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    تحقيقتحقيق/ / أملأمل  كمالكمال
اليوم الوطني هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن 
ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878، والذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة، وأصبحت قطر في 

ظل زعامته كيانًا عضويًا واحدًا متماسكا ًوبلدًا موحدًا مستقاًل.
وتقام في شهر ديسمبر العديد من االحتفاالت للتعريف بتراث قطر وبالعادات والتقاليد األصيلة 

للمجتمع القطري، ومن هذه االحتفاالت المسير الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر، ويقام في 
كورنيش الدوحة بحضور حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى حفظه اهلل، وجمع غفير من 

الوزراء، وكبار الشخصيات، والمواطنين والمقيمين، والتي تنتهي بإطالق األلعاب النارية التي تنير 
سماء الدوحة ليلة ذلك اليوم. 

وللتعرف عن قرب على أهم مالمح الفعاليات التي تنظمها اللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم 
الوطني للدولة، التقت »جميلة« عددًا من المسؤولين باللجنة، والذين ألقوا الضوء على أهم 

الفعاليات وآلية تنظيمها، وإلى المزيد من التفاصيل...

استعدادات واسعة للعرس الوطني 

18

وطن
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تنظيم الفعاليات
قال معيض القحطاني رئيس قسم 

العالقات العامة باللجنة المنظمة 
الحتفاالت اليوم الوطني: تبدأ آلية عمل 

اللجنة بفتح باب استقبال المنظمين 
للتسجيل لفعالية اليوم الوطني للدولة 

عبر رابط إلكتروني تم استحداثه هذا 
العام لتسهيل إجراءات التسجيل واختصار 
الخطوات الالزمة لذلك، بعد إتمام عملية 

التسجيل يتم فرز الكشوفات المتقدمة 
واختيار المنظمين للمقابلة الشخصية 

واكتشاف الصفات الشخصية للمتقدم 
الستثمارها في تنظيم الفعاليات. 

بعد ذلك يتم ترشيح من تم قبولهم 
لحضور عدد من الدورات التدريبية 

التي يوفرها مركز قطر للفعاليات 
الثقافية والتراثية، كدورات في التعامل 

مع الجمهور والعمل تحت الضغط 
والبروتوكول، ومن أهم هذه الدورات أيضًا 
دورة اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي 

والدفاع المدني، حيث يتم اعطاؤهم 
شهادة حضور ورخص دولية معتمدة في 

االسعافات األولية، ليكون المنظم على 
دراية كاملة بهذه األمور. 

وقبل بدء الفعاليات يتم االجتماع مع 
السادة المنظمين لشرح آلية عملهم كل 
حسب موقعه الذي تم اختياره له حسبما 

تم رصده من نقاط القوة والضعف 
التي تمت مالحظتها في المقابلة 

الشخصية والدورات التدريبية، كما يتم 
توزيع التصريح األمني والشاالت الموحدة 
للرجال والوشاح الموحد للنساء لتوحيد 

الزي وسهولة معرفتهم للجمهور أثناء 
فترة عملهم في ميدان درب الساعي، 

خالل فترة درب الساعي يتم متابعة أداء 
المنظمين وتسهيل العقبات أمامهم 
لحين االنتهاء من فترة الفعاليات ومن 

ثم تقييم أداء كل منهم بعد الفعاليات.

درب الساعي
قال السيد أحمد العجمي رئيس إدارة 
الفعاليات، إن فعاليات درب الساعي 

ستكون في نفس الموقع خالل الفترة 
من 12 إلى 20 ديسمبر المقبل 

ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى 
الواحدة ظهرا، ومن الثالثة والنصف 

عصرا إلى العاشرة مساء وسط 
مشاركات كبيرة من الجهات الحكومية 

وغيرها، كما تجرى تعديالت متكاملة 
على البنية التحتية في الموقع ليظهر 

بأبهى حلله هذا العام، وستكون هناك 
مفاجآت وفعاليات وأنشطة ترفيهية 

جديدة بدرب الساعي، وذلك استعداداً 
الستقبال جميع الجماهير ومنها جمهور 

كأس العالم لألندية.

الكورنيش
أما عن فعاليات الكورنيش فقال 
العجمي: أبرز الفعاليات »المسير 

الوطني« يوم 18 ديسمبر، خالل الفترة 
المسائية على الكورنيش، والتي تتسع 

فيها المدرجات لعدد 19,000 متفرج، 
وعرضة الديوان بجانب الديوان األميري، 

كما أن هناك عروض ما قبل المسير 
الوطني، مع وضع شاشات كبرى 

للجمهور تنقل المسير مباشرة في 
األماكن التي يصعب فيها المتابعة في 
الصفوف األمامية، باإلضافة إلى عروض 

األلعاب النارية وعربات الطعام على 
طول الكورنيش مع توفير االحتياجات 

الخدمية لجمهور المسير الوطني، 

معيض القحطاني: 
تم استحداث رابط إلكتروني 
هذا العام لتسهيل إجراءات 
تسجيل منظمي الفعاليات

وطن
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وسيتم االستعانة بمحطات وقطار الريل 
هذا العام وللمرة األولى في توصيل 
وإرجاع جمهور الكورنيش إلى موقع 

المسير الوطني.

فعالية سوق واقف
قالت عذاري المري رئيس فعالية سوق 

واقف: تعتبر فعالية سوق واقف من أكثر 
األنشطة التفاعلية في درب الساعي، 
حيث يعتبر رواد األعمال والجمهور هم 

المحرك األساسي للفعالية. 
وتحرص فعالية سوق واقف على تنوع 

األنشطة وإشراك أصحاب المشاريع 
الجديدة الذين لم يسبق لهم المشاركة 
من قبل، بهدف إتاحة الفرصة ألكبر عدد 

من المشاركين إلبراز  مشاريعهم المتميزة 
على أن يكون درب الساعي انطالقة لهم.

 
فعالية الميز

أما عن فعالية الميز فقالت: تعد فعالية 
الميز إحدى الفعاليات الخاصة باحتفاالت 
اليوم الوطني بدرب الساعي، ويتم من 

خاللها استقطاب الجمهور عن طريق 
اختيار المشاريع المتنوعة والفريدة، كما 

أن الفعالية تدعم المشاريع المنزلية 
والمطاعم الريادية القطرية الناشئة 
من خالل إتاحة الفرصة لهم لتقديم 

خدماتهم الغذائية داخل درب الساعي، 
وذلك حرصًا منا على دعم الشباب 

القطري، والمساهمة في بناء وتطوير 
المجتمع القطري.

فعاليات القطاع التعليمي
وعن أهم فعاليات القطاع التعليمي 

هذا العام قالت سميرة اليزيدي 
رئيس قسم القطاع التعليمي 

باللجنة: تهدف فعاليات القطاع 
التعليمي إلى تعزيــز قيمــة مشــاركة 
طلبــة المــدارس مــن كافــة المراحــل 

العمريــة ضمــن مشــاركتهم في 
األنشــطة والفعاليــات المتنوعــة 

التــي تنظمهــا اللجنــة، وتقدم اللجنة 
المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني 

للقطاع التعليمي هذا العام 9 
فعاليات هي كالتالي:

استقبال سمو األمير
 وهي فعالية جماعية انطلقت عام 

2008، بمشاركة ما يقارب 1300 من 
الطالب والطالبات، الستقبال سمو األمير 
في اليوم الثامن عشر من ديسمبر ضمن 

المسير الوطني للدولة.

مناظرات قطر
تعتبر المناظرات فنًا من الفنون البالغية 

التي تقوم بين متحّدثين أو أكثر حول 
موضوع محدد، وتعتمد على أساليب 

الحجج قصد اإلقناع، ولها أصول وقواعد 
تمنح المتناظرين حقوقا وواجبات 

مما يجعل المناظرة منظمة، وتتميز 
المناظرات بطرافة موضوعاتها التي تشد 
الجمهور وتجذب اهتمامه، كما أنها تدرب 

الشباب أيضا على االبتعاد عن أحادية 
الرأي والسعي نحو تحقيق مجتمع التنوع 

الذي يبدأ من األسرة ويصب في جميع 
مجاالت المجتمع.

لمراداه
تمثــل فعاليــة »لمــراداه« جزءاً من 

تراثنــا الشــعبي، وهــي رقصة كانت 
تؤديهــا الفتيــات فــي االحتفاالت التي 
كانــت تقــام في المناســبات الوطنية 
واالجتماعيــة كعودة ســفن الغوص 

 للمرة األولى، سيتم 
االستعانة بمحطات 
وقطار الريل لنقل 

جمهور الكورنيش إلى 
موقع المسير الوطني

وطن
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»القفــال«، وكذلــك فــي عيد الفطر 
واألضحى، وتشــارك في االحتفال النســاء 
والفتيــات، ومعهــن األطفــال، حيث تتزين 

الفتيــات للمشــاركة فــي هذه الفعالية 
بلبــس أجمــل ثياب النشــل، والدراريع 

المطــرزة بالــزري والحلــي الذهبية، وتعد 
هــذه الفعاليــة نشــاطًا جماعيًا تؤديه 
عــدة فــرق مــن الفتيــات، حيث تتكون 
كل فرقــة مدرســية مــن 16 فتــاة يتم 

تدريبهــن علــى »لمراداه« بإشــراف مدربات 
يمتلكــن الخبــرة فــي هــذا المجال، وتتابع 

لجنــة التحكيــم عــروَض فعالية »لمراداه« 
وتطبِّــق معاييــر معينــة، يتــم على ضوئها 

اختيــار أفضــل عشــر فرق للنهائي. 
وتهــدف فعاليــة »لمــراداه« إلــى إحياء 
التــراث القطــري وتعريــف الناشــئة به، 

ومــد جســور التواصــل بينهــم وبين 
عناصــر ثقافــة المجتمــع األصيلــة، 

وتعزيــز هويتهــم الوطنيــة مــن خالل 
تعميــق والئهــم وانتمائهــم للصــور 

الثقافيــة التراثيــة التــي تمثــل جــزءاً من 
تاريــخ مجتمعهم.

عرضة هل قطر
اشتقت كلمة »العرضة« من العرض 
العسكري، حيث ترى فيها الصفوف 
المتراصة كالجنود، في مشهد يذكر 

بتالحم صفوف الفرسان في المعركة، 
مما يُذكي الحماسة ويقّوي مشاعر العزة 

في النفوس، وتعد العرضُة من القيم 
الراسخة في العادات والتقاليد األصيلة 

لقطر، وبقدر ما تعكس جانبا تاريخيا 
من حياة األجداد والتي كانت تغذي 
مناسباتهم وتمجد فخرهم بقيمهم 

وحياتهم، فإنها تستمر بحضورها في 
الحياة المعاصرة للتعبير عن امتداد 

الماضي المشرق إلى الحاضر المجيد.

عد القصيد
تنظم فعالية عد القصيد ضمن فعاليات 

اليوم الوطني وقد بدأت الفعالية منذ 
2009، وتهدف إلى تعزيز قيمة المشاركة 

في هذه المناسبة الوطنية من خالل 
إلقاء القصائد، إلى جانب إحياء الموروث 

الشعبي واكتشاف المواهب الشعرية 
ودعمها وتعزيزها، ويشرف على الفعالية 

مجلس الشعر، بالتعاون والتنسيق مع 
لجنة احتفاالت اليوم الوطني.

وتجســد فعاليــة عــد القصيــد الوفاء 
لقطــر وشــعرائها وإبــراز قصائدهــم التي 
امتزجــت بحــب الوطــن وتطــرزت بالقيم 
العربيــة األصيلــة، وتتيــح الفعاليــة فرصة 

إلبــراز المواهــب القطريــة في فن 

وطن
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اإللقــاء بهــدف الحفــاظ على الموروث 
الثقافــي وتعزيــز روح االنتمــاء للوطــن، 
وغــرس حــب الشــعر وفــن اإللقاء في 
نفــوس الطــالب، وقد القــت الفعالية 

حضــوراً جماهيريــًا كبيــراً خالل الســنوات 
الماضية.

إعالمي المستقبل
تهدف الفعالية إلى خلق إعالمي واعد 

في المستقبل متمكن وقادر على فهم 
األدوات اإلعالمية في كافة مسارات 

اإلعالم )التليفزيون، اإلذاعة، والصحافة( 
من خالل الورش والزيارات التثقيفية 

والترفيهية التي تقدمها الفعالية ويشرف 
على الفعالية المركز اإلعالمي للشباب، 

بالتعاون والتنسيق مع لجنة احتفاالت 
اليوم الوطني.

المسرح
تعد فعالية المسرح المدرسي فنا تربويا 

يجمع عناصر الفنون المختلفة من تمثيل 
وكتابة وموسيقى ورسم وتأليف وتصوير، 

وقد أُعدت الفعالية كي يعبِر األطفال 
عن حبهم لوطنهم، وإظهار مواهبهم 

وإبداعاتهم حيث يساهم المسرح بتنمية 
قدرات الذات وصقل المهارات واكتساب 

الطفل للذوق الفني والجمالي، وتنشيط 
حواسه السمعية والبصرية وتوسيع 

آفاق خياله وتفكيره حتى يتحقق الوعي 
بمستقبل المجتمع.

سند قانوني
تعد مبادرة سند قانوني من المبادرات 

الحديثة الشابة التي تهدف لنشر الوعي 
القانوني في المجتمع بكافة فئاته عن 

طريق المحاضرات التثقيفية المباشرة 
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

بالشكل األمثل الذي يساعد في الهدف 
نفسه، كذلك المشاركة في المحافل 

الوطنية لذات الهدف وربط الوعي 
القانوني باالنتماء الوطني ومدى االلتزام 
به، وتأتي المشاركة في اليوم الوطني 

على رأس أولويات الفريق حيث إنها 
تجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين 

والمقيمين والسياح الحريصين على هذا 
الوطن وبنائه وازدهاره.

هذي قطر
فعالية موجهة لجميع المدارس الحكومية 

والخاصة بالدولة بنين – بنات بكافة 
المراحل، وتقوم الفعالية على فكرة رسم 
لوحات فنية يعبر فيها الطالب عن إنجازات 

قطر )ماضي، حاضر، مستقبل(.

9 فعاليات في 
التعليمي  القطاع 
مشــاركة  لتعزيــز 
المــدارس  طلبــة 

كافــة  مــن 
العمريــة المراحــل 
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  حوار/ أمل كمال
يســتعد المغامر القطري فهد عبدالرحمن بادار يوم 18 ديســمبر المقبل للتوجه إلى قارة »أنترتيكا« لخوض مغامرته 

الرابعة من خالل تســلق جبل »فينســن«، الجبل األكثر برودة في العالم، ليتمكن بعدها من رفع العلم القطري بالقارة 
القطبيــة الجنوبيــة، وينضم بذلك إلى 1200 شــخص تمكنوا من بلوغ تلك القمة منذ عام 1966.

بدأ فهد ممارســة رياضة تســلق الجبال منذ 3 ســنوات، ليصبح العربي األول الذي تســلق قمتي جبل »إفرست« و»لوتسي« 
فــي رحلة واحدة، وقد اســتطاعت تلك القمم وما تحمله من مغامرات وتحديات تغييــر حياته لألفضل، فأضافت إلى رصيده 

الصبر وقوة التحمل وزيادة الثقة بالنفس، يســعى جاهدًا لغرس حب المغامرة المدروســة في نفوس ابنتيه، لتتمكنا 
يومًا من الســير على خطى والدهما. »جميلة« حاورته حول مغامراته الســابقة والقادمة، وتعرفت على الصعاب التي 

واجهته وكيــف تغلب عليها، وإلى التفاصيل...

المغامــر القطري فهد بادار:
الجبل األكثــر برودة في العالم مغامرتي القادمة
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متى بدأت ممارسة رياضة تسلق الجبال؟
بدأ األمر بعد االنتهاء من مرحلة 
الثانوية العامة، وأثناء دراستي 

الجامعية كنت أسافر وأتنزه في 
المناطق الجبلية وقمت بتسلق بعض 

الجبال الصغيرة، األمر الذي ال يعد 
تسلقا احترافيا، بعدها بدأت بالقيام 

بخطوات جدية لتسلق القمم العالية، 
وخالل الثالث سنوات األخيرة استطعت 

تحقيق حلمي.

ما هو أصعب موقف واجهك؟
أصعب موقف واجهته كان أثناء 

تسلقي جبل ايفرست، أعلى جبل في 
العالم، حيث انفجر منظم األكسجين 

عند استبدال أنبوبة األكسجين 
الخاصة بي، وكاد أن ينفجر المنظم 

االحتياطي بسبب البرودة الشديدة 
هناك، واضطررت الستخدام نفس قناع 
األكسجين الخاص بالمرشد المصاحب 
لي خالل الرحلة إلى أن وجدت شخصًا 
يحمل منظما إضافيا أعطاه لي، وقد 
مرت علّي تلك اللحظات بشكل حرج، 

ألن عدم توفر األكسجين كان يمكن أن 
يؤدي إلى وفاتي.

ما الذي غيرته القمم الجبلية في 
حياتك؟

تسلق الجبال وخاصة القمم العالية 
علمني الصبر، وأن الوصول ألي هدف 

في الحياة يتطلب االستعداد الكافي 
والتحلي بالشجاعة وتخطي الصعاب 

وبذل الجهد، من خالل استخدام كامل 
طاقتي وتكريسها للوصول إلى 

األهداف المنشودة.

حدثنا عن أهم مالمح رحلتك القادمة؟
سوف أتوجه إلى قارة األنترتيكا لتسلق 

جبل »فينسن«، وسوف أقوم خالل 

المغامرة بالتزلج لمسافة 110 كلم جاراً 
خلفي مزلجة تحمل كافة احتياجاتي 

من عدة ومؤن قبل الوصول إلى قلب 
القطب الجنوبي، ثم تسلق الجبل األكثر 

برودة في العالم والوصول إلى القمة 
األعلى في هذه القارة، ويعتبر جبل 

»فينسن«، الجبل األبعد ضمن القمم 
السبع العالمية، على بعد 1000 كلم 

من القطب الجنوبي.
وتعتبر الفترة الممتدة من ديسمبر 

المقبل إلى فبراير 2020، فترة الصيف 
في القارة الجنوبية الباردة، حيث 

سأخوض مغامرتي خالل ضوء النهار 
المستمر لمدة 24 ساعة مع متوسط 
حرارة في تلك الفترة من العام تصل 

إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، فيما 
تنخفض إلى 50 تحت الصفر عند القمة، 

وسيكون جبل فينسن، القمة الرابعة 
التي أتسلقها من بين السبع قمم األكثر 

ارتفاعًا في كل قارة، حيث سأغادر خالل 
اليوم الوطني إلى القطب الجنوبي 

مع توقعات بوصولي إلى قلب القطب 
الجنوبي في أواخر ديسمبر ووصولي إلى 
القمة خالل األسبوع األول من شهر يناير 
المقبل، وتظهر االحصاءات المتوفرة عن 
تمكن 1200 شخص فقط من الوصول 
إلى تلك القمة منذ عام 1966، وأتمنى 

أن أنضم قريبًا ألكون واحداً من هؤالء 
المتسلقين الذين استطاعوا تحقيق 

حلمهم وتسلق تلك القمة.

أتشوق لرفع العلم 
القطري في القارة 

الجنوبية القطبية 
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وماذا عن مغامراتك السابقة؟
في شهر مايو من هذا العام، تسلقت 

قمتي جبل »إفرست« و»لوتسي« في 
رحلة واحدة  ألصبح العربي األول الذي 

يحقق هذا اإلنجاز، كما أصبحت بعدها 
واحداً من بين  30 شخصًا في العالم 

ممن نجحوا في تحقيق هذا اإلنجاز 
الهائل، وقد أثنى على هذا اإلنجاز 
سعادة صالح بن غانم العلي وزير 

الثقافة والرياضة. 
وفي شهر أغسطس، حققت إنجازاً 
جديداً  من خالل تسلق جبلين في 

جبال األلب هما »مونت بالنك« 
و»ماترهورن« . 

ماهو شعورك عند بلوغ القمم ورفع 
علم قطر؟

أشعر بمزيج من الفخر واالعتزاز عند 
تمكني من بلوغ أي قمة ورفع علم 

دولتي الحبيبة قطر عليها، وأشعر 
بحماس كبير للرحلة التالية لرفع علم 

قطر مرة جديدة، وهذه المرة في القارة 
القطبية الجنوبية.

بعيدًا عن التسلق  ماهي هواياتك 
المفضلة؟

القراءة، فأنا قارئ نهم ولدي مكتبة 
تضم أكثر من 1200 كتاب، حيث 
أمتلك هواية جمع الكتب وقراءتها 

منذ صغري.

ماهي المقولة التي ترددها بداخلك 
في حال تملكك اليأس من بلوغ القمة 

أثناء التسلق؟
 Failure is not an option  أي أن 

الفشل ليس خياراً مطروحًا أمامك لتضعه 
ضمن احتماالتك، وهذا ما يساعدني على 

النجاح في الوصول لكل قمة تحديت 
نفسي وقمت بتسلقها، ألغي فكرة 

الفشل وأركز على النجاح وبلوغ الهدف.

من الشخص الذي تتصل به بمجرد نزولك 
من أي رحلة تسلق؟

زوجتي وأهلي؛ ألطمئنهم على سالمتي 
ونجاح رحلتي.

ماهي القاعدة التي تحرص على 
تطبيقها أثناء التسلق؟

احترام الطبيعة عند التسلق، من خالل 
المحافظة على نظافتها وعدم ترك أي 

مخلفات خالل رحلتي، خاصة وأن أي تلوث أو 
ضرر يطالها سوف يؤثر على البيئة المحيطة 

بأكملها.

هل ستزرع حب المغامرة في قلوب 
أبنائك؟

لدي ابنتان، تبلغ االبنة الكبرى من العمر 
4 سنوات، أحاول قدر استيعابها زرع حب 

المغامرة داخلها، وأعلمها كيف يمكنها أن 
تتحدى نفسها لتصل إلى ما تريد، وسوف 

أعلم ابنتي الصغرى أيضًا أن المغامرات 
يجب أن تكون مدروسة حتى ال نعرض 

أنفسنا للخطر.
 

كلمة أخيرة
أود أن أتوجه بالشكر لفريق أسباير الذي 

ساهم في التدريب الذي أخضع له، 
والشكر موصول أيضًا لوزارة الثقافة 
والرياضة واللجنة األولمبية لدعمهم 

المستمر لمسيرتي الرياضية، وللشباب 
والرياضة في الدولة.

جبل فينسن القمة الرابعة 
التي أتسلقها من ضمن 

القمم األكثر ارتفاعًا
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    حوار/ أمل كمالحوار/ أمل كمال
الغفاري...إختصاصية  حمزة  الغفاري...إختصاصية ابتسام  حمزة  ابتسام 
تكنولوجيــا  نموذج للمرأة القطرية تكنولوجيــا  نموذج للمرأة القطرية 

الطموحة التي تســعى ألن تخلق لها الطموحة التي تســعى ألن تخلق لها 
مكانًا مرموقًا في المجتمع، دراســتها مكانًا مرموقًا في المجتمع، دراســتها 
للتكنولوجيا ســاعدتها على التفكير للتكنولوجيا ســاعدتها على التفكير 

خــارج الصندوق وفتحت لها آفاقًا خــارج الصندوق وفتحت لها آفاقًا 
النهائية للتطوير الذاتي، ســخرتها النهائية للتطوير الذاتي، ســخرتها 

لخدمة وطنها والمســاهمة في إعالء لخدمة وطنها والمســاهمة في إعالء 
شــأنه، فكانت أول من يطبق مشروع شــأنه، فكانت أول من يطبق مشروع 

الحقيبة المدرســية اإللكترونية والتي الحقيبة المدرســية اإللكترونية والتي 
تســمى اآلن نظام التعليم اإللكتروني تســمى اآلن نظام التعليم اإللكتروني 

في المدارس، وأصبحت مدربة في المدارس، وأصبحت مدربة 
بمســابقة الروبوت التعليمي للطلبة بمســابقة الروبوت التعليمي للطلبة 

التي تنظم ســنويًا في مدارس قطر.التي تنظم ســنويًا في مدارس قطر.
تهــوى اإلطالع على كل ماهو جديد تهــوى اإلطالع على كل ماهو جديد 

الواسع  التكنولوجيا  عالم  الواسع في  التكنولوجيا  عالم  في 
لتواكــب تطوراته، ولكنها في نفس لتواكــب تطوراته، ولكنها في نفس 

الوقــت وضعت لها حدودًا في حياتها.. الوقــت وضعت لها حدودًا في حياتها.. 
»»جميلــةجميلــة« التقتها وحاورتها وأبحرت « التقتها وحاورتها وأبحرت 

معها ألعمــاق عالم التكنولوجيا، وإلى معها ألعمــاق عالم التكنولوجيا، وإلى 
اللقاء... اللقاء...تفاصيل  تفاصيل 

اول من يطبق مشــروع الحقيبة المدرسية اإللكترونية 

ابتسام الغفاري: التكنولوجيا تسيطر على 60% من حياتي
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بداية. حدثينا عن مجال دراســتك 
عملك؟ وطبيعة 

حصلــت علــى بكالوريــوس علوم 
الحاســوب - نظــم برمجيــات، وبعد 

االنتهــاء مــن الدراســة عملــت كمعلمة 
حاســب آلــي للمرحلــة اإلعدادية ثم 

بالتعليــم االلكترونــي ومدربــا وحكما 
للروبــوت التعليمــي، واآلن أعمــل 

كأخصائيــة للموارد البشــرية.

هل دراســة التكنولوجيا تساعد على 
التفكير خارج الصندوق؟

التكنولوجيا فتحت عالمًا من االحتماالت 
غير المحدودة، وساعدت على إنجاز 

الكثير من األمور العظيمة في الحياة، 
بدءاً من التواصل مع أفراد العائلة أو 

األصدقاء في الدول األخرى إلى الوقوف 
على سطح القمر، وحصولي على 
بكالوريس علم الحاسوب أعطاني 

المعرفة الالزمة إليجاد العديد من 
الحلول من خالل التكنولوجيا التي 
يمكن أن تؤثر وترتقي بحياة األفراد، 

وهي دراسة دقيقة جدا وتتطلب مهارات 
معينة وتهتم بأدق التفاصيل في 

أي جهاز أو برنامج أو نظام، ويمر األمر 
بتجارب كثيرة تحتمل الخطأ والصواب 

لتحقيق األهداف المنشودة لجهاز معين.

