي إلى تسمم الحمل  
خالل الشهور األخيرة، كونها تؤدي إلى 

ضيق شرايين الجسم، األمر الذي قد 
يؤدي الضطرابات في وظائف الكلى، 

وهذه الحالة قد تؤدي إلى اإلصابة بنوع 
من أنواع فقدان الوعي الكامل مع 

حدوث تجلطات بالشرايين الكبيرة وخلل 
بوظيفة الكبد أو الدخول في غيبوبة، 

لذا البد من متابعة الحامل بعد الوالدة 
لفترة طويلة فيما يخص هذا العارض.

الحمل بشكل عام يزيد نسبة 
التجلطات بالدم، مما يزيد نسبة اإلصابة 
بالتجلطات الدموية بعد الوالدة وخاصة 

عند النساء اللواتي لديهن استعداد أكبر 
لتكون التجلطات خالل الحمل، وأيضًا 
التهابات ما بعد الوالدة بأي مكان في 
الجسم، سواء التهاب بمكان الجرح أو 

في حالة إحداث شق ليساعد على نزول 
الجنين، أو حدوث التهاب ببطانة الرحم 

رويال ميديكال ســنتر  يوفر عناية فائقة بــكل ما يتعلق بصحة األم والجنين رويال ميديكال ســنتر  يوفر عناية فائقة بــكل ما يتعلق بصحة األم والجنين 

غالف
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والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع في درجة 
حرارة األم ونزيف، وهناك العديد من 

المشاكل الصحية التي قد تتعرض لها 
األم في حال عدم نزول الخالص بشكل 

كامل.
وبالطبع اكتئاب ما بعد الوالدة، والذي 
البد من االنتباه ألعراضه التي قد تظهر 
على األم بعد الوالدة وعالجها نفسيا 

ومساندتها حتى تتخطى هذه المرحلة. 

هل هناك مخاطر من الحمل بسن 
الثالثينات كما يشاع؟

في السنوات األخيرة وبعد خروج المرأة 
لسوق العمل ورغبة البعض منهن 
في عمل دراسات عليا بعد االنتهاء 

من الدراسة الجامعية وتطوير أنفسهن 
مهنيًا قبل اتخاذ خطوة الزواج، باتت 
الكثير من النساء تحملن خالل سن 

الثالثينات، وبالطبع يتوقف األمر على 
حسب طبيعة العادات والتقاليد بكل 

مجتمع بل وبكل أسرة، وال ينظر الطب 
للحمل خالل هذه المرحلة على أنه 

يشكل خطراً، ولكن تبدأ الخطورة كلما 

اقتربنا من األربعينات من العمر، تزيد 
فرص اإلصابة بارتفاع ضغط الدم أو 

السكري واإلصابة بالنزيف أو التشوهات 
الخلقية للجنين وخاصة متالزمة داون، 

فبشكل عام ال توجد خطورة من الحمل 
حتى الـ 38 من العمر.

وماهي النصائح التي تقدمها 
للحوامل بسن األربعين؟

البد على كل سيدة تقرر الحمل بأواخر 
الثالثينات أو خالل األربعينات أن تتابع 

مع الطبيب المختص بشكل دوري 
ومكثف، مع تجنب زيادة الوزن والتدخين 

خالل الحمل، حتى ال تعرض نفسها 
لزيادة نسبة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم 

وتجلطات الشرايين، مع ضرورة عدم 
إهمال أي موعد يحدده الطبيب سواء 
إلجراء فحوصات أو للمتابعة السريرية 

الدورية. 

هل يستمر سكري الحمل بعد الوالدة؟ 
يتوقف األمر على حسب الحالة، ولكن 

نسبة قليلة هي من يحدث معها 

استمرار السكري لما بعد الوالدة، 
وفي كل األحوال البد من إجراء فحص 

السكري بعد مرور 6 أسابيع على 
الوالدة، وبشكل عام الحوامل الالتي 
تصبن بسكري الحمل عرضة أكثر من 
غيرهن لإلصابة بالسكري خالل مراحل 

متقدمة من العمر، وعادة تتوقف اإلصابة 
بالسكري على مدى االستعداد الجيني 

للجسم، ولكن البدانة وزيادة الوزن خالل 
الحمل تلعب دوراً كبيراً في اإلصابة 

بسكري الحمل.

أخيرًا، ما نصيحتك للحوامل الالتي   
تعانين من أمراض مثل اضطرابات 

الغدة والسكري وغيرها؟
أهم خطوة البد من اتخاذها هي 
مراجعة الطبيب المختص لعمل 

الفحوصات الالزمة قبل اتخاذ خطوة 
الحمل، للسيطرة على نسبة المرض 

الذي تعاني منه، وحتى في حال عدم 
الشكوى من أي مرض أو أعراض البد 
أيضًا من القيام بهذه الخطوة، ليتم 

الحمل بشكل سليم.
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لربيع وصيف 2020
 تصاميم عملية من »البكرات فاشون«
لطالما اقترن اسم »البكرات فاشون« باألزياء األنيقة التي تزيد المرأة العصرية تألقا وثقة بنفسها وأناقتها، 

سواء للباحثات عن أزياء كالسيكية أو عصرية وعملية معًا، حيث تمتلك »البكرات فاشون« رؤية استثنائية 
وفخمة في عالم األزياء.

موضة
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التنوع هو أهم ما يميز مجموعة 
ربيع وصيف 2020، كما أنها مفعمة 

باأللوان النابضة بالحياة، كاللون 
األصفر، لون التفاؤل واإلبداع واالنطالق 

إلى الحياة، واللون العنابي الدافئ 

لون األناقة والكالسيكية والذي يناسب 
كافة تدرجات البشرة، واللون األزرق رمز 
الهدوء والصفاء، وغيرها من األلوان 

التي تناسب هذا الموسم الذي 
يتسم بالبهجة واإلشراق، واألقمشة 

الفخمة، الغنية بالتطريزات والتفاصيل 
المشغولة بحرفية بالغة، وترتقي هذه 

التصاميم بإطاللتك أينما كانت ومهما 
كانت، فتضفي جرعة من الرقّي 

والفخامة بلمستها الخاصة.
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تميزت المجموعة بتصاميم انسيابية، 
وعملية، وكالسيكية تناسب المرأة 

العاملة كما أنها عملية لالجتماعات 
العائلية، وقد ضمت باقة متنوعة من 

الفساتين والعبايات.

موضة
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يذكر أن »البكرات فاشون« قد انطلقت 
من قطر، وحققت خالل فترة وجيزة شهرة 

واسعة، وينصب اهتمامها على االرتقاء بخط 
أزيائها الفريد من نوعه وتقديم بديل مميز 

وراق عن باقي العالمات التجارية، مركزة على 
إلمامها باحتياجات السوق واألذواق السائدة 

في المنطقة. 
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تواصــل العالمــة التجارية اإليطالية »بيانكا« تألقها خالل عــام 2020، من خالل تصميمات تبدو وكأنها 
لوحــات فنيــة أنيقــة. افتتحت المجموعة مع األلوان الخفيفة، ورأينا تصاميم حيوية شــبابية بأحدث خطوط 

الموضــة لتحاكــي ذوق كل امرأة ترغب بإطاللة أنثوية بعيدة عــن المبالغة، كما تنوعت التصميمات 
بقصات كالســيكية والجامب ســوت، والفســاتين الطويلة بقصاتها الحيوية وألوانها الزاهية.

لربيع-صيــف 2020 في فرعها بطوار مول
الجديدة مجموعتها  تطلق  بيانكا  

موضة
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ألوان زاهية:
تميزت مجموعة أزياء بيانكا بإبراز 
ألوان تمس الصيف والربيع على 

تصميماتها الراقية تماشًيا مع 
الموضة العالمية من األبيض 

واألصفر، باإلضافة إلى استخدامه 
خامات وأقمشة إيطالية %100 

متداخلة بأفكار جديدة مميزة.
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بعيدا عن التفاصيل المعقدة 
مجموعة أزياء نور فتح اهلل لربيع صيف 2020 

ازياء

بعيداً عن التفاصيل المعقدة  تمزج  نور فتح اهلل ما بين خطوط الموضة الشرقية والغربية في تصاميم بسيطة تتسم بالنعومة 
واألنوثة،  حيث تعتمد أسلوبًا بسيطًا تركز من خالله على القماش، الذي يفرض نفسه على التصميم بما في ذلك الجاكار والبروكار 

واألورغانزا، فهي تعتبرها مفعمة باألنوثة وغير مستهلكة باإلضافة إلى فخامة الدانتيل والكريب.
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ومن الـ»هوت كوتير« انتقلت إلى عالم الـ»كاجوال« 
المغاير تماما عن الـ)هوت كوتير(، لتقدم من 

خالله تصاميم تناسب المرأة العملية واألنيقة 
معا. وتستخدم الياقات العريضة في القمصان 

والجاكيتات المطرزة على األكمام تارة والفساتين 
المتوسطة الطول بقّصاتها الضيقة.
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تمزج هذه المجموعة الذوق 
واألناقة والرؤية العصرية، 

وقد تمّيزت بقّصاتها 
وأشكالها الهندسية 

المثلثة والمربّعة، المتوازية 
والمختلفة، وقد طغى 
اللونان البيج   واألسود 

وتدرّجاتهما، في حين 
بدت الربيعية منها تفيض 

بالحياة بألوانها الهادئة 
وأقمشتها المريحة التي 

حفلت بالتطريز األنيق 
والدقة في التصميم.

ازياء

44
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تضفــي سواروفســكي بريقهــا المميــز، بمناســبة عيد األم، على األشــكال التي 
تحظــى بقــدر كبيــر من الحب، ويشــمل ذلك األشــكال المســتوحاة مــن النباتات 

والحيوانــات، مــع التركيــز علــى الزهــور ورمز الحــظ والقلب، وجميعها أشــكال وثيقة 
الصلــة بالحــب وطبيعــة األم. تمثــل زهــرة الربيع الشــكل األبــرز للمجموعة، وهو 
ُمســتوحى مــن جمــال الطبيعة ورونقها، وقد جســدتها سواروفســكي بلمســة 

عصريــة جديــدة مــن خــالل التفنــن في حركــة البتالت. ويظهر احتفاء سواروفســكي 
بفكــرة الطبيعــة بشــكل أكبــر فــي تصميمات اليعســوب والنحــل التي تضفي 

لمســة ســاحرة إلى المجموعة. 

سواروفسكي
           تحتفي باألم من خالل مجموعة  مميزة

إكسسوارات

تعتبر الطاقة التي يؤججها حب األم أمًرا غريزًيا ال مثيل له؛ فهو حب قادر على تشكيل مصدر إلهام لعالم من 
اإلمكانات التي ال حصر لها. تحتفل سواروفسكي في عيد األم لهذا العام بجميع النساء الرائعات اللواتي 

َمت لتجعل النساء  يمثلن نورًا مضيئًا في حياتنا من خالل مجموعة عيد أم مفعمة بالتألق والجاذبية، حيث ُصمِّ
حول العالم يشعرن بالتميز في هذه المناسبة، بل وطوال العام.

ساعة خصيصًا لها

Jaeger-LeCoultre 
تحتفي Jaeger-LeCoultre هذا العام 

بعيد األّم مع تشكيلة من أبهى الساعات 
وأجملها تكريمًا لألّم التي ال تغلى عليها 

هدية.
حان الوقت لتُعبّروا لسّت الحبايب عن 
مدى امتنانكم لها بإهدائها ساعة تأسر 

األلباب تقديرًا لكل اللحظات الثمينة التي 
جمعتكم.
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بمشــاركةبمشــاركة  أكثرأكثر  منمن  500500  عالمةعالمة  تجاريةتجارية

نجاح كبير للنسخة الـنجاح كبير للنسخة الـ  1717  منمن
معرضمعرض  المجوهراتالمجوهرات  والساعاتوالساعات

مجوهرات

اُختتمت فعاليات النسخة السابعة عشرة من 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، حيث 

شهدت حضورًا غير مسبوق من العارضين 
والزوار. وتميزت نسخة هذا العام التي نظمها 

المجلس الوطني للسياحة تحت رعاية 
معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
بكونها األكبر في تاريخ المعرض حيث شارك 
بها 129 عارضًا ينتمون لـ 14 دولة، ما يمثل 

نموًا بنسبة 68% مقارنة بالنسخة السابقة 
من المعرض. واجتذبت أكثر من 32,000 زائر 
من عشاق المجوهرات الفاخرة والساعات، ما 
يمثل نموًا نسبته 34% في عدد الزوار مقارنة 

بنسخة العام الماضي 2019.
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يواصل علي بن علي الكجوري تقديم كل ما هو استثنائي وفريد في عالم المجوهرات عبر 
جناحه الذي حمل كل معاني األناقة والتفرد من خالل إبداعات أبهرت الزوار بقطع ال مثيل لها 

علي بن علي الكجوري
 عنوان التميز والفخامة
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ظل اسم دار المجوهرات اإليطالية العريقة 
دامياني على مدى عقود نبعا يفيض بالفخامة 

واألصالة، حيث تبدع هذه الدار مجوهراتها 
باالستعانة بالمهارة اليدوية األصيلة، للفنانين 
والحرفيين والمصممين المهرة العاملين في 

الدار، مستخدمة أكثر األحجار الكريمة نقاء ونفاسة، 
لترصعها على أنبل المعادن فتخرج كل قطعة 

منها تحفة فنية متكاملة السمات الجمالية. 
 صرحت سيلفيا دامياني بأن دامياني تدرك 
الذوق الرفيع للمرأة وكل ما يجذبها، لذلك 

خصت المعرض بتشكيلة من أحدث مجوهراتها 
المشبعة بنكهة الذوق اإليطالي، والمشغولة 

بحرفية بالغة البراعة واالبتكار.
 ويمتد نطاق تصاميم مجموعة ماستربيس 
الثمينة والمتعددة الجوانب، والتي أبدعتها 
دامياني لتشمل المجوهرات الكالسيكية 

المرصعة بأكثر أنواع أحجار األلماس نقاء. إلى 
جانب قطع تتزين ببريق األلماسات كثيفة اللون، 
ليمتد هذا النطاق المبدع من األشكال التقليدية 
كما في مجموعتي )ميموسا( )جولييت( وحتى 
األناقة المبتكرة التي تراها في خطوط )أنيماليا( 

و )رينبو(.
االهتمــام بالتفاصيــل والجــودة الفائقــة في 

صياغــة هــذه الروائــع، جعــل من دامياني ســفيرا 
للمجوهــرات اإليطاليــة الراقيــة فــي جميع 

أنحــاء العالــم، وحقــق لهــا العديــد من الجوائز 
المرموقــة بمــا فيهــا 12 جائــزة مــن جوائز

)Diamonds International Awards( التي 
تعد بمثابة جائزة األوسكار بالنسبة لعالم صناعة 

المجوهرات.

دامياني.. 
سمات جمالية خالدة

silvia damiani
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 تؤمن دار المجوهرات اإليطالية فيردي بأن 
تطوير مواد جديدة الستخدامها في تصنيع 

إبداعاتها وأساليب التصميم العصرية، 

ومتابعة كل ما هو متطور، هي جميعا 
عوامل شديدة األهمية بالنسبة لتطور 

مجوهراتها.  أما تشكيالتها الجديدة فهي 
تبحر في عالم من اإلبداع من الخواتم 
واألقراط والعقود التي تناسب جميع 

المناسبات واألذواق ابرزها تشكيلة »بلوز« 
التي تحتفي باللون األزرق الرائع وتبحر في 

أمواجه، ومن بين قطع هذه التشكيلة 
السوار المصنوع من الذهب األبيض 
المرصع بماسات براقة وأحجار صفير 

مبهرة. 
ولقد تم تطوير 7 مجموعات خاصة 

استوحت إلهامها من الموسيقى، وهي 
مجموعات الروك أند رول التي تالقي رواجا 
كبيرا في السوق القطري، والمشغولة   

بالذهب واألحجار الكريمة الملونة، 
باإلضافة إلى مجموعة بوب المصنوعة 

من الذهب نظرا لإلقبال على هذا المعدن 
مع االحتفاظ ببصمة الدار.

 VERDI.. البساطة واألناقة 

..AS29
أناقة عملية لكل يوم 

تعتمد مؤسسة مجموعة 
AS29 للمجوهرات، 

والمنحدرة من الجيل الرابع 
من عائلة أنتويرب، التي 

تعتمد على األلماس األبيض 
في تصنيع مجوهراتها 

بشكل رئيسي. 
وما يميز مجوهراتها أنها 

عملية  تصلح لكل يوم. كما 
أنها  جريئة وحديثة ومتمردة 

عن النمطية. 
ومن المجموعات التي 

تألقت في المعرض عقد 
مرصع باألحجار الكريمة مع 

األلماس للعرائس، و مجموعة »أيلوجن« 
المشغولة من الذهب واأللماس.

اكدت موسسة العالمة والمصممة 
Audrey Savransky أن السوق 

القطري مهم جدا ألن المرأة القطرية 
تحب التصاميم الخارجة عن المألوف 
وتعشق المجوهرات، لذا تحرص على 

التواجد في المعرض بشكل دائم. 
أما عن الشراكة مع علي بن علي 

الكجوري فإنها فخورة بها وسعيدة، 
ألنهم دائما شغوفون بالتطوير 

والعمل مع أهم دور المجوهرات في 
العالم واالحتفاظ بإرث وهوية دور 

المجوهرات تحت مظلتها. 
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 MARCO VALENTE.. الفخامة على طبق من ماس 

تستوحي Stenzhorn إلهامها من الطبيعة 
وهي واحدًة من أرقى المجوهرات والساعات 

من حيث التصميم، التصنيع، والتوزيع لمنتجات 
األسلوب األنيق في الحياة للنساء والرجال في 

جميع أنحاء العالم. 
خالل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات برزت 
مجموعة  »بابي« من األلماس وهي تمثل زهرة 

األُقُحوان الحمراء من خالل ِسلِسلة من األلماس 
الّلامع والّساطع. ويبدو فيها أّن مجموعة 

األلماس تتحرّك وتتصادم بشكٍل عشوائي، 
حيث تَنَجِذب نحو الِقَطع الَمرَكزيّة الزَّهريّة 

والزّاهية. وأيضا مجموعة »أميرة الفاوانيا« التي 
تعد تكريما زهرة الفاوانيا.. 

RF Riviere..  مزيج  بين اإلبتكار والحرفيه 

STENZHORN.. الوجه اآلخر لإلبداع 

 تعتمد فلسفة الدار اإليطالية على الجودة والحرفية العالية 
وقطعها أنيقة وسهلة االرتداء. وتصمم قطعًا بناء على 

طلب الزبائن وهي مميزة ومصنوعة بدقة، وتكمن الفكرة 
في صناعة مجوهرات مرحة وتبقى خالدة وتناسب جميع 

األذواق. 
وتحرص الدار على المشاركة في معرض الدوحة للساعات 

والمجوهرات ألنه من أهم معارض المنطقة ويحظى 
بمكانة كبيرة، مما يجعل صناع المجوهرات في تحدٍّ 
لتصميم وصناعة مجوهرات فريدة. وتعتمد الدار على 

الذهب األصفر واأللماس.. 

