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وطن

بطولــة العالم أللعاب القوى - الدوحة 2019

قطـر.. أبهرت العالم وبرشم أسعد الجميع 
   افتتح حضرة صاحب الســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى منافســات النســخة رقم 17 

من بطولة العالم أللعاب القوى – ا لدوحة 2019- والتي تم تنظيمها الول مرة في الشــرق االوســط  يوم  27 
ســبتمبر الماضي، واختتمت البطولــة فعالياتها بنجاح يوم 6 أاكتوبر. 

وقــال صاحــب الســمو في كلمته خالل حفل االفتتاح الذي أقيم على كورنيــش الدوحة بحضور الدكتور توماس 
بــاخ رئيس اللجنــة األولمبية الدولية، وأعضاء اللجنة، واللورد سباســتيان كو رئيس االتحاد الدولي أللعاب 

القــوى، وأعضــاء االتحاد، وعدد من قيادات الحركة الرياضية واألولمبية في العالم، وعدد من رؤســاء البعثات 
الدبلوماســية وكبار المســؤولين في قطر وضيوف البطولة : »بســم اهلل وعلى بركة اهلل أعلن افتتاح بطولة 

العالــم أللعــاب القوى الدوحة 2019، متمنيا لجميع الوفود المشــاركة التوفيــق والنجاح وطيب اإلقامة في قطر« 
.
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مشاركة  غير مسبوقة
شــارك فــي البطولــة التي قامت 

منافســاتها داخــل اســتاد خليفــة الدولي 
المونديالــي وعلــى كورنيــش الدوحة 

نحــو ألفــي العب والعبــة في جميع 
الســباقات والمســابقات لرياضة أم 

األلعــاب والذيــن مثلــوا نحــو 213 دولة .
وشــهدت البطولــة األكبــر تعديالت 

أقرهــا االتحــاد الدولــي أللعاب القوى 
ألول مــرة فــي جدولة إقامة منافســات 

بطولــة العالــم وشــملت على وجه 
الخصــوص عدم إقامة منافســات 

خــالل النهــار وإقامة المنافســات ليال.. 
كمــا تــم فــي البطولــة تنظيم ماراثون 

منتصــف الليــل والــذي كان األول 
مــن نوعــه في العالــم، وأقيم على 

كورنيــش الدوحــة الممتــد على طول 
الســاحل المطــل على أفــق المدينة 

بأضوائــه الخالبــة، بينمــا أقيمت 
باقــي المنافســات في اســتاد خليفة 

الدولي.
وكانــت المــرة األولــى في بطوالت 

العالــم التــي يٌقام فيها ســباق 
الماراثــون الشــهير فــي منتصــف الليل 

تحــت كشــافات اإلضــاءة والتي جعلت 
الجميــع حــول العالــم منبهريــن بهذا 

الســباق في الدوحة.

العالمية أللعاب القوى القرية 
وقد أعدت اللجنة المنظمة المحلية 

للبطولة القرية العالمية أللعاب 
القوى والتي استقبلت المشجعين 

والوفود واإلعالميين حيث قدمت لهم 
تجربة ترفيهية ثقافية فريدة طوال 
أيام البطولة وحظى المشجعون 

بمشاهدة العروض الترفيهية الحية 
وتجربة األطعمة المختلفة والتعرف 

على ثقافات البلدان المشاركة، وأيضًا 
مقابلة الرياضيين المشاركين، وذلك 

في القرية العالمية أللعاب القوى 
األولى من نوعها في قطر التي 

جمعت مختلف دول العالم.
وانقسمت القرية العالمية إلى مناطق 

تمثل قارات العالم وهي إفريقيا، 
واألمريكيتين، وأوروبا، وآسيا، وتضمنت 
عروضًا واحتفاالت ومسابقات وأطعمة 
موزعة على حارات عكست كل واحدة 
منها ثقافة دولة من الدول المشاركة.

18 العبا والعبة
فــي قائمة المنتخب القطري 

وضمت القائمة 18 رياضيًا ورياضية 
للرجال والسيدات ،حيث شارك 16 رياضيًا 

في منافسات الرجال ورياضيتان في 
منافسات السيدات.