هل دراســة التكنولوجيا جذبتِك إلى 
عالمها أم العكس؟

التكنولوجيــا عالم واســع وعميق ويشــهد 
تغييــرات دائمــة، أحــب أن أّطلع على كل 

ماهــو جديــد في هــذا العالم مع أنه في 
تطــور مســتمر وتزيــد تعقيداتــه أكثر وأكثر 

بمــرور الوقت، شــغفي بهذا المجال 
جعلنــي أواصــل البحث واإلطــالع لمواكبة 

التطــورات التكنولوجية.

هل ســيطرت التكنولوجيا على حياة 
الغفاري؟ ابتسام 

كل شــخص تســيطر التكنولوجيــا 
علــى حياتــه بنســبة مــا، وخاصة 

بعــد أن باتــت التكنولوجيــا تشــمل 
جميــع جوانــب حياتنــا بشــكل أو 

بآخــر، وبالنســبة لــي تقريبًا تســيطر 
التكنولوجيــا حاليــًا علــى 60% مــن 

حياتــي، والنســبة المتبقيــة أخصصهــا 

لحياتــي االجتماعيــة، أمــا فــي الماضي 
فكانــت التكنولوجيــا تشــمل %90 

مــن حياتــي، حيــث إننــي كنت وقتها 
فــي مرحلــة استكشــاف هــذا العالم 

خالل فترة الدراســة.

ماهــي إنجازاتك البارزة في مجال 
التكنولوجيا؟

عملــت كمعلمــة حاســب آلــي للمرحلة 
االعداديــة، وكنــت أول مــن يطبق 

مشــروع الحقيبــة المدرســية اإللكترونيــة 
والتــي تســمى اآلن نظــام التعليــم 

اإللكترونــي فــي المــدارس بفضل دعم 
وتشــجيع الفاضلــة مريــم العوضي 
مديــرة المدرســة، وُعــرض التطبيق 

فــي مؤتمــر الممارســات التعليمية 
الــذي نظمــه وقتهــا المجلــس األعلى 
للتعليــم حيــث تــم تكريمــي مــن قبل 
الفاضلــة صبــاح الهيــدوس مديرة إدارة 

التعليم ســابقًا.
وبمــا أننــي درســت تخصص نظم 
برمجيــات، كنــت مدربا لمســابقة 

الروبــوت التعليمــي للطلبــة التي 
تنظــم ســنويًا فــي مدارس قطر 

وطالباتــي وهلل الحمــد حصلــن علــى 
المراكــز األولــى، واآلن أعمــل كأخصائي 

للموارد البشــرية وال أســتغنى في 

أفخر بأنني أول معلمة 
الحقيبة  مشروع  تطبق 

اإللكترونية  المدرسية 

حوار
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عملــي عــن التكنولوجيا واســتخدام 
البرامــج التــي تســاعد فــي تطوير 

العمــل بجميــع جوانبــه، وأيضــًا أعقد 
ورشــا ولقــاءات حول األمــن اإللكتروني 

والتســوق اإللكترونــي اآلمــن ألقدم 
النصائح واالرشــادات حول اســتخدامات 

التكنولوجيــا.

مــا هو دور التعليم اإللكتروني في 
تطويــر العملية التعليمية؟

التعليــم اإللكترونــي أســلوب من 
أســاليب التعليــم الــذي أحــدث فارقــا كبيرا 

فــي تطويــر العمليــة التعليميــة؛ حيث 
أصبحــت المعلومــة تصــل للطالب 

بطــرق تفاعليــة متنوعــة، كما ســهل 
علــى المعلــم توصيــل المعلومة 

للطــالب بطريقــة تختلــف عن المألوف، 
وبالتالــي دعــم عملية البحــث العلمي، 

وفــي هــذا اإلطــار تولــي دولة قطر 
اهتمامــًا كبيــراً بالمجــال الرقمي ســواء 

التعليمــي أو العملــي وغيــره.

 ما رأيك في التســوق االلكتروني؟
التســوق اإللكترونــي لــه إيجابيات كثيرة 

جــداً، ولكــن لألســف له ســلبياته أيضًا التي 
ال يمكــن تجاهلهــا، فعملية التســوق 

عبــر االنترنت ســهلت العمليــة التجارية 
بيــن التاجــر والمســتهلك، ووفرت الوقت 

والجهــد فــي البحث عــن المنتج في 
األســواق كما قدمــت خيارات متعددة 

للمتســوقين وســهلت عمليــة المقارنة 
بيــن األســعار علــى المواقــع المختلفة، كما 

ســهلت طريقــة الدفع واســتالم المنتج، 
مع اإلشــارة الى دور  وســائل التواصل 

االجتماعــي الكبيــر في دعم المشــاريع 
الصغيــرة والمنتجــات المنزلية.

ولكــن برأيــي أن التســوق االلكتروني 
عمليــة محفوفــة بالمخاطــر وغيــر موثوقة 

النتائــج، فهنــاك العديــد مــن مواقع 
التســوق الوهميــة، تعرض المتســوقين 

للنصــب وضيــاع األمــوال أو الحصول 
علــى بضائــع بجــودة أقــل من المعروض.

ماهي نصائحك لمســتخدمي التسوق 
االلكتروني؟

- التســوق مــن المواقــع المعتمــدة أو 
ذات الســمعة الجيــدة.

- البــد مــن توفيــر الموقــع لمعلومات 
كافيــة عــن مواصفــات المنتــج مثل 

الحجــم واللــون والكميــة؛ ممــا يزيــد الثقة 
لدى المتســوق.

- أن تكــون هنــاك بيانــات حقيقيــة 
للتواصــل موضحــة علــى الموقــع مثاًل 

أرقــام هواتــف وبريــد اليكتروني أو 
فاكس.

- تجنــب التعامــل مــع المواقــع التي 
ترســل رســائل تطفلية أو تخرجك 

لمواقــع أخــرى ويصعــب الرجــوع للموقع 
األساســي الذي بدأت منه.

- احــذر المواقــع التــي تطلــب بيانات 
خاصــة بحســابك البنكــي أو كلمــة 

المرور.
- إصــدار بطاقــة بنكيــة خاصــة بالتعامــل 

مــع اإلنترنت.
- عنــد كتابــة البيانــات الشــخصية 

والبنكيــة فــي الموقــع تأكــد أن الرابط 
 S حيــث عالمــة :HTTPS يحتــوي علــى

أو عالمــة القفــل أو المفتــاح. 

ماهي هواياتك المفضلة؟
هوايتــي األساســية التكنولوجيــا، ولكن 

تركيــزي األكبــر ينصــب علــى تصميم 
الجرافيــك خاصــة  تصميم الشــعارات.

من هو الشــخص األقرب لقلبك؟
أنــا شــخصية اجتماعيــة؛ أحــب جميــع من 
حولــي، كل شــخص أعرفــه لــه مكانته 
الخاصــة فــي قلبــي، وباألخص زوجي، 

الداعــم األول لــي، ومــن ثــم أبنائي، 
وأيضــًا كل فــرد مــن أفــراد عائلتي 

الكبيــرة، خاصــة مــن لهــم الفضل في 
تربيتــي وتكوين شــخصيتي.

ما هي طموحاتك القادمة؟ 
أطمــح بالحصــول على الماجســتير 

قريبــًا إن شــاء اهلل، وأنمــي أبنائــي بإذن 
اهلل بالعلــم وغــرس القيــم والتقاليــد 

وحــب الوطــن فهــم صناع المســتقبل. 
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حّدثنا عن بدايتك في مجال الرياضة 
اإللكترونية؟

بدأت وأنا طفــل بـاللعب في الــمنزل 
ومع األصدقاء، وبعد سن الرابعة 

عشرة خضت أول بطولة وفـزت 
بهــا، وتلتها العديد من البطوالت 

األخرى وبعدها قررت المشاركة في 
بطولة علـى مستـوى عالــمي. 
وفي عام 2017 تمكنت من 

تحقيق حلمي في التأهل 
لكأس العالم فيفا في لعبة 

الباليستيشن كأول العب 
عربي يصل لهذه الـبطولة 

الكبيرة، وحققت المركز 17 
على العالم. 

كيف اســتطعت النجاح وتحقيق 
إلكتروني؟  كالعب  انتصارات 

لــم يكــن هــذا النجــاح ممـــكنًا إال 
بدعــم جميــع من هــــم حـــولي، 

وحــــتى الذيــن بــدأوا بالمساهمــــة 
فـــي نشــر التوعيــة بهــذه الرياضة 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعي. 
وهنــا أريــد أن أشــيد بدعم 

المســؤولين الذيــن أبــدوا اهتمامــًا 
كبيــراً بنشــر هــذه الرياضــة على 

مســتوى الدولــة لتصبــح أكـــثر 
شعبيـــــة بيــــن النــــاس. ولكـــن 

بالـطبــــع أطمــح للمزيــد مــن 
االنتشــار مــن خــالل تنظيــم بطوالت 

للرياضــات اإللكترونيــة، وخصوصــا 

مــع استضــــافة الدولــة لبطولــة 
كأس العالـــم FIFA قطــر 2022 
حيــث تعتبــــر فرصــــة لترســيخ أهميــة 

الرياضــةـ اإللكترونيــة.

ما الذي يميّز الرياضة اإللكترونية عن 
غيرها؟ 

بالطبــع المجهــود الذهنــي، 
فهــي تتطلــب الكثيــر مــن التركيــز 

والـتفكـيــــر. فأنـــا علـــى سبيــــل المثــال 
أســتعد للتصفيــات بشــكل مكّثـــف 

وأوازن نومي جّيـــداً ولساعـــات 
كافيــة. وأيضــًا أتّبــع حميــًة غذائّيًة 
مناســبًة حتى أســتطيع االســتمرار 

باللعب.

  حوارحوار- - سندسسندس  سالمةسالمة  
أحمدأحمد  المغيصيبالمغيصيب  هوهو  أولأول  العبالعب  قطريقطري  خليجيخليجي  يتمكنيتمكن  منمن  دخولدخول  عالمعالم  االحترافاالحتراف  فيفي  الباليستيشن،الباليستيشن،  بدأبدأ  عالمعالم  اإللكترونياتاإللكترونيات  
كهوايةكهواية  يمارسهايمارسها  بعدبعد  انتهاءانتهاء  مبارياتمباريات  كرةكرة  القدمالقدم  معمع  فريقهفريقه  السابقالسابق  نادينادي  الدحيلالدحيل. . بعدبعد  أنأن  أصبحتأصبحت  اللعبةاللعبة  تحظىتحظى  بمتابعةبمتابعة  

كبيرةكبيرة  منمن  نجومنجوم  الرياضةالرياضة  العالميةالعالمية  وأضحتوأضحت  لديهالديها  لجانلجان  دوليةدولية  تقومتقوم  باحتضانباحتضان  بطوالتبطوالت  العالمالعالم  الكبيرة،الكبيرة،  شاركشارك  المغيصيبالمغيصيب  
فيفي  التصفياتالتصفيات  المؤهلةالمؤهلة  لموندياللمونديال  لندنلندن  ليكونليكون  بذلكبذلك  أولأول  قطريقطري  يتأهليتأهل  لمثللمثل  هذههذه  المنافسةالمنافسة  القارّيةالقارّية. . وأكملوأكمل  أحمدأحمد  نجاحاتهنجاحاته  

باالنضمامباالنضمام  إلىإلى  صفوفصفوف  نادينادي  باريسباريس  سانسان  جيرمان،جيرمان،  وأجرتوأجرت  معهمعه  جميلةجميلة  هذاهذا  الحوار،الحوار،  وإلىوإلى  التفاصيلالتفاصيل..

رياضي ريد بل والعب باريس ســان جيرمان

أحمد المغيصيب: الرياضة اإللكترونية شغفي وأسعى للمزيد من اإلنجازات
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كيف تمكنت أن تصبح العبا إلكترونيا 
في صفوف فريق باريس سان جيرمان؟

حدثــت تصفيــات فــي قطر، وآســيا، 
وأفريقيــا وكان هنــاك مقعــدان ليتأهــل 

الفائــز بينهمــا. وكانــت المنافســة 
عاليــة مــع العَبيــن مــن الصيــن واليابان، 

ولكــن مــع تشــجيع األهــل واألصحاب 
وصلــُت للمبــاراة النهائيــة، ومــن ثم 
ُفتِحــت لــي أبــواب االنطــالق كالعب 
رياضــي إلكترونــي محتــرف. بعدهــا 
بــدأت أتلقــى العــروض مــن الرعاة 
والفــرق مــن دول مختلفــة ولكنــي 

كالعــب قطــري فّضلــت اللعــب لصالح 
باريــس ســان جيرمان.

ما الذي أضافه لك انضمامك 
لفريق باريس سان جيرمان كالعٍب 

إلكتروني؟
فــي الحقيقــة لقــد اضاف لي 

انضمامــي لهــذا الفريــق العريق 
المزيــد مــن الخبــرة واالنتشــار، ففي 

فرنســا هنــاك دوري إلكترونــي 
وبطــوالت أخرىســاعدتني أكثر 

فــي الوصــول لالحتــراف ونشــر هذه 
الرياضــة بشــــكل أكبــر. 

كيف ترى مستقبل األلعاب اإللكترونية 
في قطر؟ 

اليزال هناك العديد من الخطوات 
التي يجب أن نقوم بها للتوعية حول 

الرياضات اإللكترونية، لكن األمر في 
تطّور مستمرّ. وأنا كالعب في هذا 

المجال، واجبي إيصال رسالتي حول 
أهمية هذا النوع من الرياضة الذي 
له مستقبل كبير وخاّصًة في عصر 

التكنولوجيا والتطور اإللكتروني.

حّدثنا عن اختيارك لتنظيم بطولة ألعاب 
إلكترونية في الجونا مول؟ 

AAMEGHE- احالّيً أنّظم بطولة
SSIB’S BACK2BACK، والتي كانت 

جزءا من أحالمي، فالبطولة تحمل اسمي. 
وقد أبصرت هذه البطولة النور من خالل 
الدعم الرئيسي من شركة ريد بل الراعية 

لي كالعب رياضة إلكترونية. وستجرى 
إحدى جوالت التصفيات في الجونا مول، 

الوجهة المثالية للعائلة، والذي يدعم أيضًا 
البطولة بالشراكة مع فيفتي ون إيست، 

متجر قطر المفضل، ومتجر فناك، باإلضافة 
إلى جولة تصفيات قناة كارتييه اللؤلؤة. 

أّما النهائي الوطني فسيقام في المسرح 
الخارجي في بورتو أرابيا في اللؤلؤة. 

هذه البطولة هي فرصة للجميع ليشارك 
وينافس كالعب إلكتروني وأنا أتوقع أن 
تثير هذه البطولة ضجة على المستوى 

الوطني، ومن خاللها يمكن التعرف على 
إمكانيات الالعبين وتحديد قدراتهم. كما 
أتمنى أن تكون هناك أكثر من بطولة 

خالل العام. 

أين وصلت الرياضة اإللكترونية في 
العالم اليوم؟ 

أصبحت الرياضة اإللكترونية اليوم تتصّدر 
الشغف العالمي، فعلى سبيل المثال في 

ألمانيا هناك منتخب للرياضة اإللكترونية 
وأيضًا دوري. هذا ويحتّم االتحاد األلماني 
على النوادي الرياضية وجود ناد للرياضة 
اإللكترونية. أّما فرنسا والصين فقد عملتا 
على النسق نفسه حيث تصل جوائز هذه 
الرياضة لعشرين مليون دوالر، لقد أصبح 

لهذه الرياضة بصمة ومكانة واضحة ترتكز 
على وعي واهتمام المجتمع.

كيـــف يمكـن تحديد مخاطـر األلعـاب 
اإللكترونية؟ 

كل شيء لديه إيجابيات وسلبيات في 
الحياة، ولكن تنظيم الوقت هو الذي 

يحقق التوازن المطلوب. فبالطبع يجب 
على األهل مراقبة أطفالهم وتوجيههم 
بعدم قضاء ساعات طويلة في اللعب. 
عندما كنت في سن صغيرة كان والداي 

ال يسمحان لي باللعب لوقت طويل، 
ولكن عندما لمسا شغفي بهذه اللعبة 
وبدأت بالمشاركة في بطوالت مختلفة 
وتحقيق مراكز متقّدمة وانتصارات عديدة 

زاد دعمهما لي. وأنا كطالب جامعي 
أستطيع التوفيق بين اللعب والدراسة 

بتنظيم بسيط للوقت.

ما هو طموحك والرسالة التي تود 
إيصالها؟ 

حالًيا أعمل على مشروع إلنشاء منتخب 
قطري إلكتروني ودوري قطري أيضًا حتى 
ننهض معًا بهذا النوع من الرياضة. وقد 
ا في التنسيق مع المسؤولين  بدأت فعلّيً

ليكون هناك منتخب بحلول عام 2020. 
أّما على المستوى الشخصي، فأطمح 

للمشاركة في المزيد من البطوالت 
الرياضية اإللكترونية العالمية وتحقيق 

إنجازات جديدة.  

أعمل حالًيا على أعمل حالًيا على 
إنشاء أول منتخب إنشاء أول منتخب 

قطري إلكتروني قطري إلكتروني 
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تميزت بأدائك في »ال موسيقى في 
األحمدي«.. حدثنا أكثر عن ذلك.

أوال فخور بمشــاركتي في المسلســل 
الدرامــي »ال موســيقى في األحمدي« 

بجانــب نخبــة مــن النجوم ألنه عمل 
فني راق، جســدت شــخصية عضبيان 

الــذي ربى أبناءه وأســرته بالحب 
وتقبــل ثقافــة اآلخــر، وصدقني تفاعل 

الجمهــور مع الشــخصية وأحداثها 
أســعدني كثيرا، ومــن خاللكم أحيي 

كل العناصــر التي شــاركت في 

العمــل ألنهــم بذلــوا مجهودا كبيرا 
وتقيــدوا بتيمــة معينــة حتى نرى 

الصورة واضحة.

ما سر  نجاح هذا العمل؟ 
 الروايــة للكاتبــة الكويتيــة مني 

الشــمري قد  المســت إحســاس ومشاعر 
الكثيريــن، وأنا واحــد منهم، لقد 

عايشــت الفتــرة التي تطــرق لها العمل 
والتــي كانــت بمثابة بانورامــا لحياتي، 

لذلــك اســتمتعت كثيــرا وأنا أقدم دوري 

بــكل حــب وتلقائية، كذلــك الجميع 
كانــوا يعملون بــروح الجماعة وحب 

العمــل واإلتقــان واإلصرار حتى يرى 
العمــل النور ويصل إلــى الجمهور.

هناك اتهام للمسلســل بأنه كان ينتقد 
فئــة من المجتمع حدثنا عن ذلك؟

ال أبــدا بالعكــس، نحــن ال ننتقد أحداً، وال 
فئــة أو طائفــة إنما هو اســتعراض لهذه 
الدولــة وكيــف نمت، إشــعاع الحياة من 

»األحمدي« بــكل حيادية.

    جمال العدواني جمال العدواني 
قامــةقامــة فنيــة خليجية يواصل عطاءاتــه الفنية بكل حب وإصرار، رغم قلة مشــاركاته الفنية إال أنه ال يزال يتربع على عرش  فنيــة خليجية يواصل عطاءاتــه الفنية بكل حب وإصرار، رغم قلة مشــاركاته الفنية إال أنه ال يزال يتربع على عرش 

الدراما الخليجية خاصة تجربته األخيرة في المسلســل الدرامي »ال موســيقى في األحمدي« الذي شــكل نقلة نوعية في الدراما الخليجية خاصة تجربته األخيرة في المسلســل الدرامي »ال موســيقى في األحمدي« الذي شــكل نقلة نوعية في 
مشــواره الفني.. انه النجم الكويتي جاســم النبهان الذي فتح قلبه في هذا الحوار.مشــواره الفني.. انه النجم الكويتي جاســم النبهان الذي فتح قلبه في هذا الحوار.

من أعمدة الفن الكويتي
جاسم النبهان: نجاح الفنان باحترام جمهوره

نجوم
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الفنان قديما الفنان قديما 
كانت لديه كانت لديه 

رقابة ذاتيةرقابة ذاتية
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برأيك كيف يصل الفنان إلى 
ومحبيه؟ جمهوره 

الفنــان لــن يصــل إلى النجاح إال إذا 
احتــرم جمهوره، ألنه جــــزء أساســـــي 

العمل. من 

بعيــدًا  عن الفن كيف تنظر إلى 
الماضي وباألخص صداقاتك؟

الماضي زمــــن جـــميل وراسخ فـــي 
الذهــن والوجــدان، كانت المنافســـة 

شرســة بيــن زمالئنــا الفنانين وباألخص 
أعضــاء المســارح األهليــة األربعة في 

الكويت، هم كانــــوا الســبب الرئيســي 
فــي بــروز الفنان الكويتي، ســواء كان 

مســرحا أو درامــا تليفزيونيــة أو إذاعيــة، 
ووقتهــا غطينــــا منطقــــة الخليــج 

العربــي لفتــرة طــــويلة، وتنافســنا مع 
إخـــواننا فــــي عالمنــا العربي تنافســا 

شـــريفا، وتبوأنــا الــــدرجات األولى 
وحققنــا طموحاتنــا فــي ايصــال  الفن 
الكويتــي إلـــى كــــل الــــعالم العربي.

هــل  الرقابة اليوم تتجه نحو مزيد من 
الحرية أم تكميم األفواه؟

كنــا نتمتــع بحريــة الطــرح....، لكن األمر 
ســجال بيــن الرقابة والفنــان، فالفنان 

قديمــا كانــت لديــه رقابــة ذاتية حول ما 
يقــدم مــن أعمــال، وكان هناك تواصل 

منــه تجــاه قضايــاه القوميــة، وكنا في 
الماضــي عندمــا يرفــض الرقيــب التصريح 

بعــرض المســرحية نذهب إلى الشــيخ 
جابــر العلــي رحمــه اهلل نأخــذ منه الضوء 

األخضــر لعــرض أعمالنــا حيث كان 
يشــغل وقتهــا وزير اإلعــالم وكانا مدركًا 

لرســالة الفن.

ما أهم وأجمل األعمال المسرحية 
التي قدمت بالسابق؟

الكثيــر مــن األعمال المســرحية التي 
كانــت خالــدة وال تــزال محفورة في ذهن 
المشــاهد منهــا مســرحية »حامــي الديار« 

و»حرامــي آخر موديــل« وغيرها من 
األعمــال التــي ال تــزال تتذكرها الناس.

 
اليـوم  المنتجـين  بعض 

يســتعينون بالشباب على حساب 
تعليقك؟ ما  الرواد.. 

لألســف بعــض المنتجيــن عندما 

نجوم
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يســتعينون بنــا كرواد يشــرعون في 
المســاومة علــى األجر دون تقديــــر 

لتاريــــخنا وعطائنـــا، لــــكن فــــي 
الـــمقابل هنــــاك منتجـــون يقــــدرون 

نـــجومهم مـــن كل النواحــي، لذلك 
مشــاركتي قــد تكــون قليلة لكن 

مميــزة حتــى ال أكرر نفســي باألعمال 
التــي أقدمها.

الشباب  نالحظ دعمك للفنانين 
خاصة ابنتك حصة، فهل تدعمها 

بروح الفنان أم روح األب؟
أنــا داعــم لكل الشــباب وكلهــم أبنائي، 
وكونــي فــي هذا المجــال الرائع الرحب 

ال يمكــن للفنــان أن يتقاعــد فيــه ألنه 
يحمــل هــم النــاس، وحصة لــم تلتحق 

بالمعهــد العالــي للفنــون إال ولديهــا 
أهــداف تريــد تحقيقها.

بالسابق كانوا ينتقدون دخول البنت 
الفني؟ للوسط 

نعــم أعتــرف بذلك، في الماضي كـــانوا 
يعيبـــون علــــى الفتاة لــــو دخـــلت مجال 

التمثيــل، واآلن هنــاك عارضات أزياء 
هــن بناتنــا أيضا، فإذا كان اإلنســان 

يحتــرم ذاتــه واآلخرين فيمــا يقدم فهو 
إنســان نزيــه، فما المانــع أن يكون فنانا 
ويقــدم مشــاركاته الفنيــة بكل احترام.

لو بيدك أن تنتقد جاســم النبهان 
بكل شفافية وصراحة بعد هذا 

المشوار الطويل ماذا تقول له؟
ضيعــت فرصــا كثيرة بأن أصبــح منتجا، 

بســبب حبــي الشــديد للتمثيل،  ركزت 
علــى تقمــص األدوار، فلــو رجع الزمن 

لكونــت لي شــركة لإلنتــاج الفني أقدم 
مــن خاللهــا األعمــال التليفزيونية التي 

أتمنــى تقديمها. 

هل ما زالت هناك أدوار تستفز 
الفنية؟ قدراتك 

بــكل تأكيــد، وكم تمنيت لو كــــان 
هـــناك كاتــب في قامة عبد الـــرحمن 

الضويحــي حتــى أقــدم معه ما يداعب 
خيالــي من أدوار، فهناك شخـــصيات 

كنـــت أود تقديمهــــا مثــــل فـهد 
الــــعسكر، وفهد بورســلي وعبداهلل 

الفــرج وخالد الفرج، فهؤالء ســيرتهم 
تحمــل قيمة دراميــة عظيمة.
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   أشرف ياسين
ظلت نوال الزغبي أو كما يلقبها 

جمهورها »النجمة الذهبية« ألكثر من 
20 عاما أيقونة الجمال العربي 
المتجدد، والمطربة األولى التي 

اعتمدت ألول مرة في تاريخ الغناء 
العربي »نيولوك« جديدا مع 

كل فيديو كليب تقدمه، وتعد 
الزغبي من أكثر المغنيات 
اللبنانيات نجاحا في تاريخ 

الموسيقى الشرقية 
المعاصرة وفي العالم 
العربي، غنت بالعديد 
من اللهجات العربية، 

انطالقتها بدأت مع 
ألبوم »عايزة الرد« 

الذي حقق نجاحا 
قياسيا، التقتها 

»جميلة« وحاورتها 
حول العديد من 

جوانب حياتها الشخصية 
والفنية، وإلى تفاصيل 

الحوار...