 تحمل كل قطعة من قطع Marco Valente حكاية خاصة، 
وتتم عمليات التصنيع بدقة ومهارة باستخدام أكثر األحجار الكريمة 

نفاسة وندرة، والجميل أن هناك قطعا ال تتكرر في أي مكان.
وخصت  الدار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2020  بقطع 
فخمة وأنيقة وراقية من مجموعة كاندال، و أخرى استخدمت فيها 

األحجارالكريمة النادرة و عقد مميز من األلماس األصفر.
في السوق القطري يتم تقدير إبداعات الدار بشكل كبير، وهذا 

ما يجعل مصم المجوهرات اإليطالي ماركو فالتني حريصا على 
المشاركة في هذا الحدث السنوي  بالتنسيف مع علي بن علي 

الكجوري وفريق شغوف بالتطوير واإلبداع وتغيير عالم المجوهرات 
لألفضل. 
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نجح مؤسس دار مجوهرات اللؤلؤية اليابانية الفاخرة 
ميكيموتو المبدع كوكيشي ميكيموتو في تكوين أول 
لؤلؤة مستنبتة في العالم. ومنذ ذلك الحين، وألكثر من 

قرن، تواصل الدار إصدار مجوهراتها ذات الجودة االستثنائية. 
وتحرص الدار على المشاركة في معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات منذ انطالقته ألن المرأة القطرية  
تتمتع بذوق رفيع و تقدر  المجوهرات وتعشق المتميز منها  

خصوصا مجموعات األعراس التي تحافظ على إرث الدار. 

MIKIMOTOHULCHI BELLUNI.. اصالة اللؤلؤ 
وفـلـسفـة فنــغ شــوي

مجوهرات

 تجسد هيولتشي بيلوني فلسفة فنغ شوي التي تقوم 
مبادئها على استخدام الطاقة الكونية التي تؤثر على 

كل شيء حولنا، وتكرس اإلبداع في كل ما حولنا. 
وكانت النتيجة مجوهرات خارجة عن المألوف، تجمع بين 
العصرية الشبابية والكالسيكية الفخمة. ويعد كل إبداع 
من إبداعات الدار عمال فنيا في حد ذاته تم تنفيذه بأعلى 

درجات اإلتقان والدقة. 
 Illusion أما عن أحدث إصدارات الدار فهي مجموعة

التي تجسد  الحرفية المبتكرة ببراعة، ويتضح هذا من  خالل 
ترصيع أحجار األلماس عالية الجودة واألصغر حجما داخل هذه 
بطريقة متطورة ومعقدة، مما يعطي إيحاء بأن هذه القطع 

الصغيرة من األلماس ماهي في حقيقتها إال حجر ألماس 
كبير. 

مجموعة Brevis يشكل العقد في هذه المجموعة 
شكًلا معاصًرا للموسيقى الكالسيكية. كما تم التعبير عن 
خط Serti sur Vide بتركيبات جديدة متناسقة، تكرس 

اإلبداع في المجوهرات الراقية والمتناغمة بحرفية عالية، 
والتي تعطي إيقاعا لسيمفونية بصرية مذهلة. أيقونة 
الدار  هذا العام هي خواتم  Berbere المصنوعة من 
الذهب األبيض والمرصعة باألحجار الكريمة الصفراء، و 
األلماس باإلضافة إلى مجموعة مختارة من القطع من 

.Serti sur Videو Antifer مجموعات

 REPOSSI
الذهب األسود على قطع فريدة

تعرض Repossi في النسخة السابعة عشرة من معرض 
الدوحة للساعات والمجوهرات مجموعات جديدة وخاصة 
 Blast وفيها الكثير من الجمال والرقي منها : مجموعة

المستوحاة من الحرف اليدوية والقبائل مع الحفاظ على  
الدار بإرثها الذي يعتمد على الذهب والترصيع باأللماس.  
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LALAOUNIS  من وحي التراث اإليطالي  

خصت مجوهرات 
Lalaounis معرض 
الدوحة للمجوهرات 

والساعات 2020 
بمجموعة متميزة 

حيث اختارت شجرة 
الزيتون كرمز مميز. 

ومجموعة »ايبروس« 
المستوحاة من  
القرنين 17 و18 

المشغولة من 
الذهب والكثير من 

األحجار الكريمة، 
و تمزج ما بين 

الكالسيكية والحداثة، 
وقد استغرق تصنيع 

هذه المجموعة سنة 
كاملة.

تحمل مجوهرات رالف لورين ثالثة 
مبادئ أساسية في كل ابتكاراتها 

وهي التصميم المختلف حيث 
ال يمكن إيجاد شبيه له في أي 

مكان، والمبدأ الثاني هو الجودة 
العالية، والمبدأ الثالث هو البيئة أو 
المكان الذي ستعرض فيه الساعة. 

واألمر المثير هو أن مجوهرات راف 
لورين ال تتكرر ألن تصاميمها فريدة 

ومن يرتديها يشعر بالتفرد ولن 
يجد مثيال للقطع الموجودة. 

جلبت الدار مجموعتين لمعرض 
الدوحة للساعات والمجوهرات، 
األولى  تستهدف المرأة الشابة 

بتصاميم أنيقة وبسيطة ومناسبة 
لالرتداء كل يوم. وهي تشمل على األساور في البداية، وفيما بعد سيتم تصنيع 
الخواتم  واألقراط والعقود لتصبح مجموعة متكاملة. وتجمع ستيرب بين مفهوم 

الساعة والمجوهرات في نفس الوقت. واإلبداع اآلخر هو ساعة Polo المعروفة جدا 
لدى رالف لوين، وهي تحمل ثالث نسخ مختلفة واإلصدار الخاص purple label ألنها 

مصنوعة يدويا بحرفية عالية. وساعة Polo  المستوحاة  من قماش الدنيم وتناسب 
الرجال والنساء.

RALPH LAUREN
الطابــع العصــري المتجــدد  
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ARNOLD & SON الحرفية المبتكرة 

HYT ساعات ثالثية األبعاد
 اســتوحت ســاعة Blue H5 إلهامها من األرض وتضاريس 

 ،HYT الجبــال والهضــاب وغيرهــا وهــو مــا يعــد تكريســا لنهج
وهــي ســاعة ثالثيــة األبعــاد حيــث يمكنــك رؤيــة الوقت من 

جوانــب الســاعة المختلفــة. وهــي مصنوعــة من الكريســتال 
وحجــر الزفيــر، باإلضافــة إلــى 41 نوعــا مــن األحجــار الكريمــة، األمر 
يتطلــب الحرفيــة العاليــة والمهــارة فــي التصنيــع. وقد اســتغرق 
تصنيــع الســاعة أكثــر مــن ســنة. والــدار حريصة على المشــاركة 

فــي معــرض الدوحــة للمجوهــرات والســاعات ألنه عنوان 
للجمــال والفخامــة كمــا يحتــل مكانــة عالميــة كبيرة. 

أمــا الشــراكة مــع علــي بــن علــي الكجــوري فهــي أكثر من رائعة 
حيــث يوجــد متجــر لـــ HYT فــي غاليــري الفاييــت الدوحة، وتحرص 

الــدار علــى تطويــر  مجموعات جديدة خاصة بالشــرق األوســط 
بالتنســيق مــع علــي بــن علــي الكجوري، وغالبا مــا تكون ضمن 

فئــة األكثــر مبيعــا. وفــي النســخة الســابقة مــن معرض الدوحة 
للســاعات والمجوهــرات تــم بيــع 4 ســاعات مــن المجموعات 

الخاصــة، وتتوقــع HTY أن تكــون المبيعــات أكثــر فــي النســخة 
الحالية. 

 جلبــت دار Arnold & Son للنســخة 
الســابعة عشــرة من معرض الدوحة 
للمجوهــرات والســاعات  روائعهــا من 

الســاعات اإلســتثنائية حيث تجســد
Nebula 38 Steel مفهومــا آخــر 

للوقــت. وكانــت قــد طورت هذه الســاعة 
قبــل بضعــة أعــوام مــع 42 مليمتــر واآلن 
مــع 38 مليمتــر، حيــث كانــت فــي العام 

الماضــي مــن الذهــب، أما هذه الســنة 
فهــي مصنوعــة مــن الســتيل، وذلك بناء 

علــى طلــب الزبائــن الذيــن يفضلونه، 
ولهذا تم تصميم الســاعة بشــكل 

مختلــف هــذا العام. 
تقدر الدار األشــخاص الذين يعشــقون 

اقتنــاء الســاعات، ومــن هنــا جــاء اهتمامها 
بالســوق القطــري الــذي يتميــز بمــن لديهم 

نظــرة مختلفــة فــي عالــم المجوهرات 
والســاعات. وتتوقع الدار أن تباع ســاعة 
Nebula 38 Steel ألنهــا القــت رواجــا 
فــي العــام الماضي وطــورت بطريقة 

تناســب الــذوق الرفيع.
تهــوى المــرأة القطرية الســاعات 

لذلــك تحــرص Arnold & Son علــى 
تصنيــع ســاعات عاليــة الجــودة وأنيقة 

فــي نفــس الوقــت. ويمكن ارتداء الســاعة 
يوميــا، وأيضــا فــي المناســبات وهذا ما 

يميــز Arnold & Son. وتلقــى إبداعــات 
Arnold & Son اقبــااًل بشــكل كبيــر فــي 

الســوق القطــري وخصوصــا في معرض 
الدوحــة للمجوهــرات والســاعات حيث 

تم بيع ســاعة Nebula 38 Steel في 
اليوم األول. 
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ULYSSE NARDIN
تكشف عن أحدث إصداراتها من الساعات الفاخرة 

كشفت »أوليس ناردين« ، االسم السويسري 
الرائد في صناعة الساعات الفاخرة، عن 

إطالق أحدث إصداراتها من مجموعة ساعات 
دايفر X الشهيرة، حيث أبدعت الدار في 

تقديم تحفة فنية تتماشى مع تراث العالمة 
في مجال المالحة البحرية وقيم االبتكار التي 

تتبناها. ومنذ تأسيسها، أنتجت الشركة 
نماذج بحريّة مذهلة من ساعات الكرونومتر، 

وحصدت معها العديد من الجوائز المرموقة. 
وبعدها أكملت نجاحها في تقديم أروع 

االبتكارات البحرية، وأبرزها مجموعة »دايفر« 
التي تجمع بين التصميم الجّذاب والمتانة 

واألداء الوظيفي المتقن. 

 X ومن ضمن إصداراتها  ساعة »دايفر
نيمو بوينت« التي صممت خصيصًا ألكثر 

 Vendee Globe ،السباقات المائية تحديًا
الذي ستقوم العالمة برعايته رسميًا. وفي 

هذا الصدد، أكد   ماثيو هافيرالن، المدير 
التجاري للعالمة على أهمية مشاركة 
العالمة في المعرض، باعتباره فرصة 

للتواصل مع العمالء القطريين الذي 
وصفهم بأصحاب الذوق الرفيع. كما أشاد 

بشغف العميل القطري بصناعة الساعات 
الرفيعة وتطلعه الدائم ألحدث إصدارات 

العالمة. وقال: »يسر عالمة أوليس ناردين 
أن تشارك في معرض الدوحة للمجوهرات 

والساعات باستضافة مجموعة علي بن 

علي الكجوري، للكشف عن مجموعة 
متنوعة واستثنائية   تتسم بالفخامة 

والجاذبية التي تغمر مقتنيها. وأطلقت 
العالمة إصدارات جديدة من ساعات 

»العصرية للغواصين بقطر 42 ملم ذات 
التصميم الرفيع واألنيق المالئم للحياة 

اليومية وسبر أعماق البحر على حد سواء. 
 وتهتم »أوليس ناردين«  بعمالئها من 

النساء، حيث قامت بطرح تشكيلة من 
ساعات الغطس الجديدة  النسائية، وهي 

تشكيلة »Lady Diver«. وقد قامت العالمة 
باختيار بطلة الغطس اإليطالية الشهيرة، 

أليسيا زكيني لتكون سفيرة العالمة للترويج 
للتشكيلة النسائية الجديدة، كونها رمزا 

للشغف واإلصرار والجرأة. وفي معرض 
حديثه، علق هافيرالن قائاًل: »اختيارنا لسفراء 
العالمة يأتي بناء على دراسة لمدى توافق 

قيمهم مع قيم العالمة، وتتمثل كافة 
قيم العالمة في زكيني التي تم اختيارها 

كسفيرة لتشكيلية ساعتنا النسائية 
للغطس. 

وفي هذا السياق علق هافيرال قائال: يسرّنا 
توسيع إصداراتنا من الساعات النسائية من 
خالل إضافة نموذج »ليدي دايفر«. فقد شهد 

عام 2019 نجاحات مذهلة للعالمة، ونريد 
تعزيز هذا المسار بمزيد من اإلصدارات الجريئة 

بأسلوب يتخطى التوقعات على مستوى 
القطاع. 
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بابتكاراتها المستقبلية
تعيد صياغة الوقت »URWERK UR100- GunMetal«

تتنافس دور الســاعات إلبراز براعة تقنيَيها ، ومهارة حرفييها 
في ابتكار أفضل التعقيدات وأكثر الســاعات تطورًا. وبات 

معرض الدوحة للســاعات والمجوهرات منصة عالمية تجذب 
كبرى العالمات التجاريــة إلطالق إصداراتها المتنوعة بين ما 

هو حصري، وغير مســبوق  ليكون شاهدا على براعتها في 
عالم صناعة الســاعات التي تحقق العديد من النجاحات تحت 

.URWERK مظلة الصالون األزرق، ومن أبرز األســماء نذكر

URWERK’s UR100- GunMetal
هنــاك شــيء واحــد مؤكــد حــول Urwerk ..إنها عالمة 

اســتثنائية ال مثيــل لهــا معروفــة بتصميماتهــا المســتقبلية، 
ســواء كنــا نتحــدث عــن التصميــم أو االبتــكار، ومن الســاعات 

التــي نالــت إعجــاب زوار المعــرض  إصدار جديد يســمى 
GunMetal 100-UR  تعمــل بدعــم مــن UR 12.01 ذاتيــة 

الحركــة وهــي متوفــرة فــي نســخة محــدودة مــن 25 من الفوالذ 
المصقــول و 25 فــي جونميتــال.

يضــم نفــس وظائــف وأبعــاد UR- 100 األصليــة ، يحــل لقب 
»GunMetal« محــل »SpaceTime« للداللــة علــى التغييــر 

فــي المــواد المســتخدمة. هــذه المــرة ، تــم تصنيــع العلبــة مقاس 
41 مــم × 49.7 مــم مقــاس 14 مــم مــن التيتانيــوم والفــوالذ 
المقــاوم للصــدأ ولديهــا غطــاء PVD باللــون الرمــادي الفاتح. 

كمــا هــو الحــال مــع اإلصدار الســابق، يعرض 
GunMetal 100-UR الجديــد الســاعات بثالثــة 

أقمــار صناعيــة مداريــة. تتــم اإلشــارة إلى الدقائق 
بواســطة يــد حمــراء تمــر عبــر قــوس رجعي ثم 

تعــود إلــى الصفر. 
ومــع ذلــك، قبــل العــودة إلــى الصفر، تمر 

اليــد الحمــراء )التــي هــي فــي الواقع يد أخرى 
بالكامــل( أســفل وفيمــا بيــن األوجــه الفرعية، 

تظهــر مــرة أخــرى لعــرض مؤشــرين فلكيين 
جديديــن: المســافة المقطوعــة علــى األرض 

والســفر بواســطة األرض )حول الشــمس(.

ساعات
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شاركت  بوفيه في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 
في نسخته الـ 17 من خالل وكيلها في قطر »الصالون 

األزرق«، حيث عرضت أحدث  اصداراتها التي القت استحسانا 
كبيرا من جانب زوار المعرض الذين أشادوا بتنوع موديالتها 

المتخصصة.

 Ateliers Bovet 1822 بتقديم مفهوم BOVET تفتخر
المكرس لفنون صناعة الساعات والتميز التقني الذي تشتهر 
 Ateliers Bovet به الدار منذ ما يقرب من قرنين. حيث يركز

على التكنولوجيا وجوهر الفنون الزخرفية مثل النقش، 
الرسم المصغر، وتكنولوجيا صناعة الساعات. ويتيح لهواة 
جمع الساعات إضفاء طابع شخصي كامل على ساعاتهم، 
والعمل عن كثب مع فريق من المتخصصين إلنشاء الطراز 

الُمفّصل الخاص لهم.
 يركز حرفيو Ateliers Bovet على االبتكار بأقصى درجاته مع 

احترام تقاليد صناعة الساعات. في حين أن ما يقرب من 30 
% من ساعات بوفيه مصنوعة يدوًيا وفريدة من نوعها. 

الوجه اآلخر لـ  Virtuoso X Tourbillon المحدودة اإلصدار
يقتصر هذا الموديل  على 10 قطع فقط، والتي تجسد مهارة 
بوفيه في الفنون الزخرفية وتقنيات صناعة الساعات الثورية.

يجمع الوجه اآلخر لساعة Virtuoso X Tourbillon بين 
موهبة الحرفيين مع براعة النقاشين. صنعت المجموعة 

األولى من الحرفيين الرئيسيين المينا بتقنية flinqué في 
أنقى التقاليد، في حين نقشت المجموعة الثانية الحركة 
بالكامل باستخدام فكرة »النقش الفليوريساني«. عمق 

النقش متمّيز وتمرّ الزخارف عبر جسور الحركة من دون أي 
انقطاع، مما يوفر تبايًنا رائًعا مع المينا لتوفير إمكانية مذهلة 

لمعرفة الوقت.
تتميز ساعة Virtuoso X Tourbillon بالعديد من األوجه 
التي لم يسبق لها مثيل في عالم صناعة الساعات الفاخرة. 

يضم نظام إطار الساعة Amadeo® القابل للتحويل.
تتوّفر ساعة Virtuoso X Tourbillon بالذهب األحمر أو 

الذهب األبيض عيار 18 قيراًطا أو البالتين، وكما هو الحال مع 
ساعات Bovet 1822 األخرى، تجمع بشكل مثالي بين تقنية 

صناعة الساعات والكرونومتر والفنون الزخرفية.