ضمت قائمة فريق الرجال كال من: اواب 
عثمان 100م ، و عبدالعزيز احمد 200 

م ، وعبداالله هارون 400م ، وابوبكر 
حيدر، وجمال حيران 800م ، وعبدالرحمن 
سعيد 1500م ، و ياسر سالم 3000م 

موانع، وعبدالرحمن صمبا 400م حواجز،و 
معتز برشم وثب عالي، واشرف الصيفي 
إطاحة المطرقة، باالضافة لفريق تتابع 4 
x 100م ) ومحمد زكريا خالد اوجونودي 

وتوسين اوجونودي باالضافة الواب بارو 
وعبد العزيز احمد، ومعهم يقوب سعيد 

الحسني كعنصر اضافي، وفريق تتابع 
x 4 400م )محمد ناصر عباس وباسم 
حميده وأشرف حسين عثمان باالضافة 

الى عبد الرحمن صمبا وهارون ( .
أما فريق البنات فضم كال من مريم فريد 

في سباق 400م حواجز ،وكنزه رشيد في 
سباق 400م .
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برشم يتوج بالذهبية 
وصامبا بالبرونزية
توج البطل العالمي 

واألولمبي معتز برشم 
بالميدالية الذهبية لمسابقة 

الوثب العالي، واحتفظ برشم 
بلقبه كبطل للعالم في 

الوثب العالي والذي حققه 
في بطولة العالم الماضية 

في لندن عام 2017 ليتوج 
نفسه ملكا لهذه المسابقة.

وسجل برشم ارتفاعا قدره 
2.37 متر من أول محاولة 

وبعد ضمان الذهبية، اكتفى 
برشم ولم يسع لكسر 

الرقم القياسي من جديد 
الذي تسبب في إصابته من 

قبل. وبعد تحقيقه االنجاز 
تلقى برشم التهنئة في 

أرض الملعب من سعادة 
الشيخ جوعان بن حمد آل 

ثاني رئيس اللجنة األولمبية 
القطرية ورئيس اللجنة 

المنظمة العليا لبطولة 
العالم أللعاب القوى الدوحة 
2019، ثم طاف أرض الملعب 

وتفاعل بالتحية مع عشرات 
اآلالف من القطريين الذين 
احتشدوا في ستاد خليفة 
الدولي لدعمه ومساندته.

وتفوق البطل العالمي 
واألولمبي القطري معتز 

برشم على الروسيين ميخائيل 
اكيمنكو )2.35 م( وإيليا 
إيفانيوك )2.35 م بفارق 

المحاوالت(، وكالهما يخوض 
البطولة تحت علم محايد 

بسبب إيقاف االتحاد الروسي 
أللعاب القوى على خلفية 

فضيحة المنشطات في 
البالد.

والميدالية الذهبية هي 
الميدالية الثانية للمنتخب 

القطري بعد برونزية 
عبدالرحمن صامبا في سباق 

400 م حواجز .

وطن
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   يُعد منتجع وســبا »المســيلة لوكشري كوليكشن« الدوحة أول فندق لوكشــري كوليكشن من نوعه في قطر، ويشّكل 
جــزءًا من مجموعة ماريوت الدولية الفاخرة. وهو مالذ يبعث على االســترخاء حيث يوفر أســلوب حياة ال مثيل له وتجارب رائعة 

وخدمات فريدة فــي واحة مفعمة بالفخامة.
ويقع في موقع مثالي  وسط الدوحة  على بعد 25 دقيقة فقط من مطار حمد الدولي  في واحة مليئة بالنباتات واألشجار 

الطبيعية. كما يعكس مقومات التميّز الراقية التي نجدها في مداخل الصروح المعمارية الساحرة والقصور الخاصة، حيث 
تلتقي حفاوة الضيافة األصيلة مع مفردات الثقافة الدافئة للحضارة القطرية.

وهــو بمثابــة رمز تقدير للطبيعة الخالبة للمنطقة حيث تعني كلمة المســيلة »حيث تتدفق المياه«، واالســم في حد ذاته 
إشــادة بتاريخ المنتجع  الذي كان ســابقًا واحة غنية بالنباتات المحلية مثل: أشــجار اللوز الهندي وأكاسيا وسدرة وميوموسا.