نوال نوال الزغبيالزغبي: : 
 تفكير المرأة يشكل نصف جمالها وروحي سر جاذبيتيتفكير المرأة يشكل نصف جمالها وروحي سر جاذبيتي

نجوم

42
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كيف بدأِت طريق األناقة وأنِت 
مازلِت في سن العاشرة؟

منــذ صغــري وأنا أهــوى الوقوف أمام 
المــرآة؛ للتأكــد من أناقتي وتســريحة 

شــعري، فالمرأة يجــب أن تهتم 
بأناقتهــا وجمالهــا دائمــا. الحمد هلل 

إطاللتــي دائمــًا  كانــت موفقة وتنال 
إعجــاب الكثيــرات الالتــي تفضلن 
اتبــاع خطواتي فــي مجال األزياء، 

فعندمــا ارتديــت الجينــز الفضفاض 
أصبــح موضة واعتمدتــه بعدها 

كثيــر مــن الســيدات والفتيات في 
المــدارس والجامعات فــي جميع 

أنحاء الوطــن العربي. 

بـالنسبة لك مـن هـن رمـز 
الموضـة عـالميا؟

 ستيفان روالند وجينيفر لوبيز األكثر 
أناقة من بين النجمات العالميات. 

ما سر اعتمادك على الماكياج 
البرونزي في غالبية إطالالتك؟

 يـالئــم بشرتــي بدرجـــة كــبيـرة، 
وأعــتمـد معـه كــونسيلر أفتح من 

كـريم األساس.

ولماذا تختارين دائمًا ماكياج العين 
السموكي؟

ألنه أكثر جاذبية؛ بظالله الغامقة 

ولونه األسود أو البني الترابي، ومع 
توزيعه بإتقان وحرفية وتحديده 

باآليالينر والكحل األسود يصبح أكثر 
جمااًل وجاذبية. 

مـا هـي ألوان أحمر الشفاه 
لِك؟ المفضلة 

الخوخــي وأحيانا الوردي 
والمشمشي.

كيف تحصلين على طلّه ذهبية 
دخاني؟  بماكياج 

باعتمــــاد اللونيــن البنــي والزيتي 
والــماسكــــرا واآليــــالينر مــــع الــــتخفيف 

مـــن أحمــر الخدودممــا يمنح الوجه 

أعشق أزياء أعشق أزياء 
روالند  روالند ستفيان  ستفيان 

الكريمة الكريمةواألحجار  واألحجار 
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نجوم

أشعر بأنني اسبق أشعر بأنني اسبق 
الموضة.. كل الموضة.. كل 

ما ارتديه يصبح ما ارتديه يصبح 
جديدة جديدةصيحة  صيحة 
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بريقــًا ذهـــبيا، وال يجــب أن نغفل األلوان 
الترابيــة التــي تبقى موضتهــا متربعة 

علــى عــرش أهم صيحات المكيــــاج.

كيف ابتكرِت صيحات جديدة في 
الشعر؟ قصات 

أتبــــع دائمــــا صيحــــــات الموضــة 
الـمــالئـمـــة والــعصــــرية، تـــــارة بــقـــص 

الشعـــــر  وتــــارة بتغيير ألوانــــه مــــن 
البنـــي إلــــى األشقر الفاتح واألســـود، 

وتصفيف الشعــــر  بيـــن الناعـــم 
والمجعد. 

حدثينا عن تعاونك مع خبيرة 
التجميل روال رياشي؟

تعتمــد روال معــي الماكيــاج الناعم، مع 
التركيــز على رســمة العيون باســتخدام 

ظــالل جفون داكنــة أحيانًا واأللوان 
الترابيــة والورديــة أحيانًا أخــرى، مع اعتماد 

الرمــوش الطويلــة والكونتــور إلبراز مالمح 
الوجــه، واعتماد األلــوان النيود ألحمر 

الشــفاه، ومد اآليالينر األســود خارج العين.

كيف تعددت إطالالت نوال الزغبي 
الفنية؟ رحلتها  طوال 

كل إطاللــة لهــا جاذبيتها، ســواء في 
البرامــج المختلفــة التــي ظهرت بها 

أو الكليبــات أو الحفــالت الغنائيــة 
والمناســبات المختلفــة، فظهــرت يوما 

بفســتان ســيموني مطــرز بنفس اللون 
ومجوهــرات ســيلفر وماكياج ناعم 

وهــادئ، ومرة بفســتان أحمر وماكياج 
دخانــي خفيــف وأحمر شــفاه نيود وتزينت 

بمجوهــرات مــن العقيق، ومرة أخرى 

ظهرت بفســتان وردي نابض وشــعر 
مجعــد حيــوي وأحمر شــفاه وردي، وهكذا 

تختلــف اإلطاللة من مناســبة ألخرى.

وما هو سر رشاقتك؟
ممارسة الرياضة يوميًا وعدم اإلسراف في 
تناول الطعام واتباع نظام غذائي صحي 

واالبتعاد عن تناول السكريات قدر اإلمكان.

ماذا عن المجوهرات، أي نوع 
؟ تفضلين

البســيطة والكالســيكية، وأعشق  
األحجــار الكريمة. 

أخيرًا... ما هو ســر جمال نوال الزغبي؟
تفكيــر المرأة يشــكل نصــف جمالها، 

وروحي ســر جاذبيتي. 
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غالف

  حوار/ حنان الغزواني
لمعرفــة المزيد عن كل ما يتعلق بالعناية بالبشــرة وكيفية عالجها، كان لنــا لقاء مع دكتورة عال ديب اختصاصية أمراض 
جلدية وتجميل في رويال ميديكال ســنتر،  درســت الطب البشــري في جامعة حلب سوريا  وهي حائزة على شهادة البورد 

الســوري في اختصاص طب الجلد من دمشق وإلى تفاصيل اللقاء:

اختصاصيــة األمراض الجلديــة والتجميل  د. عال ديب:  في رويال ميديكال سنتر

الميزوبوتوكس أحــدث التقنيات إلخفاء التجاعيد الناعمة 
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مــا هو الروتين الصحي للعناية 
بالبشرة؟ 

التنظيــف والترطيــب مــن األمور 
البالغــة األهميــة خاصــة لصاحبات 

البشــرة العادية والجافة، أما البشــرة 
الدهنيــة فيفضــل عدم اســتخدام 
المرطبــات ألنهــا تســبب العديد 

مــن المشــاكل، ويفضــل أن ترطب 
البشــرة نفســها بنفســها، تعمل 

عمليــة التنظيــف علــى تعزيــز فاعلية 
الكريمــات والمســتحضرات التــي يتم 
اســتخدامها على البشــرة. واألهم أال 

تنــام المــرأة قبــل غســل المكياج.

مــا مدى أهمية التونر في روتين 
بالبشرة؟ العناية 

التونــر أساســي بعــد تنظيف البشــرة 
إلغالق المســام وحماية البشــرة 

مــن الغبــار وترطيبهــا، كمــا يمكن 
اســتخدامه بداًل من منظف البشــرة 

في حاالت البشــرة الحساســة.

مــا هي العالجات األكثر رواجا في 
ميديكال سنتر؟  رويال 

مــا يميــز رويــال ميديكال ســنتر هو 
وجــود أحــدث وأهــم التقنيات واألجهزة 

العالميــة لعــالج جميع مشــاكل 
البشــرة والجســم بما في ذلك عالج 

التصبغــات مثــل الكلــف والنمش 
وعالمــات حــب الشــباب والندبات، 

لدينــا جهــاز ematrix والفراكشــنال 
ليــزر، باإلضافــة إلى  جهاز الهايفو لشــد 
الوجــه غيــر الجراحــي. باإلضافة إلى 

أجهــزة للتخفيــف من مشــاكل الســمنة 
 vellashape وتكســير الشــحوم مثل

وcooltech وsculpsure، والعديــد 
مــن  العالجــات التــي تجرى ضمن 

العيــادة كحقــن فيلــر وبوتوكس 
 micro needlingوبالزمــا و

والتقشير.

 النســاء يبحثن دائمًا عن الجديد 
فــي مجال العناية بجمالهن، ما 

أحدث التقنيات لنضارة البشــرة ؟
تقنيــة الميزوبوتوكــس أو 

المايكروبوتوكــس، وهــي عبــارة عن 
الميــزو ثيرابــي الــذي يتــم جمعه مع 

نســبة مــن مــادة البوتوكس إلضفاء 
حيويــة ومرونــة أكثر للبشــرة.
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هــل تختلف هذه التقنية عن 
البوتوكس؟

الميزوبوتوكــس مثــل البوتوكس، 
ولكــن بتقنيــة مختلفــة والغــرض منها 

تهدئــة واخفــاء التجاعيــد الرقيقة، 
ويقلــل مــن إفــراز الدهــون ما يؤدي 

إلى عالج لمشــاكل البشــرة الدهنية 
وانكمــاش المســام، وبالتالــي يعمل 

على شــد الوجه. في الســابق 
كان البوتوكــس يســتخدم لحقــن 
العضــالت القويــة بالجــزء العلوي 

للوجــه إلخفــاء التجاعيــد. ومــن خالل 
الميزوبوتوكــس نعمــل علــى تمديد 
عــال للبوتوكــس ونحــاول حقنــه في 
مناطــق محــددة فــي الوجــه أو الرقبة 

بتقنيــة جديدة.
 تقوم تقنّية الميزوبوتوكس على 

استخدام إبر رفيعة لحقن كوكتيل من 
الفيتامينات مع البوتوكس، باإلضافة 

إلى حمض الهيالورونيك في طبقة 
األدمة من الجلد، تعالج مشاكل 

البشرة الدهنّية بتقليل إفراز الدهون 
مما يحسن من حب الشباب وتضييق  

المسام المفتوحة كما تعزز إفراز 
الكوالجين وتساهم في شد التجاعيد 

وإعادة الحيوية والنضارة للبشرة.
تعتبــر تقنيــة الميزوبوتوكــس مفيــدة 
لالشــخاص الذيــن يعانــون من فرط 
التعــرق، حيــث تســاعد حقنــة بالوجه 
فــي غلــق الغــدد العرقيــة مما يخفف 

مــن التعــرق، كمــا تســتعمل في 
منطقــة تحــت اإلبــط، ومن فوائد 

هــذه التقنيــة التــي ال تحصــى نذكر 
فعاليتهــا فــي تخفيــف قشــرة الرأس 

بعــد حقنــه فــي فروة الرأس.

كم مدة الجلســات التي ينصح 
بإجرائها؟

يفضــل إجــراء جلســة الميزوبوتوكس 
كل 3-4 أشــهر، وهــذا ال يمنــع مــن 

إجــراء جلســات الميزوثيرابــي كل 
اســبوع لتغذية البشــرة. 

غالف
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ماذا عن الهيدرافيشل ؟
الهيــدرا فيشــل تقنيــة غيــر جراحية 

تجمــع بيــن فوائــد التقشــير الكيميائي 
والتقشــير الكريســتالي أو الماســي 

وتقشــير البشــرة الذاتي بدون ألم، مع 
اســتخدام تركيبــة خاصــة مــن مضادات 

األكســدة وحمــض الهيالورونيك 
والببتيــدات. باســتخدام جهــاز الهيدرا 

فيشــل يتم تنظيف البشــرة وتنشــيط 
خالياها مع ماســك أوكســجين أو 

ماســك الثلج.
 كمــا ننصــح بجلســات الميزوثيرابــي 

بعــد الهيــدرا فيشــل الــذي يتم بحقن 
طبقــة األدمــة بســائٍل يدخل فيه 

مكّونــات فّعالــة مثــل الفيتامينات 
واألحمــاض األمينية ومشــتقات 

النباتــات لتعمــل علــى تغذيــة الطبقة 
التــي تأتي تحت البشــرة وتســاعد على 
عالج حب الشــباب وتضييق المســام 

الواسعة.

كيف يتم شــد الوجه عن طريق 
الهايفو؟

تمتــاز هــذه التقنيــة باســتخدام األمواج 
فــوق الصوتيــة التــي تصل إلى 
طبقــات األنســجة المــراد عالجها 

وبالتالــي توجيــه الطاقة مباشــرة 
تجاههــا. تظهــر النتائــج مباشــرة بعد 
االنتهــاء مــن الجلســة التي تســتغرق 
مــا بيــن 30 إلــى 45 دقيقــة وتســتمر 
النتائــج فــي التحســن علــى مــدار 3 – 

6 أشهر.
 مثــل الجراحــة فالهايفــو يســتهدف 

الطبقــات العميقــة تحــت الجلــد، ورغم 
أنــه ال يعطــي نفــس النتائــج إال أنــه 
يعتبــر بديــال رائعــا خاصة لألشــخاص 

الذيــن ال يرغبــون فــي الخضوع 
للجراحــة أو لمــن لديهــم مــا يمنعهــم 

مــن إجــراء عمليــة جراحية.
 شــد الوجــه عــن طريــق الهايفو 

يحــدث طبيعيــًا عــن طريــق التأثيــر على 
الطبقــات العميقــة للجلــد ممــا يحفز 
إنتــاج الكوالجيــن والــذي بدوره يقوم 

بشــد الجلــد وإعطائــه نضارته.

عالج الشــعر بالبالزما الغنية 
بالصفائــح الدموية )بي آر بي(

ما هي أسباب تساقط الشعر، 
ونصائحك  لالعتناء بصحة الشعر؟

 أوال يجب إجراء تحليل دم لنرى نسبة 
الهرمونات وإذا كان هناك نقص 

في الدم أو الحديد أو الزنك وفيتامين 
»د«. التوتر والعصبية يؤثران على 
الهرمونات وبالتالي يؤثران على 

الشعر وربما كانت هناك مشاكل 
صحية مثل الغدة الدرقية باإلضافة إلى 

مشاكل الوراثة.
بعدها يتم وصف العالج عن طريق 
حبوب تستخدم لمدة 3 أشهر على 

األقل، ومن اإلجراءات التي تحقق نتائج 
فعالة في عالجات الشعر عالج الشعر 

بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية 
)بي آر بي( تبدأ العملية بسحب الدم 
من المريض وتستمر من خالل دوران 
عينات الدم في جهاز للطرد المركزي 

لفصل البالزما الغنية بالصفائح 
الدموية عن المكونات األخرى من 

الدم. ثم يتم حقن هذه البالزما 
المركزة في فروة رأس المريض.

ما الذي يميز رويال ميديكال ســنتر 
عــن غيره في مجال التجميل ؟
اســتخدام ابــرز  المــاركات العالمية 

الموثوقــة فــي مجال جراحات 
التجميــل والفائقــة الجــودة والعديد 

مــن التســهيالت المتطورة مع أحدث 
التقنيــات والمعــدات الطبية.

 
بمــاذا تنصحين اللواتي يعانين من 

اسمرار الشفاه؟
مــن أهــم التقنيــات لتوريد الشــفاه 
نذكــر إبــر توريــد الشــفايف، أو كما 

تُعــرف بتقنيــة الحقــن الــوردي التي 
تالقــي إقبــااًل كبيــراً، لمــا تمنحِك إياه 

مــن نتائــج ســريعة ومرضّيــة، وتعطي 
الشــفاه مظهــراً أكثــر حيويــة ونضارة 

ولونــا ورديــا طبيعيا.
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طوني ورد كوتور للخريف والشتاء
أطلق مصمم األزياء العالمى طونى ورد مجموعة جديدة من أحدث تصميماته لفساتين الهوت كوتور 

لموسم خريف/ شتاء 2020-2019 . األناقة والفخامة طغت على المجموعة المليئة باأللوان الخريفية 
والشتائية منها : األسود ، الزهري والفضي والبني واألحمر واألبيض .

أزياء
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 واستطاع طونى ورد أن يبهر الجميع كعادته من خالل 

فساتين مميزة مفعمة بالجمال والتفاصيل بأفخم 
األقمشة واأللوان الرائعة، حيث كشف عن طرق جديدة 

وغير معتادة لطي وحياكة األقمشة التي استعملها 
مثل الدنتيل والكريب والتول المطرز. 
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كما أّن لوحة ألوان 
المجموعة غنية  ودافئة 

تكسر برودة الموسم 
فتضيئها بدرجات مفعمة 

بالحيوية كالبنفسجي 
واألخضر  و األحمر، الذهبي، 

األبيض واألسود.

أزياء
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يعود تصوير مجموعة لودو إبداع 
أيقوني لدار فان كليف أند آربلز إلى 
1934 بإضفاء لمسة نقاء أنيقة. 

فسوار لودو صمم على شكل حزام 
ويتمّيز بمواد مرنة وبمشبك على 

شكل إبزيم مرّصع باألحجار الثمينة. 
وكان قد تجدد على مر السنوات، 

مكتسيًا مجموعة من األشكال مع 
بقائه وفيًا إلى التصميم األصلي.

أما اليوم، تمنحه الدار مركز الصدارة مع 
مجموعته الخاصة من ضمنها أربعة 
إصدارات جديدة وتشكيالت متناغمة 

تخطف األنفاس. فسطح الذهب 
الناعم والبرّاق يتزيّن باألحجار الثمينة 

والصلبة بين الخطوط الغرافيكية 
المتالعبة. وتستكمل الدار استخدام 

شكل »قرص العسل« التقليدي حيث 
تشمل ثالثة إبداعات جديدة على 

الحليات ذات الشكل السداسي تتزين 
في وسطها بأحجار ثمينة مرّصعة 

على شكل نجمة. منقوش في 
الذهب، يضم رسم النجمة زمرّد أم 

سافير أم ماس ذات الترصيع الحبيبي 
وكأنها كواكب متأّلقة. أما اإلصدار 

الرابع فهو يجمع بين الذهب والماس 
ويتأّلق بتصميم الحليات المستطيلة 

ليذّكر بتصميم المنسوجات البراقة.

    تحتفيتحتفي  داردار  فانفان  كليفكليف  أندأند  آربلزآربلز  باألناقةباألناقة  السرمديةالسرمدية  إلحدىإلحدى  أبرزأبرز  إبداعاتهاإبداعاتها  إذإذ  تسلّطتسلّط  الضوءالضوء  
مجددًامجددًا  علىعلى  سوارسوار  لودولودو. . يعوديعود  هذاهذا  االبتكاراالبتكار  إلىإلى  العامالعام  19341934  بتصميمهبتصميمه  الذيالذي  يذّكريذّكر  بحزامبحزام  ثمينثمين  

بعدمابعدما  سّمَيسّمَي  بلقببلقب  لويسلويس  آربلز،آربلز،  أحدأحد  مؤسسيمؤسسي  الدارالدار..
واليومواليوم  تجمعتجمع  أربعةأربعة  إصداراتإصدارات  جديدةجديدة  بينبين  مختلفمختلف  الموادالمواد  والذهبوالذهب  بكافةبكافة  ألوانهألوانه  لتعززلتعزز  تصميمتصميم  

هذاهذا  اإلبداعاإلبداع  المشهورالمشهور  بحلياتهبحلياته  الصغيرةالصغيرة  المستطيلةالمستطيلة  أوأو  السداسيةالسداسية  الشكلالشكل. . فيلتقيفيلتقي  أسلوبأسلوب  
ثالثينياتثالثينيات  القرنالقرن  الماضيالماضي  المجرّدالمجرّد  بعالمبعالم  األزياءاألزياء  الراقيةالراقية  العزيزالعزيز  علىعلى  قلبقلب  الدارالدار. . وبفضلوبفضل  البراعةالبراعة  

المتفّوقةالمتفّوقة  للخبراءللخبراء  فيفي  محترفاتمحترفات  داردار  فانفان  كليفكليف  أندأند  آربلز،آربلز،  يتسميتسم  الذهبالذهب  بالخفةبالخفة  والمرونةوالمرونة  ويتزيّنويتزيّن  
بتفاصيلبتفاصيل  ثمينةثمينة  خلّابةخلّابة..

خطوط األناقة الفخمة
أحدث إبداعات فان كليف آند آربلز

مجوهرات
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سوار لودو
ذهب أصفر، سافير، فيروز، الزورد، ماس

يندمج دفء الذهب األصفر بألوان 
السافير األنيقة التي تزين فسيفساء 

الحليات ذات الشكل السداسي. على 
القفل، يردد الفيروز المتألق صدى 

الالزورد ولونه األزرق الداكن. وقد تم 
اختيار هذه المواد النفيسة بعنايــة 

فائقة لتعزيز جمال هذا اإلبداع الجريء.

سوار لودو
ذهب وردي، ياقوت، مرجان، ماس
في تناغم متوّهج، يعزز الذهب الوردي 

جمال الياقوت المرّصع على شكل 
نجمة والمرجان الذي يزيّن المشبك. وهنا 

نجد صفين من الماس المتأللئ يبرزان 
التصاميم الحمراء المائلة إلى البرتقالي. وال 
شك أن المزيج الحيوي لهذه األلوان يضفي 

أناقة وشخصية فريدة إلى هذه القطعة.

سوار لودو
ذهب أبيض، أونيكس، ماس

يتمّيــز هــذا اإلبداع بلوحتــه المتناقضة 
من الذهــب األبيض والماس 

واألونيكــس والتــي تعزز الخطوط 
الغرافيكية لســوار لــودو. فاألونيكس 

بلونه األســود الداكــن واللماع يبرز 
المــاس بنقاوتــه المتأّلقــة فيضفي 

جاذبية ســرمدية إلــى القطعة.

سوار لودو
ذهب أصفر، ذهب أبيض، ماس

ببســاطة فائقــة األناقــة، يدمج هذا 
الســوار الماس مــع لونين من 

الذهــب فــي ترجمة جديــدة لمظهر 
األزيــاء الراقيــة. ويتميز أيضــًا بحليات 
متشــابكة مســتطيلة الشــكل تعــزز 
مرونــة الشــريط الذهبي. أمــا القفل 

فهــو يعــزز انطباع النســيج الــــمرن 

عـــلى شــكل حلقة الحــزام باإلضافة 
إلــى طــرف الســوار المصمم على 

شــكل ســهم. مطــّوق بالماس قطع 
دائري، يكتســب ســيولة تعانق الرســغ 

بأناقــة ورقّي.

متميزة رباعية  مجموعة 
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 J.Mendel فن األناقة 
تأسست عالمة J.Mendel  في باريس عام 1870 على يد جوزيف بريتمن و تعد هذه العالمة شركة عائلية واليوم الجيل الخامس لجيل مندل يديرها 
من نيويورك . طرحت  J.Mendel  مجموعة جديدة من أحدث تصميماتها ألزياء موسم الخريف والشتاء ، التي تميزت بتنوع التصميمات مع األلوان 

المختلفة الجذابة. 

موضة
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حضور أنيق للفرو
الفرو في المجموعة خفيف جّدًا وسترغبين في ارتدائه حتّى ولو كنت في العشرينات. 
فساتين J.Mendel  رائعة كّل موسم، فيها الكثير من األنوثة. في مجموعة هذا الشتاء. 

الكثير من األنوثة بأقمشة مطبوعة برسوم مستوحاة من القبائل،  مع أقمشة تول على 
الظهر، وقميص tunique  طويل دون كّمين والمعاطف بألوان متعّددة.
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Sukin  للرجال
عناية طبيعية بالبشرة بال عناء

تعاونت تومي، العالمة التجارية 
الرائدة عالميًا ألكسسوارات 

السفر، األعمال وأسلوب الحياة 
الراقية، مع نجم هوليود، كريس 

برات، على مجموعة فريدة 
وخاصة بمنطقة آسيا - المحيط 

الهادئ والشرق األوسط. 
عمل كريس برات وفيكتور سانز، 

مدير االبداع الفني في تومي، 
على ابتكار مجموعة تومي

 × كريس برات التي اشتملت 
على 9 قطع في مجموعة 

صغيرة وحصرية للغاية، وفي 
تصميم ُمستوحى من أسلوب 
كريس الشخصي في توضيب 

حقيبته.
تتميّز المجموعة بجوهر قيم 

العالمة التجارية في اإلبداع 
بالتصميم، الهندسة، األداءين 

الوظيفي والعملي، في 
حين تتمتع بأسلوب كريس 

الشخصي للتنقل على 
الطرقات. 

بالتعاون مع كريس برات
Tumi تطرح مجموعة حصرية لمنطقة آسيا- والشرق األوسط 

العناية ببشرة الرجل ال تقل أهمية عن العناية ببشرة المرأة، وعلى 
الرغم من أن الكثير من الرجال قد ال ينتبهون إلى ذلك ، فبشرة الرجل 

معرّضة أيًضا لنفس المشكالت والعيوب وظهور عالمات التقدم في 
العمر .

تتكون هذه المجموعة من منظف للوجه، وجل للحالقة، ومقشر 
للوجه، ومرطب للوجه باإلضافة إلى غسول الجسم، وتحتوي كل 

المنتجات على مكونات طبيعية للعناية بالبشرة مثل مستخلصات 
شجرة الباوباب )التبلدي(، وفلفل جزيرة تسمانيا االسترالية، واأللو فيرا، 

وزيوت الكاموميل والجوجوبا، ومزيج من الروائح الرجالية من القرفة 
والحمضيات التي تنعش الحواس.

أناقته
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 Big Bang Unico Sorai
Hublot من

بات حيوان وحيد القرن مهددًا 
باالنقراض بسبب الصيد 

العشوائي. لذا، تعاونت دار 
Hublot مع كفين بيترسن 

 Save Our Rhino Africa و
India  للحفاظ على حيوانات 

وحيد القرن المهددة باالنقراض. 
وقد تجلى هذا التعاون على 

 Big Bang Unico شكل ساعة
Sorai التي سيعود جزء كبير 

 Care من مبيعاتها إلى جمعية
For Wild المسؤولة عن االعتناء 

بحيوانات وحيد القرن الصغيرة، 
South African Nation�  ووكالة

 .al Parks
 Big Bang Sorai يذكر أن ساعة

مميزة بقرص السيراميك البالغ 
قطره 45 مم، وتم ابتكار 100 

نسخة منها فقط.