متوفرة  لدى  الصالون األزرق
BOVET  VIRTUOSO X.. رائدة التحديات التقنية
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تمزج »بالك باي كرونو أس آند جي« بين تراث تودور في إبتكار الساعات المقاومة للماء، متمثاًل بتصميم بالك تمزج »بالك باي كرونو أس آند جي« بين تراث تودور في إبتكار الساعات المقاومة للماء، متمثاًل بتصميم بالك 
باي الشهير، وبين واحدة من وظائف الساعة األيقونية، لتقَدم ساعة كرونوغراف من الفوالذ والذهب ذات الطابع باي الشهير، وبين واحدة من وظائف الساعة األيقونية، لتقَدم ساعة كرونوغراف من الفوالذ والذهب ذات الطابع 

الرياضي األنيق والمقرونة بلمسة من الماضي.الرياضي األنيق والمقرونة بلمسة من الماضي.

 ساعة كرونوغراف متأصلة بالفوالذ والذهب 
تــودور  تقدم بالك باي كرونو أس آند جيتــودور  تقدم بالك باي كرونو أس آند جي

تتمتع األجزاء المصنوعة من الذهب األصفر في 
طرازات بالك باي كرونو أس آند جي بلمسات نهائية 
تشبه الساتان المصقول أو اللون المطفي. وتمنح 
هذه المؤثرات الساعة حميمية خاصة كما تعطيها 

منظراً مميزاً فتبدو وكأنها قطعة أثرية.
إن اإلطار والحلقة الوسطى لسوار الساعة في 
طرازات بالك باي كرونو أس آند جي، التي تعّد 

امتداداً ألرقام التوقيت 12 و 6، مصنوعة من الذهب 
األصفر الصافي عيار 18 قيراطًا. أما حلقات السوار 

األخرى والتاج فمصنوعة بتقنية »الجولد شيل«، 
حيث يتم ثني قطعة من الذهب لتحيط بقلب 

من الفوالذ. وخالفًا عن الطلي بالذهب، يتيح هذا 
األسلوب إمكانية تلميع الساعة لعدة مرات نتيجة 

لسماكة طبقة الذهب الخارجية.
تعمل ساعة بالك باي كرونو أس آند جي بحركة 

ميكانيكية MT5813، وبتقنية آلية ميزان الرافعة، 
القبضة العمودية، ومذبذب عجلة التوازن من 

السيليكون، واحتياط طاقة لغاية 70 ساعة، لتبقى 
متأصلة لتقاليدها وتراثها بسعر وجودة ال تضاهى.

ساعات
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 تحرص مجوهرات الماسة الزرقاء على تقديم كل ما هو راٍق في عالم المجوهرات. وقد استطاعت  أن تضع بصمتها الخاصة في  تحرص مجوهرات الماسة الزرقاء على تقديم كل ما هو راٍق في عالم المجوهرات. وقد استطاعت  أن تضع بصمتها الخاصة في 
السوق القطري بما تقدمه للزبائن من خيارات مبدعة  ومتنوعة تتماشى مع ذوق  عمالئها . وقد جمعت تحت مظلتها أسماء السوق القطري بما تقدمه للزبائن من خيارات مبدعة  ومتنوعة تتماشى مع ذوق  عمالئها . وقد جمعت تحت مظلتها أسماء 

عالمية ومجوهرات تناسب جميع األذواق. عالمية ومجوهرات تناسب جميع األذواق. 

الماسة الزرقاء
عالمات راقية تخاطب جميع األذواقعالمات راقية تخاطب جميع األذواق

مجوهرات

Paul Edward
تحــرص الماســة الزرقــاء على جلب 
كل مــا هــو فريــد وأنيــق في عالم 

الســاعات، ونــرى ذلــك بوضوح عبر 
ســاعات Paul Edward التي 

تغيــر مفهــوم الزمــن وترمز للبســاطة 
واألناقــة والتفاصيــل الدقيقــة التي 

تجعــل مرتديهــا يشــعر بأنهــا صنعت 
خصيصــا له.

 Paul Edward وتعتمد قيم 
على الثورة والتغيير والعصرية، 

ولذلك نجد الساعات تحمل تصاميم 
مناسبة لكل وقت وتناسب جميع 

األذواق. 
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 Ferrari Firenze
براعة الذوق اإليطالي 

يقع مختبر FerrariFirenze بين 
تالل توسكانا الخضراء في جنوب 

فلورنسا باإلضافة إلى ورشة خاصة، 
تجمع بين براعة اإلبداع والتميز التقني 
العالي وإنتاج قطع فريدة. تعتمد الدار 
على تقنيات النحت والرسم التقليدية 

إلى الباتيك والكروشيه والتطريز. 
 Ferrari Firenze تنشر إبداعات

الحيوية والتفاؤل حول العالم لتجعل 
النساء يحلمن ويشعرن بالشغف 
القتناء المجوهرات باإلضافة إلى 

كونها سهلة االرتداء وتصلح لكل يوم  
ومتنوعة بين ما هو مشغول من 
الذهب األصفر والوردي والماس. 

مجوهرات »الفارس«.. 
عراقة االسم وفخامة التفاصيل

واحدة من أهم العالمات التي تندرج 
تحت مظلة »الماسة الزرقاء«، التي 

تنفرد بتصاميم مبدعة تتماشى 
مع ذوق السوق القطري، كونها 

مواكبة ألحدث الموديالت في مجال 

المجوهرات، إما باألحجار التي تعلوها 
أو باأللوان أو بالتصميم في حد ذاته.

وتتميز »مجوهرات الفارس« باأللماس 
البلجيكي.  

وتقدم »مجوهرات الفارس« قطع 
السوليتير الكبيرة واألحجار الكريمة 

التي تبدأ أوزانها من 10 قيراط فما 
فوق.

عرضت مجوهرات الفارس تشكيلة 
متنوعة وحصرية من المجوهرات 

الفخمة، التي انفردت بتصاميمها 
التي تستوعب مختلف االذواق .
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كشفت دار المجوهرات اإليطالية المرموقة، باسكال بروني ، للمرّة األولى عن مجموعة األتيلييه األحدث التي تحمل اسم كشفت دار المجوهرات اإليطالية المرموقة، باسكال بروني ، للمرّة األولى عن مجموعة األتيلييه األحدث التي تحمل اسم 
»أليلويا« وذلك خالل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات عبر جناح  مجموعة الماجد.»أليلويا« وذلك خالل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات عبر جناح  مجموعة الماجد.

تــّم الكشــف عــن هــذه المجموعــة  ألّول 
مــرّة العــام الماضــي أثنــاء تصوير فيلم 

جينيفــر لوبيــز القــادم »مــاري مي« 
Marry Me في مشــهد الزفاف 

الرائــع، كانــت بمثابــة مفاجــأة مذهلة. 
ولقــد أصبحــت اليــوم متوافرة في 

الشــرق األوســط حيث تم تقديم أّول 
قطعــة متاحــة تجاريــًا خــالل المعرض، 
وهــي مصنوعــة مــن الذهب األبيض 

ومرّصعــة بالماس. 
ابتــكار هــذه المجموعــة الالفتــة يحمل 
توقيــع يوجينيــا، ابنــة باســكال بوني، 

والتــي تتوّلــى التصميــم واإلدارة 
اإلبداعيــة فــي الــدار منــذ العام 2001. 
وقــد أرادت يوجينيــا مــن خــالل مجموعة 

المجوهــرات »أليلويــا« أن تجعلهــا 
نشــيداً للجمــال والحّب. 

اســتغرق صنــع المجموعــة أكثــر من 

ســنة كاملــة لتطويرهــا، إذ يمكــن أن 
يتطّلــب صنــع قطعــة المجوهرات 

الواحــدة مــّدة ثالثة أشــهر، حيث 
يقــوم كبيــر الصاغــة في مشــاغل 

دار المجوهــرات بنحتهــا باليــد بدّقــة 
متناهيــة. فعلــى ســبيل المثال، 

يتكــّون العقــد مــن 42 ورقــة كل منهــا 
مصنوعــة بشــكل مســتقّل ليتــّم من 

ثــّم جمعهــا معــًا لتشــكيل عقــدا فريدا 
مــن نوعــه ومرنــا في االســتعمال بحيث 

يمكــن التحّكــم بطولــه الرتدائــه إما 
بشــكل عقد أو ســوار  حســب الذوق 
الشــخصي للمــرأة التــي تختــاره. وقد 

أولــت يوجينيــا هــذه الســمة الكثيــر من 
االنتبــاه عنــد تصميــم العقــد، حيث 

كان هدفهــا األســمى أن تحــرص علــى 
اســتمتاع المــرأة بارتــداء المجوهرات 

فــي أّي وقــت مــن النهار أو المســاء.  

 Pasquale Bruni دار المجوهرات اإليطالية
تكشف عن مجموعة »األتيلييه«   خالل  معرض الدوحة للمجوهرات تكشف عن مجموعة »األتيلييه«   خالل  معرض الدوحة للمجوهرات 20202020

مجوهرات
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أعلنت تاغ هويرTAG Heuer، عالمة صناعة الساعات السويسرية الفاخرة، طرح أول إصدار محدود لساعاتها في قطر. ويتميز هذا 
اإلصدار المحدود الخاص من ساعة )MT Aquaracer special limited edition( المستوحى من ألوان العلم القطري »األدعم« 

بإطار مطلي بمزيج زاٍه من اللونين العنابي واألبيض اللؤلؤي الذي يضفي عليه استخدام األرقام العربية مزيداً من الجمال.
تعد ساعات )GMT( ساعات ميكانيكية دقيقة تحظى بشعبية كبيرة لتميّزها في عرض منطقة توقيت ثانية. ويمثل هذا اإلصدار 
المحدود المخصص لدولة قطر نموذجًا مميزاً ألنه يعرض توقيت الـ 24 ساعة باألرقام العربية. كما أّن وجود خيار منطقة التوقيت 
الثانية يضمن استخدامًا سهاًل ومريحًا للمسافرين القطريين الذي يرغبون دومًا في معرفة التوقيت المحلي في وطنهم. وأبرز ما 

يميّز هذه الساعة هو أنها تزدان بنقش خاص موجود على غطائها الخلفي يمثل أفق مدينة الدوحة الذي ُحفر على 200 ساعة فقط، 
وسيكون هذا اإلصدار المحدود من ساعة أكواريسر متاحًا للطلب المسبق في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2020. 

  TAG Heuer  تعلن عن أول إصدار محدود لساعاتها في قطر  تعلن عن أول إصدار محدود لساعاتها في قطر

حصريا لدى مجوهرات الماجدحصريا لدى مجوهرات الماجد

 )Aquaracer( وتتمّيز ساعة أكواريسر
المذهلة التي يبلغ قطرها 43 مم 

بمينا أسود اللون، تضفي عليه 
األرقام العربية الفريدة الموجودة 

على اإلطار مزيداً من الجمال، وتحتوي 
على نافذة لعرض التاريخ توجد 

عند مؤشر الساعة 3 على المينا، 
وعالمة المثلث التي توجد عند مؤشر 

الساعة 12 ظهراً على اإلطار وذلك 
لقراءة الوقت بوضوح. باإلضافة 

إلى قدرتها على مقاومة الماء حتى 
عمق 300 متر، تحافظ هذه النسخة 
المحدودة على مواصفات الغوص 
الشهيرة التي تنفرد بها مجموعة 

أكواريسر)Auquaracer( بوجود 
سوارها المصنوع من الفوالذ المقاوم 

للصدأ بما فيه وصلة للغوص، 
ومشبك قابل للطي مزود بأزرار أمان 

مزدوجة تُقفل بالضغط. كما أنها 
تمتاز بإطارٍ خارجي يدور باتجاه واحد. 

 TAG وسيسمح هذا اإلصدار لشركة 
Heuer بإظهار التزامها لهواة 

الساعات من خالل ابتكارها لهذه 
النسخة المحدودة الخاصة بدولة 

تعّبر فيها عن قطر التي 
للهوية تقديرها 

الوطنية وتبرز مالمح الثقافة العربية 
وألوان األدعم العلم القطري. إضافة 

 TAG Heuer إلى ذلك، تحتفل
بشراكتها طويلة األمد والموثوقة 

في مجال البيع بالتجزئة مع مجموعة 
الماجد. حيث يعكس تعاونهما نفس 

الشغف بالتنظيم الدقيق واألداء 
الراقي الذي تتطلعان إلى تقديمه 

حصراً لمحبي الساعات في الدوحة. 
كما يجسد هذا اإلصدار المحدود 

مختلف النواحي التي تعّبر عن الروح 
الريادية لشركة TAG Heuer ويعزّز 

من سمعتها كشركة مرموقة ومبتكرة 
في مجال صناعة الساعات.
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حققت »مجوهرات المفتاح« نجاحًا كبيرًا خالل النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، بفضل تاريخها حققت »مجوهرات المفتاح« نجاحًا كبيرًا خالل النسخة السابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، بفضل تاريخها 
العريق ومسيرتها الحافلة بالعطاء والتجديد والتميز الدائم وأيضًا النجاحات المثمرة، إضافة إلى ما تتمتع به من مصداقية عالية العريق ومسيرتها الحافلة بالعطاء والتجديد والتميز الدائم وأيضًا النجاحات المثمرة، إضافة إلى ما تتمتع به من مصداقية عالية 

ترتكز على الثقة المتبادلة والشفافية في التعامل.ترتكز على الثقة المتبادلة والشفافية في التعامل.

أهمية المعرض 
أكــد الســيد عبــد الرحمــن المفتاح 

رئيــس مجلــس إدارة مجوهرات 
المفتــاح، علــى أن أهميــة معرض 
الدوحــة للمجوهرات والســاعات 

تكمــن فــي كونــه يشــهد في كل 
عــام تطــورات جديدة وتدشــينات 

وعروضــا مميــزة تطلــق ألول مــرة، األمر 
الــذي يعتبــر فرصــة كبيرة للشــركات 
والزبائــن والــزوار لالطــالع على كل 
مــا هــو جديــد في الســوق المحلية 

والعالمية.
هذا وقد أشــار الســيد عبد الرحمن 

إلــى أن جنــاح المفتــاح عرض 

مجموعــات متميــزة مــن أطقم 
اللؤلــؤ الطبيعــي والمجوهــرات التي 

جمعــت فــي تصميماتهــا مــا بين 
الكالســيكية والعصريــة، ناهيــك عن 

التشــكيلة الواســعة ألفضل الســاعات 
السويســرية ممــا وفــر خيــارات متعددة 
أرضــت أذواق المواطنيــن والمقيميــن 

على حد ســواء.

ماركات جديدة
أمــا عــن جديــد المفتــاح الذي قدمه 

هــذا العــام فــي الجنــاح المخصص له 
قــال: عملنــا هــذه المــرة على توفير 

مجموعــة كبيــرة مــن المجوهرات 

والســاعات الجديدة التي من شــأنها 
أن تلبــي كافــة احتياجــات الزبائــن 

وتلبــي أذواقهــم، كمــا انضم تحت 
مظلــة المفتــاح ماركتــان جديدتان 
همــا »أنطــوان حكيــم« من لبنان 

و»دايمونــد باشــن« مــن الهند، 
وقــد جذبــت القطــع المعروضة من 

المــاركات الجديــدة أعيــن الزوار الذين 
وضعــوا ثقتهــم الكبيــرة في اســم 

المفتــاح، كمــا أبــدى الــزوار إعجابهم 
الشــديد بالتصميمــات الجديــدة في 

ديكــــورات الجناح والتي تناســبت 
مع طبيعـــة الحـــدث الـــذي يتســـم 

بالفخامـــة والرقي.

خالل النسخة السابعة عشرة خالل النسخة السابعة عشرة 
ــت بالمزيد من العالمات التجارية الجديدة ــت بالمزيد من العالمات التجارية الجديدة تألق مجوهرات المفتاح تألق

مجوهرات
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تنظيم رائع
وخالل النســخة الســابعة عشــرة 
لمعــرض الدوحــة للمجوهرات 

والســاعات، أكــدت مجوهــرات المفتاح 
التزامهــا بتنفيــذ وعودهــا لجميع 

زبائنهــا، بــأن تبقــى دائمًا عند حســن 
ظنهــم ســواء مــن حيث العالمات 

الجديــدة التــي قدمتهــا لهــم، أو حتى 
مــن خــالل العــروض المميزة التي 

قدمتهــا خــالل أيــام المعرض.
وأشــاد الســيد عبد الرحمن المفتاح 

بالتنظيــم الرائــع الــذي شــهده المعرض 
في نســخته الســابعة عشــرة، مشــيراً 

إلــى أن المعــرض تميــز دائمــًا بديكوراته 
وتصميماتــه اإلبداعيــة التــي تعكس 
طابــع الرفاهيــة والفخامــة، كمــا أنه 
اســتطاع أن يكتســي حلة جديدة 
أضفــت عليــه المزيــد مــن الفخامة 

والتألق.
وفــي نهايــة حديثــه توجه الســيد عبد 

الرحمــن المفتــاح والــذي تحتضن 
شــركته نحو 24 اســمًا عالميًا في 

مجال المجوهرات والســاعات بالشــكر 
للقائميــن علــى تنظيــم المعرض، 

متمنيــًا للمعــرض مزيــدا مــن التقدم 
واالزدهــار والنجاح.

فرصة كبيرة
مــن جانبــه أكد الســيد عبــداهلل المفتاح 

نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجوهرات 
المفتــاح، علــى أهمية المشــاركة 
فــي معــرض الدوحــة للمجوهرات 
والســاعات، التــي أصبحــت بمثابة 

واجــب وطنــي يحتــم عليهم ذلك، 
كمــا أن المعــرض يشــكل فرصــة كبيرة 
للتســويق والترويــج للعالمــات وبالتالــي 
اســتقطاب زبائــن جــدد، كمــا أنه فرصة 
لدراســة إمكانية التوســع وافتتاح فروع 

جديــدة في الدوحة.
وأضــاف: اســتمرار نجــاح المعرض يعود 

إلــى دعــم دولــة قطر وقيادتها الرشــيدة، 
التــي ســعت بــأن يكــون المعرض حدثًا 

اقتصاديــًا بــارزاً يســتقطب العارضين 

العالمييــن والــزوار مــن جميــع أنحاء 
المنطقــة والعالم.

وعــن االســتفادة مــن المعرض 
وتبــادل الخبــرات، لفت الســيد 

عبــداهلل المفتــاح إلــى أن المعــرض 
ال يشــكل بالنســبة لهــم فرصــة 

للربــح المــادي فقــط، وإنمــا فرصة 
كبيــرة لتبــادل األفــكار وتطوير 

العالقــات وعقــد الصفقــات، حيث 

تجتمــــع كبــرى الشركــــات العالميـــة 
والمحليـــة تحــت ســقف واحــد، فتصبــح 

فرصــة اإلطــالع علــى كل مــا هو 
جديــد فــي هــذا العالــم أكبــر، كما 

أن العالقــات مــع العارضيــن تقــوى 
وتتعــزز، كذلــك يعتبــر المعــرض 

فرصــة للتعــرف علــى أوجــه التقصيــر 
واألخطــاء إن وجــدت وبالتالــي يتــم 

تالفيهــا فــي مســتقباًل.
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Guerlain من L’essentiel
مستحضر أساس لتخفيف ظهور المسام

مستحضرات

يعمل هذا المستحضر بشكل مثالي كخطوة وسيطة بين العناية بالبشرة والماكياج، 
ويساهم في خلق بنية بشرة مثالّية قبل تطبيق مستحضر األساس. يحتوي على 

نسبة ٪97 من المكّونات الطبيعّية، أّما بالنسبة إلى المكّون النجم في التركيبة 
المستخدم للتحّكم باإلفرازات الدهنّية المفرطة، فلقد تّم دمج مستخلص األفوكادو مع 

حبوب الكاكاو األبيض للمساعدة على تنقية المسام. 