منتجعات

منتجع وســبا »لوكشري كوليكشن« الدوحة 
لمسيلة ا
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قاعة المسيلة لالحتفاالت
الفخامة حدود  تتخطى  بمعايير 

استعّد لالستمتاع بحفالتك ومناسباتك السعيدة 
بطريقة خيالية بين ربوع الفخامة واألناقة والخدمة 

المتطورة. تمتع بالرفاهية على أصولها في قاعة 
المسيلة الحديثة، والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية 

391.8 متر مربع، وتتسع لـ 250 ضيًفا، معززة بجدران 
جانبية ملونة مشرقة وثريات رائعة وتقنيات فائقة 

الحداثة.يتميز هذا المكان بجناح مجاور فريد من نوعه 
يكمله خدمة الكونسيرج الشخصي لتلبية مختلف 

تطلعاتكم. تتميز قاعة »المسيلة« لالحتفاالت بسمات 
فريدة، مثل مدخل خاص وخدمة اصطفاف السيارات، 

مما يضيف كل مفردات التميز لمناسباتكم.
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ومناسبات حفالت 
الطبيعة أحضان  بين 

استمتع بإقامة الحفالت والمناسبات في حدائق 
خارجية مميزة تتمتع بجمال الطبيعة األخاذ، فضاًل 

عن تجربة المأكوالت الفريدة من نوعها التي 
نقدمها خصيصا لك. 

ويمكنكم إقامة حفلكم في واحدة من حدائقنا 
االستثنائية: حديقة النخيل، حديقة السدرة، حديقة 
األكاسيا، حديقة الميموزا وحديقة حواء )الخاصة 

للسيدات فقط( مع أكثر من 5413 مترا مربعا من 
إجمالي المساحات الخارجية. 

منتجعات
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Lavendal, Mynte قاعة
الداخلية الخاصة بالسيدات

إذا أردتم التمتع بالخصوصية وإقامة حفل خاص للسيدات فال مثيل 
لقاعة Lavendal, Mynte، والتي تقع داخل المنتجع الصحي 

الخاص بالسيدات.  وتبلغ مساحة القاعة 444 مترا مكعبا وتتسع لـ 
300 ضيف. 

فريق محترف يعمل على تحقيق  أحالمك على أرض الواقع
حقق أحالمك، بالتنسيق مع فريق عملنا الذي يضم خبراء استثنائيين 

من منظمي الحفالت،  حيث يتولى فريقنا المتخصص في قسم 
حجز الحفالت االهتمام بجميع تفاصيل الحفل، بالتعاون مع طاقم 

من أشهر الطهاة في العالم تحت إدارة الشيف الفارا أحد أشهر 
الطهاة اإليطاليين الحائزين على نجوم ميشالن؛ ومن أبرز الكّتاب 

في فن الطبخ. 
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AL’AMMA  مطعم
بتصميمه الرائع، يعد المكان األمثل 

لالستمتاع بأفضل أنواع الشاي أو القهوة، 
 Afternoon Tea باإلضافة إلى تجربة

التي المثيل لها.

Deli Kitchen مطعم
يقــدم Deli Kitchen المنتجــات 

الطبيعيــة والصحيــة بمفهــوم فريــد من 
نوعــه، حيــث يمكنــك تنــاول الطعام 

والتســوق والتعلم تحت ســقف واحد، 
وهــو أفضــل مــكان لالســتمتاع بمذاق 
األطعمــة المحضــرة مــن قبل الشــيف 

بينــو الفارا.

SNOULL مطعم
مستوحى من مفهوم »العيش 

في الهواء الطلق«، تلك الفلسفة 
االسكندنافية إلعادة التواصل مع 

الطبيعة، يقدم المطعم ومن خالل 
الشيف الحاصل على نجوم ميشالن 

ثايس برايدجارد مكونات صحية ونقية 
طازجة بنكهات فريدة وغنية.