من أهم المعايير التي يجب االعتماد 
عليها أثناء اختيار البدلة الكتان هو 

تجنب طلبها عبر مواقع اإلنترنت، ألنه 
من الضروري أن تتأكد من  القماش 
بيديك وأنها مناسبة لجسمك. تأكد 

أن البدلة مناسبة تمامًا ألكتافك، 
وأن تكون مالئمة لجسمك. وتحّل 

بالجرأة بينما تختار لون البدلة الكتان 
التي سترتديها، وال تخش ارتداء ألوان 

فاتحة مثل البيج واألبيض والرمادي 
الفاتح . عندما يتعلق األمر بحفالت 

الزفاف، فمن األفضل أن ترتدي بدلة 
ُمصممة خصيصًا لهذه المناسبات، 

ويجب أن تكون مناسبة تمامًا لحجم 
جسدك وأن تكون ُمريحة تمامًا. ومن 

األفضل في هذه الحاالت أن تختار 
بدلة لونها بني أو بيج داكن أو بني، 

أو كريمي. ويُستحن ارتداء بدلة 
مكونة من قطعتين فقط.

أسرار اختيار البدلة الكتان المثالية

  Polo Ralph Lauren أناقة راقية من
قطع عالية التميز تعكس بالكامل أسلوب الحياة غير المتحفظ للشخص الذي يرتديها – وذوقه الخالي تمامًا من األخطاء.أما إطالالت المجموعة 

فهي راسخة في درجات من ظالل األزرق البحري، األخضر الزيتوني والرمادي كألوان مميزة وُمفضلة وككنوز مكتشفة تنضم مع كالسيكيات معاصرة 
جديدة من خالل مالبس ومعالجات لألقمشة جديدة، لمسات أخيرة فريدة وتصميم ديناميكي.
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 Sportmax Code  ثقافة الدنيم مع

 Andy Torres بالتعاون مع المدّونة الشهيرة
ارتقى مشروع "Denim Culture" أو ثقافة الدنيم، الذي يمثّل مجموعة أزياء خاصة مصنوعة من قماش 

الدنيم القطني تظهر بجميع القصاصات الممكنة التي تمزج بين البحث والتصميم والتواصل، إلى مرحلة 
جديدة. ومن خالل تعاونها مع عالمة Sportmax، ابتكرت آندي باقة من ثمانية نماذج في مجموعة تسمى 

"Aspire to Inspire"، وهي رسالة مطرزة على المالبس تعد بمثابة دعوة البتكار إطالالت أزياء شخصية 
بلمسة إبداعية. قامت آندي بابتكار مجموعة جديدة مع عالمة Sportmax لتتماشى مع مناسبات مختلفة 

ويمكن مزجها وتنسيقها بطرق مختلفة. 

ستايل
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أحدث حقائب Chanel لشتاء 2019
مع CHANEL، تابعنا مجموعة رائعة من التصاميم لشتاء 2019، وقد اختار كارل الغرفلد أن تكون الغابة عنوانًا لديكور 

العرض وإلهامًا ألزيائه التي أتت مطبّعة برسمة أوراق األشجار، هذه النقشة التي رأيناها على الحقائب أيضًا.
برزت الحقائب الكالسيكيّة ورأينا حقيبة الـ Flap الكالسيكيّة التي تأتي بمسكة يد صغيرة وقد بدت بقماش التويد الذي 

رأيناه يزيّن العديد من الحقائب األخرى.  كذلك، حضرت حقيبة غابرييل التي أطلقتها العالمة في مجموعتها السابقة 
بقماش الميتاليك المبّطن والذي شّكل أساس األحذية أيضًا. 

باإلضافة إلى ذلك، حضرت كالتشات العالمة التي نراها تعبّر في كّل مجموعة عن موضوع المجموعة وأسلوبها، وهذا ما 
يفّسر بروز حقيبة زهرة الكاميليا التي أتت مرّصعة بالترتر وبالحديث عن الكالتشات أو حقائب الـ Minaudiere، برز الكالتش 

ذات الشكل البيضاوّي والمرّصع بالشّك أيضًا كما المدّور بالجلد المبّطن مع الرباط الطويل على الكتف. 
أخيرًا، ال بّد من تسليط الضوء على الحقائب التي تّم حملها باليد وبأسلوب الكالتش والتي أتت مع مسكة يد صغيرة وبجلٍد 

مبّطن وملّون، هذه الحقيبة التي بدت بأسلوب الـ Flap إنما هي في األصل مستطيلة الشكل ومثنيّة والملفت أّن طريقة 
حملها أتت مع قفازات جلديّة، الطريقة ذاتها التي رأينا حقائب أخرى من ماركات عالمية أخرى محمولة، ما يؤكد بروز موضة 

ارتداء الكالتشات باليد المغطاة بقفازات جلديّة.

إكسسوارات
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ما الذي يميز مركز العمادي للعالج 
الطبيعي عن غيره من المراكز؟ 

نحن نستخدم نهًجا متعدد 
التخصصات للرعاية الصحية لمرضانا 

باستخدام أساليب عالج متنوعة 
لمشاكل األعصاب والعظام وأمراض 

الروماتيزم، لقد طورنا أيًضا برنامًجا 
فريًدا إلعادة التأهيل للمرضى بعد 

جراحة إنقاص الوزن بالتعاون مع مرافق 
اللياقة والتغذية الخاصة بنا.

وتوفر مرافقنا المتطورة طرق عالج 
حديثة وأطباء وأخصائيي عالج طبيعي 

مؤهلين، ومن هذه العالجات:
• منصة Huber 360 إلعادة التأهيل 

العصبي وتقييمها. 
• العالج الكهربائي والموجات فوق 

الصوتية.
• العالج بالليزر من الدرجة 4.

• العالج بالمستخدمين.
• الجر )تخفيف الضغط الشوكي(.

• اإلبر الجافة.
• تمارين عالجية على آالت مقاومة 

الهواء.
• تدليك متخصص.

كما تتيح مرافقنا إمكانية الوصول إلى 
الرعاية الصحية المتطورة والمعتمدة 

دوليا مع تمكين جدولة المواعيد 
بسهولة، بحيث يتلقى المرضى 

تشخيًصا سريًعا ودقيقا يليه تقديم 
العالج المناسب. 

    حوار حوار –– مفيد القاضي مفيد القاضي

تحتل قطر تحتل قطر المرتبةالمرتبة األولى عالميا في نســبة عمليات وجراحات الســمنة، وهنا يأتي مستشــفى العمادي كمركز متكامل  األولى عالميا في نســبة عمليات وجراحات الســمنة، وهنا يأتي مستشــفى العمادي كمركز متكامل 
يقــدم جميــع أنواع الجراحات التجميلية وعمليات مكافحة الســمنة، ولكن ما يميزه هو الخدمــات التي يقدمها لمرضاه يقــدم جميــع أنواع الجراحات التجميلية وعمليات مكافحة الســمنة، ولكن ما يميزه هو الخدمــات التي يقدمها لمرضاه 

مــن متابعــات بعد الخضوع لتلــك العمليات، فاألمر ال يقتصر فقط على الجراحــة وإنقاص الوزن بل هناك خدمات عديدة مــن متابعــات بعد الخضوع لتلــك العمليات، فاألمر ال يقتصر فقط على الجراحــة وإنقاص الوزن بل هناك خدمات عديدة 
يجــب أن يحصــل عليها المريض من تمارين وتدريبات للحصــول على حياة صحية أفضل.يجــب أن يحصــل عليها المريض من تمارين وتدريبات للحصــول على حياة صحية أفضل.

وللتعــرف على المزيد من التفاصيل التقت »جميلة« الدكتور دوســان أوريســكانين، أخصائي الطب الرياضي في وللتعــرف على المزيد من التفاصيل التقت »جميلة« الدكتور دوســان أوريســكانين، أخصائي الطب الرياضي في 
مستشــفى العمادي والمدير الطبي بمركز العمادي للعــالج الطبيعي، وإلى التفاصيل...مستشــفى العمادي والمدير الطبي بمركز العمادي للعــالج الطبيعي، وإلى التفاصيل...

أخصائي الطب الرياضي في مستشــفى العمادي 

الدكتور دوسان أوريسكانين:
مركز العمادي للعالج الطبيعــي... مفهوم فريد للرعاية الصحية

صحة
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متى يجب على المريض رؤية 
أخصائي الطب الرياضي؟ 

الرياضيــون والذيــن يحتم عليهم 
عملهــم الجلــوس في المكتب 
لســاعات طويلة، وأي شــخص 

يعانــي مــن آالم العظام والعضالت 
والمفاصل وغيرها من المشــاكل، 

كل هؤالء يمكنهم االســتفادة من 
استشــارة الطب الرياضي وتلقي 

العالج الطبيعي.
إن زيــارة الطبيــب الرياضــي ال تقتصر 

فقــط علــى اإلصابات الرياضية، فالذين 
يعانون من مشــاكل متعلقة بالوزن، 
وأيًضــا مــن يعانــون من حاالت التهاب 

المفاصــل وآالم الظهــر والحاالت 
المزمنــة والعضليــة األخرى مثل أمراض 
القلب والســكري وانخفاض قدرة الرئة 

وتقييــد الحركــة كل هــؤالء يمكنهم 
اللجــوء ألخصائيــي الطب الرياضي.

يقــدم العــالج الطبيعــي خيارات عالجية 
غير جراحية للتخلص من الســمنة، 

وفــي الحــاالت التي تتطلب الجراحة، 
فإننــا نقــدم برنامجــا بعد الجراحة يحوي 
عالجــات أكثــر كفاءة وفعالية، لعودة 

أســرع إلى معدل اللياقة، فنحن 
نتبــع نهجــا فريــدا ومتخصصا للرعاية 

الصحيــة، وفريــق العمل يقدم بدوره 
النصائــح الالزمــة للمرضى لتحقيق 

الهدف المنشــود من العالج.

هل تغطي شركات التأمين تلك 
الخدمات؟

لدى مستشــفى العمادي حالًيا 
بوليصة تأمين ســخية للغاية تشــمل 
جميــع أنــواع العالجات، ومركز العالج 
الطبيعي لدينا شــامل ومعترف به 
لدى جميع شــركات التأمين الكبرى.

هل يشعر المرضى بالرضا عن نتائج 
العالج؟

تركز جميع خدماتنا على تحســين 
أســلوب حياة مرضانا وقدراتهم 

الوظيفية، ونحرص على إجراء مســح 
دوري واســتبيانات للتأكد من مدى 

رضــا المرضــى عن خدماتنا، ونحرص 
علــى التواصــل مــع مرضانا في كل 

مرحلــة مــن مراحــل العالج. كما ندرب 
موظفينا على التعامل الســلس مع 

المرضى واالســتماع باهتمام إلى 
مخاوفهم واإلجابة عن تســاؤالتهم، 
وقــد تلقينــا العديــد من التعليقات 

وغالبيتهــا كانــت إيجابية للغاية 

تعكــس مــدى رضى المرضى عن 
الخدمــات المقدمة لهم.

حدثنا عن خدمات التدليك المقدمة 
في المركز.. 

لدينــا فريــق عــالج متخصص بتقديم 
خدمــات التدليــك بقيادة أخصائيي 

الطــب الرياضــي، ونوفــر أنواًعا مختلفة 
مــن خدمــات العالج بالتدليك، بما 
فــي ذلــك التدليك الطبي الخاص 

بالرياضييــن وعالجــات التدليك الخاصة 
بمرضى الســمنة وخاصة مرحلة ما 
بعد الجراحة والتخســيس وما إلى 
ذلــك، يمكننــا أيًضا تقديم عالجات 

بالتدليك حســب احتياجات المريض.

حدثنا أيضًا عن برنامج دعم ما بعد 
جراحة السمنة..

بجهــود الفــرق الطبيــة المتخصصة في 
مستشــفى العمــادي ومركز العالج 

الطبيعــي، أطلقنــا مؤخــًرا خدمات ما 
بعــد عــالج البدانــة بعــد الوالدة لضمان 
حصــول مرضانــا علــى الدعم والمعرفة 

التــي يحتاجــون إليهــا لمواصلة 
رحلتهــم بنجــاح، ويقــدم البرنامج الذي 

تــم إطالقــه منــذ عام الدعــم التكميلي 
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لمدة 6 أشــهر في مركز العمادي 
للعــالج الطبيعــي ومركــز BMI للياقة 

البدنيــة ومركــز ريجيــم للتغذية.
حيــث قمنــا بتخصيــص 4 فــرق تتعاون 
مًعا لمســاعدة مرضى الســمنة في 
مراحــل مختلفــة بعــد إجراء الجراحة.
1.يتكــون الفريــق األول مــن طاقم 

طبــي يقــوده الدكتــور محمد العمادي، 
أحــد كبــار جراحي عالج الســمنة والذي 
أجــرى حوالــي 10،000 عمليــة جراحية 
ناجحــة لعــالج البدانــة حتــى يومنا هذا، 

يتكــون الفريــق أيًضــا من أخصائي 
الغــدد الصمــاء وأخصائي الطب 

الرياضــي وأخصائــي أمراض القلب 
وجــراح تجميل.

2. الفريــــق الـــثاني يتكـــــون مــــن خبراء 
التغذيـــة ممــــن لديهـــــم سنـوات 

مــن الخبــرة فــي العمل مع مرضى 
السمنة.

3. الفريــق الثالــث يتكــون من 
أخصائيــي العــالج الطبيعــي بمركز 
العمــادي للعــالج الطبيعــي، حيث 

يعملــون مــع المرضــى في المراحل 
المبكــرة مــن إعــادة التأهيل ويعملون 

علــى تصحيــح حاالت العجز الملحـــوظة 
وكـــــذلك االستعـــــداد لبرنامـــــج اللـياقـــة 

البدنية.
4. فــرق اللياقــة البدنيــة للرجــال 

والنســاء فــي مركــز BMI للياقة 
البدنيــة والذيــن يوفــرون التدريب 

الشــخصي أو الجماعي لمرضــــى 
عــالج البدانة.

يتلقــى جميــع مرضى الســمنة الذين 
يخضعــون لعمليــات جراحــة مكافحة 

الســمنة في مستشــفى العمادي 
نصائــح التغذيــة وبرامــج التغذية 

المجانيـــــــة خــــالل الستــــــة أشـهـــــر 
األولى بعــــد الجراحــــة. كمــــا يحق لهـــم 

أيًضــا إجــراء تحليل الجســم بالمجان 

قمنا بتخصيص 4 فرق 
لمساعدة مرضى السمنة 

بعد إجراء الجراحة

صحة
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BIA باســتخدام أحدث المعدات 
التكنولوجيــة الحديثة.

ويحــق أيضــًا للمرضى الحصول 
علــى استشــارات وفحوصات مجانية 

مــن قِبــل متخصصيــن رياضيين 
ومتخصصيــن فــي التغذيــة والذين 
يقومــون بإخضاع مرضى الســمنة 

إلــى جلســات عــالج طبيعي وتدليك 
مجانيــة باإلضافــة إلــى البرامج التدريبية 
والنشــاط البدنــي الــذي يجتازونه خالل 

الســتة أشهر األولى.
أخيــًرا، يمكــن للمرضى أيًضا االســتفادة 
من 6 أشــهر من الــــعضوية المجانية 

فــي مركــز BMI للياقــة البدنيــة، والذي 
يســمح لمرضانــا بإجــراء التمرينات في 

المركــز إذا رغبــوا فــي ذلك.
وتوفــر مجموعــات الدعم لمرضى 

عمليــات الســمنة فرصة لحل 
المشــكالت التــي يواجهونهــا بعد 
الجراحــة. يجــد معظــم المرضى أن 
الدعم المســتمر يســاعدهم على 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن النجاح على 
المــدى الطويــل. فلدينا الكفاءة 

الطبيــة والقــدرة علــى تقييم ومراقبة 
مختلف قدرات الجســم واألمراض 

المزمنــة الناجمــة عن الســمنة وقدرات 
الجســم بعد الجراحة لضمان الشــفاء 
والتحســن بشــكل ســلس وبالطريقة 

األمثل.
يضــم مركــز العمادي للعالج 

الطبيعــي أيًضــا مركــًزا للتغذية 
يقــدم التثقيــف حــول األكل الصحي 

باإلضافــة إلــى إعــداد الوجبات الصحية 
للمرضى حســب الطلب وحســب 

احتياجــات جســم المريــض ومتطلبات 
وأهــداف إنقــاص الوزن للحالة.

 BMI ويقــع مركــز اللياقــة البدنية
فــي الطابــق األول مــع وجود مكان 

منفصــل للرجــال وآخر للنســاء لتوفير 
الخصوصية.

6 أشهر عضوية مجانية 
في مركز BMI للياقة 

البدنية 
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إطالق » MZ SKIN« للعناية بالبشرة في غاليري الفاييت الدوحة 
تفخر د. مريم زماني باإلعالن عن إطالق عالمتها التجارية MZ SKIN في غاليري الفاييت الدوحة 

في 21 هاي ستريت الذي تّم تطويره مؤخًرا في قلب قرية كتارا الثقافية وهو يعّد مركًزا شامًلا 
لألزياء والرفاهية والفنون والثقافة.

عالمة MZ SKIN هي أحدث إضافة إلى قسم المتاجر الباريسي ومعلم بارز للعناية بالبشرة. 
ومع خبرتها الواسعة في مجال الجراحة وتجديد البشرة، تعد د. مريم زماني الحّل لمن يريد 

التخلّص من عالمات الشيخوخة، وقد غيّر إطالق عالمتها التجارية منذ ثالث سنوات النظرة إلى 
العناية السريرية بالبشرة من مجرّد كونها تجربة وظيفية بحتة إلى تجربة حّسية راقية.

وتُعرَف د. مريم زماني في المملكة المتحدة بأنها »طبيبة العيون األولى« وتحظى بقدر كبير 
من االحترام بصفتها أخصائية في جراحة العيون التجميلية ومن أبرز أطباء التجميل في حين 

يقّدر كبار العمالء وأفراد األسر المالكة ، مجموعتها MZ SKIN بما في ذلك أل ماكفرسون 
وغوينيث بالترو وأريزونا ميوز وسلمى بلير واألميرة شارلين أميرة موناكو.

ومن الجدير بالذكر أيًضا أن عالمة MZ SKIN نالت العديد من الجوائز في مجال العناية بالبشرة، 
وتتميّز بأدائها القوي مع التركيز على مقاومة الشيخوخة وصحة البشرة. وتعّد تلك المجموعة 

توليفة سحرية من المعارف الطبّية واألنماط الفاخرة. ويتّم إعداد تركيبة كل منتج بعناية فائقة 
باستخدام أحدث المكونات وأكثر المواد الفّعالة الموثوقة لتحقيق جوهر البشرة الجميلة أال 

وهو اإلشراق الذي يتحدى الشيخوخة.

ELIE SAAB GIRL OF NOW FOREVER  عطر

يمتاز عطر Girl Of Now الجديد بأثره اإليجابي، إذ يُضفي لمسة 
انتعاش إلى عبير زهرة األورموند الجذابة ونفحات اللوز والبرتقال 

اآلِسرة تتخللها موجة انتعاش الليموناضة اللبنانية- تذّكرنا 
بمسقط رأس المصّمم إيلي صعب- التي تتناغم فيها نفحات 

بشر الليمون الحامض وتوت العلّيق.
ويعبّر العطر الجديد عن طابعه البهيج بـ"الروزا كاسيا"، أي 

خالصة الورد والكشمش األسود المرغوبة إلى حد كبير إذ تَُعّد 
توليفة ال مثيل لها في عالم العطور. من جهتها، تحيط رائحة 
الكاشميران والفانيال الغنية بأثر الباتشولي الذي يُطيل مدة 

بقاء العطر على البشرة. باختصار، Girl of Now Forever أكثر 
من مجرد عطر. إنه قصيدة تحتفي بالشباب، بالصداقة، بالحياة!

مستحضرات
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مستحضرات

Rouge Dior Ultra Care  أحمر الشفاه األول المشبع بزيت األزهار

Versace تطلق مجموعتها األولى للعطور الفاخرة
من أجل التعبير عن روح الموضة المصنوعة في مجموعات األزياء الراقية، أطلقت فيرساتشي خط العطور  Atelier Versace، الذي يضّم مجموعة 

عطور أكثر فخامة من العطور السابقة للعالمة.
تقول دوناتيال فيرساتشي: "يُعّد هذا المشروع خطوة جديدة للعالمة وينبع من فكرة أن كل امرأة ورجل مختلفان بالطريقة نفسها التي يرغبان في 
الحصول على أزياء مصنوعة خصيصًا لهما، وهذا يصبح دقيقًا أكثر عندما يتعلق األمر بالعطور". ظهر خط أتيليه فيرساتشي ألول مرة في مجموعة 

 EuroItalia مختارة من متاجر العالمات التجارية اليوم، حيث يقدم ستة روائح تناسب الرجال والنساء، يحتفل كل منها بمكون معين ُصنع وُوزّع بواسطة
.

إنه أكثر من مجرّد أحمر 
  Rouge Dior ،شفاه

هو جوهر الجمال وفقًا 
لـ"ديور" :  قّوة اللون 
واإلبداع. وها هو اآلن 

يكتب فصاًل جديدًا من 
خالل االنتقال إلى فئة 

مستحضرات العناية، 
الصيحة الرائجة في 

عالم مستحضرات 
التجميل العالمية 

والمستوحاة من األزهار، 
التي تحتّل مكانة 

خاصة في قلب الدار.
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Tom Ford Research.. مجموعة  تجمع العلوم بمعاني الترف

Lancôme تتعاون  مع كيارا فيرانيي 

كريم ترطيب وسيروم للبشرة بتركيبة الكافيين الذي يعزز 
نشاط خاليا البشرة ويسرّع عملية تجديدها ويمّدها بالطاقة 

التي تحتاج في مواجهة عالمات التقّدم في السن. 
فعالية المستحضرين تنبع من مكّوناتهما التي تستند 

بالدرجة األولى على الكافيين و الكاكاو األبيض ومادة الـ
GYOKURO  المستخرجة من الشاي األخضر الياباني، فضاًل 

عن الغليكوليك وحمض الالكتيك اللذين يمنحان البشرة 
ملمسًا أنعم، والببتيدات التي تؤدي دورًا رئيسًا في محاربة 

الشيخوخة.

في أعقاب نجاحها الباهر الذي جعل منها قدوًة ومثااًل للنساء األخريات، تكشف الملهمة العالمية 
لعالمة النكوم كيارا فيرانيي النقاب عن تعاونها األول في عالم مستحضرات التجميل. فإلى جانب 

نجاحها كسيدة أعمال وأُّم وملهمة عالمية لعالمة Lancôme، استطاعت كيارا فيرانيي التي يتابعها 
أكثر من 16 مليون شخص على إنستجرام، أن تثبت نفسها كأيقونة عالمية في عصرنا الرقمي دائم 

التطّور.
شّكلت كيارا موضوع دراستَي حالة في جامعة هارفرد، وأدرجت مجلة فوربس اسمها كواحدة من أهم 
المؤثرات في مجال الموضة عالميًا. يتجلى أسلوبها المتميز، ونمط حياتها العصري النابض بالحيوية 

وخيالها الذي ال يعرف حدودًا في تعاونها األول والمبهر مع  Lancôme في مجال مستحضرات التجميل. 
تضّم هذه المجموعة قطعًا رائعًة وحصريًة سوف تنال إعجاب عاشقات الجمال من دون شك.
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   منتجات العناية بالبشرة والشعر والجمال كثيرة جدًا 
لدرجة تثير الحيرة. 

من خالل هذا الباب سنقدم مجموعة نصائح من قبل الخبراء  
اخترنا لك منتجات مثالية  تقيّم االحتياجات الخاصة بكل 

بشرة وتتأقلم مع طبيعتها

مختبر الجمال 
لبشرة متألقة وجمال طبيعي

جمال
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متوفرة لدى باري غاليري 
جمالك من األلف إلى الياء مع سيســلي باريس

لجميع أنواع البشرة،  تقدم سيسلي برنامجًا متكاماًل للعناية بالبشرة: إزالة الماكياج، والتنظيف،
والتقشير، والترطيب، والوقاية من عالمات التقّدم بالسن باستخدام منتجات شديدة الفعالية

المستخلصة من النباتات والزيوت األساسية، وفي هذا الصدد التقينا السيدة نجوى شدياق خبيرة 
سيسلي باريس العالمية للعناية بالبشرة على هامش زيارتها لباري غاليري قطر لالطالع على سبب 

الزيارة والتعرف على أحدث المستحضرات الجمالية للعالمة الباريسية الشهيرة، حيث أوضحت: »كل سنة 
لنا موعد مع عمالئنا من مختلف أنحاء العالم، واليوم نحن في باري غاليري قطر للتواصل مباشرة مع 

عمالئنا واالطالع عن قرب على احتياجاتهم وتكوين معلومات أكثر عن انطباعاتهم عن منتجاتنا ومختلف 
تطلعاتهم ألخذها بعين االعتبار في ابتكاراتنا المستقبلية«. 

Hair Rituel عالمة جديدة تقدم روتينا كامال وفعاال للعناية بالشعر 
من أجل تنظيف، تجديد وتقوية الشعر. تحتوي المجموعة على تركيزات 

عالية من المكونات القوية والنشطة مرتكزة على النباتات الطبيعية، 
وهي تؤثر على فروة الرأس وألياف الشعر في آن واحد لمفعول شامل.
يشكل الشامبو Revitalizing Volumizing Shampoo المرحلة 

األولى، فهو ينظف الشعر بلطف بتركيبته الغنية بالفيتامينات 
والمعادن الضرورية لتعزيز حيوية فروة الرأس والشعر، تركيبة خالية 
 The من السلفات وغنية بمواد ملطفة فائقة الرقة. بينما يقوم

restructuring conditioner باستكمال الشامبو، ويغلف الشعر 
لحمايته وزيادة لمعانه وتحسين قدرته على مقاومة المؤثرات الخارجية.