 Le Parfum Essentiel
Elie Saab من

لعالج عالمات التقدم في العمر 
 Filorga من Global-Repair مجموعة 

 ELIE بعــد مــرور تســعة أعــوام علــى طرح عطر
SAAB Le Parfum، يقــّدم المصمــم العالمــي 

أرقــى ترجمــة عــن رؤيتــه للعطــر للمــرأة التــي تدرك جيداً 
كل ما هو أساســي بالنســبة إليها.

إنهــا تختــزل جوهــر تصاميــم ELIE SAAB المبدعــة 
واألصيلــة. وجوهــر األنوثــة الناعمــة والقويــة في آن 
معــًا. وتعّبــر عــن ذاتهــا الحقيقيــة بعطــر أخاذ: عطر 

.ELIE SAAB Le Parfum Essentiel

طــّورت العالمــة التجاريــة FILORGA برنامجــا 
تجميليا يســتهدف حل مشــكالت البشــرة التي 
فقــدت حيويتهــا ونشــاطها مــن خــالل تركيبات 

جديــدة كلًيــا تحتــوي علــى عناصــر مغذية 
مرّكزة!.

 GLOBAL-REPAIR تعتنــي مجموعــة
بخاليــا البشــرة بهــدف تنشــيطها وتجّددهــا من 

خــالل اثنيــن مــن المنتجــات الغنيــة بعناصر 
اإلصــالح المرّكــزة )50 مــن عناصــر الميــزو، 3 
مــن العناصــر المغذيــة الفائقــة، 4 محّفــزات 
للخاليــا( وذلــك لمنــح البشــرة تغذيــة مرّكزة 

وتنشــيًطا متعدد المســتويات. 
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خطوات الختيار كريم األساس الصحيح

   من »اليت أورغانيكس«
اختيار كريم األساس الصحيح والمناسب يعد المعيار 
األهم لنجاح المكياج بأكمله.  اليك بعض الخطوات 

المهمة المقدمة من خبراء التجميل في »اليت 
أورغانيكس«. 

- معرفة نوع بشرتك حيث تحتاج البشرة الجافة إلى 
كريم أساس من النوع السائل 
بينما تحتاج الدهنية إلى النوع 

الكريمي وتحتاج كل من 
البشرة العادية والحساسة 
والمتقدمة في السن إلى 

كريم أساس خفيف. 
- تحديد لون بشرتك والتي 

عادة ما تنقسم إلى 3 أنواع 
وهي البادرة، الدافئة والمحايدة. 

وماتعنيه الدرجة الباردة هي 
ميول لون األوردة التي تظهر 

في معصمك إلى اللون األزرق، 
البنفسجي أو األخضر أما عن 

الدرجة الدافئة فهي ما 
تميل إلى الوردي أو األصفر 

الذهبي وإذا كانت بعيدة 
عن كل ما سبق فهي من 

النوع المحايد. 
- بحيث عليك اختيار لون 

مطابق للون رقبتك. 
حاولي تجنب األضواء القوية 

أو أضواء المتاجر عند اختيار الدرجة 
المناسبة حيث لن تعطيك اللون 

الفعلي لبشرتك وكريم األساس وإذا كان 
من الممكن االنتظار لوقت من الزمن بعد 
تجربة كريم األساس لتري النتيجة النهائية. 

- وضع مرطب أو برايمر وتركه لبضع دقائق 
حتى تتأكدي من امتصاص البشرة له بعدها 

يمكنك البدء بخطوات المكياج. 
حاولي دومًا اللجوء إلى الخيارات 

الطبيعية والعضوية. 

Gucci تزيح الستار عن 
ماسكارا L’Obscur الجديدة 

لقــد تحققت رؤية 
ميكيلــي لتجميل 

العيــون في صورة 
ماســكارا يمكنِك وضع 

طبقــات عديدة منها 
بــكل أريحية. تمتاز 

ماســكارا “لوبسكور” 
بملمســها الكريمي 

الفائــق، وتغطي 
الرموش بطبقة ســوداء 

كثيفــة ونقية. وبلمســة 
واحــدة فقط من هذه 

الماســكارا، تنتقل 
الكميــة المثاليــة منها 

إلى رموشــِك على 
الفــور، فــال تدع أي مجال 

لتلطخهــا أو تقشــرها 
بعــد أن تجف. وتأتي 

الماســكارا بفرشاة مرنة 
مــن المطاط ذات طرف 

رفيــع بتصميم خاص 
يمّكنــِك من الوصول 

إلــى أصغر الرموش.

 L’Interdit Edition Couture
 Givenchy من

L’interdit Eau de Par- متضــ هــذه المجموعــة مــاء العطــر
 . Le Rouge وأحمر الشــفاه  Prisme Libre وبودرة  fum

وتتزين هذه المســتحضرات بنمط الدانتيل األســود إشــادة بأقمشــة 
الــدار المفضلــة، فلطالمــا كان الدانتيــل الســمة المميــزة ألزيــاء 

العالمــة منــذ تأسيســها عــام 1952 .
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      بيروت - الريســا معصراني بيروت - الريســا معصراني 
لمع اســم أحمد قبيســي خبير التجميل اللبناني الشــهير قبل أكثر من عشرين سنة في عالم الجمال، حيث لمع اســم أحمد قبيســي خبير التجميل اللبناني الشــهير قبل أكثر من عشرين سنة في عالم الجمال، حيث 

زيّنت ريشــته وجوه نجمات وسيدات مجتمع عربيات شــهيرات، فصناعة الجمال حرفة ال يجيدها كثيرون،  زيّنت ريشــته وجوه نجمات وسيدات مجتمع عربيات شــهيرات، فصناعة الجمال حرفة ال يجيدها كثيرون،  
اشــتهر  قبيســي  بإتقان فن المكياج بألوان ترابية برونزية. التجدد في المكياج يلعب دورًا كبيرًا بالنســبة له اشــتهر  قبيســي  بإتقان فن المكياج بألوان ترابية برونزية. التجدد في المكياج يلعب دورًا كبيرًا بالنســبة له 

في تســليط الضوء على جمال المرأة وتألقها. كان الَســبّاق إلى تقديم الجمال في ســتة كتب ، تناولت في تســليط الضوء على جمال المرأة وتألقها. كان الَســبّاق إلى تقديم الجمال في ســتة كتب ، تناولت 
فّن التجميل بكّل جوانبه والقت نجاحًا واســعًا. فّن التجميل بكّل جوانبه والقت نجاحًا واســعًا. 

خبير التجميل اللبناني أحمد قبيسي:

الهاياليتر الزهري  واآليالينر الممزوج موضة ماكياج 2020
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بشرة خالية من العيوب
يعتبــر قبيســي أن الماكيــاج هــو صورة 

خياليــة عــن بشــرة مثاليــة نتمّناهــا، وليس 
لونــًا معّينــًا أو رســمًا ناجحــًا يُبــرز جمــال المرأة، 
فالماكيــاج هــو أداة إلصــالح مــا أفســده عصر 
التكنولوجيــا فــي نقــاوة البشــرة ونضارتها 
وحيويتهــا وجمالهــا الطبيعــي، ألن المــرأة 

العصريــة باتــت اليــوم تتنــاول الوجبات 
الســريعة، وتشــرب القليــل مــن المياه، وال 

تخّصــص وقتــًا كافيــًا للنــوم والراحــة، وتُهمل 
صحتهــا علــى حســاب األوقــات التــي تمضيها 
علــى اإلنترنــت والتليفزيــون والهاتــف الذكي 

ومواقــع التواصــل االجتماعــي، وبالتالي 
صــارت بشــرتها تحتــاج أكثــر إلــى الماكياج 

واأللــوان لتغطيــة مــا تركــه التلــّوث من أضرار 
، وهــذا أمــر مؤســف فــي عصــر التكنولوجيا 

الــذي قضــى علــى العــادات الصحية للبشــرة 
، ومنهــا اتبــاع حميــة غذائيــة غنّيــة بالفاكهــة 

والخضــار والبروتينــات والحبوب، وشــرب 
الميــاه بكمّيــة كبيــرة، والنوم لســاعات 

طويلــة، والعيــش فــي أحضــان الطبيعة.

موضة مكياج 2020
يتحدث قبيسي عن موضة مكياج 2020 

قائاًل بأنه بات من المعروف أن وضع 
مساحيق التجميل أو المكياج يتغير مع 
حلول كل سنة جديدة، لتغيير الروتين 

الجمالي الخاص بالمرأة. فالكثير من النساء 
اعتمدن في إطالالتهن على أحمر الشفاه 

البارز كاألحمر أو األرجواني، لكن هذه السنة 
أصبح اللون الطبيعي النيود الناعم من 
األلوان البارزة في موضة ماكياج 2020.
كمــا تعتمــد موضــة مكيــاج 2020 على 

المكيــاج الالمــع للعيــن، حيــث يعطي 
انطباعــا بكبــر حجــم العيــن ويبــرز لونها 

مكياجصحة
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وجمالهــا الطبيعــي، ويعتبــر األيالينــر العائــم 
أو الممــزوج مــن أبــرز صيحــات هــذا العام، فهو 

يبــرز العيــن بشــكل واضــح ويمنحها مســاحة 
أكبــر، مــع اعتمــاد مــن جديــد الهاياليتر الزهري 
الــذي بــرز فــي القــرن العشــرين، فهو يعطي 

المــرأة إطاللــة مشــرقة وأكثــر حيوية.
ويوضــح قبيســي العديــد مــن التفاصيل 
حــول  موضــة نحــت الوجــه، فيقول إن 

هــذه الموضــة ليســت جديــدة على خبراء 
التجميــل، لكــن التســمية اختلفــت، فلطالمــا 

تــم العمــل علــى توزيع الظالل ورســم 
العينيــن والشــفتين واألنــف بأســلوب يخفي 
العيــوب ويبــرز مكامــن الجمــال لدى المرأة، 

لكــن الماكيــاج ال يســتطيع أن يصنــع 
مــا يقــوم بــه الفوتوشــوب والتطبيقات 

التجميليــة، لــذا علــى المــرأة أن تكــون واقعية 
فــي توقعاتهــا عّمــا قــد يحّققــه الماكيــاج لها.

األلوان الترابية والبرونزية
يعشــق قبيســي األلــوان الترابيــة والبرونزيــة، 
فهــي بالنســبة لــه ألــوان كالســيكية راقيــة 
تبــرز جمــال المــرأة مــن دون أن تســرق منهــا 
األضــواء كمــا تفعــل األلــوان األخرى، وهي 
تليــق بامــرأة تحمــل رســالة ســامية وال تريــد 

التركيــز علــى مكياجهــا وإطاللتهــا بمقــدار مــا 
ترغــب فــي أن يســتمع العالــم إلــى رســالتها. 

باختصــار إنهــا ألــوان مثاليــة للســيدات 
اللواتــي ينتميــن إلــى نخبــة المجتمــع، 

ويرغبــن فــي تــرك أثــر لدى اآلخرين. 
يتابــع قبيســي كّل مــا هــو جديــد فــي مجال 

تقنيــات التجميــل ومهاراتــه والموضــة 
الرائجــة ليكــون فــي تطــور مســتمر، وفي 

ســعي دائــم الختيــار المكيــاج الصحيــح لــكل 
امــرأة ترغــب فــي التميــز والمحافظــة على 

الجمــال واألناقة.
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      مع التقدم بالسن، من الطبيعي أن يفقد الجلد مرونته ألن إنتاج الكوالجين يتباطأ مع مرور الوقت، ويمكن لهذا الوضع أن مع التقدم بالسن، من الطبيعي أن يفقد الجلد مرونته ألن إنتاج الكوالجين يتباطأ مع مرور الوقت، ويمكن لهذا الوضع أن 
يتفاقم بسبب عوامل عدة، منها التعرض للشمس والتلوث وأنماط حياة معينة. مع تقدمك بالسن تميل بشرتك لتصبح أقل يتفاقم بسبب عوامل عدة، منها التعرض للشمس والتلوث وأنماط حياة معينة. مع تقدمك بالسن تميل بشرتك لتصبح أقل 
سمكا وأكثر جفافا، مما يجعلها أكثر عرضة للتجاعيد، ولكن اتباع بعض الخطوات وإدخال بعض التغييرات على نمط حياتك سمكا وأكثر جفافا، مما يجعلها أكثر عرضة للتجاعيد، ولكن اتباع بعض الخطوات وإدخال بعض التغييرات على نمط حياتك 

سيساعد في تأخير ظهور التجاعيد.سيساعد في تأخير ظهور التجاعيد.

أساليب طبيعية أساليب طبيعية لـــتأخير ظهور التجاعيدلـــتأخير ظهور التجاعيد

النوم على ظهرك
قد يكون لوضعية نومك تأثير على 

ظهور التجاعيد، علما أن األشخاص الذين 
ينامون على جوانبهم أو على بطونهم 

هم عرضة لقوى الضغط الميكانيكية 
التي قد تتسبب في سرعة ظهور 

التجاعيد، لذلك حاولي النوم على 
ظهرك بدال من جانبك أو بطنك.

وتعتبر أغطية الوسائد الحريرية أكثر 
لطفا على جلدك من القطن، ألنها 

تقلل االحتكاك، مما يساعد على منع 
تآكل الجلد.

السلمون
يعتبر السلمون مصدرًا كبيًرا للبروتين، 

وهو أحد اللبنات األساسية لبشرة صحية 
ومشرقة. يحتوي سمك السلمون على 

الكثير من األحماض الدهنية أوميغا3، 
ويؤكد الخبراء على أن األحماض 

الدهنية األساسية تغذي البشرة وتحافظ 
على نضارتها وشبابها كما تخفف من 

التجاعيد.

حمض االلفا هيدروكسي بانثينول زنك 
تتمتع هذه المركبات بقدرتها على زيادة 

إنتاج الكوالجين، الذي يساهم في النمو 
الطبيعي للبشرة وترطيب الجلد، كما 

يحفز تجدد الجلد، كما تعمل على تعزيز 
تكّون أوعية دموية جديدة والتخفيف من 

التجاعيد خاصة محيط العينين.
يجب االنتباه بأن استخدام هذا المركب 

يجعل بشرتك أكثر حساسية ألشعة 
الشمس، لذلك عليك وضع واقي 

الشمس.

 C فيتامين
لقد وجدت بعض الدراسات أن الكريمات 

التي تحتوي على فيتامين C تزيد من 
كمية الكوالجين التي تنتجها بشرتك. 

فيتامين C، يحمي بشرتك من التلف 
الناتج عن أشعة UVA وUVB، ويساعد 

في تقليل االحمرار والبقع الداكنة. قد 
يكون حمض األسكوربيك L هو األفضل 

لتخفيف التجاعيد.

فول الصويا 
يحسن فول الصويا مظهر بشرتك 

ويحميها كذلك. تشير الدراسات إلى أن 
تطبيق مستحضرات الصويا على الجلد 
أو استخدامها كمكمل غذائي، يساعد 

في الحماية من بعض أضرار أشعة 
الشمس وتقوية بنية بشرتك وثباتها 

من الداخل، ومن الخارج أيضا. 

عدم المبالغة في غسل الوجه
المبالغة في غسل الوجه يؤدي إلى 
فقدان الزيوت الطبيعية التي ترطب 
الجلد وتحميه من  التجاعيد. اغسلي 
وجهك بشكل معتدل، وإذا لم يكن 

الصابون الذي تستعملينه يحتوي على 
مرّطب، استعملي غسواًل للوجه بداًل 

من الصابون.

القهوة المضاف إليها الكاكاو
لقد أظهرت نتائج إحدى الدراسات أن 

الكاكاو يحتوي على مستويات عالية 
 ،catechinو epicatchin من مادتّي

الغنية بمضادات األكسدة التي تحمي 
البشرة من أضرار أشعة الشمس، 

وتحسن من تدفق الدم إلى خاليا الجلد، 
وتحافظ على الرطوبة، وتجعل البشرة 

تبدو أكثر نعومة.
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    ترجمةترجمة -  - حنانحنان  الغزوانيالغزواني  
أجمعأجمع  الخبراءالخبراء  علىعلى  أنأن  الفيروسالفيروس  التاجيالتاجي  كوروناكورونا  لملم  يصبيصب  

إالإال  عدداعددا  قليالقليال  منمن  األطفال،األطفال،  وحاالتوحاالت  اإلصابةاإلصابة  بينهمبينهم  لملم  تكنتكن  
بنفسبنفس  الحدةالحدة  مقارنةمقارنة  معمع  البالغينالبالغين. . 

لقدلقد  أثارأثار  فيروسفيروس  كوروناكورونا  الجديدالجديد  المعروفالمعروف  باسمباسم
  --SARS-CoVSARS-CoV22  والمرضوالمرض  الذيالذي  يسببهيسببه  COVIDCOVID--1919  حالةحالة  
قلققلق  واستنفارواستنفار  فيفي  العالمالعالم. . وتوصلتوتوصلت  أحدثأحدث  دراسةدراسة  النتشارالنتشار  
الوباءالوباء  نشرتهانشرتها  مجلةمجلة  الجمعيةالجمعية  الطبيةالطبية  األميركية،األميركية،  وشملتوشملت  

تدقيقاتدقيقا  للمرضىللمرضى  الراقدينالراقدين  فيفي  مستشفىمستشفى  جينيتانجينيتان  فيفي  
ووهان،ووهان،  المدينةالمدينة  التيالتي  تعدتعد  مركزمركز  انتشارانتشار  الوباءالوباء  إلىإلى  أنأن  

أعمارأعمار  أكثرأكثر  منمن  نصفنصف  المصابينالمصابين  بالفيروسبالفيروس  تتراوحتتراوح  بينبين  الـالـ  
4040  والـوالـ  5959  عامًا،عامًا،  وإلىوإلى  أنأن  1010 %  % فقطفقط  منمن  المصابينالمصابين  

كانواكانوا  دوندون  سنسن  التاسعةالتاسعة  والثالثين،والثالثين،  بينمابينما  بلغتبلغت  اإلصابةاإلصابة  
فيفي  صفوفصفوف  األطفالاألطفال  الذينالذين  تتراوحتتراوح  أعمارهمأعمارهم  بينبين  1818  عاًماعاًما  
أوأو  أقلأقل  2.42.4 %  % فقطفقط  منمن  جميعجميع  حاالتحاالت  فيروسفيروس  كوروناكورونا  فيفي  

الصينالصين..
ويشيرويشير  البحثالبحث  إلىإلى  أنأن  األعراضاألعراض  التيالتي  ظهرتظهرت  علىعلى  األطفالاألطفال  

الحاملينالحاملين  للفيروسللفيروس  COVIDCOVID--1919  كانتكانت  أقلأقل  حدةحدة. . وفيوفي  
هذاهذا  المقالالمقال  سوفسوف  نتوقفنتوقف  عندعند  كلكل  ماما  يحتاجيحتاج  اآلباءاآلباء  إلىإلى  

معرفتهمعرفته  حولحول  هذاهذا  الفيروس،الفيروس،  والعديدوالعديد  منمن  النصائحالنصائح  لوقايةلوقاية  
أطفالهمأطفالهم  منمن  مرضمرض  الجهازالجهاز  التنفسيالتنفسي  الذيالذي  نشأنشأ  فيفي  

ووهان،ووهان،  الصينالصين..