مطعم Veritas اإليطالي
يعد المطبخ اإليطالي الشمالي وجهة 

الطعام األمثل لتناول طعام بأرقى 
األجواء، حيث يتم تقديم وصفات تقليدية 

غنية على يد الشيف ستيفانو شوتي 

الحاصل على نجوم ميشالن والذي يقدم 
تجربة طهي كالسيكية جديدة تلبي 

رغبات عشاق األكالت اإليطالية الفريدة.

 WA’HA مطعم
يعد مكانًا مثاليا ورائًعا وسط الحديقة 

الخضراء الخالبة بجانب حوض السباحة 
الخارجي، وتحت أشعة الشمس الدافئة، 
حيث يتم تقديم أفضل المأكوالت غير 

التقليدية في أجواء راقية.
كما سيضم منتجع المسيلة قريبًا إلى 

DNA كال من:
كارافانسيراي -  مطعم سيغا سيغا 

اليكسير  شمال أفريقيا اليوناني

DNA المسيلة، وجهة متميزة للذواقة
مجموعة المطاعم في منتجع المسيلة هي المكان المميز الذي يجتمع فيه الناس الستكشاف رحلة  ممتعة مليئة 

بالنكهات والتجارب الغنية باألطعمة اللذيذة بمفهوم جديد

منتجعات
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قام منتجع وســبا المســيلة 
الصحــي بتعيين الشــيف 
التنفيــذي بينــو الفــارا، أحد 
الطهــاة األكثرشــهرة في 

عالــم ميشــالن ومؤلف 
كتــاب الطهــي الفريد، 

لإلشــراف علــى المطاعم 
الثمانيــة فــي منتجع 

المسيلة.
مــن قريــة بوتينانو 

الصغيــرة فــي إيطاليا، 
انطلــق الشــيف إلى 

رحلتــه الفريــدة فــي عالم 
الطهــي في أوروبا 

وآســيا، ذاع صيت الشــيف 
بينــو الفارا األكثر شــهرة 
فــي عالم ميشــالن من 

خــالل موهبتــه في عالم 
الطهــي وكتابــه »التميز 

فــي التذوق«، ويعد 
 Deli Kitchen مطعــم
بمثابــة تجســيد وانعكاس 

حقيقــي لحكمته 
الذواقــة وخيالــه، وذلك 

حيــن تلتقــي المكونات 
الطبيعيــة مــع التجربة 

الفعالــة لتنــاول الطعام 
والتســوق والتعلــم تحت 

ســقف واحد.

منتجع وسبا »المسيلة لوكشري كوليكشن« الدوحة 
 يعلن عن تعاونه مع  الشيف »بينو الفارا«  الحائز على  نجوم »ميشالن«
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   جمال العدواني 
النجم الكويتي جمال الردهان قامة فنية خليجية، مثقف، حاز على أعلى الشهادات العلمية 
وشغل منصب معيد في المعهد العالي للفنون المسرحية، يختار أعماله بعناية ويرفض أن 

يكون »سنّيد« ألي نجم مهما كانت المغريات، إنه نجم من طراز مختلف.

الفنان الكويتي جمال الردهان: 

ال تشرفني األعمال التي ال تقدر تاريخي 

نجوم
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كيف تقيِّم تجربتك في مهرجان 
»ليالي مسرحية كوميدية« ؟

بصراحة سعدت بالمشاركة من خالل 
شركة »إندبندس« لإلنتاج الفني من خالل 
مسرحية »الدائرة السادسة«، التي قدمت 
في مهرجان »ليالي مسرحية كوميدية«، 
الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب في دورته الرابعة، حيث 

شهد العرض حضورا جماهيريا كبيرا، 
والعمل وهلل الحمد نال على إعجاب 

الجمهور بشكل يفوق الوصف، وهذا 
يضاف إلى رصيدي الفني.