بعدها يأتي دور الماسك العالجي ليعمل على فروة الرأس والشعر 
بتركيبته الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، لتنشيط بصيالت 

الشعر وتعزيز حيويته من الجذور بفضل الزيوت التي يحتوي عليها مثل 
الشيا، المكاميا، الكاميليا والبندق.

وتحتوي المجموعة كذلك على سيروم يعيد هيكلة األطراف ويعزز 
لمعان الشعر. 

وعن أحدث إصدارات سيسلي باريس  قالت: 
مؤخراً قمنا بإطالق ماسك مخملي ليلي 

VELVET SLEEPING MASK، الذي 
يحتوي على مكّونات إصالح تتمّيز بأعلى 
درجات األداء بخالصة أزهار الزعفران لتعزيز 
عملية تجّدد ليلي أسرع وأكثر كثافة، كما 

يحّفز عملّية اإلصالح الذاتي للبشرة، باإلضافة 
إلى احتوائه على زبدة الشيا وعسل الزعتر. 

وأوضحت شدياق قائلة: »تؤدي زيادة 
انقسام الخاليا إلى تجّدد أفضل لطبقة 

البشرة السطحية، مّما يحّفز عملّية اإلصالح. 
كما تقوم زيادة الدورة الدمويّة الميكرويّة 
بتحسين أكسجة البشرة وتغذيتها لمنحها 

الطاقة التي تحتاجها إلصالح نفسها«. 
يمكن تطبيق الماسك المخملي 

الليلي بطبقة سميكة على 
الوجه والعنق، حيث يُترك 

لمدة عشر دقائق. 
تنساب مكّوناته 

النشطة مع التركيبة 
الناعمة فتمنح منافع 

ملّطفة كثيفة.
وعن الروتين الصحيح 

للعناية بالبشرة أكدت 
على أهمية التنظيف 

والترطيب حسب البشرة 
والعمر،ألن متطلبات 

البشرة تختلف من عمر إلى 
آخر، نحن في سيسلي نشدد 
على ضرورة تخصيص بعض 

الوقت لبشرتك قبل النوم 
إلزالة أي مستحضرات تجميل 
عالقة بالبشرة تجنًبا لسداد 

المسام وظهور التجاعيد المبكرة.

 Hair Rituel 
نقلة نوعية في العناية بالشــعر 
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هــل أنت بحاجة إلى كريم للعيون؟
كريمــات العيــون صنعت 

لحمايــة ومعالجــة المنطقــة 
الرقيقــة  المحيطــة بالعيــون. 
ومن أفضل الكريمات نستحضر

 Clarins Instant Concealer 
الذي يساعد على تنعيم 

البشرة ومكافحة التجاعيد 
والخطوط الدقيقة، واالنتفاخ 

والهاالت السوداء في آن معًا.

غسول الوجه للبشرة الدهنية 
 orchidee imperiale غســول

يجعــل البشــرة فــي حالة جيدة، 
ومنتعشــة فــي نفــس الوقــت وهو خال 
مــن المــواد المعطــرة والزيــوت، ويعتبر 

مــن أفضــل أنواع الغســول للحصول 
علــى بشــرة صافيــة وخالية من 

العيــوب. كمــا أنــه يســاعد في توحيد 
لون البشــرة. 

لحماية األظافر من التكسر
 يرشح الخبراء كريم Burt’s Bees الذي يعمل على تنعيم األظافر ويقلل من التقشير 

واالحمرار اللذين يتسببان بتكسر األظافر، قومي بتدليك الكريم على األظافر والبشرة المحيطة 
بها في الليل قبل النوم. 

جمال

 Lancôme اخترنا لك
Hypnotise Mascara

أفضل ماسكارا على اإلطالق؛ فهي 
تعطي لرموشك مظهراً ساحراً وقوامًا 

كثيفًا. فرشاتها مميزة تساعد على 
فرد الرموش وجعلها تبدو أكثر طواًل 

وكثافة بشكل طبيعي.
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  سندس سالمة 
في بعض األحيان، هل تشــتهين بعض الحلوى في المســاء أو األطعمة المملحة قبل النوم؟ قد تكون هذه المؤشــرات رسالة 

خفية يرســلها جســمِك إليِك عن بعض العناصر التي يفتقدها نظامك الغذائي.. اليك  معانيها بالتفصيل. 

تعرفي على ما يقوله جسمك 

األطعمة التي تشــتهينها قد تخبرك عن حالتِك الصحية

تغذية

الغذائية قد تساعدك المكمالت 
إذا كان النظــام الغذائــي ينقصه 

بعــض الفيتامينــات والمعادن فذلك 
ســيؤدي إلى اشــتهاء بعض األغذية، 

وذلــك ليس بالضــرورة جوًعا، وإنما 
رســالة من جســمك بما يفتقده، 

ومــا يحتاجــه مــن فيتامينات وأمالح. 
وفــي هــذه الحالة يمكــن اللجوء إلى 

المكمــالت الغذائية، فهي تســاعد 
علــى تنظيم مســتويات الســكر في 

الــدم الــذي بدوره يقلــل من مخاطر 
اإلصابــة بالســكري وأمراض القلب. 

فنقصــان الســكر في الدم لن 
تالحظيه ولكن جســمك سيرســل لِك 

رســائل خفيــة إليجــاد حل في الوقت 
المناســب، كذلك فــي حالة نقص 
الكالســيوم أو المغنيســيوم أو أي 

عنصــر يحتاجه جســمك حســب خبير 
التغذية شــونا ويكســون الذي اقترح 

التالي:

جسمك يعرف عنِك أكثر مما 
تتخيلين، تعرفي على ما يقوله لك

تشتهين القهوة : قد يكون مؤشرا 
على نقص الحديد. 

التوابل: يؤثر مســتوى الزنك على 
تنظيــم التــذوق والرائحة، فإذا كان 

هنــاك نقــص في الزنك فإن الجســم 
يشــتهي األطعمة القويــة النكهة. 

لذلــك يمكنــك تناول الزنــك كمكمل 
غذائي.

السكريات: قــد يشير هــذا 
األمر إلــى نقص معدن 

الكــروم الذي يســاعد على 
ضبط مســتويات السكر 

فــي الدم، التفــاح والبروكلي 
والدجــاج من األغذيــة الغنية 
بهــذا المعــدن باإلضافة إلى 

المكمــالت الغذائية. 

الشوكوالتة  الشوكوالتة: 
غنيــة بالماغنيســيوم مما قد 

يفســر الرغبة الشــديدة في 
تناولهــا، أغلــب البالغين ال 

يتناولــون الكميــة المفروضة 
مــن المغنيســيوم، يمكنِك 

وضــع طبــق يحتوي على 
اللوز وقطع الشــوكوالتة 
الداكنة فــي الميكروويف 

إلمدادك بالمغنيســيوم 

والبروتيــن وإشــباعك لفتــرة طويلة، أو 
تنــاول كوب من الــكاكاو بالحليب، 

حاولــي اللجــوء لخيــارات صحية أكثر 
مثل المكســرات والحبــوب، البقوليات 

واألطعمــة الخضراء. 
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الخبز: إذا كنت تحبيــن تناول الخبز 
بشــدة أو األطعمــة التــي تحتوي على 

الخميــرة فربمــا ألن مســتوى الطاقة في 
جســمِك منخفــض، ولكن المشــكلة ان 

تنــاول النشــويات والكربوهيدرات بكثرة 
ليــس صحيــًا، لذلك اســتبدليها بالحبوب 

الكاملة. 

 الشعور الدائم بالجوع
مــن األفضــل أن تضيفــي هذه األطعمة 

إلــى نظامك الغذائي حتى تشــعري 
بالرضــا، وتتفادي فــي نفس الوقت 

األطعمــة غيــر الصحية بيــن الحين واآلخر. 

مساحيق البروتين مفيدة جدا، قومي 
بصنع ســموذي أخضر من مســحوق 

البروتيــن وأضيفــي إليــه 250 مليلترا 
مــن حليب الشــوفان أو اللــوز، وحفنة من 

الســبانخ مــع نصف موزة. 

السبانخ: أثبتــت نتائــج دراسة سويدية 
أن الســبانخ تحــارب االكتئاب وتجلب 

الســعادة الحتوائهــا على حمض 
الفوليــك الــذي يخفض نســبة التوتر كما 

تعزز شــعورك بالشبع. 

حساء الشعير: اختــاري الشوفان 
العضــوي وغيــر المصنع مع شــرائح اللوز، 

هذه الوجبة مفيدة ألن الشــوفان يســاعد 

على ثبات مســتويات الســكر في الدم 
ويشــعرك بالشــبع لوقت طويل وله 

فوائــد صحيــة كثيرة. يمكنــك أن تخلطي 
الشــوفان مــع التــوت، أو بذور الكتان.

التفاح: جربي طبخ التفاح مــع القليل 
مــن القرفــة، فالتفــاح غني بمعدن 

الكــروم ومزجــه بالقرفة ينظم مســتوى 
الســكر في الدم بشــكل كبير، وتشــعرك 

بالشــبع لوقت طويل. 

الشــمندر: ال تلجئي إلى السكريات 
كلمــا شــعرت بانخفاض الســكر 

فــي الــدم أو بحاجــة للطاقة، وفي 
هــذه الحالــة نقترح عليك الشــمندر، 

جربــي أضافته  للســلطة والشــوربات 
والســموذي، وذلــك لكبــح الرغبة في 

تناول الســكريات.

الزبادي: اختاري الزبــادي الطبيعي 
فهو يســاعدك على الشــعور بالشــبع، 

فضــال عــن كونــه خياراً صحيــا بامتياز 
ويمكنــك إضافــة بذور القــرع وغيرها 

حتــى تحســني الطعم. 

البطاطا الحلوة: أفضــل بكثير من 
البطاطــا العاديــة فهــي تحتوي على 
تريبتوفــان الــذي يســاعد فــي الحد من 

انخفاض الســكر. 

بدائل صحية بعيــدًا عن الوجبات الخفيفة 

الشوكوالتة: أظهــرت نتائــج األبحاث 
أن تناول الشــوكوالتة الســوداء 

يســاعد على الهــدوء ويحارب االكتئاب. 
تناولــي مربعــا أو مربعيــن منها في 

اليوم. 

بديل صحي للشوكوالتة: يمكنك 
تنــاول الزبــادي مع إضافــة ملعقة كبيرة 

مــن الــكاكاو والســتيفيا كبديل عن 
السكر.

األطعمة الدســمة: إذا كنِت تتبعين 
حميــة غذائيــة قليلــة الدهون لوقت 
طويــل، قد تجديــن نفســِك تميلين 

لألطعمــة الدســمة، في هــذه الحالة 
عوضــي الدهــون القليلة بجســمِك 

ببعــض المكســرات المحمصة 
فــي الفــرن، يمكنــك تناول الدهون 
الصحيــة الموجودة في األســماك 
الزيتيــة، والمكســرات، وزبــدة الجوز 

واالفــوكادو والحبــوب. أو إضافة 
المــوز للبوظــة مــع حبيبــات  الكاكاو 

المقرمشة.

 الحلويات: قد يكون األمــر عاطفيا 
أكثــر ممــا هو جــوع حقيقي، ألنك 

تشــعرين بالســعادة عنــد تناولها. لذلك 
عندمــا تشــتهين الحلوى اســتبدليها 

بالفواكــه مثــل التفــاح مع زبدة اللوز، أو 
المــوز مع الزبــادي اليوناني. 

الموالح: أظهــرت نتائج األبحاث 
أن النــوم بــدون تنــاول الطعام يزيد 

الحاجــة والرغبــة في تناول الســكريات 
والدهــون والموالح بنســبة 45%. لذا 

يجــب أن تأكلــي شــيئا صحيــا قبل النوم 
جربــي الحمــص مع التوابل، أو الفشــار 

مــع القرفة، والبــازالء المحمصة. 

األكل العاطفي حسب المزاج 
 فــي الغالــب نتجــه لألكل في أوقات 

التوتــر واالنفعــال يجب الســيطرة على 
المشــاعر وعــدم جعلهــا تتحكم في 

 . شهيتنا

تغذية
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7 طرق تساعدك على   
كبح الرغبة في األكل 

شرب العصائر والكثير من الماء
 يســاعدك كثيــرا، ألن تنــاول الطعام 

ربمــا يدل على قلــة الترطيب 
وبالطبع شــرب المــاء يضمن ذلك. 

رائحة  الزيوت العطرية:  استنشاق 
زيــت الجريب فــروت تحفز األعصاب 

التــي تغــذي الغدد الكظريــة، مما يقلل 
الشــعور بالجوع.

شاي األعشاب: الشــاي يساعد علــى 
قهر الجــوع وتهدئتك.

االستحمام: مــن األشــياء التي تساعدك 
علــى تخفيــف الشــعور بالجوع، خصوصا 
عنــد حاجتــك للســكريات هي أخذ حمام 
دافــئ، أضيفي بعض الزيــوت العطرية 

بخالصــة الفانيــال ألن رائحــة الفانيال 
تشــعرك بالراحة. 

ترتيب المكان: أظهرت نتائج دراسة 
أجرتها جامعة أميركية 

أن الطالب المرتبين 
يفضلون تناول التفاح 

كوجبة خفيفة 
بينما الفوضويون 

يميلون لتناول 
الشوكوالتة. 

 األعشاب: عشبة 
الجيمنيمــا تعرف 

بأنها قاهرة للســكر، 
وتقــاوم الرغبة في 

تناول الســكريات 
بنســبة كبيرة. 

ضعي  جربي الخرشوف: 
القليل من الخرشــوف 

فــي المــاء وتناوليه قبل 
الوجبــات، ألنــه يُحلي مذاق 

الطعام ويســاعدك في 
االبتعاد عن الســكريات. 
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مكياج

  بيروت - الريسا معصراني 
في لقاء خاص مع »جميلة« أكدت خبيرة تجميل المشــاهير هالة عجم أن الســيدة البد أن تراعي الظروف الجوية التي تخرج 
فيها كل يوم صباًحا، فالبد أن تســتخدم كريم  واقي من الشــمس بشكل أساســي  مع مكياج يحتوي على فيتامين »سي«، 
مشــددة على عدم اســتخدام أنواع المكياج التي تسد مسام البشــرة وتؤدي إلى حدوث أضرار بها نتيجة التعرق. كما أشارت 

الى أن ألوان مكياج الشــتاء المقبل ســتكون »دافئة« مثل األورانج والبنفســجي الغامق، موضحة أن المكياج بشكل عام 
يكــون قريباً من اللون الطبيعي للبشــرة مع التركيز على األلوان القوية.

خبيرة تجميل المشــاهير هالة عجم تقدم نصائحها

أحمر الشــفاه القوي إلطاللة مفعمة بالجمال
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مكياج دافئ :

تقــدم هالــة عجــم إطاللــة مكياج شــتوية هادئة، 

فاســتخدمت تدرجــات ظــالل الجفــون البنــي الترابــي لمنح 
العيــن نظــرة جميلــة وراقيــة، مــع تطبيــق خــط رفيع من 

اآلي الينــر األســود المســحوب إلــى خــارج العيــن إلبراز جمال 
واتســاع العيــن، إضافــة إلــى الماســكارا لتطويــل الرموش. 

وبالنســبة للشــفاه أكدت هالة على اســتعمال حمرة 
باللــون األحمــر الممــزوج بنغمــات بنيــة أنيقــة، لتمنحِك 

مظهــرا أكثــر ســحرا وجاذبيــة. فأحمــر الشــفاه القــوي يتربع 
علــى موضــة شــتاء 2019-2020 وال فــرق إذا كان المعــًا 

أو ناشــفًا بتدرجاتــه المختلفــة منهــا الخمــري والعنابــي 
والفوشيا.

جمالية  نصائج 
- الحــرص علــى إبــراز مالمــح الوجــه بعمــل كونتــور لعظام 

الوجــه وإضــاءة بعــض المناطــق كأســفل العينين 
ومنتصــف الجبهــة وحــول الفــم، لتعطــي اإلطاللــة المزيد 

مــن الوضــوح والتميز.
- انتقاء أحمر شــفاه داكن بدرجة مناســبة للون البشــرة 

إلطاللــة مثاليــة وغيــر مبالــغ فيها.
- باختصــار المكيــاج الشــتوي يتطلــب اعتمــاد مكيــاج 

كالســيكي، ورســمة العيــون الدخانيــة التــي ال تبطــل 
موضتهــا مــع تحديــد محيــط العيــن بالكحــل األســود ومنح 

مكياج

أحمر الشفاه القوي 
يتربع على موضة 

شتاء 2020-2019 
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الرمــوش الطــول والكثافة بالماســكارا. 
تقدم خبيرة التجميل اللبنانية هالة عجم باقة غنية 

ومتنوعة من النصائح للحصول على مكياج جميل يدوم 
طوال اليوم،مؤكدة على أهمية اختيار مستحضرات 
التجميل األفضل لكل سيدة دون اإلكثار منها على 

البشرة. مثاًل، عدم المبالغة بوضع كمية كبيرة من كريم 
األساس على البشرة كي ال يبدو سميكًا، كما أن الدمج 

بشكل صحيح هو مفتاح الحصول على مكياج ثابت.
أمــا للعيــون، تفضــل هالــة االلــوان الناعمــة التي تُظهر 

أنوثــة المــرأة مثــل الــوردي الهــادئ. وللحفــاظ على مظهر 
طبيعــي، تحــاول عجــم أن تبتعــد عــن الرمــوش االصطناعية، 

والتركيــز علــى إظهــار جمال الرمــوش الطبيعيــة التي تضمن 
إطاللــة أنثويــة ناعمة.

فــي مكيــاج العــروس، تفّضــل هالة عجــم المكياج 
الكالســيكي غيــر المرتبــط بموضــة أو توّجــه آنــي معّين. 

الثقة بالنفس من أساســيات الجمال: 
أخيــرا، تؤكــد عجــم علــى أهميــة حــب الذات والثقــة بالنفس 

كــي تبــدو المــرأة جميلــة وســاحرة. فتجــزم قائلة لكل 
امــرأة عربيــة بــأن تكــون هــي ببســاطة وثقــة تاّمة، وأن 

تتمّتــع بمــا يمّيزهــا عــن اآلخريــن، وأن تكــون جميلــة على 
طريقتهــا الخاّصــة. وعــدم الخــوف مــن التقــّدم في العمر، 
ألن الســنوات تشــّع فــي المــرأة جمــااًل مــن نــوع آخر، عنوانه 

النضــوج والخبــرة والحضــور القــوّي والرضــا عــن الذات، وهي 
أجمــل الصفــات التــي يمكــن للمــرأة ان تتحّلــى بها.
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    أعلن منتجع وســبا المســيلة عن افتتاح أبوابه رســميًا ضمن العاصمة القطرية، ليســّجل أول حضور لفنادق »لوكشري أعلن منتجع وســبا المســيلة عن افتتاح أبوابه رســميًا ضمن العاصمة القطرية، ليســّجل أول حضور لفنادق »لوكشري 
كوليكشــن« في الدوحة، ويتــّوج محفظة الوجهات الفاخرة التي تندرج تحت مظلة عالمة »ماريوت الدولية«. وتجســد كوليكشــن« في الدوحة، ويتــّوج محفظة الوجهات الفاخرة التي تندرج تحت مظلة عالمة »ماريوت الدولية«. وتجســد 

هــذه الخطوة نقلة نوعية ضمن قطــاع الضيافة العالمي في قطر.هــذه الخطوة نقلة نوعية ضمن قطــاع الضيافة العالمي في قطر.
يســتأثريســتأثر  المنتجعالمنتجع  بموقعبموقع  اســتثنائياســتثنائي  وســطوســط  الواحاتالواحات  النباتيةالنباتية  الطبيعيةالطبيعية  ضمنضمن  الدوحةالدوحة  ماما  يعكسيعكس  الجوهرالجوهر  الحقيقيالحقيقي  

الســمهالســمه. . كمــاكمــا  تعبّرتعبّر  تصاميمتصاميم  غــرفغــرف  المنتجع،المنتجع،  البالغةالبالغة  152152  غرفًةغرفًة  معمع  األجنحةاألجنحة  والفلــلوالفلــل  الفاخرة،الفاخرة،  عنعن  هويةهوية  العالمةالعالمة  
وارتباطهــاوارتباطهــا  بالثقافــةبالثقافــة  المحليةالمحلية  العريقة،العريقة،  حيثحيث  يســتوحييســتوحي  المكانالمكان  رقيهرقيه  منمن  أجواءأجواء  الطبيعةالطبيعة  الهادئةالهادئة  معمع  لمســةلمســة  

معاصــرةمعاصــرة. . ويبعــدويبعــد  المنتجعالمنتجع  2525  دقيقًةدقيقًة  فقطفقط  بالســيارةبالســيارة  عنعن  مطارمطار  حمدحمد  الدولي،الدولي،  وو1515  دقيقــًةدقيقــًة  عنعن  منطقةمنطقة  الخليجالخليج  
الغربيالغربي )  ) ســيتيســيتي  سنترسنتر(.(.

المسيلة  وسبا  منتجع 
من فنادق لوكشــري كوليكشن يفتتح أبوابه رسميًا

منتجعات
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تجربــة فريدة من الفخامة والترفيه
وفي إطار تعليقها على افتتاح المنتجع، 

صرّحت باتريسيا هوفر، المدير العام 
لمنتجع وسبا المسيلة من »لوكشري 

كوليكشن«: نسعى دوما لمنح ضيوفنا 
مستويات استثنائية من الخدمات 

الخاصة بنمط الحياة العصرية والترفيه 
والصحة والفخامة، وذلك ضمن 

مساحات على طراز القصور الخاصة، 
ووسط واحة طبيعية غّناء تتميز بحفاوة 

الضيافة القطرية والثقافة العريقة.
ورغم تمّيز المنتجع بمرافق وخدمات 

عصرية للغاية، إّلا أنّه يحتضن لمسات 
متنوعة من الثقافة المحلية في 

التصاميم الداخلية التي تحمل تفاصيل 
دافئة مثل المشربيات ونماذج العمارة 

المتجّذرة في الحضارة العربية. كما 
يشّكل المنتجع موطنًا أساسيًا للعديد 

من األشجار مثل اللوز الهندي واألكاسيا 
والسدر والميموزا.

ويمنح المنتجع ضيوفه إقامًة مفعمًة 
باألناقة والتمّيز. وهذا ما تؤّكده هوفر في 

تصريحها حيث قالت: »سيحظى الزوار 
بتجربة فريدة من الفخامة، خاصًة مع تأّلق 
كل فيال بتصميم ساحر مع حمام سباحة 
خاص وحديقة مميزة، إضافة إلى مضيف 

شخصي«.
ويشّكل هذا الصرح المميز مالذاً حقيقيًا 
لالسترخاء وتجديد النشاط، حيث يقّدم 
تجربة ترفيه صحّية هي األكثر شمولية 

على مستوى المنطقة. ويطرح باقة 
شاملة من الخدمات المتعددة، ضمن 

قائمة متكاملة من العالجات وجلسات 
االستشفاء الطبيعية.

وأضافت هوفر: »تم تصميم كل برنامج 
مع مراعاة أقصى درجات الرفاهية والتوازن 

على المدى البعيد. ويتولى اإلشراف 

على هذه البرامج فريق محترف ومؤّهل 
من أصحاب الخبرات في العالجات 

الصحية البديلة واللياقة البدنية والتغذية 
وغيرها«.

ومن جهة أخرى، يوفر المنتجع الصحي 
الخاص بالسيدات مرافق تعمل بتقنية 
الحرارة المائية لتوفر خدمات متكاملة 
تعتبر األشمل في قطر، وتتكّون من 
4 مرافق للعالجات المائية المختلفة 

تسمى بالعوالم االربعة، تضّم العالجات 
الشرقية والروحانية والمعدنية وجلسات 
العناية باألزهار العطرية، حيث يحتضن 
كل عالم منها تجهيزات فريدة تشتمل 

على برك خاصة وأسرّة على شكل 
شرانق وغرف أكسجين ومسارات العالج 
وفق تقنية »نيب« الشهيرة، إضافة إلى 
الحّمامات وغرف الملح التي تم دمجها 

مع مجموعة متميزة من الطقوس 
العالجية الخاصة حصريًا بالمنتجع.
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كما يضّم المنتجع 26 غرفًة عالجّيًة 
وصالتين للياقة البدنية كاملتي 

التجهيز، إلى جانب استوديوهات 
للتدريب الخاص وتمارين الدراجات 

الثابتة والحركة، مع 3 أحواض مائية 
للعالج ومسبح ترفيهي خاص ومعزّز 
باإلضاءة الطبيعية، فضاًل عن مختبر 

طعام مكرّس لتعليم الطهو تم 
ابتكاره على طراز القاعة الشهيرة 

في برنامج »ماستر شيف« العالمي. 
ويتيح المنتجع أيضًا مجموعًة من 

وجهات الطعام والشراب المبتكرة 
مع مساحات داخلية وخارجية الحتضان 

الفعاليات المختلفة.

رحلة مليئة بالنكهات 
ويتوّلى الشيف العالمي بينو الفارا 

الحائز على نجوم »ميشالن« مسؤولية 
اإلشراف على مطاعم المسيلة الثمانية، 

والتي يُطلق عليها اختصاراً »دي إن 
إيه« التي تعني »مجموعة مطاعم 

المسيلة« والتي يصفها الشيف الفارا 
بالقول: »إنها المكان الذي يجتمع 
فيه الناس الستكشاف رحلة مليئة 

بالنكهات وخيارات الضيافة المتفّوقة. 