فيروسكــــورونا
تأثير أخف على األطفال 
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األعراض عند األطفال
 معظم األطفال المصابين بفيروس 
كورونا ظهرت عليهم أعراض خفيفة 

شبيهة بالبرد، مثل الحمى وسيالن األنف 
والسعال، وقد عانى البعض من مشاكل 

في الجهاز الهضمي، مثل القيء 
واإلسهال. بينما لم تسجل بعض الحاالت 

أية أعراض على اإلطالق.
ووفقا لمركز السيطرة على األمراض 
)CDC( وتقرير البعثة المشتركة بين 

منظمة الصحة العالمية والصين يبدو 
أن مضاعفات كورونا غير شائعة بالنسبة 
لمن تقل أعمارهم عن 18 عاًما - حتى 

عند الرضع الصغار. في الواقع، أشار 
التقرير إلى أن 2.5 % فقط من األطفال 

المصابين بالفيروس ظهرت عليهم 
أعراض »شديدة«، وأن حالة 0.2 % 

صنفت »حرجة«. ومن بين المضاعفات 
المسجلة متالزمة الضائقة التنفسية 

 Septic الحادة والصدمة اإلنتانية
 .shock

لماذا الخطر أقل على األطفال؟
 نظًرا ألن فيروس كورونا مرض جديد، 

اليزال الخبراء ال يعرفون أشياء كثيرة عنه 
- بما في ذلك سبب انخفاض معدالت 

انتقال العدوى بين األطفال ولماذا 
أعراضه أخف بينهم.. فيما يلي بعض 
النظريات الطبية التي تحاول تفسير 

ذلك:
األطفال لديهم استجابة مناعية أفضل: 

إحدى النظريات هي أن األطفال يتمتعون 
باستجابات مناعية أفضل من البالغين، 
مما يساعدهم على محاربة الفيروس. 
أجهزة المناعة لدى األطفال ال تعمل 
بكامل طاقتها حتى وقت الحق من 

نموها. نتيجة لذلك، لديهم استجابة 
مناعية أقوى، وأقوى إلى حد كبير 

لمسببات األمراض مقارنة مع البالغين.
األكثر من ذلك، أن معدل الوفيات 

بسبب COVID-19 أعلى بين األفراد 
الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل 

أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري 
والسرطان. يقول إيمي فيرارو إم دي، 

عضو هيئة التدريس وحاصل على 
ماجستير الصحة العامة بجامعة والدن: 
»أعتقد أن هذا يوضح أن األعراض لدى 
األطفال المصابين خفيفة على نحو ال 

يصدق. خفيفة لدرجة بإمكاننا القول إنه 
ال أعراض تقريبًا فهم أقل عرضة لمثل 

هذه األمراض«.
يدعم العديد من الخبراء هذه الفرضية 

مبدئًيا، ولكن هناك مشكلة أخرى: يبدو 
أن فيروس كورونا يتجنب األطفال حديثي 

الوالدة على الرغم من عدم تكوين 
أجهزة المناعة لديهم بشكل كامل. في 
الصين، على سبيل المثال، تأكدت إصابة 
تسعة أطفال فقط بالفيروس في الفترة 

ما بين 8 ديسمبر و6 فبراير، وفًقا لتقرير 
نشر في 14 فبراير في JAMA. كان عمر 
األطفال بين شهر واحد و11 شهًرا، لكن 

لم تستدع أي حالة منهم العناية المركزة 
ولم يبلغ عن أي مضاعفات شديدة.

عدم اكتشاف جميع الحاالت: يقول روبرت 
فرينك، المدير الطبي لقسم األمراض 
المعدية في مستشفى سينسيناتي 

لألطفال: عندما ظهر فيروس كورونا ألول 
مرة، كان األطباء في أميركا والصين 

يختبرون فقط األشخاص الذين يعانون 
من أعراض حادة، معتبرين أن ما يعاني 

األطفال منه هو نزلة برد حادة، وربما 
هذا يفسر انخفاض معدل اإلصابة لدى 

األطفال إذ أن األعراض لديهم غير واضحة 
وال يراجعون المستشفيات.

ويضيف د. فرينك: »من المحتمل أن 
يسبب الفيروس التاجي مجموعة من 

األمراض، وأن المنظمات الطبية ال تحدد 
سوى الحاالت األكثر خطورة«. قد ال يتم 
تشخيص األطفال إذا كانوا يعانون من 
أعراض خفيفة - مما يعني أن فيروس 

كورونا قد يصيب عدًدا أكبر من األطفال 
)واألشخاص بشكل عام( أكثر مما تم 

اإلبالغ عنه.
ربما يتمتع األطفال بـ »حماية مناعية 
متصالبة«: نزالت البرد المتكررة التي 

يتعرض لها األطفال قد تساعدهم لبناء 
حصانة تبعد عنهم خطر هذا المرض.

 التدخين عامل خطر محتمل: اقترحت 
نظرية سابقة أن التدخين قد يكون 

عامل خطر لـ COVID-19، ألن 
المدخنين يميلون إلى الحصول على 
 .COV -مستقبالت أكبر من السارس

يقول الدكتور فيرارو: »نظًرا ألن األطفال 
ال يدخنون، فإنهم أقل عرضة لإلصابة 

بالتهابات الجهاز التنفسي السفلية مثل 
..»19-COVID

كيف تحافظ على سالمة طفلك؟
مثل نزالت البرد واالنفلونزا، الفيروس 
التاجي هو مرض تنفسي ينتشر عن 
طريق القطرات الملوثة. تقول مريم 

وهرمان، أستاذة علم األحياء ومديرة مختبر 
أبحاث األحياء المجهرية في جامعة ويليام 

باترسون في واين، نيوجيرسي، إن هذه 
القطرات تدخل الجسم من خالل العينين 
واألنف والفم، ويقول الدكتور وهرمان إن 
أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا 

هي غسل اليدين بالماء والصابون 
لمدة 20 ثانية على األقل، باإلضافة إلى 

المطهرات التي تعتمد على الكحول. 
غسل اليدين مهم بشكل خاص قبل 

األكل أو لمس الوجه. يجب على اآلباء 
أيًضا تطهير األسطح مثل مقابض األبواب 

واألسطح الخارجية.

صحة



     مع اقتراب فصل الربيع وارتفاع درجة الحرارة، سيبدأ فيروس اإلنفلونزا الموسمي في التالشي  مع اقتراب فصل الربيع وارتفاع درجة الحرارة، سيبدأ فيروس اإلنفلونزا الموسمي في التالشي 
قلياًل. ولكن ماذا عن فيروس كورونا الجديد الذي يواحهه العالم بأكمله هذا الشتاء؟ ال أحد يمتلك قلياًل. ولكن ماذا عن فيروس كورونا الجديد الذي يواحهه العالم بأكمله هذا الشتاء؟ ال أحد يمتلك 

إجابة واضحة، وحتى الخبراء ال يمكنهم الجزم ما إذا كان الطقس الدافئ سيبطئ الفيروس إجابة واضحة، وحتى الخبراء ال يمكنهم الجزم ما إذا كان الطقس الدافئ سيبطئ الفيروس 
التاجي.التاجي.

 National وفًقــا لمقــال جديــد في
Geographic، غالًبــا ما تتالشــى 
الفيروســات المســببة لألنفلونــزا أو 
الفيروســات التاجيــة الخفيفــة في 
األشــهر األكثــر دفًئــا باعتبارهــا من 

األمــراض الموســمية، ترتبط الموســمية 
أيًضــا بكيفيــة اســتجابة بعض 

الفيروســات للحــرارة والرطوبــة، إلى 
جانــب حقيقــة أنــه عندمــا ترتفع درجة 
الحــرارة، يقضــي األشــخاص وقًتا أقل 

فــي الداخــل حيــث يمكن للفيروســات 
االنتشــار بســهولة أكبر.

يعتقــد بعــض الباحثيــن، ومــن بينهم 
بــول هانتــر مــن جامعــة إيســت أنجيليا 

فــي بريطانيــا، أن فيــروس كورونا 
الجديــد لــن يبقــى لفتــرة طويلة في 

ظــروف أكثر دفئا.
نظــًرا ألن SARS-CoV-2 جديــد جــًدا، 
فــال توجــد طريقــة للتأكــد ممــا إذا كان 

ســيواجه نفس مصير الفيروســات 
الموســمية األخــرى. يقــول عالم 

الفيروســات توماس بيتشــمان إنه ال 

يمكــن للخبــراء التنبــؤ بمســار الفيروس 
»بصراحــة، نحــن ال نعــرف الفيروس 

بعد«.
أشــار ماســيج بوني، أســتاذ مشارك 
فــي علــم األحيــاء فــي جامعة والية 

بنســلفانيا إلــى أن هنــاك اختالًفــا 
رئيســًيا بيــن الفيــروس التاجــي الجديد 

واإلنفلونــزا فيمــا يتعلــق بالمناعــة. في 
حيــن أن العديــد منــا قــد كونــوا مناعة 
ضــد اإلنفلونــزا، وهــذا ليــس هو الحال 

مــع المــرض الجديد. 
ومــع ذلــك، فــإن بعــض الخبراء كانوا 
أكثــر تفــاؤال. وفًقــا لما ذكــره جيريمي 

بــراون، مديــر مكتــب أبحاث رعاية 
الطــوارئ فــي المعاهــد الوطنية 

للصحــة »لعــالج أكثــر األمــراض فتًكا 
فــي التاريــخ، علــى غــرار اإلنفلونزا، فإن 

COVID-19 لــن ينجــو كمــا هــو الحال 
فــي درجــات الحــرارة ما بين 30-40 
درجــة«. وأضــاف »مــن المتوقع أن 

يتراجــع COVID-19 ببــطء ألن منــاخ 
الربيــع األكثــر دفًئــا يوفــر ظروًفــا ال يمكن 

للفيــروس تحملهــا«. »الربيع ســيكون 
موضــع ترحيــب كبيــرا هذا العام«.. 

إال أن هــذا ال يعنــي أن ال تتخــذ الحــذر 
واإلجــراءات الوقائيــة بمجــرد أن ترتفع 

درجــة الحــرارة في الخارج.
يحث الخبراء الجميع بمواصلة اتباع 

التدابير الوقائية التي أوصت بها 
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 

منها، والتي تشمل: تجنب االتصال 
الوثيق مع األشخاص المرضى؛ تنظيف 

وتعقيم األشياء واألسطح التي يتم 
لمسها بشكل متكرر؛ وغسل اليدين 

كثيًرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية 
على األقل، خاصة بعد الذهاب إلى 

الحمام وقبل تناول الطعام.

هل تحد حرارة الطقس من

 انتشار كورونا؟
 إليك ما يعتقده الخبراء
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منظمة الصحة العالمية تفند

  شائعات كورونا 
المعرفة.. قوة ووقاية

    حنانحنان  الغزوانيالغزواني  
معمع  انتشارانتشار  COVIDCOVID--1919  فيفي  جميعجميع  أنحاءأنحاء  العالم،العالم،  يزداديزداد  الترويجالترويج  للعديدللعديد  منمن  المعلوماتالمعلومات  الخاطئةالخاطئة  

المرتبطةالمرتبطة  بهابها. . لحسنلحسن  الحظ،الحظ،  قررتقررت  منظمةمنظمة  الصحةالصحة  العالميةالعالمية ) )WHOWHO( ( تفنيدتفنيد  تلكتلك  المعلوماتالمعلومات  
بطرقبطرق  مبسطةمبسطة  وأساليبوأساليب  متنوعة،متنوعة،  متسلحةمتسلحة  بالمعرفةبالمعرفة  والتوعيةوالتوعية  فيفي  مواجهةمواجهة  وباءوباء  مجهولمجهول. . إليكإليك  أبرزأبرز  

اإلشاعاتاإلشاعات  التيالتي  تدعيتدعي  قدرتهاقدرتها  علىعلى  قتلقتل  والتغلبوالتغلب  علىعلى  الفيروسالفيروس  التاجيالتاجي  الجديدالجديد::

صحة
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مجففات األيدي:
 وفقا لمنظمة الصحة 

العالمية، الهواء الساخن من مجففات 
األيدي ال يقتل الفيروس التاجي 

الجديد، وبدال من ذلك، فإن أفضل 
 COVID-19 طريقة للحماية من

يجب غسل اليدين بشكل متكرر أو 
تنظيفهما بمعقمات، ثم تجفيفهما 

جيًدا باستخدام المناشف الورقية أو 
مجفف الهواء الدافئ.

مصباح التعقيم باألشعة 
فوق البنفسجية:
 صحيــح أن بعــض 

المستشــفيات تســتخدم ضوء األشــعة 
فــوق البنفســجية لقتــل الميكروبات 
على األســطح ،كما هو الحال في 

غــرف العمليــات أو المختبــرات. ولكن 
وفًقــا لمنظمــة الصحــة العالمية، ال 

ينبغي أبًدا اســتخدام مصابيح األشــعة 
فــوق البنفســجية لتعقيــم اليدين أو 
الجلــد، ألنهــا تســبب فــي تهيج الجلد.

الماسحات الضوئية 
الحرارية فعالة في 
الكشف عن جميع 

الحاالت:
على الرغم من أن الماســحات 

الضوئيــة الحراريــة تكشــف عن الحمى 
فــي صفــوف المصابين بفيروس 

كورونا، إال أنها ال تســتطيع اكتشــاف 
العــدوى فــي أولئــك الذين لم تظهر 

عليهــم األعــراض بعــد، ألن األمر 
يســتغرق ما بين يومين وعشــرة أيام 
قبل أن يصاب األشــخاص المصابون 

بالحمى.

المعقمات أو مطهرات 
الكلورعلى الجسم:

يعــد رش المعقمــات والكلــور طريقة 
رائعــة لتطهيــر األســطح ، بينما 

يســاعد  مطهــر لليديــن فــي الحفاظ 
على نظافة يديك ، إال أن اســتخدام 

المــواد الكيميائيــة علــى جســمك  لن 
يقتل الفيروس إذا كان الشــخص 

فعــال مصابــا. إن رش هــذه المــواد قد 
يُتلــف المالبــس كما يضر باألغشــية 

المخاطيــة )أي العينيــن والفم(.
األنفلونــزا تســبب أيًضــا أعراًضا مماثلة 

لـــ COVID-19، بمــا في ذلك 
الحمــى، فاإلصابــة بالحمــى ال تعني 

بالضــرورة فيروس كورونا.

تلقي الرسائل أو بريد 
من الصين غير آمن
هــذا غيــر صحيح، وفًقا 

لمنظمــة الصحــة العالميــة. تلقي 
الرســائل أو الطرود من الدولة 

األســيوية آمن، ألن  فيروســات كورونا 
ال تعيــش طويــال على األشــياء، مثل 

الرســائل أو الطرود. 

الحيوانات األليفة  تنشر 
الفيروس 

 تؤكــد منظمــة الصحة 
العالميــة أنــه فــي الوقــت الحالي، ال 

يوجــد دليــل علــى أن الحيوانــات األليفة 
يمكــن أن تكــون مصابــة بالفيروس 

أو تنشــره. ومع ذلك، من الجيد 
دائًمــا غســل يديــك بالماء والصابون 

بعــد مالمســة الحيوانات األليفة، 
هــذا يحميــك من البكتيريا الشــائعة 

Salmo-و E.coli ةالمختلفــ مثــل
nella التــي يمكــن أن تنتقــل بين 

الحيوانات األليفة والبشــر.

لقاحات االلتهاب الرئوي 
تمنع الفيروس 

ال يوجــد حالًيــا لقــاح ضد 
الفيــروس التاجــي -بمــا في ذلك 

لقاحــات االلتهــاب الرئــوي، مثل لقاح 
المكــورات الرئويــة ولقاح المســتدمية 

النزليــة مــن النــوع B )Hib( .إن 
الفيــروس جديــد و يتطلــب لقاحــا خاصا 
بــه، توضــح منظمــة الصحة العالمية. 

ومــع ذلــك، فالباحثــون قيــد تطوير لقاح 
جديد في أســرع وقت ممكن.

و علــى الرغــم مــن أن لقاحــات االلتهاب 
الرئــوي وغيرهــا مــن لقاحات اإلنفلونزا 
ال تكــون فعالــة ضــد COVID-19، ال 
تــزال منظمــة الصحــة العالمية تقترح 

الحصــول علــى لقــاح ضد أمراض 
الجهاز التنفســي لحماية نفســك من 

تلــك األمراض المحددة.

غسول األنف يمنع 
اإلصابة 

شــطف األنف بانتظام 
بمحلــول ملحي يســاعدك على 

التعافــي بســرعة أكبــر مــن نزالت البرد 
الشــائعة، إال أنه ال يوجد أي دليل 
علــى أنــه  يمنــع التهابــات الجهاز 

التنفســي بشــكل عام، بما في ذلك 
فيروس كورونا.

عندمــا تشــطف أنفــك بمحلول ملحي 
، تأكــد مــن أن المنتــج معقــم. وإذا 

اختــرت وعــاء neti، تأكــد من تعقيم 
الماء كذلك ، اســتخدم إما الماء 

المقطــر أو المغلــي بعــد تبريــده بداًل 
مــن مــاء الصنبــور الــذي يمكن أن يزيد 

مــن خطر اإلصابة.

الثوم 
وفقــا لمنظمــة الصحة 

العالميــة، ال يوجــد دليل 
يثبــت فاعليــة أي غــذاء أو نبــات في 

مواجهــة الفيــروس على الرغم 
مــن خصائــص الثوم المضادة 

للميكروبات.
 

زيت السمسم لمنع 
العدوى

لسنا متأكدين من مصدر 
هذه المعلومة، ولكن فرك 

الجسم بزيت السمسم ال يقضي 
على الفيروس. وفًقا لمنظمة الصحة 

العالمية، »هناك بعض المطهرات 
 COVID-19 الكيميائية التي قد تقتل
على األسطح، بما في ذلك المطهرات 

القائمة على التبييض والكلور، 
والمذيبات األثيرية، واإليثانول بنسبة 

٪75، وحمض األسيتيك، والكلوروفورم. 
ولكن وضع هذه المواد الكيميائية 

على جلدك أمر خطير.

الفيروس يؤثر فقط 
على كبار السن

لســوء الحظ، يمكن للناس 
مــن جميــع األعمار اإلصابة 

بالفيــروس. ومــع ذلــك، يبدو أن كبار 
الســن واألشــخاص الذين يعانون من 
أمــراض مزمنــة )مثل الربو والســكري 

وأمــراض القلــب( أكثــر عرضة لإلصابة 
بالفيروس بشــدة.

المضادات الحيوية 
المضــادات الحيويــة ال تعمل 

ضد الفيروســات -فقط 
البكتيريــا. ال ينبغــي اســتخدام 
المضــادات الحيويــة كوســيلة للوقاية 
أو العــالج. فــي الواقــع، ال توجــد أدوية 

محــددة موصــى بهــا لعالج أو منع 
كورونــا ، وفًقــا لمنظمــة الصحة 

العالميــة. ومــع ذلــك، يجــب أن يحصل 
المصابــون بالفيــروس علــى الرعاية 
المناســبة لتخفيــف وعالج األعراض.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



82

صحة

يجب غسل اليدين لمدة 20 ثانية على األقل، عدة مرات 
في اليوم. ويجب استخدم الصابون والماء أو معقم 

اليدين مع ٪70 من الكحول على األقل. وهذه الحاالت التي 
يجب فيها غسل اليدين: 

• قبل الطهي أو األكل
• بعد استخدام الحمام

• بعد لمس أنفك أو السعال أو العطس
ال تلمس عينيك وأنفك وفمك. ألنه إذا المست الفيروس 

بطريقة أو بأخرى، فإن لمس وجهك يمكن أن يساعد في 
دخوله إلى الجسم. 

 وتجدر اإلشارة إلى أن هناك أعراضا تشبه األنفلونزا مثل الحمى، 
والسعال، وال تبدأ في العادة أعراض الكورونا بسيالن لألنف. 

أشياء مهمة يجب االنتباه إليها: 
ال ترتدي الكمامات إال إذا كنت مريًضا. فهي تساعد في حماية 
اآلخرين من اإلصابة بالفيروس، لكن عند ارتدائها عندما يكون 

الشخص بصحة جيدة، فإنها ال تفعل الشيء الكثير. وفي 
الفترة األخيرة أصبح الطلب مرتفًعا للغاية في جميع أنحاء 
العالم حتى بدأ النقص فيها. ومن األفضل ترك الكمامات 

لألشخاص الذين يحتاجون إليها حًقا، مثل المتخصصين في 
الرعاية الصحية أو المرضى. ال تسافر إذا كنت تعاني من 

الحمى. إذا مرضت على متن الطائرة، أخبر الطاقم على الفور. 
عندما تصل إلى المنزل، اتصل بأخصائي صحي.

 يجب أن تعيد النظر في السفر إلى البلدان التي ينتشر فيها 

 )CDC( الفيروس حالًيا، ينصح مركز السيطرة على األمراض
بعدم السفر إلى الصين وكوريا الجنوبية. بالنسبة لألشخاص 
المعرضين لإلصابة بشكل أكبر كبار السن من األفضل عدم 

السفر إلى إيطاليا واليابان وإيران. 

بعض االستعدادات التي يجب عليك القيام بها: 
 االستعداد بالتأكد بأن يكون لديك اإلمدادات في المنزل في 
حالة مرض شخص ويحتاج إلى الحجر الصحي. ويشمل ذلك 

األدوية الموصوفة ألي شخص في األسرة، واللوازم الصحية 
األخرى مثل مسكنات األلم التي ال تحتاج إلى وصفة طبية، 

والمطهرات لتنظيف األسطح المنزلية، حيث تشير نتائج 
الدراسات إلى أن الفيروسات التاجية يمكن أن تعيش على 

األسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام. وتنظيفها بانتظام 
مع مطهر يقتل الفيروس. 

 يجب طلب المساعدة مبكرًا إذا كان لديك حمى وسعال 
وصعوبة في التنفس. 

ال تخرج إال لرؤية طبيبك، بعد االتصال أواًل. وإذا كان عليك 
الخروج، فتجنب المواصالت العامة وسيارات األجرة ومشاركة 

الركوب.
ال تسعل أو تعطس دون استخدام منديل، ومن ثم تخلص منه 

فورًا في صندوق مغطى. )يجب أن تقوم بذلك سواء أكنت 
تشك في أنك مصاب بالفيروس أو ال. 

ال يجب اللجوء إلى المضادات الحيوية ألنها فقط تقتل 
األمراض التي تسببها البكتيريا وليس الفيروسات التاجية. 

سندسسندس  سالمةسالمة  
  معمع  انتشارانتشار  فيروسفيروس  كوروناكورونا  أصبحأصبح  منمن  الضروريالضروري  اتخاذاتخاذ  بعضبعض  االحتياطاتاالحتياطات  والتدابيروالتدابير  الالزمةالالزمة  للوقايةللوقاية  منهمنه. . وسنقدموسنقدم  لكملكم  طرقاطرقا  

بسيطةبسيطة  تساعدكمتساعدكم  فيفي  الوقايةالوقاية  منهمنه..

 الوقاية خير من العالج 
أشياء يجب فعلها وأخرى تجنبها
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      حوار حوار –– مفيد القاضي مفيد القاضي
يوفر مستشفى  العمادي خدمات نوعية في مجال عالج وجراحة اللثة ، حيث يضم اكثر من عيادة متخصصة في ذلك  ومجهزة  يوفر مستشفى  العمادي خدمات نوعية في مجال عالج وجراحة اللثة ، حيث يضم اكثر من عيادة متخصصة في ذلك  ومجهزة  

بأفضل االجهزة الطبية المتطورة ، ليصبح من  المستشفيات المتخصصة والرائدة في عالج االسنان .بأفضل االجهزة الطبية المتطورة ، ليصبح من  المستشفيات المتخصصة والرائدة في عالج االسنان .جميلةجميلة  التقت الدكتورة   التقت الدكتورة 
وسام عازر -  اخصائية امراض وجراحة اللثة وزراعة االسنان بمستشفى  العمادي في حوار تحدثت خالله عن آليات وتقنيات زراعة وسام عازر -  اخصائية امراض وجراحة اللثة وزراعة االسنان بمستشفى  العمادي في حوار تحدثت خالله عن آليات وتقنيات زراعة 

األسنان وطرق العناية بها والخدمات التي يقدمها مستشفى العمادي في هذا التخصص المهم.. وإلى نص الحوار:األسنان وطرق العناية بها والخدمات التي يقدمها مستشفى العمادي في هذا التخصص المهم.. وإلى نص الحوار:

في حوار  مع  أخصائية أمراض وجراحة اللثة  وزراعة األســنان بمستشــفى العمادي:في حوار  مع  أخصائية أمراض وجراحة اللثة  وزراعة األســنان بمستشــفى العمادي:

د. وســـام  عازر :د. وســـام  عازر :    عالج اللثة يختلف حسب  المرحلة المرضيةعالج اللثة يختلف حسب  المرحلة المرضية

صحة

تعد أمراض اللثة من أكثر أمراض 
الفم إنتشارًا، فما األسباب التي تؤدي 
إلى التهاب اللثة وتدهور صحتها و ما 

األعراض األكثر شيوعًا لدى المرضى ؟ 
السبب الرئيسي اللتهاب اللثة هو سوء 
نظافة الفم واألسنان ،التي تشجع على 
تراكم الجراثيم وتكّون ما يعرف بطبقة 

)plaque(  او اللويحة البكتيرية على 
سطح األسنان. و تتكون هذه اللويحة 

من البكتيريا الموجودة أصال في فم 
اإلنسان  ومن السكريات الموجودة في 

الطعام، وتكون على شكل طبقة 

رقيقة على سطح األسنان تزال عن طريق 
غسل األسنان بالفرشاة، اما اذا تركت 

فانها تتصلب عن طريق اضافة المعادن 
الموجودة باللعاب و تتحول الى الجير 

السني  الذي يحتاج لتدخل طبيب 
االسنان إلزالته.

و هناك عوامل مساعدة اخرى اللتهاب 
اللثة منها ما هو موجود بفم المريض 

مثل عدم انتظام صّفة األسنان او 
وجود تسوس او حشوات او تركيبات 

خاطئة تساعد على تراكم اللويحة 
البكتيرية. عوامل أخرى مثل التدخين، 

جفاف الفم، اإلضطرابات الهرمونية عند 
البالغين و الحوامل او في سن اليأس 

، سوء التغذية و نقص فيتامين س ، 
بعض األمراض مثل السكري واألمراض 
التي يحصل فيها نقص بالمناعة مثل 

اللوكيميا وااليدز، بعض األدوية مثل 
 calcium channel(أدوية الضغط

blockers( ، أدوية ما بعد زراعة األعضاء 
)cyclosporine(، وأدوية الصرع 
)phenytoin(،  باإلضافة لبعض 

العوامل الوراثية و االلتهابات البكتيرية، 
الفيروسية ،والفطرية.
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أعراض التهاب اللثة 
• تغيــر لونهــا من الــوردي الى اللون 

األحمر
• انتفــاخ و تــورم اللثة 

• انبعــاث رائحــة كريهــة أو طعــم كريه 
مــن الفم بشــكل دائم

• النــزف عند فرك األســنان بالفرشــاة 
اوعنــد اســتخدام الخيط بســهولة و 

فــي حــاالت متقدمة النــزف التلقائي 
• انحســار وتراجــع اللثــة، تعري جذور 

الســن وزيــادة في طوله وحساســيته
• و فــي مراحــل متقدمة حركة األســنان 
وتغيــر موقعهــا و ظهــور  فراغــات بينها 

نتيجــة لتــآكل العظم
• فــي النهاية فقدان األســنان.

في حال اإلصابة بأمراض اللثة، ما 
الطرق العالجية التي يتم اإلستعانة 

بها في مقاومة تلك األمراض؟ 
يختلف عالج اللثة بإختالف المرحلة 

المرضية باإلضافة الى الحالة الصحية 
للمريض، و كيفية استجابة جسمه 
للعالج. و يهدف العالج الى تخفيف 

األعراض و تقليص عمق الجيوب 

اللثوية و من ثم اعادة التصاق نسيج 
اللثة المعافى على االسنان. 

فــي المرحلــة االولى للمرض والتي 
تتمثــل بانتفــاخ اللثــة و نزفها يكون 

العــالج عــن طريق إزالة اللويحة 
البكتيريــة والجيــر من على األســنان عن 

طريــق التنظيــف المهني في العيادة 
وإعطاء التعليمات و اإلرشــادات 

للمحافظــة علــى النظافة اليومية 
و الحيــاة الصحيــة و تعليم المريض 

الطريقة الصحيحة الســتخدام الفرشــاة 
و الخيــط ، ودعمهــا أحيانا بصرف 
الغســول الفموي. و في حاالت 

متقدمــة أكثــر عند وجود الجيوب 
اللثويــة العميقــة وبداية التآكل 

العظمــي يعالــج المريض بعمل 
تنظيــف عميــق و تجريــف للثة و صقل 

للجــذور باإلضافة الى ما ذكر ســابقا.

في حال إصابة المريض بأمراض 
اللثة، متى يتم اإلســتعانة بالجراحة 

عالجها؟  في 
فــي المرحلــة الثانيــة يتم اإلســتعانة 

باإلجــراءات الجراحيــة إلعــادة الطبقة 

الداعمــــة لألسنـــــان و إلزالـــــــة 
الــجـيــــوب اللثويــة العميقــة  عندمــا 

يتجــــاوز طــول األنســجة الداعمة 
المفقــودة 5مــم فاكثر وتكون 

متقيحــة فــي الغالــب و ال تســتجيب 
للعــالج االولــي غير الجراحــي، عندها 

يصعــب عمــل التنظيــف االعميق 
و صقــل الجــذور من غير رفــع اللثة 

و كشــف العظــم، حيــث يتم اجراء 
  )open flap surgery(عمليــة

لتجريــف الجيــوب اللثويـــــة، و فــي هــــذه 
المرحـــلة يتــم تقييــم العـــــظم العادة 

تشكيلـــــه ووضـــع الطعــوم العظميــة 
واالغشيــــــــة عنــد الحاجــة ومــــــن ثــم 

اعــــــادة اللثــة الـــــى مكانهــا وخياطتهــا 
لمدة اسبــــوع. 

و ايضــا يســتعان باإلجــراءات الجراحيــــــة 
لقــص الزوائــد واالنتفاخــات اللثوية 

الناتجــة عــن المــرض او لزراعــة اللثة في 
حــال حدوث تراجع و انحســار فيهـــا.

و باإلضافــة الــى مــا ذكر  وعند 
المراحــــل المتقدمــــة و عنــــــد خلـــــع 

االسنــــــان يلـــجأ للجراحــــة لزراعــــة 
األســنان وتعويــض المفقــود منها.
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في حال التدخل الجراحي، بماذا 
تنصح المرضى عقب إتمام الجراحة 

للمحافظة على نتائجها؟
بعــد الجراحــة مباشــرة يطلب من 

المريــض االلتــزام بالتعليمات 
المعطــاة لــه حيث ينصـــح اإلبتعــــاد 
عن األكل و الشــرب لمدة ســاعتين 
علــى االقــل و من ثــم تناول االغذية 

اللينــة البــاردة، وضــع كمادات ثلج 
لتخفيــف حــدوث التــورم، تجنب 

ممارســة التماريــن الرياضيــة وتجنب 
التدخيــن، ومــن ثــم االلتزام باالدوية 

المصروفــة لــه ،وفي حال حدوث 
اي مضاعفــات مثــل ارتفاع درجة 

الحرارة أوالشــعور بااللم الشــديد أو 
حــدوث نــزف يجــب المراجعةالفورية. 
و مــن اجــل المحافظــة علــى النتيجة 

المطلوبــة ينصــح المريــض بالحفاظ 
علــى نظافــة الفم بشــكل مكثف 

ومنتظم.

ما هي طرق الوقاية من أمراض اللثة، 
وبماذا تنصحون المرضى للمحافظة 

على صحة اللثة؟ 
طــرق الوقايــة بســيطة تتمثــل بـ :
• غســل األســنان لمــدة دقيقتين 

علــى األقــل مرتين في اليــوم صباحًا 
ومســاًء، واســتخدام الخيــط مرة على 

األقــل يوميًا.
• الزيــارة الدوريــة لطبيب األســنان 

مرتيــن علــى األقل بالســنة لعمل 
تنظيــف احترافــي و للكشــف 

المبكرعــن أي خلــل داخــل الفم.
• معالجــة جميــع العوامل المســاعدة 

للمــرض و التي ذكرت ســابقا 
مثــل معالجــة التسوســات وتغيير 

الحشــوات الخاطئــة، معالجــة األمراض 
المزمنــة التــي تؤثــر علــى اللثة مثل 

الســكري و تبديــل األدويــة المؤثرة الى 
نوعيــة أخرى.

• اتبــاع العــادات الصحيــة مثــل التوقف 
عــن التدخيــن و المحافظــة علــى غذاء 

متــوازن و االمتنــاع عن الشــد على 
األســنان بقوة.

• اســتبدال فرشــاة االســنان كل 4-3 
أشهر.

ما هي الخدمات العالجية والجراحية 
التي تقدمها مستشفى العمادي 

لمرضى اللثة في قطر؟
تقــدم مستشــفى العمــادي كافة 

الخدمــات العالجيــة و الجراحيــة 
للحصــول علــى لثــة ســليمة و قوية 
بمــا في ذلــك الجراحــات التجميلية 

وتتمثــل بـــ:
•تشــخيص كافــة االمــراض اللثوية 

•تنظيف األســنان 
•التنظيــف العميــق لتجريــف اللثــة 

وصقــل الجذور
•العمليــات الجراحيــة لرفــع اللثة 

ومعالجــة الجيــوب العميقة 
•معالجــة النــزوح العظمــي عن طريق 

التطعيــم العظمــي مــع او بدون 
غشاء

•عــالج االبتســامة اللثوية وعدم 
التماثــل عــن طريــق قــص اللثة و اطالة 

التاج 
•توريــد اللثــة و إزالــة التصبغــات اللثوية 

•عــالج انحســار اللثــة عن طريق 
التطعيــم اللثــوي )زراعــة اللثة(

•اعــداد اللثــة ما قبــل التركيبات الســنية 
و ابتســامة هوليود 

•قــص اللجــام الرابط ما بين االســنان 
المرافــق لعمليــة تقويم االســنان  

األسنان •زراعة 

نصيحة اخيرة للمرضى؟
عدم االســتهانة بأمــراض اللثة 

والســعي الــى عالجها ألن صحة 
اللثــة ترتبــط بصحــة الجســم بالكامل 

حيــث يمكــن للبكتيريــا الموجودة 
بالفــم و االلتهــاب المرافــق الدخول 

مــن الجيــوب اللثويــة و التقرحات 
الداخليــة واالنتقــال باالوعيــة الدموية 

لتؤثــر علــى اجــزاء أخرى بالجســم، حيث 
اثبتــت األدلــة العلميــة  وجود رابط 

بيــن امــراض اللثة و امــراض القلب ، 
الســكتة الدماغيــة  و الســكري، كمــا 

تــم ربــط مرض اللثة مع مشــاكل 
الحمــل و الــوالدة المبكرة.

صحة
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      التصميم الداخلي والديكور فن متكامل يحركه الشغف واالبتكار والتجدد التصميم الداخلي والديكور فن متكامل يحركه الشغف واالبتكار والتجدد 
والجرأة في استخدام خليط من المواد في قالب فريد بدقة متناهية، ولقد نجحت والجرأة في استخدام خليط من المواد في قالب فريد بدقة متناهية، ولقد نجحت 

شركة شركة InteriorInterior - -TreasuresTreasures في بناء بصمتها الخاصة من خالل استراتيجية تعتمد على  في بناء بصمتها الخاصة من خالل استراتيجية تعتمد على 
مزيج بين العصرية والكالسيكية وفق أعلى المعايير التي تتميز بالعصرية ومواكبة مزيج بين العصرية والكالسيكية وفق أعلى المعايير التي تتميز بالعصرية ومواكبة 

كل جديد، مع تلبية طلبات العمالء في تصاميم الديكورات الخاصة بالقصور والفلل كل جديد، مع تلبية طلبات العمالء في تصاميم الديكورات الخاصة بالقصور والفلل 
والشقق السكنية والمؤسسات والشركات والفنادق.والشقق السكنية والمؤسسات والشركات والفنادق.