لذلك يجّسد المنتجع المعنى الحقيقي 
لالنغماس في تجربة حسّية ال مثيل 

لها«.
 ويقوم بمساعدة الشيف الفارا فريق 

متكامل من الطهاة المرموقين 
والحائزين أيضًا على نجوم »ميشالن«، 
ومن بينهم ثايس برايدجارد الذي يقّدم 
عبر مطعم »سنول« تجربة طعام في 

الهواء الطلق هي األولى من نوعها 
في الدوحة، باعتبارها مستوحاة من 

مفهوم اسكندنافي قديم يرّكز على 
إعادة التواصل مع الطبيعة. ويتم 

في مطعم »سنول« تحضير الوجبات 
باستعمال مكّونات تعتمد على 

التغذية الطبيعّية، إضافة إلى المواد 
الخام والمنتجات المبتكرة وفق تقنية 

الديناميكا الحيوية.
ويروي مطعم »فيريتاس« حكايًة خياليًة 
مستوحاة من النكهات الراقية للشمال 

اإليطالي، حيث يطرح قائمة طعام 
موسمية تتيح أمام الضيوف فرصة 
استكشاف المهارة الحرفية المذهلة 

للشيف ستيفانو تشوتي الحائز على 
نجوم »ميشالن«.

 بينما يوّفر »اللمة« المالذ المثالي لتناول 
أجود أنواع الشاي والقهوة األصيلة واختبار 

 afternoon تجربة حصرية لالستمتاع بال
tea من ابتكارالشيف رافاييل تشاركيرو، 

مسؤول قسم الحلويات في الفندق. أّما 
مطعم«الواحة»فيتيح أمام الضيوف فرصة 

االستمتاع برحلة طعام، بجانب المسبح 
الخارجي، تجمع بين األناقة والبساطة.

ومن المنتظر افتتاح وجهات طعام 
أخرى ضمن المنتجع خالل وقت قريب، 
تضّم كّلًا من: مطعم »كارافانسيراي« 

للشيف كارلوس هينريكي كاباريلي، 
والذي سينقل تجربته الغنية في مطعم 

»نوبي لندن« إلى قلب الدوحة، ليمنح 
عشاق الطعام أشهى األطباق الخفيفة 

والمحّضرة بأسلوب مستوحى من 
النكهات المغربية واألوروبية؛ ومطعم 

»سيجا سيجا« اليوناني المتميز بحضوره 
العصري وقائمته الغنية بالوجبات الصحية 

والمقبالت األصيلة والمأكوالت البحرية 
الطازجة، إضافة إلى »إليكسير« للسهرات 

المميزة.
وينفرد منتجع المسيلة بوجهة جديدة 
كليًا هي »ديلي كيتشن«، يرّكز فيها 

الشيف الفارا على تجسيد الطابع 
الخاص بمنتجع المسيلة، حيث يمكن 

للضيوف اختبار متعة الطعام إلى 
جانب التسّوق ومعرفة المزيد عن 

منتجعات
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المنتجات تحت سقف واحد. كما سيتم 
توفير خدمة البيع بالتجزئة التي يقدمها 
الشيف بطريقة شهّية وموسومة برمز 
فردي يتيح التحّقق من مكوناتها وما 

تحتويه من قيم غذائية.

نادي المستكشفين الصغار
ويحتضــن المنتجــع أيضــا نادي 

المستكشــفين الصغــار، ويضــم 
النــادي مجموعــة متنوعــة مــن المرافق 
التعليميــة والترفيهيــة مــن بينهــا صالة 

جيــم رياضيــة مخصصــة لألطفال 
وســينما ومنطقــة داخليــة مخصصة 

لتســلق الجــدران، وغرفــة لأللعاب 
التفاعليــة. إضافــة إلــى منطقة 
خارجيــة مســتقلة مغطــاة تضّم 

العديــد مــن األلعاب ومســبح خاص 
لألطفــال. كمــا يوفــر النــادي أطعمة 
صحيــة وغنيــة معــدة بعنايــة خصيصا 

لألطفال.

تجربة ضيافة ال تُضاهى
أكد وسام حدرج، مدير إدارة المبيعات 

والتسويق وصاحب الخبرة الطويلة 
التي تقارب 17 عامًا في العمل 

واإلسهام في تقدم العديد من 
الفنادق العالمية ضمن منطقة 
الخليج العربي والشرق األوسط، 

على قيمة منتجع المسيلة كعنصر 
أساسي في تعزيز مسيرة التطّور 
الدائمة على الصعيد السياحي 
داخل قطر، وأثنى على مكانة 

المنتجع كوجهة رائدة لإلبتعاد عن 
ضجيج المدينة واالستمتاع بأجواء ال 
مثيل لها، سواء بالنسبة للباحثين 
عن الرفاهية أو الراغبين في إقامة 

اجتماعات ناجحة ومناسبات اجتماعية 
فاخرة على أعلى المستويات.
 ويقول حدرج، الحائز على 4 

جوائز من فئة »الدائرة الذهبية« 
التي تقدمها مجموعة »ماريوت 

العالمية«: »يتمّثل هدفي األساسي 
في االنتقال بالمنتجع إلى موقع 

استراتيجي يعكس مكانته الفريدة، 
ويعّبر عن قدرته على التواصل 

وتقديم عروض مميزة من شأنها 
بلوغ جميع القطاعات وتوفير 

تجربة ضيافة ال تُضاهى. كما يمّثل 
انضمامنا إلى مجموعة »لوكشري 
كوليكشن« فرصًة قّيمًة تتيح أمام 

المنتجع ودولة قطر بشكل عام 

التواصل مع أسواق جديدة كليًا من 
المستكشفين العالميين«.

قاعات وحدائق للفعاليات 
يضم المنتجع قاعات وحدائق للفعاليات 

بمجموع مساحة بما يقارب 7116 
مترا مربعا. تتميز قاعة »المسيلة« 

لالحتفاالت بسمات فريدة، كالجدران 
الجانبية الملونة المشرقة وثريات رائعة 

وتقنيات فائقة الحداثة باإلضافة إلى 
مدخل خاص وجناح VIP مجاور، مما 

يضيف كل مفردات التميز لمناسباتكم.
ويمكنكم إقامة حفالتكم الخارجية 
في واحدة من حدائقنا االستثنائية: 

حديقة النخيل، حديقة السدرة، حديقة 
األكاسيا، حديقة الميموزا وحديقة 

حواء )مخصصة للسيدات فقط( مع 
أكثر من 5413 مترا مربعا من إجمالي 

المساحات الخارجية، ما يجعل منها 
الخيار األفضل لحفالتكم. ويمكن للزوار 

االستمتاع بمستوى آخر من الخدمات 
عبر تخصيص قائمة طعام من ابتكار 

الشيف الفارا، حيث يقوم شخصيًا 
بتحضير القائمة واإلشراف على الخدمة 

لضمان تجربة استثنائية في عالم 
الضيافة.



88

ومبتكرة  صحية  خيارات 
إذا كنــت تســتمتع بالمغامــرة والتجارب 

الجديــدة في مجال الطعام، فســنول 
هــو المــكان المناســب لذلك، بفضل 

مجموعــة األطبــاق المبتكــرة والحصرية.
هنــاك الكثيــر من الخيــارات المثيرة 

لالهتمــام لتختــار مــن بينها، ومن 
األطبــاق التــي ال ينبغــي تفويتها  
»الشــمندر المجفــف« الــذي يقدم  

علــى صخرة وترش بمســحوق 
التـــــــوت المجفــف، مــع صلصة 

بلــح البحــــر المدخــــــن داخل صدفــــة 
المعــــة، فعــًلا هــذا الطبق تجربـــة 

فريــــدة مــن نوعها. ويُعد الشــمندر 
المغمــس بالصوص الســلس 

المدّخــن بمثابــة وجبــة خفيفــة مغذية 
تجعلك تتســــاءل عمـــا إذا كـــنت 

ستتمكــــن مــن العـــــودة إلــى تناول 

رقائــق البطاطــس العادية.
 ويمثــل طبــق الســمك األصفر الذيـــل 

 Hay Smoked Local المدخــن
Yellowtail الفلســفة االســكندنافية 

الحقيقيــة. فــكل قضمــة توفر ســيًلا 
مــن النكهات. مزيج األســماك 

المدخنــة والهشــة، والجرجير 
المقرمش، والكشــمش، وصلصـــة 

البونــزو الالذعة والسلســة. 

األول من نوعه في قطر
مطعم ســنول.. حيث تتجسد الفلسفة االسكندنافية!

يدعوكم ســنول للذهاب في رحلة لتذوق طعام يســحر الحواس واالستمتاع بالنكهات االســكندنافية األصيلة.  انه  أكثر من 
مجــرد مطعم يركز على الصحة - هو رحلة صحية للروح. تتمثل طريقة الشــيف كاميل فــي تعزيز نكهة المكونات عالية 

الجودة للســماح للزائر بتذوق  نكهــة األطعمة الطازجة. وتقوم تقنيتها الفريدة في الطبخ على التجفيف، والتدخين، والشــوي، 
ــوًرا ومفهوًما جديًدا لألطعمة الصحية.  وتعكس أطباقها المتميزة منظ

منتجعات
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ننصحــك بالســلطة مــع مســتحلب المحــار  بنكهتــه الصحيه التي 
تمــزج الخضــار مــع صلصــة المحار والخــل، والبقدونس، والفجل 

المخلــل، ويغطيهــا بمســتحلب من المحــار الكريمي.
يُعــّد هريــس ســنول ترجمة جديدة لهــذا الطبق القطري 

التقليــدي. فعلــى عكــس الخيــارات التقليديــة القائمــة على القمح 
التــي ســتجدها فــي أي مــكان آخر، فإن هذه النســخة الصحية 

والمعاصــرة تســتخدم الشــوفان الحب، والخبــز الحلو، والدجاج، 
والفطــر المخلــل إلعطائهــا شــكًلا جديداً وحديثــا ومميزا، مع 

الحفــاظ على جوهــر الطبق األصلي. 
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  الريسا معصراني 
من يفكر بقضاء العطلة خالل فصل الشــتاء في أحد الشــاليهات البعيدة في الجبل؟ في هذا العدد ســوف نتوقف عند نماذج  

لشــاليهات شــتوية لمصمم الديكور جان لوي ســويد  بديكوراتها الدافئة والفاخرة، حيث المدفأة عنصر رئيسي  والخشب 
الفخم الــذي يضفي دفئًا وجمالية على المكان. 

للشــاليه خصوصية وجمالية ال يمكن إيجادهما في أي مكان آخر، إنه مكان للترويح عن النفس واالســتراحة من هموم العمل 
وضغوطات الحياة ســواء كان في فصل الشتاء أو في فصل الصيف.

سويسري بطراز  شتوية  شاليهات 
لمســات فاخرة.. من بريق المعدن إلى ثراء الفراء

90
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فاخر  شاليه 
السويسري بطرازه 

أشــرف مصمــم الديكور جان لوي 
ســويد علــى تصميم ديكورات 

لشــاليهات شــتوية ذات طراز سويسري 
فخــم وأنيق وأخــرى تحمل الطابع 

المودرن.
قــال جان لويــس : »تصميم هذا 

الشــاليه الدولوكــس يحمــل ديناميكية 
وحيويــة يمكــن رؤيتها من خالل 

تصميــم الدرج الداخلي والمســاحات 
المفتوحــة واألســقف العالية. الفراغ 

يبدو أكبر مســاحة واتســاعًا ويجعل 
تفاصيــل الديكــور الداخلي تّكمل 

بعضهــا البعــض لتعطــي روحا واحدة 
للمكان«. 

وأضــاف: »اعتماد الطراز السويســري 
فــي الوقــت الحالــي لتصميم ديكور 

الشــاليهات أصبــح من أساســيات 
التصميــم ألنــه يمــزج الفخامة 

واألناقة واألســلوب غيــر المألوف 
خاصــة في االكسســوارات والزينة 
المبهــرة التــي ال يمكن نســيانها، 

فضــال عــن ديكوراتــه المترفة، حيث 
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يعتمــد علــى األثــاث المصنوع من 
المعــادن واســتخدام اللــون الذهبي 

فــي القطــع الفنيـــة أو الكريستــــال 
الفاخـــــر، كمــا يهتــم بالباركيــه أو 

البــــالط المصقــول علــى االرضيات مع 
وجود مدفأة«. 

الفاخرة: اللمسات 
ــاع أو المطفأ  - بريــق المعــدن اللمَّ

ــق جاذبيَّــة في ديكور المســاحة.  يُحقِّ
ولكــن، يجــب أن يكون لون 

ــًدا أو متقارًبــا مع األثاث  البريــق موحَّ
و»اإلكسســوارات«، ليبدو ديكور 

المســاحة ُمنسجًما.
- إضافة لمســة مــن الفخامة، 

كالفــراء ذي الملمــس الناعم أو 
اعة أو األرائك  قطــع الكريســتال اللمَّ

المشــغولة بالمخمل األنيق أو األســرَّة 
دة بظهــور عاليــة أو مجموعة من  الُمــزوَّ

وســائد الحرير...
- التناســق هو أحد أســرار التصميمات 
الداخليــة، فبمجــرد القيام بذلك تشــعر 

بجمــال اللمســات المترابطــة بين كافة 
عناصــر الديكور. 
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الموف 
يمنح المكان قيمة خاصة:

يأتــي األثاث البنفســجي أو الموف 
ليميــز ديكــور غرف الجلوس، 
مــن خالل األرائــك المخملية 

المنســقة مع الديكور المشــرق 
واالكسســوارت الناعمــة الموزعة 

علــى جوانــب الغــرف. كما أن اللون 
األســود يتربع هذا العــام بأناقته 

وشــياكته فــي غرف النوم. أما 
الباركيــه فتتميــز بشــكلها األنيق 

والشــعور بالــدفء والفخامة في 
أرجاء الشــاليه.

ال يمكــن تجاهــل أهمية المدفأة   
التــي تضفــي بعــداً جماليًا رائعًا 

ورونقــًا مميزاً وهــي األكثر اعتماداً 
فــي ديكور  البيــوت العربية. 

باختصــار هــي لمســة تراثية بايقاع 
معاصر. 
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المودرن: الشاليه 
يكمــل ســويد شــرحه لتفاصيــل التصميم الداخلي للشــاليه 

المــودرن واألنيق: »كّل شــيء هنا منّســق وأنيــق يمّيزه هذا 
الترابــط بيــن كل األجــزاء واالبتــكارات الهندســية، منها ما هو 

مســتورد مــن إيطاليــا وما هــو مصّمم خّصيصًا لهذا المســكن 
الــذي يتمّتــع بفــرادة مطلقــة. ويبقى لتناغــم األلوان الفاخرة 

الحّصــة األكبــر فــي إنجــاح العمل. فقد طغــى الرخام االيطالي 
لــألرض والجــدران مع اســتعمال اكسســوارات معدنية ذهبية 

اللــون تتميــز بشــكلها الهندســي والتــي تعكس جواً من 
الرفاهية.

ديكور
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أمــا موضــة غرفة الســينما االنيقة 
والفخمــة بأثاثهــا المريح باللون 

األســود مع الوســائد من الفرو األصفر 
الرائــع فهــي من أهم عناصر الشــاليه 

المعاصــر. باختصــار هــي غرفة جلوس 
متميــزة وتوحــي بالراحة والدفء.

اللمســة األنيقــة هي في 
وجــود غرفة بليــاردو بألوانها 

البرتقاليــة الحيويــة وأثاثها 
الخشــبي مــع إضافة االضاءة 

الخافتــة التــي تلعب دوراً مهمًا 
فــي تزيين المكان.

مــن أبــرز مميزات الشــاليه هو وجود 
مســبح داخلي، ومــن الممكن 

اســتعماله فــي جميع االوقــات، والتمتع 
بالســباحة، لذلك ركزّ ســويد على 

التصميــم المــودرن المعتمد على 
البيتــون والمعدن والرخام واالســقف 

المبتكرة«.
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تجربة سفر ممتعة
عــاش اإلعالميــون تجربــة ســفر ممتعة 

باســتضافة ميتسوبيشــي موتــورز 
ابتــداًء مــن رحــالت الطيران واإلقامة 

الفندقيــة المميــزة والتنقــل إلــى ومن 
المعــرض حيــث اطلعــوا عــن قرب 
علــى أبــرز إنتاجــات ميتسوبيشــي 

الجديــدة والتــي كانــت محــط أنظار 
الــزوار ووســائل اإلعــالم. كما حضر 

اإلعالميــون الذيــن يمثلــون مختلــف 
وســائل اإلعالم فعاليات وأنشــطة 

ثقافيــة تعرفــوا خاللهــا علــى الثقافــة 
والتقاليــد اليابانيــة العريقــة بهــدف 
تعزيــز اواصــر العالقــات بيــن مختلف 

شــعوب العالم.
وبفضــل مركــز األبحــاث والتطوير 

في ميتسوبيشــي موتورز، تســعى 
الشــركة إلى ريادة قطاع الســيارات 
مــن خــالل نقــل النهج المســتقبلي 

إلــى ســيارات عمليــة في األعوام 
المقبلــة، وهــو األمر الذي ســيغير 

وجــه قطــاع هذه الصناعــة المهمة. 
وتعتمــد ميتسوبيشــي موتــورز في 

اســتراتيجيتها علــى التطويــر المســتمر 
للمحــركات والتقنيــات والتصاميــم 

التــي تتالئــم مــع متغيــرات الحياة 
والمتطلبــات الجديــدة للعمــالء في 

ظــل التغيــرات التكنولوجية الســريعة 
التــي يشــهدها العالم.

بالتعاون مع شــركة قطر للســيارات وميتسوبيشي موتورز
»جميلة« في ضيافة معرض طوكيو الدولي للســيارات 2019

سيارات

  بدعوة من شــركة قطر للســيارات، الوكيل المعتمد لميتسوبيشــي موتورز في قطر، اســتضافت شركة ميتسوبيشي 
موتورز مجموعة من اإلعالميين من قطر في معرض طوكيو للســيارات في نســخته السادســة واألربعين.

ويقام معرض طوكيو للســيارات مرة كل عامين، ويعتبر من أهم وأعرق معارض الســيارات في العالم، حيث يشــهد في 
كل نســخة تدشــين ســيارات ومركبات جديدة ومميزة ويقدم آخر ما توصلت إليه صناعة الســيارات من ابتكارات. وأظهرت 

ميتسوبيشــي موتورز خالل المعرض قدراتها العالية معززة مكانتها الرائدة كواحدة من أهم شــركات صناعة الســيارات 
حيث عرضت ابتكاراتها التكنولوجية ونهجها المســتقبلي في صناعة الســيارات والتي سترســي معايير جديدة في هذا 

القطاع، كما كشــفت عن العديد من المركبات الجديدة لعام 2020. 
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وشهد جناح ميتسوبيشي موتورز إزاحة 
الستار عن السيارات الجديدة لعام 
2020 من ضمنها »ميتسوبيشي 

 MITSUBISHI »إنجلبرج تورر
ENGELBERG TOURER وهي 

مركبة متعددة االستخدمات من الحجم 
المتوسط وتعمل بالطاقة الكهربائية، 

وذلك بعد ان كشف عنها ألول مرة 
في معرض جنيف الدولي للسيارات 

في مارس من هذا العام، وكانت 
المرة األولى التي تعرضها في اليابان. 

كما دشنت ميتسوبيشي موتورز 
أوتالندر PHEV الهجين الذي يعمل 
بالوقود والطاقة الكهربائية، ومركبة 
الكروسوفر إكليبس كروس، ومركبة 
ASX، وكذلك الفان الصغير دليكا 

D:5 وغيرها من الطرازات.
وكان اإلعالميون من قطر من أوائل 

 ASX الذين يعاينون مركبة الكروسوفر
الجديدة من طراز 2020، وذلك خالل 

 ASX تدشينها في المعرض. وشهدت
العديد من التغييرات في التصميم 

الخارجي حيث تتبنى من االمام أسلوب 
»ميتسو الدرع الحيوي« مع مصابيح 

أمامية بتقنية LED ومصابيح خلفية 
عريضة. كما اعتمدت ميتسوبيشي 

غطاء سفلي للمركبة باللون الفضي 
يمنح المظهر العام اناقة إضافية، إلى 
جانب تغيير الصدام الخلفي ليكتمل 

التصميم العام برشاقة وحيوية.
تعمل ASX 2020 بمحرك بسعة 2 

ليتر يوفر القوة الالزمة للمركبة في 
 MIVEC جميع الظروف. وتتيح تقنية

المعتمدة في المحرك توليد قوة 
قصوى من دون استهالك المزيد من 
الوقود مع المحافظة على المعايير 

 ASX البيئية. من الداخل، زودت
بشاشة عرض بحجم 8 إنش ما يجعل 

نظام المالحة والتصفح والرؤية من 
الكاميرا الخلفية سهاًل ومريحًا. وفيما 

يتعلق بمعايير السالمة، تضم المركبة 
العديد من المزايا منها نظام التحذير 

من النقطة العمياء، نظام المساعدة 
في تغيير المسارات، نظام التنبيه 

للمرور من الخلف، ونظام من 7 وسائد 
هوائية لحماية السائق وجميع الركاب. 
إلى جانب ذلك، يساعد نظام التحذير 
من التوقف المفاجىء على الحّد من 
التصادم من الخلف حيث يتم تشغيل 

أضواء الخطر لتنبيه السائقين في 
الخلف ومنع التصادم مع المركبة.

العديد من السيارات
ذات النهج الجديد

شهد اإلعالميون تدشين العديد 
من السيارات ذات النهج الجديد 

والتي كانت محط األنظار، ابتداء 
من نهج مركبات SUV الكهربائية 
MI- من الحجم الوسط ماي- تك

TECH CONCEPT، وكذلك نهج 
 SUPER HEIGHT ك- واجن

K-WAGON CONCEPT، وصواًل 
إلى نهج ميتسوبيشي إنغلبرد تورر 

 MITSUBISHI ENGELBERG
TOURE ونهج دندو درايف هاوس 

.DENDO DRIVE HOUSE

إزاحة الستار عن السيارات الجديدة برؤية  متطورة
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سيارات

 MI-TECH CONCEPT 1- نهج
)العرض األول في العالم(

 MI-TECH يجســد نهج ماي -تك
CONCEPT قيــم ميتسوبيشــي موتورز 
ورســالتها »قــد طموحــك«، وذلك ضمن 
تقديــم نهــج ســيارات كهربائية متعددة 

االســتخدام SUV توفــر متعــة القيادة 
والثقــة علــى كل المســارات وفي كل 

الظــروف. يعتمــد هــذا النهــج على تقديم 
مركبــة كهربائيــة بحجــم أصغــر ووزن أخف، 

ويتضمــن نظــام دفــع رباعي كهربائي، 
وأنظمــة قيــادة معززة وانظمة ســالمة 

نشطة.

PHEV نظام
يعتمد نظام PHEV اســتخدام وحدة 

أكثر اندماجًا وأخف وزنًا في ســيارات 
SUV الصغيــرة، ومحــرك يعمــل على 

الغــاز بديــاًل عــن محــرك الوقود المعروف. 
يؤمن هذا األمر للســائق اســتخدام نظام 

قيــادة كهربائــي فقــط أو نظــام قيادة 
هجيــن، مــا يمنــح المركبــة أداء قويًا 

وسلسًا.

نظام دفع رباعي كهربائي
يعتمد نهج ماي – تك نظام دفع رباعي 
يسمى »كواد موتور« مع نظام التحكم 

النشط المزدوج والذي يضم محركين، 
واحد للمحور االمامي وآخر للمحور 

الخلفي. يتيح هذا األمر توليد المحرك 
لعزم أقوى ليلبي متطلبات قيادة الدفع 

الرباعي ما يمنح السائق الثقة والقدرة 
على استخدام المركبة في المدينة على 

الطرق الممهدة أو الطرق الوعرة.
 

أنظمة مساعدة السائق 
يتبنــى نهــج مــاي – تــك واجهة 
آلــة بشــرية تعــرض العديــد من 

المعلومــات ويتــم التأكــد منهــا مــن 
خــالل اســتخدام تقنيــات االستشــعار 

البصريــة المتقدمــة علــى الزجــاج 
األمامــي. يقــوم نظام مســاعدة 

الســائق MI-PILOT بتنبيــه الســائق 
عــن تصــادم محتمــل ويدعــم تحكمه 

بالمقــود والمكابــح. إلــى جانــب ذلك، 
تدعــم أنظمــة األمــان النشــطة قدرة 

الســائق علــى تجنــب التصــادم أو الحــد 
مــن األضــرار فــي حــال وقوع الحوادث. 

تعمــل هــذه األنظمــة معــًا لتقديم 
تجربــة قيــادة آمنــة وممتعــة وعمليــة 

فــي الوقت نفســه.

2- نهج كاي – واجن العالي 
)العرض األول في العالم(

يأتي هذا الجيــل الجــديد مــن نهجــك 
– واجــن الفائــق االرتفـــاع استجابــة 

لرغبات السائقين الباحثين عن توسيــع 
قـائمـة وجـهاتهـم واالنـطــالق إلـى أفــق 

جديــد. يضــم هذا التصميم مساحة 
داخلية فسيحــة في الفئة القياسية 
باإلضافة إلى أداء ونهج عملي رفيع 

المستوى. كما تضيف لمسة تصميم 
 SUV ميتسوبيشي على مركباتها
رونقًا خاصًا يعكس أسلوب العالمة 

التجارية.
يعتمد نهج هذه المركبة  أعلى معايير 

السالمة لجميع الركاب من خالل نظام 
مساعدة السائق MI-PILOT للقيادة 

على الطرق السريعة في نفس المسار، 

لميتسوبيشي الجديد  النهج 
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نظام الحد من التصادم االمامي، نظام 
الحد من التسارع المفاجىء، وغيـــــرها 

مــن نظــم الـسالمــة واالمــان التي 
جعلها تصنــف بمركبــة االمان من قبل 

الحكومة اليابانية.

3- ميتسوبيشي إنجلبرج تورر 
هو نهج للجيل الجديد لمركبات 

الكروسوفر متوسطة الحجم وتم 
تزويده بمحرك مزدوج للدفع الرباعي 
الخاص بنظام السيارات الكهربائية 

الهجين. يوفر هذا النهج أعلى 
متسويات الديناميكية التي تتيح 
للسائق القيادة بثقة مهما كانت 

ظروف الطقس وعلى مختلف أنواع 
الطرق. كما يتمتع بثالثة صفوف من 

المقاعد التي تزيد المركبة جاذبية 
وقدرة عملياتية.