وخالل مشاركتها في معرض ابن بيتك، »وخالل مشاركتها في معرض ابن بيتك، »جميلةجميلة« التقت السيد ماريو فان دن بروك مؤسس ومالك الشركة للتعرف على تفاصيل « التقت السيد ماريو فان دن بروك مؤسس ومالك الشركة للتعرف على تفاصيل 
وأسرار الديكور الداخلي الفخم والمتجدد.. وإلى تفاصيل الحوار.وأسرار الديكور الداخلي الفخم والمتجدد.. وإلى تفاصيل الحوار.

Interior Treasures 
أســرار  الديكـــور  الداخلـي الفخـم  والمتجدد

ديكور

QATAR
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ما الذي يميز Interior Treasures عن باقي الشــركات 
المنافســة؟ وكيف تتوقعون أداءها في السوق القطري؟ 
نعمل بمبدأ يضمن التميز التام للعميل من خالل استراتيجية 

تترجم رؤيته بعيداً عن الصيحات السائدة أو التكرار، فالديكور 
بشكل عام هو انعكاس طبيعي لثقافة عالية تتجلى في 

االهتمام بالذوق، وتعكس هذه الثقافة طبيعة العميل 
ونفسيته، لكل منا شخصيته وطباعه الخاصة، ومنازلنا تنبض 

بتفاصيل شخصيتنا وتبرزها، لذلك يولي فريق العمل لدينا 
أهمية بالغة لالستماع إلى العميل ومناقشة أدق التفاصيل 

معه ألن نوعية التصميم تعتمد بالدرجة األولى على ذوق 
العميل، ودورنا هو تحقيق رغباته وتحويلها إلى واقع وأفكار 

ملموسة سواء في المنازل، المكاتب، اليخوت وغيرها من 
المشاريع التي نعمل عليها.

كما أننا ال نكرر أنفسنا في التصاميم، لدينا معايير محددة نعمل 
وفقها أساسها االبتكار والتجديد. لذا ال يمكن أن تجد نفس 

قطعة األثاث في أي مكان آخر وهي تصنع لمرة واحدة للعميل. 
نتميز بالتدقيق في التفاصيل، فأنا بطبعي شديد الدقة.

الســوق القطــري من األســواق المهمة بالنســبة لنــا، فالناس هنا 
يقــدرون اإلبــداع والفخامــة، إن مجــال الديكــور والتصميم الداخلي 

بالدولــة يشــهد نمــوا متواصال بفضل التوســع في مشــاريع 
اإلســكان والمكاتــب والفنــادق ونأمــل ان يكون لنــا حصة مهمة 

مــن حجــم العقود وتنفيذ المشــاريع في الســوق.
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ما مصدر إلهامك؟ 
 العميــل بالدرجــة األولــى، غالبــا ما يكون لدى 
العميــل تصــور ما إال أنه ال يســتطيع تجســيده 

وإيضاحــه بالصــورة النهائيــة وهذا عملي. ال 
أتبــع منهجــا معينــا، ما يمنح أعمالــي طابعها 

المتميــز هــو أن كل شــيء من حولي يشــكل 
مصــدر إلهــام لي، ألني أولــي العميل ومكان 

العمــل اهتمامــا وعنايــة فائقة بجــودة تراعي كافة 
جوانــب وتفاصيــل العمــل، بدءا من األرضيات 

إلــى األســقف والجدران وبعدهــا أواصل أنا وفريق 
العمــل بلــورة األفكار لإلبــداع والوصول إلى درجة 

الكمال.

 هل يميل العميل القطري أكثر إلى األســلوب 
الكالسيكي في الديكور أم العصري؟ 

 اليزال الطراز الكالسيكي يلقى إقباال واسعا، 
فهو أسلوب غير مرتبط بوقت أو موسم معين، 

وفيه جزء كبير من األصالة، لكن مع الوقت تميل 
الموضة إلى العصري وال بد من مجاراة العصر. 

ويعتبر النيوكالسيكي مرضيا لكل األذواق.

ديكور
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 كيف تعرف الرفاهية والترف ؟
 مفهــوم التــرف يختلــف من شــخص إلى آخــر، فالبعض قد 

يجــده فــي االبتــكارات العمليــة المريحة أو تفاصيــل الفخامة 
والثراء، بالنســبة لي هي النجاح في رســم االبتســامة على 

محيــا العميــل، وهــذا يعنــي أنه ســعيد وراض عما تم إنجازه، 
والفخامــة ال تقــف عنــد هــذا الحد فهي تتجلــى في مواصلة 

االبتــكار ســواء فــي التصاميم أو المواد المســتخدمة 
لضمــان التفــرد بعيــدا عــن النمطية والتكرار. 

ديكور

 ماريو فان دن بروك:
 الدّقة في التفاصيل هي األساس 
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صحة

 هل تختلف المواد واأللوان المعتمدة في الديكور 
من موسم آلخر؟

األمر مثل صناعة الموضة حيث هناك اتجاهات 
وخامات تختلف من موسم إلى آخر، في عالم الديكور 

يبدو أن هناك اتجاًها جديًدا كل يوم حسب قدرة 
المصمم اإلبداعية، التصميم يحدد درجة األلوان 
المناسبة. وهناك بعض الخامات واأللوان التي 

تستخدم لفصل دون اآلخر، وهذا ال يعني أن تطبق 
األشياء حرفيا بل أن تأخذ ما يناسبك وتطوره، وفي 

مرة قمت بتصميم خط معين وبألواني الخاصة 
والقت الفكرة رواجا كبيرا دون حصرها في موسم أو 
صيحة معينة وأفضل هذه اإلستراتيجية في التنفيذ. 

تصميم اليخوت قد يكون األصعب، هل تعتمدون 
على مواد معينة لذلك؟

تتطلب اليخوت الكثير من التفاصيل ومجال العمل 
فيها دقيق، حيث إن المساحة وحركة اليخت عنصران 
مهمان على مصمم الديكور أخذهما بعين االعتبار، 
وهذا ال يعني أنها تقيد من إبداعه فاليخوت لم تعد 

محصورة بالنمط التقليدي الذي نعرفه، بل امتدت 
الحداثة إليها أيضًا، حيث بات لها نصيب من لمسات 
المبدعين والمبتكرين الذين وجدوا فيها مجااًل لوضع 

بصماتهم على يخوت أشبه بقصور في البحر. يجب 
الحرص على اختيار مواد بجودة عالية تقاوم الماء 

والرطوبة مع اختيار النماذج والمواد من رخام وسجاد 
وألياف طبيعية والتركيز على التفاصيل الصغيرة قبل 

الكبيرة لخلق ديكور متناسق. 

ديكور
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هل يمكن أن تطلعنا أكثر على عملية اإلنتاج ؟ 
 بشكل عام ال أقوم بمتابعة الصيحات السائدة سواء 

من أعمال اآلخرين أو الكتب المتخصصة، بل أكتشفها 
من العميل نفسه، وبالتنسيق معه نعمل على بلورتها 

انطالقا من الرسوم التخطيطية التي تشكل أرضية أساسية 
لعمليات اإلنتاج لدينا، إن الرسم هو وسيلة التخاطب التي 

يستعملها المصمم الداخلي دومًا. كل التصاميم الداخلية 
تبدأ بوضع رسم أولي بسيط، ألنها تستخدم لتدوين أبعاد 

الغرف وأماكن األجسام الموضوعة فيها وغيرها من 
التفاصيل. كما توضح للعميل الحلول الالزمة لمشاكل 

التصميم الداخلي، ثم تبدأ بتنسيق التصميم ووضع أبعاده 
الصحيحة، ويتم الموضوع بدقة لتفادي أي خطأ عند التنفيذ. 

وفي العادة نقوم بزيارة المعارض العالمية للتعرف على 
أحدث المواد التي يمكننا استخدامها في إنجاز التصميم. 

ويساعد الرسم في تدوين أفكار المصمم وتذكيره بمعالم 
البناء الخاصة مما يوفر له القدرة على إنجاز التصميم بعيداً 
عن مكان التشييد. ويزيد وضع الرسوم على أوراق بيانية من 

سرعة المصمم ودقته في وضع المخطط العام. 

ما هي رؤيتك الخاصة لتصميم المجالس العربية؟ 
حاليا هناك اتجاه جديد فيما يخص تصميم المجالس، بأسلوب 

يمزج بين المودرن مع الحفاظ على الثراث العربي األصيل مع 
لمسة الرقي والفخامة، الجلسات العربية هي تراث عريق وهو 

جزء ال يتجزأ من معظم المنازل العربية. تصميم المجلس 
العربي الفاخر هو األفضل عندما يكون تقليدًيا وله لمسة من 

الديكور الداخلي المعاصر.

 ماهي نوعية المشاريع التي تعملون عليها، ومن وجهة 
نظرك ما هي سمات الديكور الناجح؟ 

نحن في طور العمل على سلسلة من المشاريع السكنية، 
الساحات، المكاتب والردهات وتصميم مباني البنوك، 

والمتاجر أيضا. ولدي معرضي الخاص ألنني أحب الفنون 
والتصاميم ودائما ما يفاجأ الناس بابتكاراتي ألنه لم يسبق 

لهم رؤية شيء مشابه للفن الذي أقدمه. وقد أحببت أن أجلب 
هذا الفن الفريد من نوعه إلى قطر، والحمد هلل فلقد لقي 

المعرض إقباال كبيرا في قطر. 
 ومن وجهة نظري الديكور الناجح هو الذي ينال رضا العميل 
بعد ابتكار تصميم يحاكي تطلعاته وأفكاره كما أن التناغم 

والتناسق في التصميم هو ما يصنع الفرق.  



96

A
lw

adi H
otel D

oha - M
G

allery

 تم تعيين السيد هاني عكاري مديرًا عامًا ألحد الفنادق 
األسرع نموًا في الدوحة، وهو فندق الوادي إم غاليري 

الذي يقع في مشيرب قلب الدوحة.
بفضل مسيرته المهنية في الفنادق العالمية بأوروبا 

والشرق األوسط، يأتي السيد عكاري إلى فندق الوادي مع 
خبرة تزيد عن 15 عاًما في بعض أكثر الفنادق الفاخرة 
الشهرة في العالم. بدأ السيد عكاري مسيرته المهنية 

في عام 2007 واكتسب خبرة قيّمة في فرنسا في فندق 
فور سيزونز للفنادق والمنتجعات - كوت دازور - فرنسا، 

يليه هيلتون آرك دو تريومف - باريس، فرنسا في منصب 
إداري. استغرق حياته المهنية في اإلنضمام إلى فريق 

ما قبل اإلفتتاح في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، 
اإلمارات العربية المتحدة، وتمت ترقيته إلى مدير قسم 

الغرف، لإلشراف على كل جانب من الجوانب من 
العمليات إلى الحسابات، وقد تجاوز توقعات كل ضيف 

من خالل توفير تجربة ال مثيل لها.

يحمل السيد عكاري شهادة البكالوريوس األوروبية في إدارة 
الفنادق من مدرسة إكول هوتيليير دو ال روشيل - فرنسا 

وشهادة الماجستير في إدارة الضيافة - قسم إيرادات الفنادق 
واإلدارة المالية في جامعة كورنيل.

قال السيد عكاري: »قام فندق الوادي إم غاليري الدوحة خالل 
12 شهًرا فقط من االفتتاح بالفعل بتدعيم نفسه كواحد 

من أكثر الفنادق الجديدة إثارة وديناميكية في الدوحة«. 
»لقد كنت محظوًظا ألنني شاركت في الفندق منذ بداياته 

ويشرفني ويسرني أن آخذ فريق الوادي من مجموعة إم 
غاليري إلى مرحلة جديدة ومثيرة.

في عامنا األول، تم حصول إم سبا بالفندق على جائزتين 
رئيسيتين في جوائز  Ohlala  السنوية للعناية بالصحة 

والعافية، وتم ترشيح كل من إم سبا ومطعم ُسفرة لجوائز 
World Luxury Awards 2020 التي ستقام في وقت 

الحق من هذا العام.
 »لقد عزز الفندق أيًضا سمعته كمكان عالمي، مع بعض 

المؤسسات والشركات الكبرى في قطر التي نظمت 
فيه«. ومؤتمراتها  مناسباتها 

مع 213 غرفة وجناحا يجمع كل منها بين التصميم 
المعاصر مع لمسة من الطابع القطري األصيل

يضم الفندق أيًضا سبا ومطاعم حائزة على جوائز، بما في 
ذلك بار مذهل على السطح. توفر أجنحة السوق والجناح 

الملكي شرفات تطل على سوق واقف، في حين توفر الغرف 
السوبيريور والفاخرة والتنفيذية مناظر خالبة ألفق ويست باي 

الشهير، والذي ينبض بالحياة ليًلا.

فندق الوادي الدوحة إم غاليري
يعلن عن تعيين هاني عكاري مديرًا عامًا
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يكشف االفتتاح النقاب عن مدخل 
الفندق الذي أعيد تصميمه بإضافة 

باب فخم يُشبه األبواب التاريخية 
العريقة، كما تحولت الردهة إلى 

مساحة مفتوحة تسمح بتدفق اإلضاءة 
الطبيعية عبر البهو مع إطالالت الخليج 
الردهة  الخالبّة. وتكتمل فخامة  العربي 

بمفروشات إيطالية يدوية الصنع، بما 
في ذلك ثريّا زجاجية مصنوعة يدويًا 

تتوسط سقف الردهة وتخطف األنظار. 

التراث القطري الغنّي
إلى مستلزمات هيرميس  باإلضافة 

العصرية  التجهيزات  الفاخرة وأحدث 
المتوفرة في جميع األجنحة، حافظ 

التراث  الجديد للفندق على  التصميم 
الغنّي بإضافة ديكورات  القطري 

داخلية تزدان باللؤلؤ في تناغم تام 
مع التجديدات العصرية. فقد كانت 

العاصمة القطرية هي المصدر الذي 
استلهم منه بيير إيف روشون تصميماته 

من خالل مزج التراث الثقافّي مع جمال 
الطبيعة، وهذا ما انعكس أيضًا على 

ألوان الغرف المعاد تصميمها حيث 
تتماهى بها درجات األزرق والبيج التي 

تعكس ألوان الطبيعة في الدوحة 
حيث السماء والبحر والرمال مما 

يُضفي شعوراً باالنتماء إلى المكان. 
كما تّم تجهيز الغرف بتقنيات موفرة 

للطاقة مثل الستائر وأنظمة اإلضاءة 
تقنية  إلى  باإلضافة  األوتوماتيكية 

الحفاظ على درجة الحرارة من خالل 
الجديدة.  النوافذ 

وفي هذا الصدد صرح المدير العام 
للفندق جيف ريدنور قائاًل »نجح بيير إيف 

روشون في تحويل هذا الصرح العريق 
على الواجهة البحرية إلى وجهة جديدة 
نابضة بالحياة، مع الحفاظ على الجذور 

القطرية. ولطالما كان فورسيزونز 
الدوحة في طليعة وجهات الضيافة 
القطرية منذ تأسيسه، وتأتي أعمال 
التاريخ والتراث  لتبرز  الكاملة  التجديد 

الغني الذي يقف وراءه وتُلبي في نفس 
الوقت توقعات الضيوف اليوم«. 

توسعات كبرى وتجديدات شاملة
وفضاًل عن إعادة تصميم الديكورات 

الفندق كذلك  الداخلية بالكامل، شهد 
توسعات كبرى وتجديدات شاملة في 

تجارب تناول الطعام والردهات. ليعود 
مقهى أرابيكا من جديد في الطابق 
األرضي من الفندق بإطاللة عصرية 

جديدة مع بار للقهوة والحلويات ذي 
المقهى  تصميم مبتكر. ويعتبر هذا 

وجهة رائعة لعشاق القهوة حيث 
يتخصص في حبوب القهوة وحيدة 
المنشأ ويُقدم مجموعة مختارة من 

أطباق الطفولة المفّضلة، بما في ذلك 

تشكيلة متنوعة ومتجددة من الكعك 
والدونات. 

 كما طالت أعمال التجديد أيضًا ردهة 
سيزونز تي الونج ذي األناقة والسحر 
الباريسي من خالل دمج الديكورات 

تراس  إلى  الكالسيكية والعصرية 
مفتوح، مما يمنح الضيوف شعور 
الجلوس في الهواء الطلق وسط 

درجات األخضر الرائعة التي تبرز جمالها 
ثريا زجاجية مصنوعة يدويًا. تُقّدم ردهة 

سيزونز تي الونج قائمة مختارة من 
األطباق الفرنسية الشهية مع خدمة 
تجهيز الطعام بجوار الطاوالت مما 

الباريسية.  المقاهي  فخامة  يستحضر 
ويأتي إعادة افتتاح الفندق مع »ذا 

ستدي«، أحدث إضافة إلى مجموعة 
بالفندق،  والردهات  المطاعم 

الوجهة المفضلة في الدوحة التي 
الكالسيكي طابعها  على  تحافظ 
الرائع وتقّدم مجموعة مختارة من 

الكوكتيالت تحمل كل منها قصة 
خاصة بها. ويستوحى تصميم »ذا 

ستدي« من مكتبة إرنست همنغواي 
التفكير  وتتميز بأجواء تبعث على 

والتأمل وسط أشجار النخيل والبحر في 
الهواء الطلق. وتعّد هذه المساحة 

الخارجية إضافة جديدة إلى مجموعة 
المتنوعة. الفريدة  المطاعم 
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بعد أعمال التجديدات الواسعة
فندق فورسيزونز الدوحة يفتح أبوابه من جديد أمام الزوار

 يُرسخ فورسيزونز الدوحة ريادته في قطاع الفنادق الفاخرة ويفتح أبوابه من جديد الستقبال أوائل ضيوفه عقب التجديدات 

الشاملة التي أجراها مؤخرًا وشملت إعادة تصميم مبتكرة من ِقبل بيير إيف روشون الُمصمم الشهير الذي أبدع في تحويل 
هذا الصرح الفندقّي إلى وجهة فاخرة ال مثيل لها وسط العاصمة القطرية الدوحة.
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ويعتبر الفندق الخيار األمثل لكافة الزوار، 
سواء من الباحثين عن مالذ هادئ على 

الواجهة البحرية، أو الراغبين باختبار المغامرات 
الحماسية أو االستمتاع بعالجات السبا 

المتميزة أو الوجبات الفاخرة. كما يمكن 
للزوار االسترخاء والتنعم بالراحة والعافية 

واالستفادة من مزايا كثيرة تتجاوز توقعات 
العمالء في هيلتون اللؤلؤة.

الخيار األمثل للضيافة 
ويمتاز الفندق بمستويات ضيافة استثنائية 

تبدأ من حجز الغرفة وحتى تسليمها، 
ليشعر زوار الفندق بتمّيزهم. وتتيح هذه 

الشقق فخامة وكفاءة عالية، حيث توفر 
االستديوهات واألجنحة المعتمدة على 

نظام المفاتيح الرقمية كافة المستلزمات 
المريحة للمنزل، إضافة إلى مرافق وخدمات 

الفندق الفاخر. وسيجد الزوار في شقق 
الفندق مالذاً مريحًا سواء اختاروا اإلقامة في 
االستديوهات المميزة أو في إحدى الشقق 

المخّدمة والمؤلفة من غرفة أو غرفتي نوم، 
إذ يمكنهم تحضير الوجبات في المطبخ 

المزود بأحدث األجهزة العصرية وتقديمها 
في المساحة المخصصة لتناول الطعام، 
أو االسترخاء على األرائك المريحة في غرفة 

المعيشة لمشاهدة أحدث البرامج واألفالم، أو 
االستمتاع بحمام فاخر داخل الغرف. ويمكن 
للراغبين في االحتفال بمناسباتهم الخاصة 

اختيار األجنحة الرئاسية وأجنحة السفراء 
الواقعة في الطابق األخير من الفندق، والتي 

تنفرد بتقديم أقصى درجات الفخامة الملكية 
العصرية وأعلى مستويات الخصوصية 

واألمان، مع خيارات الغرف المتصلة. وعالوة 
على ذلك، يوفر الفندق مجموعة متنوعة من 

المطاعم الفاخرة، على رأسها مطعم »ذا 
كيتشن« العصري الذي يقدم مائدة بوفيه 

فطور من المأكوالت الصحية الخاصة بعالمة 
»هيلتون« والمحضرة من تشكيلة مختارة 
بعناية من المكونات الطازجة. كما يتيح 

المطعم وجبات غداء وعشاء شهية حسب 
الطلب ضمن أجواء مريحة.

مطاعم تلبي كافة األذواق 
وبدوره، يعد »مالبيري تافرن« الوجهة المثالية 

للزوار الراغبين بقضاء أوقات مليئة بالمرح 
برفقة أصدقائهم، حيث يمكنهم االستمتاع 

بمشاهدة المباريات الرياضية المباشرة، أو 
المشاركة في لعبة بلياردو أو قضاء أمسية 

هادئة على وقع أنغام الموسيقى الحية. 
وخالل األشهر الباردة، يتحول تراس المطعم 

إلى وجهٍة فريدٍة تقدم أبرز تجارب الطعام 
والترفيه في العاصمة الدوحة. ويستقبل 

مطعم »ليفانتين« زواره على العشاء 
فقط متيحًا لهم االستمتاع برفقة العائلة 

واألصدقاء والتلذذ بقائمة الطعام التشاركية 
التي تضم أشهى األطباق المتوسطية 

المتنوعة، والتي يحضرها بعناية الشيف 
اللبناني العالمي والمبدع جو برزة. وتنقل 

أطباق اللحوم المشوية والحلويات المحلية 
الضيوف إلى غابات األرز اللبنانية العطرة. 

ويحلو للزّوار خالل األشهر الدافئة االستمتاع 
بتجربة المأكوالت الشهية. من جانبه، يوفر 

ركن مشروبات »ال برجوال« الواقع بجوار 
حوض السباحة فرصة االسترخاء واالستمتاع 

بأشعة الشمس الدافئة أثناء التلذذ بأشهى 
المقبالت الخفيفة والمشروبات المحضرة 

بعناية. أما »لوبي كافيه« الفاخر فيقدم 
أشهى أصناف القهوة الطازجة وأفخر أنواع 

الشاي، إلى جانب المعجنات الفرنسية 
الطازجة الحلوة منها والمالحة.

االستمتاع بأوقات ال تنسى في السبا 
ويوفر الفندق العديد من خيارات العافية 

واالسترخاء، سواء بالجلوس بجوار حوض 
السباحة الخارجي أو االستمتاع بالجلسات 
الفاخرة في النادي الصحي وسبا »إيفوريا« 

الخاص بعالمة »هيلتون«، والمستوحى من 
تقاليد متنوعة حول العالم. ويمكن للزوار 

االستمتاع بالتشكيلة الحصرية من عالجات 
الجمال واالسترخاء، واستكمال تجربتهم 

باختبار غرف الساونا واالنتقال بعد ذلك إلى 
مساحة االسترخاء المتميزة.

كما يستطيع الضيوف االستمتاع بأجواء 
اإلجازة الحقيقية في حوض السباحة المزود 

بأنظمة للتحكم بدرجة الحرارة، فضاًل عن 
الحفاظ على لياقتهم البدنية في الصالة 

الرياضية المجهزة بالكامل، والتي تضم 
قسمًا خاصًا بالسيدات، تحت إشراف الخبراء 

من المدربين الشخصيين.
ويتيح نادي األطفال لألحبة الصغار االستمتاع 

بالعديد من األلعاب واألنشطة التفاعلية 
تحت إشراف الفريق الخبير في الفندق.

ويوفر مركز األعمال التابع للفندق خدماته 
على مدار الساعة ويلبي كافة المتطلبات، 

فضاًل عن إمكانية حجز واحدة من قاعات 
االجتماعات الست المتطورة.
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فندق هيلتون اللؤلؤة يقدم عروضًا متميزة إلجازة محلية ال تنسى 

يشكل فندق »هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس« الوجهة المثالية لالستمتاع بإجازة محلية رائعة دون الحاجة الصطحاب الكثير من الحقائب 
والسفر لساعات طويلة بالطائرة. ويوفر الفندق من فئة الـ 5 نجوم خدمة ممتازة ضمن أجواء فاخرة تحاكي الوجهات المتوسطية من 

موقعه الفريد على جزيرة »اللؤلؤة - قطر«. وتتيح كافة غرف الفندق إطالالت ساحرة، بعضها يطل على »بورتو أرابيا« وأرصفته التي تعج 
باليخوت، وأخرى على ممرات »قناة كارتييه« الملونة التي تحاكي مدينة البندقية بتصميمها المبتكر، فيما يطل بعضها اآلخر على »مدينا 

سنترال« بأجوائها الليلية النابضة بالحياة.
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شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه
تعلن عن تعيين أمل أمين كأول سفيرة لعالمة لكزس في قطر

أعلنت شركة عبداهلل عبدالغني   

وإخوانه  لكزس رسمًيا عن تعيين 
السيدة أمل أمين كأول سفيرة 

للعالمة التجارية لكزس في قطر، 
وذلك خالل حفل توزيع جوائز ذا 

لكجيري نتورك الذي عقد يوم 
22 فبراير الماضي.  السبت الموافق 

2004 من  تخرجت أمل أمين عام 
كلية  كومنولث،  فرجينيا  جامعة 
الفنون في قطر. وحصلت على 

الجميلة  الفنون  بكالوريوس 
الداخلي، وأيضا، لديها  والتصميم 

شهادة متقدمة في الفنون، 
االتصال، اآلداب والبروتوكول.

والفخامة  بالتصميم  شغفها  أدى 
التعليمية  لخلفيتها  وباستخدامها 

بحكمة إلى افتتاح متجر البوتيك بالنش 
2015، وهو متجر فريد  الفخم في عام 

من نوعه جمع العديد من العالمات 
التجارية تحت سقف واحد، في عام 

2017، فاز البوتيك بالنش بجائزة أفضل 
بوتيك فخم في قطر من قبل غرازيا 

ستايل أوردز.
مدفوعة بنجاحها في عالم األزياء، 

افتتحت أمل متجر »أميتشي دي مودا« 
والذي يقدم أحدث مفهوم لألزياء في 
الحزم مول، وهو المركز التجاري األكثر 

فخامة على اإلطالق. حصل أميتشي دي 
مودا على جائزتين مرموقتين في عام 

2018 كأفضل بوتيك فاخر من جوائز 
الدولية، وكأفضل  الفاخرة  الشبكة 

بوتيك مستقل من غرازيا ستايل أوردز 
.2019

بدأت أمل رحلتها مع لكزس قطر   
مشارك رئيسي في العديد من فعاليات 
أسلوب الحياة الراقية، كما شاركت في 

يوم قيادة السيدات في المضمار. 
للعالمة  كسفير  أمل  تعيين  وبمناسبة 

التجارية لكزس، قال السيد فراس مفتي 
مدير التسويق األول في شركة عبداهلل 

متحمسون  »نحن  وإخوانه:  عبدالغني 
للغاية هذا العام للتعاون مع أمل أمين 

التجارية لكزس.  كأول سفيرة للعالمة 
وكرمز لألزياء معترف به، ستلعب أمل 

دورًا رئيسًيا في دعم العالمة التجارية 
من خالل فعاليات أسلوب الحياة 

والموضة«. 

التجارية  برنامج سفير العالمة  يهدف 
لكزس إلى ربط لكزس بشخصية 

عامة رفيعة المستوى مثل أمل، ولرفع 
مستوى الوعي العام حول موديالت 

المختلفة، تماشيًا مع مستوى  لكزس 
والفوائد  العالي،  مميزاتها  تطوير 

والتقنيات.
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 تُقدم نسبريسو اليوم مجموعة 
أصناف القهوة القوية إسبيرازيوني 

إيتاليانا وتتضمن صنفين جديدين 
من خلطات القهوة إلثراء أصناف 

القهوة القوية المتوافرة حاليًا 
من اسبريسو وريستريتو. استوحينا 

مجموعة القهوة التي تتألف من 
سبع خلطات، من تقاليد وثقافة 

القهوة في المدن اإليطالية: روما، 
فلورنسا، باليرمو، نابولي، جنوة، 

فينيسيا )البندقية(. 

اإليطالية القهوة  لثقافة  تقديرًا 
مجموعة إسبيرازيوني إيتاليانا من نسبريسو 

تعتبر ثقافة القهوة اإليطالية راسخة في جوهر نسبريسو. 
30 عاما مع فكرة بسيطة  بدأت قصة نسبرسو منذ أكثر من 

ابتكرها  التي  وريادية مستوحاة من ماكينة نسبريسو 
1905، والذي أراد أن يمنح  اإليطالي لويجي بيزيرا في عام 

الجميع فرصة تحضير فنجان قهوة مثالي كما يعّده 
المعّدة  القهوة  تبلغ نسبة  إيطاليا.  المحترفون في  الباريستا 

75%، ليصبح تحضير  في المنزل في إيطاليا أكثر من 
القهوة في المنزل جزءاً ال يتجزأ من ثقافة القهوة في 

إيطاليا. 

إسبيرازيوني إيتاليانا: 
تهدف إسبيرازيوني إيتاليانا إلى االنطالق مع عشاق القهوة 

برحلة في فضاء اإللهام اإليطالي لنسبريسو ليكتشفوا 
الزكية  بأنفسهم هذه األصناف القوية والعبقة بالروائح 

والغنية بالكريمة اللذيذة. يعّبر كل صنف عن جوهر مدينته 
سواء كانت التأثيرات قادمة من شمال إفريقيا في باليرمو 

أو من التاريخ العريق لمدينة روما. 

إسبيرازيوني نابولي الجديدة: 
من شوارع مدينة نابولي اإليطالية وتقاليدها العريقة 

التحميص  القهوة، استلهمنا طريقة  في إعداد وتحضير 

الكثيف لنبرع في إعداد هذه القهوة القوية. وبمزجها مع بن 
الروبوستا نحصل على قهوة مخملية كريمية بقوام كثيف.

إسبيرازيوني فينيسيا الجديدة:
للمدينة تاريخ طويل في استيراد أفضل أصناف البن 

النكهات  توليفة  لمعايرة  فائقة  بمهارة  وتحميصه 
المتنوعة، وهذا ما ألهمنا في هذه القهوة برائحتها الزكية 

ونكهات  عناصرها  لجميع  المتوازنة  والتوليفة  المرهفة 
الكراميل في قوام كثيف.

إسبيرازيوني ريستريتو إيتاليانو: 
بإلهام من سفيرة القهوة اإليطالية، قهوة ريستريتو، اخترنا 

إعداد قهوة بأسلوبنا الخاص عوضًا عن تقليد خلطات 
تقليدية. تتوافر هذه الخلطة بدون كافيين كذلك.

إسبيرازيوني فلورنسا أربيجيو: 
 يجمع أسلوب تحميص إسبيرازيوني فلورنسا أربيجيو التأثيرات 

الثقافية لهذه المدينة العريقة فيدمج نكهات الفاكهة التي 
عادة ما نجدها في شمال إيطاليا مع نكهات الكاكاو التي تنتشر 
في الجنوب اإليطالي، لنحصل على قهوة بقوام مخملي كثيف 

وكريمي. تتوافر هذه الخلطة بدون كافيين كذلك. 
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بفندق ونادي الصحي ويستن الدوحة 
مطعم هانترز روم آند جريل يقدم قائمة طعام جديدة 

 كشف فندق ونادي الصحي »ويستن« الدوحة عن قيام مطعم »هانترز روم آند 

جريل« الحائز على عدة جوائز بإطالق قائمة طعام جديدة ومبتكرة.
وقد تّم تصميم القائمة بشكٍل فريد يمنح الضيوف تجربة استثنائية، مع ما يزيد 

35 طبقًا، من إبداع كبير طهاة المطعم إستيبان جيفارا، ومع لمسة متميزة  عن 
من مطبخ أميركا الالتينية. وتضم الخيارات المبتكرة مجموعة مختارة من وجبات 

الحساء اللذيذة والمقبالت والبرجر، إضافة إلى أطباق الشيف الخاصة.

أبرز أصناف القائمة الجديدة
طبق سلطة الكرنب، الذي يحوي تفاح 
جراني سميث والرمان وبذور اليقطين، 

مع خردل العسل بالنعناع، وسمك 
ن لتوفير المزيد من  السلمون المدخَّ
المذاق المقرمش؛ وطبق كارباتشيو 

ن من لحم  لحم العجل، المكوَّ
خاصرة البقر مع خردل التين بالحبوب 

الكاملة وفطر إينوكي وصلصة أيولي 
بفلفل التشيبوتلي وزيت الكمأة 

وجبنة بارميزان؛ وكعكة السلطعون؛ 
ومعجنات »إمباناداس« الشهية. 

أما الطبق المميز للشيف إستيبان 
فيتكون من شريحة توماهوك من 

لحم عجل أنجوس األسود بوزن 
م بطريقة مميزة على  1.4 كغ تُقدَّ

الطاولة مع ثالثة أطباق جانبية واثنين 
من الصلصات من اختيار الضيوف؛ 

مع طبق ماليبك األرجنتيني من 
الضلوع القصيرة الشهية التي يشتهر 
الشيف بإعدادها، والتي تُطهى على 

نار هادئة لمدة 12 ساعة مع سكر 

النخيل والبولينتا مع شرائح لذيذة من 
لحم الخاصرة القصيرة أو العادية.

تجربة فريدة من نوعها
وفي معرض تعليقه على القائمة 

الجديدة، قال روي إدواردو، مدير 
المأكوالت والمشروبات لدى فندق 

ونادي الصحي ويستن الدوحة: 
»ستثري قائمة الطعام الجديدة 

العروض  الشهية  بالنكهات  والمليئة 
التي يقدمها المطعم. ونَِعد 

ضيوفنا بتجربة فريدة من نوعها في 
مطعم »هانترز« مع أطباقنا الجديدة 

والمتنوعة، والتي ترضي مختلف 
األذواق وخاصة الضيوف الراغبين 

بتجربة المذاق األميركي الالتيني الرائع 
ضمن أجواء مميزة«.

ويوفر مطعم »هانترز روم آند جريل« 
في فندق ونادي الصحي »ويستن« 

الدوحة، تجربة معاصرة وراقية لضيوفه 
مع أروع أطباق الشواء ذات الجودة 

العالية والمستوحاة من أفضل 

أساليب الشواء التقليدية. كما يتّم 
تقديم األطباق المحضرة من أفضل 

أنواع اللحوم في المزارع المتخصصة 
ا بطريقة عصرية ومبتكرة أو يتّم  إمَّ

تقطيعها على الطاولة مباشرة. 
ويقع مطعم »هانترز روم آند جريل« 
في طابق الميزانين في فندق ونادي 

الصحي »ويستن« الدوحة بجوار 
الحديقة الداخلية، ويفتح أبوابه يوميًا 

لوجبات غداء العمل من الساعة 
12:00 ظهراً حتى 4:00 بعد الظهر، 
ولوجبات العشاء من الساعة 7:00 

مساًء حتى 11:00 لياًل.
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 يكرس عطر شوبارد 

الحب واالمتنان في الحياة، 
ووصل هذا اإلبداع والتألق 
إلى السجادة الحمراء في 
السينمائي.  كان  مهرجان 

والذي يعد الوقت الذي تشع 
فيه شوبارد بجمال عطوراتها 

ابتكرت كارولين  حيث 
 Love Chopar شوفيل عطر 

ألجمل  المثالي  العطر 
مستوحى  وهو  اللحظات، 

Maisonالعطر  من عطر 
الجديد 

العطر الجديد من شوبارد
Love Chopard Eau de Parfum

العطر من تصميم   ألبرتو موريالس 
حيث استخدم أفضل الورود في العالم، 

ودمجها مع المكونات الطبيعية من 
مصادر مستدامة. والعطر يتكون من 

ستة أنواع مختلفة من الورود، وهي من 
أغلى عطور الورد الطبيعية بما في ذلك 

زيت الورد البلغاري، الذي يرمز لملكة 
الزهور في عطر يفيض بالجمال واألنوثة. 
Love Chopard خطوة جديدة في  يمثل 

Chopard إلى عالم أكثر استدامة.  رحلة 
يروي كل عطر من شوبارد قصة خاصة 

وفريدة من المواد الخام غير العادية 

التي تم جلبها  الطبيعية،  والجواهر 
بشكل مستدام من جميع أنحاء العالم 

من قبل الشركاء المعتمدين، وهم 
الحرفيين األكثر  العديد من  يجمعون 

حماًسا في العالم.
العطر يمثل الدمج الرائع بين الجمال 

والطبيعة  ويشكل العطر عرًضا 
في  الفاخرة  الطبيعية  العطور  لفلسفة 

 Love Chopard حيث يعرض ،Maison
 15 30 خالصة طبيعية مستدامة، منها 

مكونا مستخلصا من مواد طبيعية. 
وهو إنجاز رائع، كونه معدا من كحول 

النباتات  من  مستخلص  طبيعي 
المزروعة والمستدامة. خالية من المواد 

المعدلة  والكائنات  للحساسية  المسببة 
وراثًيا، ويجمع العطر بين الجودة والرائحة 

الجذابة مع أعلى مستوى من النقاء.
Maison من خالل عطره الجديد   يقدم 

Love Chopard منتج فاخر 90٪ من 
مكوناته من أصل طبيعي ومن مصادر 

مستدامة. واآلن تمثل شوبارد الرفاهية 
الواعية، حيث الحفاظ على الموارد 

الثمينة في العالم، ودعم نقل المعرفة 
الفريدة التي تؤيد نهًجا يقدر أهمية 

الطبيعة.
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