4- دندو درايف هاوس 
»دندو درايف هاوس« هي خدمة 

تسوق متكاملة تجمع خدمات 
المبيعات والتركيب والصيانة لما بعد 

البيع في نظام تقنية »من المركبة 
إلى المنزل« V2H والتي تضم 

المركبات الكهربائية، محول نظام 
 ،V2H تقنية المركبة إلى المنزل

ألواح شمسية، وبطارية تخزين. بدأت 
ميتسوبيشي موتورز اليوم تجربة 

مبيعات خدمة دندو درايف هاوس في 
مناطق محددة في اليابان.

وتمكن اإلعالميون من قطر المتواجدون 
في المعرض من تجربة خدمة دندو 

درايف هاوس في جناح ميتسوبيشي 
موتورز إلى جانب المركبة الهجين 

آوتالندر PHEV. وقد عرضت شاشة 
عرض تصوراً لطريقة سير الطاقة بدءاً 
من األلواح الشمسية وشحن السيارة 

الكهربائية وتزويد الطاقة الكهربائية من 
بطارية المركبة إلى المنزل. يمنح هذا 
النهج العديد من المزايا للعمالء منها 

توفير كلفة الكهرباء والتزود بالطاقة في 
حاالت الطوارئ.
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New In Town

  افتتحــت شــركة إنترير تريزورس )Interior-Treasures( العالمية الرائــدة بمجال التصميم الداخلي الفخم 
والمعــارض الفنيــة الفاخــرة فرعًا لها في قطر في برج األصمخ اإلداري بمنطقة الخليج الغربي، وتملك الشــركة التي 

تأسســت في هولندا عام 1978 فروعًا في عدد من الدول، وقد حضر حفل االفتتاح الســيد إبراهيم حســن األصمخ رئيس 
القابضة. ريجنسي  مجموعة 

Interior-Treasures العالميــة  تفتتح فرعًا لها في قطر 

وبهذه المناســبة قال الســيد ماريو 
فان دن بروك، مؤســس ومالك 

شــركة إنتريــر تريــزورس: إن أعمالنا 
عبــارة عــن مزيــج بيــن التصميم 

الداخلــي ومعاييــر الفخامــة األعلى 
فــي العالــم، لكافــة الممتلكات 

ســواء كانت عقارية )ســكنية وتجارية 
وإداريــة( أو اليخــوت، كمــا أوضح أن 
الشــركة تملــك معرضــا فنيــا يضم 
أغلــى وأثمــن اللوحــات في العالم 
لفنانيــن عالمييــن مشــهورين مثــل 

بيكاســو، باإلضافــة إلــى أفخم 
المنحوتــات فــي العالم.

وأشــار إلى أن الشــركة اســتطاعت 
خــالل خبرتهــا التــي تتجــاوز 40 عامًا 
فــي عالــم التصميــم الداخلي، أن 

تتفهــم رغبــات كافــة عمالئهــا وتترجم 
أحالمهــم إلــى واقــع ملموس، حيث 
تتحمــل الشــركة كافة المســؤولية 
عــن عمليــات التصميــم والتصنيع 

والنقــل والتركيــب، وتقديــم تصاميم 
داخليــة كاملــة فريــدة مــن نوعها.

وأضــاف: إن ســبب افتتــاح فــرع لنا 
فــي قطــر هــو مواكبــة أعمال هذا 
الســوق الواعد الذي يشــهد نمواً 

كبيــراً فــي اإلنشــاءات وخاصــة األبراج 

الســكنية واإلداريــة والمجمعــات 
التجاريــة التــي تحمــل طابعــا كبيــرا 

مــن الفخامــة يناســب أعمالنــا، 
موضحــًا أن المشــاريع العقاريــة 

الكبيــرة والمســتدامة فــي قطــر مثــل 
اللؤلــؤة ومدينة لوســيل ومشــروع 
مشــيرب، باإلضافــة إلــى األبــراج في 

منطقــة الخليــج الغربــي تعكــس 
مــدى الرقــي فــي بنــاء القطاع 

العقــاري، مشــيراً إلــى أن شــركة إنتريــر 
تريــزورس تســتهدف هــذه األنــواع من 

المشــاريع لتضيــف عليهــا لمســة 
الفخامــة والرقــي بمــا يعكس 
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النهضــة الحضاريــة والعمرانيــة 
الراقيــة لدولــة قطر.

كما أشــار إلى أن وجود الســيد 
إبراهيــم حســن األصمــخ رجل األعمال 

المعــروف فــي قطــر وامتالكه عددا 
مــن المشــاريع العقاريــة الفخمة، 
وأهمهــا بــرج باراماونت ريزيدنســز 

الدوحــة فــي »اللؤلــؤة – قطــر« هو 
أكبــر داعــم ألعمال الشــركة في 

قطــر، ولنــا معــه تجربــة ناجحة في 
التصميــم الداخلــي فــي بــرج األصمخ 
اإلداري. مؤكداً على ســعي الشــركة 
الفتتــاح المزيــد مــن الفــروع في دول 

العالــم التــي تشــهد نمــواً كبيراً 
وفخامــة فــي طرازهــا المعمــاري بما 

يتناســب مع أعمال الشــركة.

الداخلي  التصميم 
الفخامة  بمعايير 

األعلى في العالم 



104

وينضم البوتيك الجديد الذي تبلغ 
مساحته 92.5 متر مربع، ويجري 

تشغيله بالشراكة مع قسم 
الالكجوري في مجموعة علي بن 
علي إلى منطقة حصرية تحتضن 

تشكيلة من العالمات التجارية 
الفاخرة ضمن واحدة من أولى 

بيئات التسوق المفتوح في الهواء 
الطلق. 

وبهذه المناسبة، قال بيتر هاريسون 
الرئيس التنفيذي لـ»ريتشارد ميل« 

أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا، 
إن قطر ظلت دائما سوقا مهمة 

لعالمة ريتشارد ميل منذ أن افتتحت 
أول متجر لها في اللؤلؤة قطر 
خالل العام 2015، بشراكة مع 

مجموعة علي بن علي القابضة 
وأضاف: »تقدم وجهة« 21 هاي 

ستريت »تجربة تسوق في الهواء 
الطلق فريدة من نوعها، ونعتقد أن 

عمالءنا سيقدرون الموقع الجديد 
ويستمتعون بتجربة التسوق فيه«.

ومن جانبه أشاد عون زريقات 
للعمليات  التنفيذي  الرئيس 

في قسم الالكجوري بمجموعة 
علي بن علي بالمتجر الجديد 

بوصفه أحد أكثر مشاريع التجزئة 
طموحا لدى مجموعة علي بن 
علي القابضة، معربا عن سروره 

بالشراكة القائمة مع »ريتشارد 
ميل«، مؤكدا على أن العالمة قد 
أثبتت حضورا قويا في قطر على 

مر السنين، ونحن فخورون بشراكتنا 
القائمة والراسخة مع هذه العالمة 

الراقية«. التجارية 
ويقع بوتيك »ريتشارد ميل« 

الجديد في الطابق األرضي بالقرب 
من خدمة صف السيارات، ويتميز 

بمساحة رحبة وفاخرة، جرى إثراؤها 
بديكورات خشبية فريدة وألوان 

جدران من الجلد الفاخر ومنحوتات 
من الزجاج المشقق، في حين 

تضفي اإلضاءة الطبيعية ونظام 
اإلنارة المتطور على المكان 

مزيداً من الترف والفخامة، كما 
يضم البوتيك مجلسين لكبار 

الشخصيات يسمحان بأن يحظى 
الضيوف بتجربة ممتعة ومريحة.

ويمكن لعشاق »ريتشارد 
ميل« االستمتاع باالطالع على 
مجموعة متنوعة من الساعات 

التعقيد  عالية  والنسائية  الرجالية 
واألوتوماتيكية والرياضية وذات 
اإلصدارات المحدودة والحصرية 

خالل أجواء البوتيك األنيقة 
والمريحة. هذا ويضم البوتيك 
للمهتمين  تتيح  داخلية  مكتبة 

بمعرفة المزيد عن »ريتشارد ميل« 
مجموعة مختارة من المطبوعات 
بالعالمة  الخاصة  والفنية  الثقافية 
 Editions التجارية من إصدارات

Cercle d’Art، دار النشر الباريسية 
التي تتبع مجموعة »ريتشارد ميل« 

والتي لطالما تعاونت مع فنانين 
معاصرين من بيكاسو إلى إيرو.

 Richard Mille تفتتح متجر بوتيك في غاليري الفاييت 
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   أعلنت »ريتشارد ميل« عن االفتتاح الرسمي لمتجر بوتيك في واحدة من أحدث وجهات التسوق وأرقاها في العاصمة 
القطرية الدوحة، في غاليري الفاييت الدوحة، عند 21 هاي ستريت، قرية كتارا الثقافية.
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 من داخل فرعه الثاني 
سيتي،  فستيفال  الدوحة  في 
قدم بوتيك »سيكرت نوتس« 

الراقية في عالم  الوجهة 
الفاخرة، والذي يضم  العطور 

عددًا منتقى ومحدودًا من أفخر 
النادرة،  العالمية  العطور  أنواع 

العطر الجديد  من دار بارفان دي 
مارلي »KALAN« حيث يحتفل 

والُملهم  الدافئ  العطر  هذا 
التي ال تقاوم  بالجمال والرائحة 

والفلفل  االحمر  البرتقال  من 
االسود وخشب الصندل األبيض، 

ابتكار  وهو  والتونكا.  العنبر 
بتفسير  كالسيكيًا  طابعًا  يقدم 
عصري ومصنوع من مواد رائعة 

المشرقة  بالتناقضات  ومليئة 
والديناميكية. 

وقد حضر هذا الحدث كل من 
نائب  أبو عيسى  نبيل  السيد 

لمجموعة  اإلدارة  مجلس  رئيس 
والسيد  القابضة،  عيسى  أبو 

Julian Museette مدير المبيعات 
اإلعالميين  والتسويق،  ولفيف من 

العطور  ومحبي  والصحفيين، 

»سيكرت  بوتيك  داخل  الفاخرة 
نوتس« بجانب لفيف من 

العطور  مجال  في  المتخّصصين 

الحضور  استمتع  حيث  والموضة، 
التكوين  مراحل  على  باالطالع 

العطر  لهذا  الفريدة  والتركيبات 
الجديد.

بمزيج  عطر KALAN قوته  يؤكد 
والتوابل  الشرقية  المكونات  من 

رائحة غضة من  المخلوطة مع 
اإلفتتاحية  تتميز  األحمر.  البرتقال 

من  بمزيج  األحمر  البرتقال  بجانب 
الحارة،  والتوابل  األسود  الفلفل 

التي تؤدي إلى قلب من زهر 
البرتقال والالفندر. مزيج قوي من 

المحمصة،   التونكا  حبوب  العنبر، 
البلوط  طحلب  الصندل،  خشب 

القاعدة مما  التكوين في  يلف 
برائحة  يفوح  ككل  التكوين  يجعل 

وجذابة. وفاخرة  نبيلة 
KALAN  أثبت أن الكون يتمتع 

ثناياه  أخاذ وكأنه يحمل بين  بجمال 
نفحات من عطر جميل ال يمكن 

وصفه، وكأن هذا العطر الذي بين 
أيدينا هو نموذج لعطر كوني 
الطبيعة  أيدي  صنعته  مدهش 

المزيد  حياتنا  على  لتضفي  البارعة، 
األناقة والروعة.  من 

بوتيك »سيكرت نوتس« يطلق »KALAN« من Parfums de Marly في الدوحة فستيفال سيتي
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بوتيك »سيكرت نوتس« يطلق »KALAN« من Parfums de Marly في الدوحة فستيفال سيتي

وتتواجد صالة »سما« في الطابق السابع 
بجوار بركة السباحة، وتعد المكان 

المثالي لقضاء أجمل األوقات برفقة 
العائلة واألصدقاء، وتوفر لروادها فرصة 
االستمتاع بقائمة متنوعة من الخيارات 

الشرقية مثل المقبالت الطازجة، 
والسندويتشات، وتشكيلة متنوعة من 

األطباق العالمية من خالل خدمة مميزة 
مقرونة بإطاللة رائعة تطل على أفق 

مدينة الدوحة النابض بالحياة.
في هذه المناسبة قال مارتن كيندال، مدير 

عام فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة: »إن 
توفير تجربة طعام فريدة ومميزة تبقى في 

ذاكرة عمالئنا هي أحد أبرز عوامل الجذب 
الذي نتميز بها في فندق سيتي سنتر روتانا، 
حيث نسعى دائمًا إلى إضافة قيمة مميزة 

على تجربة ضيوفنا حتى، خصوصًا أن 

ميزتي الجودة والسعر هما ما يميزنا عن 
غيرنا في قطر، باإلضافة إلى المعايير التي 

نضعها والخبرة التي نمتلكها في مجال 
الضيافة والتي تؤمن لضيوفنا ما يصبون 

إليه. ومن خالل األصالة في الضيافة، 
والقيمة االستثنائية في خدمة عمالئنا، 

والتفاني في توفير تلك الخدمة، تمكنا 
من رسم حدود جديدة لمعايير الضيافة 

الفاخرة في قطر«.وسيتكمن زوار »صالة 
سما« من االستمتاع بالمكونات الطازجة 
من خالل تشكيلة مميزة من األطباق مثل 
التبولة، والفتوش، والكالماري المقرمش 

المقلي، والروبيان الحار مع الثوم، 
والمشاوي المشكلة، والشيش طاووق 

والعديد غيرها من األطباق التي تبرز بكل 
وضوح تميز طهاة سيتي سنتر روتانا الدوحة 

وابتكاراتهم الخالقة في مجال الطهي.  

وستتمكن صالة سما من خالل قائمة 
طعامها المميزة من أن توفر توليفة شهية 

وصحية في آن واحد في مختلف أطباقها 
بأسعار تنافسية للغاية، حيث تقدم القائمة 

الفخمة مجموعة متنوعة من األطباق 
الفاخرة المختارة من المأكوالت العربية 

والعالمية.
واختتم كيندال قائال:»إن استثمارنا في 

قطاع األغذية والمشروبات هو أحد العناصر 
األساسية لنمونا، وتتميز صالة سما بكونها 

مكان جميل لكل من زوار الفندق والنزالء 
على حد سواء لالسترخاء في أجواء رائعة 

خالل المساء مع طعام رائع وإطاللة 
ساحرة على أفق مدينة الدوحة، إذ يمكنهم 
الجلوس بجوار حمام السباحة واالستمتاع 

بمجموعة مختارة رائعة من النكهات 
العربية والشرقية والعالمية«.

افتتاح صالة »سما« في سيتي سنتر روتانا الدوحة 

  افتتح فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة »صالة سما«، أحدث مطاعمه في الهواء الطلق، مضيفًا إياه إلى رصيده الغني من المطاعم 
المميزة والحائزة على أرقى الجوائز المحلية والعالمية، حيث يعتبر هذا االفتتاح أحدث مشروع للذواقة والذي يوفر لهم تجربة مميزة في 

أجواء مريحة وراقية.
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 حصلت فنادق سوق واقف 
البوتيكية وبكل فخر على تقدير من 

مجلة السفر األميركية البارزة »كوندي 
ناست ترافيلير« حيث ُمنحت جائزة خيار 
القرّاء لعام 2019 واحتلّت المرتبة 11 

من بين »أفضل 15 فندقًا في الشرق 
األوسط« بعد أن حازت على مجموع 

94.47، علمًا أنها تقدمت مرتبتين 
مقارنة مع تصنيف العام الماضي. 
تقع الفنادق في قلب سوق واقف 

التاريخي، وهي عبارة عن 8 مباٍن فريدة 
من نوعها تجّسد أفضل ميزات الضيافة 

والثقافة القطرية. 

يختار هذه الجوائز قرّاء »كوندي 
ناست ترافيلير«، خالل واحدة من 

أشهر حفالت جوائز السفر السنوية، 
وذلك عن طريق التصويت. وقد 

قّدم أكثر من 600.000 قارئ لمجلة 
كوندي ناست ترافيلير حول العالم 

أعداداً من اإلجابات حّطمت األرقام 
القياسية، لتقييم تجارب سفرهم 
وتقديم صورة كاملة عن األماكن 

التي نسافر إليها والطرق التي نسافر 
بها اليوم. 

تعتبر جوائز خيار القرّاء من مجلة 
كوندي ناست ترافيلير التقدير األبرز 
واألطول أمداً للتفوق في صناعة 
السفر، وهي تعرف عامة بـ »نخبة 

جوائز السفر«. وفي هذا العام، تم 
دمج أصوات قراء المجلة في الواليات 

المتحدة والمملكة المتحدة للمرة 
األولى. 

تتألف فنادق سوق واقف البوتيكية 
من مجموعة 8 فنادق بوتيكية 

حصرية، وهي: المرقاب، الرميلة، 
مشيرب، الجسرة، البدع، بسم اهلل، 

نجد، والجمرك، كلها فنادق فريدة من 
نوعها، وكل منها مصمم ليوحي 

بجّو خاص مع ديكور مميز وخدمة ال 

مثيل لها ومطاعم ممتازة. استناداً 
إلى مفهوم الفنادق البوتيكية 
ذات الخدمات المصممة حسب 

الطلب، التي قدمتها فنادق سوق 
واقف البوتيكية للشرق األوسط، ال 
يضم أيا من الفنادق أكثر من 37 

غرفة. تنتشر الفنادق في أرجاء سوق 
واقف التاريخي والعامر، وهي قد 

سّميت تيّمنًا ببعض ضواحي الجوار 
السكنية. 

من الترفيه إلى الطعام الفاخر، 
تقدم فنادق سوق واقف البوتيكية 
مجموعة غنية من الفرص الختبار 

الضيافة القطرية األصيلة. أخيراً 
وليس آخراً، تسعى فنادق سوق واقف 

البوتيكية إلى تقديم مجموعة من 
وحدات اإلقامة الغنية من الناحية 

الثقافية، حيث تقدم للضيوف مزيجًا 
فريداً من التجارب المحلية األصيلة 

والمنشآت العصرية. 

فنادق سوق واقف البوتيكية تحصد جائزة خيار القرّاء من مجلة »كوندي ناست ترافيلير« 
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يُعتبر محرك فيراري ثماني األسطوانات 
)V8( المحرك المثالي لمنح السائق 
تجربة قيادة ممتعة وأداًء رياضيًا هو 

األعلى على مستوى قطاع السيارات 
الرياضية الخارقة. ويمكن االستمتاع 
بهذا األداء االستثنائي بشكٍل خاص 
في طرازات فيراري المزّودة بمقعدين 
مع محرّك مثبت في القسم األوسط 

والخلفي، حيث تواصل فيراري منذ 
أربعة عقود العمل على تطوير قدرات 

هذا التصميم، والذي يوفر التوزيع 
المثالي للوزن ليمنح السائق تجربة 

قيادة رياضية بمستويات غير مسبوقة 
من المتعة واإلثارة.

ولتحقيق الهدف المتمثل في ضمان 
أداء مذهل للسيارة يسهل الوصول 

إليه، عمل مهندسو فيراري على 
تحقيق التكامل بين أداء المحرك 

والعناصر الديناميكية الهوائية، 
ودمجها بآخر تحديثات نظم التحكم 

الديناميكية للسيارة. كما تم 
تطوير نظام التحّكم بزاوية االنزالق 
الجانبي، والذي يعزز قدرة السائقين 

على المشاركة في التحكم قدر 
المستطاع أثناء القيادة. ويشير 

االنتقال من النسخة 6.0 إلى 6.1 
إلى إمكانية تفعيل نظام فيراري 

لتعزيز األداء الديناميكي عند وضع 
مؤشر »مانيتينو« في وضعية السباق 

.)RACE(

تجربة تشويق ال تضاهى
تُقدم هذه السيارة تجربة تشويق 

ال تضاهى، حيث تجمع بين القوة 
الجبارة وتجربة القيادة االستثنائية 

بفضل تزويد السيارة بأنظمة وحلول 
ديناميكية متطورة  بما في ذلك 

عجلة القيادة، التي تأتي بقطر أصغر 
وحافة أقل ثخانة. 

وتأتي »إف 8 تريبوتو« بمحرك فيراري 
ثماني األسطوانات )V8( والذي يُعد 
األفضل في فئته، والحائز على جوائز 
عديدة، حيث اختاره الخبراء كأفضل 

محرك في السنوات العشرين األخيرة، 
كما فاز بجائزة »أفضل محرك للعام« 

في 2018، 
واليوم، تأتي محركات فيراري ثمانية 

األسطوانات بحلول تُشكل تحفًا 
هندسية حقيقية، وخاصة محرك 
»إف 8 تريبوتو«، والذي يشكل 

تطويراً للسمات النموذجية لجميع 
المحركات المصّنعة في مارانيللو، 

وهي التسارع التدريجي السلس وغير 
المحدود، وعدم وجود فوارق في 

الشحن التوربيني، إلى جانب الصوت 
الهدار والفريد لنظام العادم الجديد.

فيراري إف 8 تريبوتو... أداء يخطف األنفاس
  لطالما كانت تجربة قيادة 

السيارات الخارقة بالنسبة للكثيرين 
امتيازاً حصريًا للخبراء والمخضرمين، 
القادرين على استكشاف إمكانيات 
هذه السيارات الفاخرة إلى حدودها 

القصوى. إال أن فيراري، والتي 
لطالما لعبت دور الريادة في 

التميز على مستوى السيارات، قررت 
تغيير هذا الواقع من خالل »إف 8 

تريبوتو«، لتضع أفضل محرك ثماني 
األسطوانات في العالم بمتناول 
الجميع، وتقدم لهم أداًء يخطف 

األنفاس مع مستوى غير مسبوق من 
التحكم والراحة.
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 افتتح »سوهو كوفي كو« والذي تأسس عام 
1999 بالمملكة المتّحدة، فرعه األول بالدوحة، ليحضر 
معه أطيب األطعمة المخبوزة وأشهى أنواع القهوة 

المتميزة. 

تمّ افتتاح سوهو كوفي كو في مول الالندمارك، حيث 
سادت أجواء ساحرة واستمتع الحضور بتذّوق أشهى 

األطباق المخبوزة وأرقى أنواع القهوة المتميزة.
جرى حفل االفتتاح ظهًرا، بحضور  عدد من  الشخصيات 
العامة والمعروفة، وأصبح سوهو كوفي كو مستعدا 

اآلن الستقبال الزّوار ، وتحديداً محّبي القهوة والمخبوزات 
الطازجة الشهية!

»سوهو كوفي كو« يفتتح فرعه األول بمول الالندمارك

So
ho
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رحلة طهي استثنائية
منذ إطالقه، يتميز مطعم »سماط« 

بقائمة طعام فريدة من نوعها، تميزت 
بإعادة التعريف بالمطبخ المحلي، 

وعمدت إلى أخذ الضيوف في رحلة 
طهي استثنائية بين طيات التراث 

الفريدة للمأكوالت القطرية الشعبية، 
ومكوناتها الحصرية، والتوابل 
المتعددة، والنكهات الشهية.

في هذه المناسبة قال ياسر الزين، 
المدير العام لشركة »أورا لخدمات 

الضيافة واألغذية«: »يمثل هذا اليوم 
إنجازا جديداً تضيفه )أورا( على سلسلة 

إنجازاتها التي تمثل التزامها بدعم 
نمو صناعة المأكوالت والمشروبات 
في قطر. نحن نؤمن بشدة باقتصاد 
قطر، ونسعى إلنشاء مجموعة قوية 

ومترابطة من المطاعم في الدولة 
لتلبية احتياجات عمالئنا الكرام. نحن 

نرى فرصًا هائلة في النمو يوفرها 
السوق المحلي كما نرى جليًا تحركه 

في االتجاه الصحيح وااليجابي مما 
يدفعنا بقوة إلى تنفيذ خططنا 

التوسعية. باإلضافة إلى هذا، تقوم 
كل من الخطوط الجوية القطرية 

والمجلس الوطني للسياحة بجهود 
جبارة لتثبيت مكانة الدولة كوجهة 
سياحية مما يساهم إيجابًا في دفع 

عجلة االقتصاد القطري«.
من جانبه قال شربل مهنا، مدير تطوير 

األعمال في »أورا لخدمات الضيافة 
واألغذية«: »يسعدنا أن نوفر أكثر 

اإلفطارات فخامة لضيوفنا. حيث تم 
األخذ في االعتبار أدق التفاصيل قبل 

إطالق هذه القائمة من أجل تلبية 
أذواق كافة القطريين. نفخر بالقول 

إنه بعد أكثر من 18 شهراً من إطالقه، 
استطاع »سماط« أن يجتذب شريحة 

واسعة من المجتمع، مما ألهمنا 
لتعزيز وجودنا في السوق من خالل 
عزمنا على افتتاح 9 مطاعم جديدة 

بين نهاية 2019 وبداية 2020«.

9 مطاعم جديدة
كجزء من خطتها التوسعية، ستفتتح 

»أورا لخدمات الضيافة واألغذية« 9 
مطاعم جديدة في »قطر مول« 

و»لوسيل« و»سوق واقف«، حيث سيتم 
افتتاح بعض من تلك المطاعم ألول 
مرة في قطر، والقسم اآلخر سيكون 

فروعًا لمطاعم الشركة الشهيرة 
والمنتشرة في مختلف أرجاء الدولة.

منذ إنشائها في عام 2012، أصبحت 
»أورا لخدمات الضيافة واألغذية« من 

أبرز األسماء في قطاع الترفيه والتسلية 
والضيافة المتنامي في قطر. حيث 
تمتلك وتدير المجموعة حاليًا 37 

منفذاً تتوزع بين قطاعي المطاعم 
والترفيه، بما في ذلك »لؤلؤة الشرق«، 

و»سماط«، و»ال كازا توينتي ايت«، 
و»دبس ورمان«، و»بلدنا«، و»رمان 

كافيه«، والكثير غيرهم.

»أورا« تعلن عن خططها التوسعية في قطر
  أعلنت »أورا لخدمات الضيافة واألغذية«، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة، عن 

خططها التوسعية الطموحة الفتتاح 9 مطاعم جديدة في قطر. وقد تم  إطالق قائمة 
اإلفطار الجديدة الخاصة بمطعم »سماط«، والتي قام بإعدادها الشيف الشهير فواز 

العميم، والتي توفر مزيجًا انتقائيًا من األطباق القطرية األصيلة المحضرة بلمسة عصرية 
فاخرة.

يتسع مطعم »سماط« الواقع أعلى مطعم لؤلؤة الشرق والمطل على كورنيش 
الدوحة الخالب والذي تمتلكه وتديره »أورا لخدمات الضيافة واألغذية« لـ »250« شخصًا. 
ومنذ افتتاحه في مارس 2018، أصبح »سماط« الوجهة المفضلة والمحببة للمواطنين، 
والوزارات، والوفود الرسمية وكبار الشخصيات، حيث يوفر أجواءاً راقية وهادئة بتصميمه 

الداخلي باللمسة القطرية الفنية التي تجمع بين الفن التقليدي والمعاصر والذي 
يعكس نمط الحياة القطرية.
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هوليداي إن الدوحة - ذا بيزنس بارك يحتفل بيوم االبتسامة العالمي 
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 يحتفل العالم سنويا بيوم االبتسامة في 
الجمعة األولى من شهر أكتوبر، لذا حرص فندق 
هوليداي إن أحد أهم الفنادق الحيوية في قطر، 

والذي يعتبر وجهة العائالت المفضلة على 
االحتفال به أيضا. 

االبتسامة عالمة بارزة في عالم الضيافة 
يكمن هدف االحتفال المعروف باسم »جعل الضيوف 

التأكيد على أهمية االبتسامة في  يبتسمون« في 
البهجة  اليومية، ويشجع الفندق بشدة ثقافة نشر  حياتنا 

من خالل لغة االبتسام العالمية. 
حضر الحفل إدارة وموظفو هوليداي إن الدوحة - بزنس 
بارك، وفي هذا الصدد قال السيد برونو هيفون ، المدير 
العام لفندق هوليداي إن الدوحة - بزنس بارك:  »نفخر 
في هوليداي إن الدوحة - بزنس بارك ، بجعل ضيوفنا 

يبتسمون، ألننا في مجال صناعة الضيافة ، نعلم أن 
االبتسامة البسيطة يمكن أن تحدث فرًقا كبيًرا في 

لضيوفنا«. العامة  التجربة 
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أطلقت شركة الدوحة لخدمات التسويق 
)دوماسكو(، الموزع الحصري لسيارات 

 S60 فولفو في قطر، سيارة فولفو
السيدان الرياضية الجديدة في صالة 
عرضها. توفر S60 متعة القيادة من 

خالل التصميم، فجوانب السيارة 
المنحوتة ومظهرها الجانبي األنيق 

والكتفان العريضان فوق العجالت تبرز 
طابع السيارة الرياضي وتجمع بين 

األناقة اإلسكندنافية والقيادة الديناميكية 
لتضفي عليها حضوراً هادفًا ومرّكزاً. 

فهذه السيارة تعكس بكل ثقة قدرتها 
على الطرقات.

وتبرز التفاصيل المميزة لشخصية سيارة 
فولفو S60 القوية كإحدى سيارات 

الجيل الجديد من فولفو. أما الشبكة 
األمامية البارزة، ومصابيح الليد األمامية 
مع الضوء الفريد على شكل حرف الـ 

T الحصري من شركة فولفو، فتضفي 
حضوراً بارزاً لياًل ونهاراً. تفتح حافة 

الصندوق الخلفية نحو األعلى لتعطيها 
طابعًا رياضيًا وديناميكية هوائية أفضل 

عند زيادة السرعة.
وقد تم تصميم شاشة اللمس المركزية 
األنيقة، وفتحات التهوية الفريدة، وأدوات 
التحكم المعدنية الرفيعة، والتقطيعات 
الماسية لتوفير قيادة مفعمة بالحيوية. 
وتتمتع مقاعد »Comfort« المعيارية 

بخاصية ضبط االرتفاع التي تعمل على 

 »Contour« الطاقة، كما توفر مقاعد
– األساسية أو االختيارية حسب تصميم 
الديكور - دعًما جانبًيا أكبر، إضافة إلى 
دعم متعدد االتجاهات وملحق وسادة 

قابل للتعديل.
وتوازن المحركات المبتكرة المتوفرة في 

فولفو S60 بين األداء القوي واالنخفاض 
في االنبعاثات واستهالك الوقود. ويتم 

شحن كل محرك من أربع اسطوانات 
بشاحن توربيني لضمان أقصى استجابة. 

ويملك محرك T4 قوة 190 حصانًا مع 
 T5 دفع أمامي؛ في حين يملك محرك

قوة 254 حصانًا مع دفع رباعي؛ في 
حين أن محرك T8 الهجين له قوة 400 

حصان مع دفع رباعي. 
أما نظام »City Safety« الذي يساعد 

السائق على تفادي حوادث الصدم 
المحتملة، فهو النظام الوحيد في 

السوق مع خاصية رصد المشاة وراكبي 
الدراجات والحيوانات الكبيرة. كما تم 

في هذه السيارة تحديث نظام مساعد 
السائق التلقائي االختياري ليدعم نظام 
التوجيه واإلسراع والكبح بكفاءة على 
الطرقات حتى عند سرعة 130 كلم / 
الساعة. وتتوفر في S60 أيضًا خاصية 
التنبيه عند االنحراف إلى خارج الطريق 
 Run-Off” “Road Mitigation

وخاصية التنبيه عند الخروج عن الخط 
 “Oncoming Lane Mitigation”

باإلضافة إلى نظم أخرى للمساعدة على 
 Cross Traffic” التوجيه. ويعزز نظام

Alert“ االختياري مع نظام الكبح 
التلقائي من سالمة األشخاص داخل 

السيارة وخارجها.
وبهذه المناسبة، قال فيصل شريف، 

العضو المنتدب لدوماسكو: »شهدنا 
على مدى السنوات القليلة الماضية 

خطوات كبيرة مع كل طراز فولفو جديد. 
تعد الموديالت الجديدة أكثر ديناميكية 
في التصميم واألداء والميزات، ما يرفع 
من مستوى فولفو أكثر فأكثر ضمن 

الفئة الممتازة. وتتبع سيارة S60 الجديدة 
كليًا االتجاه نفسه لتكمل مجموعة 
طرازات فولفو الجديدة التي يقدرها 
عمالؤنا المميزون حًقا. وقد شهدنا 

تحسنا في مبيعاتنا مع كل طراز جديد 
ونتوقع األمر نفسه مع S60 الجديدة«.

وتعد سيارة S60 الديناميكية أول سيارة 
فولفو يتم بيعها بدون عرض ديزل، 
ما يعكس التزام الشركة الرائدة في 

القطاع بجعل نظم الدفع المتوفرة في 
سياراتها »مكهربة« وبتوفير مستقبل 
طويل األجل يتخطى عمر محركات 

االحتراق التقليدية. وتعتبر هذه السيارة 
أول سيارة فولفو يتم تصنيعها في 

الواليات المتحدة، في أول مصنع 
أميركي للشركة على اإلطالق خارج 

تشارلستون، ساوث كارولينا.

دوماسكو تطلق سيارة فولفو إس 60 السيدان الرياضية الجديدة في قطر

  لطالما كانت تجربة قيادة السيارات الخارقة بالنسبة للكثيرين امتيازاً حصريًا للخبراء والمخضرمين، القادرين على استكشاف 
إمكانيات هذه السيارات الفاخرة إلى حدودها القصوى. إال أن فيراري، والتي لطالما لعبت دور الريادة في التميز على مستوى 

السيارات، قررت تغيير هذا الواقع من خالل »إف 8 تريبوتو«، لتضع أفضل محرك ثماني األسطوانات في العالم بمتناول الجميع، 
وتقدم لهم أداًء يخطف األنفاس مع مستوى غير مسبوق من التحكم والراحة.
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 في حفل مميز، أطلق بوتيك 
»سيكرت نوتس« الواجهة الراقية 
في عالم العطور الفاخرة، والذي 

يضم عدداً منتقى ومحدوداً من أفخر 
أنواع العطور العالمية النادرة، العطر 

الجديد »أورينتال ليذر« من »ميمو 
باريس« ، من داخل بورتو آرابيا - 

اللؤلؤة.
  يحتفل العطر الدافئ والُملهم 
بالجمال والرائحة التي ال تقاوم 
توليفة جذابة مكللة باإلنتعاش 

تفتتحها  مع الخزامى، الفلفل األحمر 
والكزبرة. ويتبعها قلب التكوين 
مع مزيج من القرفة، الشاي، ابرة 

الراعي واليانسون. أما قاعدة العطر 
فتختتمها بذور القرنفل، الفانيال، 

الجاوي، باتشولي والجلد، لتمنحك 
رائحة استثنائية مع تميز مرموق.

حضر حفل اإلطالق كل من السيد 
»أشرف أبو عيسى« رئيس مجلس 

ادارة مجموعة »أبو عيسى القابضة«، 
والسيد فواز ادريسي الرئيس التنفيذي 

لمجموعة »أبو عيسى القابضة«، 
والسيد جون مولوي مؤسس دار 

»ميمو باريس« والسيدة »رافية بن 
عبيد« المديرة اإلقليمية للمبيعات، 

ومحبي العطور الفاخرة داخل بوتيك 
»سيكرت نوتس« بجانب لفيف من 

المتخّصصين في مجال العطور 
والموضة، حيث استمتع الحضور 

باالطالع على مراحل التكوين 
والتركيبات الفريدة لهذا العطر الجديد.

يعبر »أورينتال ليذر« عن نوتات تجسد 
االختيار، واألحالم، والمشاعر، وسحر 

»رمال وهيبة« العمانية، ووهجها الفريد 
على السماء عندما تتالشي الشمس، 

ويأخذ القمر الشكل الهاللي تكريمًا 
للخنجر، شعار السلطنة.  »أورينتال 

ليذر« مستوحى من الحياة الطبيعية 
الخالبة والساحرة التي يتمتع بها »وادي 
شاب«، حيث المزيج المتناغم بين بذور 

القرنفل، فانيال، جاوي، باتشولي والجلد 
والشاي، الذي يجعلك تسافر إلى عالم 
مليء بالحيوية والشغف والحنين في 

آن واحد. 

 »سيكرت نوتس«  بورتو آرابيا، اللؤلؤة  يطلق »أورينتال ليذر« من ميمو باريس  
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وتتوفر حاليًا أجهزة ڤايو حصريًا لدى 
فناك في الجونا مول ودوحة فستيفال 
سيتي، والبيت الحديث في مركز المها 
على طريق سلوى، وفيرجن ميجاستور 
في دوحة فستيفال سيتي وفيالجيو 

والندمارك وقطر مول.
وقد عّلق السيد بدر الدرويش، رئيس 

مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي 
لفيفتي ون إيست، خالل الحفل قائاًل: 

»تجمعنا بڤايو عالقة طويلة تعود 
إلى التسعينيات، واليوم نحن سعداء 
بالترحيب بهذه العالمة الرائدة مجدداً 

ضمن محفظتنا وفي السوق القطرية 
بالشراكة مع شركة نكست غو. منذ 

تأسيسه، برز فيفتي ون إيست كشريك 
للعديد من العالمات التجارية اليابانية، 
والتي بنينا معها عالقات أساسها ثقة 

متبادلة استمرت لعقود طويلة وما زالت 
موجودة حتى اليوم. تُعزّز هذه العالقات 

التزامنا بتقديم عالمات تجارية عالية 
الجودة لعمالئنا إلى جانب الخدمات 

المتميزة التي تتجاوز توقعاتهم. واليوم، 
نتطّلع إلى رحلة أخرى ناجحة مع ڤايو، 
فنحن على أتم االستعداد لطرح التميز 

واالبتكار في السوق القطرية«.
وتعقيبًا على عودة العالمة التجارية 
اليابانية، قال السيد أليكس تشونغ: 

»نحن سعداء بعودة عالمة ڤايو إلى 

منطقة الشرق األوسط وخصيصًا إلى 
قطر وذلك بالتعاون مع شركائنا في 

فيفتي ون إيست، ولطالما كانت 
هذه العالمة وال تزال مزّوداً رائداً ألجهزة 

الكمبيوتر المحمولة ذات المظهر األنيق 
واألداء المتين. ونتطلع من خالل إطالق 

مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة إلى توسيع شبكة توزيعاتنا 

على مستوى منطقة الشرق األوسط مع 
تسجيل نمو كبير بحلول نهاية العام 

.»2019

مواصفات مبتكرة 
يتوفر ڤايو® SX12 المصنوع في 

اليابان والمزّود بنظام التشغيل 
PRO / Home 10 Windows، ضمن 
مجموعة من خيارات األلوان وهي األسود 

والفضي والبني والوردي، وتأتي معه 
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية بالحجم 

 Core™ الكامل، ويعمل بمعالج إنتل
8265U-i5 و8565U-Core™ i7 مع 
شاشة عرض عالية الدقة مقاس 12.5 

بوصة، أما الذاكرة فتبلغ سعتها 8 
جيجابايت / 16 جيجابايت. ويدخل في 

تكوين تصميم هذا الكمبيوتر المحمول 
طبقات من ألياف الكربون أحادية االتجاه، 
والتي من شأنها أن تعزز متانته وحمايته 

مع الحفاظ على مظهره النحيف ووزنه 

الخفيف البالغ 899 غراما. ويدعم هذا 
 TruePerformance الجهاز تكنولوجيا

المقدمة من »ڤايو«، وهي حل مبتكر 
يساهم في تحقيق االستخدام األمثل 

من وحدة المعالجة المركزية وتحسين 
األداء بشكل عام. وتتيح ميزة الشحن 

السريع إعادة شحن نحو 80 % من 
بطارية الجهاز خالل ساعة واحدة فقط. 

ويأتي هذا الجهاز مزّوداً بمنفذ USB من 
فئة CTM الذي يتيح إمكانية الشحن 

من بطارية الشحن المتنقلة أو توصيل 
أي كابل شحن هاتف متحرك بسعة 5 
فولت. فضاًل عن ذلك، يتوفر في هذا 
الجهاز مجموعة متنوعة من المنافذ 

والتوصيالت مثل منفذ USB من فئة 
 HDMI ومنفذ USB وثالثة منافذ CTM

.LAN ومنفذ VGA ومنفذ توصيل
أما جهاز ڤايو® SX14 المصنوع 

في اليابان والمزّود بنظام التشغيل 
PRO / Home 10 Windows، فيأتي 
ضمن مجموعة من خيارات األلوان وهي 

األسود والفضي والبني، وتأتي معه 
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ويعمل 
بمعالج إنتل 8265U-Core™ i5 و

8565U-Core™ i7 مع شاشة 
عرض فائقة الدقة مقاس 14 بوصًة 

بجودة 4K، أما الذاكرة فتبلغ سعتها 8 
جيجابايت / 16 جيجابايت.

»فيفتي ون إيست« و»نكست غو« تعيدان طرح »ڤايو« في قطر 

 أعلن فيفتي ون إيست، متجر قطر المفضل، وشركة »نكست غو« المحدودة، عن عودة مجموعة أجهزة ڤايو الرائدة للكمبيوتر المحمول 
في قطر وذلك في حفل خاص أقيم في فناك في الجونا مول. وحضر الحفل كل من السيد أليكس تشونغ، الرئيس التنفيذي لشركة 
»نكست غو« المحدودة، والسيد بدر الدرويش، رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست، والسيد سعود الدرويش، نائب 

رئيس مجلس اإلدارة لشركة الدرويش القابضة، باإلضافة إلى وفد من اإلدارة العليا لشركة »نكست غو« و كبار الشخصيات، وممثلين عن 
وسائل اإلعالم. 
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  يقع مطعم مجلس في 
الطابق األول من فنـدق جراند 

حـيـاة، في أجواء تجسد روح 
األصيـلـة،  العربيـة  الضيافــة 

المقبالت  المطعم  يقـدم 
والشرقيـة  العربية  والمأكوالت 

ذلك  فـي  بمـا  الشهيـة 
والدواجن  والمتبالت  اللحوم 

البحرية. والمأكوالت 

 تم تصميم  مجلس بأسلوب 
عربي معاصر مع توفر مقاعد خاصة 

اختيارية. باإلضافة إلى التراس 
الخارجي بجانب المسبح، يمكن 

للضيوف االستمتاع باإلطاللة على 
اللؤلؤة. 

قام مطعم  مجلس مؤخًرا بتوسيع 
التراس مع حديقة صيفية، وشتوية 
بالكامل، مع مقاعد أنيقة ومريحة، 
بحيث يمكن للضيوف االستمتاع 

بالمناظر الخالبة في الهواء الطلق 
على مدار السنة.

 وبهذه المناسبة قال محمد نجاح، 
مدير مطعم مجلس، »الشرفة 

الجديدة تعد إضافة رائعة للمطعم. 
السقف قابل للسحب بحيث يحصل 

الضيوف خالل األشهر الباردة على 
تجربة حقيقية في الهواء الطلق، 

وخالل حرارة الصيف، يمكن للضيوف 
االستمتاع بالمناطق المحيطة في 

الهواء الطلق ألن المكان مكيف، 
ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف 

القدامى والجدد قريبًا.

مطعم “مجلس” يجسد روح الضيافة العربية األصيلة
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 تقدم منتجعات شاطئ سيلين أحد 
منتجعات مروب، مزيًجا مثالًيا من الثقافة 
والتراث، ويشكل المنتجع وجهة مثالية  

للضيوف الذين يبحثون عن السحر 
والذي يجمع بين العصرية والتقليدية، 
ويؤكد هذا الفوز الكبير موقعه القوي 

في صناعة الضيافة في قطر.وبهذه 
المناسبة قال السيد طارق نور، المدير 

العام لمنتجع شاطئ سيلين » يشرفنا 
أن نحظى بالتقدير، للعام الثالث على 

التوالي وهذا يمثل تتويجا لجهودنا 
المتميزة وابتكاراتنا على مدار العام، 
وذلك إلعادة تعريف مفهوم منتجع 

الخمسة نجوم في قطر. أود أن أعرب 
عن تقديري العميق إلدارتنا وشركائنا 
وموظفينا اللتزامهم الثابت بالتميز، 

وكذلك بضيوفنا الكرام الختيار منتجع 
شاطئ سيلين، والمساهمة في جعله 

وجهة الترفيه األكثر تفضياًل في قطر 
للسياح والعائالت«. تمثل الجائزة، قمة 

اإلنجاز في مجال الضيافة الفندقية، 
حيث تقدم اعترافا دوليا، يصوت عليه 
الضيوف والمسافرون على حد سواء. 

ويقع المنتجع في الجزء الجنوبي 
من قطر، على بعد 45 دقيقة فقط 
من قلب مدينة الدوحة، يتميز منتجع 

شاطئ سيلين الفريد بمجموعة متنوعة 
من المرافق الترفيهية ذات المستوى 
العالمي، ويطل على مناظر خالبة، 
ويعتبر وجهة ترفيهية رائدة في قطر 

للمسافرين  والمقيمين على حد سواء.
تعمل مجموعة فنادق مروب كمجموعة 

مستقلة تحت مظلة كتارا للضيافة، 
وتدير مجموعة دولية  من فنادق البوتيك 

الراقية والعالمات التجارية الحديثة 
التي تعتمد في تصميمها وضيافتها 
على الثقافة المحلية. تدير مجموعة 

فنادق مروب حاليًا فنادق في ثالثة 

قطاعات: »مروب للفنادق« و »مجموعة 
بيرجنستوك« وعدداً من الفادق الراقية 
المستقلة التي ال تحمل عالمة تجارية.

تضم  »مروب للفنادق« عدد من الفنادق 
المعاصرة التي تقدم أرقى أساليب 

الضيافة، كما تعكس الثقافة المحلية 
والتقاليد لتقدم تجربة أصيلة ال مثيل لها. 

وتقدم »مجموعة بيرجنستوك« ضيافة 
سويسرية من الدرجة األولى من خالل 
مرافقها الفخمة ذات التصميم المميز 
التي تجمع بين الحداثة والعراقة وتوفر 
مرافقها الثالثة خدمات رفيعة وحصرية 

ومصممة لتناسب مع رغبات الزوار. كما 
تدير مجموعة فنادق مروب سلسلة من 

العقارات المستقلة الراقية في قطر، 
وتتميز هذه العقارات بما تقدمه من 

تجربة ذات طابٍع محلي ينعكس في 
التصميم والمناظر التي تطل عليها. 

منتجع شاطئ سيلين احدى منتجعات مروب يفوز بجائزة  Luxury Ocean View العالمية 

أعلن شاطئ سيلين أحد منتجعات 
 Luxury Ocean مروب الفوز بجائزة

View العالمية، وبذلك يضيف المنتجع 
نقطة إضافية لرصيده القوي في حصد 

الجوائز وحجز مقعد في القمة. وجرى 
ذلك خالل حفل توزيع جوائز أفخم 

الفنادق حول العالم للعام 2019 في 
فنلندا أكتوبر الماضي.
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   يقدم Homes R Us لعشاق 
حياة الترف والفخامة خيارات 

متنوعة من األثاثات الراقية، والتي 
يمكنهم من خاللها رسم وتشكيل 

مساحات االسترخاء الخاصة بهم، 
وإضافة مفاهيم الرقي والراحة 
اليومية. حياتهم  إلى  المطلقة 

من خالل غرف المعيشة التي 
تواكب أحدث توجهات الموضة 
في هذا المجال، وتعكس الجرأة 

وغرف  التصميم،  في  والفخامة 
النوم التي تجعل من المنزل 

ألوانها  بتعدد  جمالية  لوحة 
تفاصيلها،  وتناغم  ورقي  الملكية 

يمكنكم أن تنعموا بحياة هادئة 
وسط صخب الحياة.

 Homes R Us وأولى متجر
اهتماما كبيرا بالتفاصيل الصغيرة 

مثل اكسسوارات المنزل واللوحات 
واإلضافات التي تضفي على المنزل 

بعداً آخر من األناقة والفخامة.

HOMES R US
خيارات واسعة لحياة أكتر ترفا وفخامة
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براعة متقنة
حقق موديل الكرونومتر K1 نجاًحا 
كبيًرا بعدما  تم إعتمادها في تجهيز 

باهظة  بتكلفة  بريطانيا،  ملكة  سفن 
الثمن. لذا اقترح كيندال إنشاء نسخة 

 ، K1 أقل تكلفة من الكرونومتر
ولكن استناًدا إلى المبادئ ذاتها . تم 

قبول اقتراحه وأصدر K2 في أوائل 
 عام 1772.

على متن طائرة  K2   قام الكابتن 
جون فيليبس برحلته بحًثا عن الممر 
الشمالي الغربي وفي عام 1787 

قام وليام بليغ قائد السفينة الملكية 
باونتي باستالم السفينة. اشتهرت 

K2   بسبب التمرد على باونتي 
في رحلة العودة من تاهيتي. بعد 

مغامرة طويلة حيث استمرت الرحلة 
حوالي 70 عاًما تقريًبا ، وفي ظروف 

  K2 وتقلبات مناخية  قاسية ، وجدت
طريقها إلى إنجلترا عام 1840. ليتم 

البريطاني  المتحف  إلى  تسليمها 
بواسطة الكابتن هربرت وهي اآلن 
متواجدة  في المرصد الملكي في 

Greenwich ، في لندن.

K3 إنجاز للبحرية البريطانية
بتكليف من مجلس الطول ، إبتكر 

كيندال في عام 1774 بتكلفة 100 
جنيه إسترليني الكرونومتر الثالث 

المعروف باسم K3 ، وهو نسخة فعالة 
 ومبسطة من اختراعاته السابقة.

كانت K3 أول محاولة ناجحة إلنتاج 
إصدار من دون زخرفة مثل K1 و 

K2 ، كرونومتر دقيق بنفس الدقة 
والبراعة ولكن بأسعار معقولة أكثر؛ 

بهدف الوصول إلى أكبر شريحة  من 

المستخدمين لالستفادة  من هذه 
التكنولوجيا الجديدة للمالحة. كان 
إتقان هذه الطريقة الجديدة إليجاد 

خط الطول عاماًل مساهمًا رئيسيًا في 
 هيمنة البحرية البريطانية على العالم.

 صنع في لندن وجنيف
قرب نهاية القرن الثامن عشر ، كانت 
صناعة الساعات البريطانية في أوج 
أيامها  تنتج أجود الساعات وأكثرها 
دقة في العالم. وصل اإلنتاج إلى 

200000 ساعة في السنة ، أي حوالي 
نصف إنتاج العالم، لم تتمكن صناعة 

الساعات السويسرية من فرض نفسها 
حتى بعد عام 1850 متجاوزة نظيرتها 

البريطانية كرائد عالمي في صناعة 
الساعات ، لتقوم بتصنيع  منتجات  أكثر 
عصرية ، بدًءا من التصميمات األساسية 

بأسعار معقولة للغاية إلى الساعات 
األكثر تعقيًدا وعالية الجودة. 

ساعات  L.KENDALL  تنضم إلى باري غاليري
 L.KENDALL  اشتهرت ساعات 

البريطانية الفاخرة بقياس الوقت 
بأسلوب مميز في جميع مناحي الحياة، 

تجسد إصداراتها  كل البراعة التقنية 
واألناقة التي ميزتها على مدى أجيال.

هي ساعة فريدة تحمل بكل فخر 
أناقة وخبرة التشكيلة الرئيسية من 
L.KENDALL . واتساقا مع تراثها 

البحري ستوفر الدار في كل منافذ 
 ،  K1  باري غاليري مجموعة ساعاتها

K6-K5  ،K4 K3 ،  K2التي تغير 
مفهوم الوقت وترمز للدقة واإلتقان 

في الصنع.. وكل المجموعات السابقة 
ذات إصدار محدود عبارة عن 300 

قطعة حول العالم، لتوفر ساعات  
تتناسب تماما مع الرجال من عشاق 

الترفيه والمغامرات .
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