لك حضور مميز مع النجم طارق العلي 
مسرحيا حدثنا عن ذلك

بالفعل مازلنا متواصلين في تقديم 
عروض مسرحية »عنتر المفلتر«، وسوف 

يكون لنا جولة خليجية لتقديم سلسلة 
من العروض الكوميدية، وأنا سعيد 

باألصداء الطيبة التي حققتها وبالتعاون 
مع مجموعة مميزة من الفنانين من 

مختلف األجيال الشباب والكبار السيما 
النجم والمنتج طارق العلي، وهو قامة 
فنية أعتز بالتعاون معه، ونتطلع لترك 

بصمة مميزة هذا العام. والمسرحية 
من تأليف عيسى عبداهلل وإخراج مشاري 

المجيبيل واإلشراف العام لعيسى 
العلوي، وأحمد الفرج، وهند البلوشي، 

وميس كمر، وشيماء قمبر، ومصطفى 
محمود، وفيصل السعد، ومحمد الوزير 

وغيرهم، وبالمناسبة أتمنى أن نقدم 
عروضها في الدوحة الحبيبة.

هل صحيح أن  الفنان الكويتي أو 
الخليجي تحديدا غائب عن الدراما العربية؟
ال بالعكــس الفنــان الخليجــي والكويتي 

خاصــة  متواجــد باألعمــال العربية، ال 
ننســى مشــاركات النجم داود حسين 

فــي أكثــر من عمل عربــي وكذلك عبد 
االمــام عبداهلل وفيصــل العميري.. 

لــو تالحظ في فترة األبيض واألســود 
كانــت الكويت ســباقة وتذكر في 

االعمــال الفنيــة تليفزيونيًا وســينمائيًا. 
الفــن الكويتــي وفنانوه وبفضل اهلل 

لهــم تواجد قوي وفرضوا أنفســهم، 
بــل ال أبالــغ لو قلــت بأنهم وصلوا إلى 

العالميــة، فالمخــرج وليــد العوضي على 
ســبيل المثــال قد  وصل إلــى العالمية، 

كمــا أن فيلمنــا األخير »ســرب الحمام« 
قــد نــال جائزة فــي مهرجان بوليود، 

وهــذا بحــد ذاته تعبير عــن حال الفنان 
الكويتــي ووضعــه. وتوجــد نماذج كثيرة 

ولكــن ال تحضرني األســماء حاليا.

يحرص الكثير من الفنانين على المشاركة 
في أكثر من عمل خاصة في شهر رمضان  

ماذا  عنك؟
شــخصيا أفضــل أن يكــون لي عمل 

فنــي واحــد خالل رمضان لكي ال أشــتت 
حالي، وبالمناســبة ال أســعى إلى 

التواجــد في ســباق الدرامــا الرمضانية 
كل عــام، كمــا قد يفعــل البعض، فأنا 

أؤمــن بــأن العمل هو ســيد الموقف فإذا 
جذبني مضمونه ســأعمله ســواء كان 

فــي موســم رمضان أو غيره.
فأنــا يكفينــي فخــرا أن أقــدم عمال فنيا 
متكامــل العناصــر يحظــى بالمتابعة 

واالنتشــار أفضــل أن أقــدم أربعة أعمال 
تمــر مرور الكرام.

أرفض دور
الـ »سنّيد« ألي نجم

ال أسعى إلى 
التواجد في سباق 

الرمضانية الدراما 
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نجوم

ما رأيك باتجاه بعض المنتجين 
إلى اسناد أدوار البطولة للفنانات 

الشابات على حساب الفنانين ؟ 
لــكل زمــان دولة ورجال، البــد أن نحتضن 

الجيــل الجديــد وندعمه ونقــف بجانبه 
وأال نضــع أمامه العراقيــل والصعوبات، 

لذلــك ينبغــي أن نشــارك معهم في 
تجــارب فنيــة نظيفــة بعيدا عن تجارب 

متواضعــة هدفها االنتشــار والمال، 
فالفنــان الحقيقــي هــو الذي يحرص 

علــى تقديــم رســالة فنية راقية يســتفيد 
منهــا المتلقــي والجمهور.

بعد ســنوات طويلة في هذا المجال 
هل تقبل أن تكون سنيدًا لهؤالء 

الفنانين الشباب ؟
أرفــض أن أكــون فنانا ســنيدا، ولو دفعوا 

لــي مئات اآلالف، أرفــض ذلك تماما 
ألن المســألة ليســت مادية أو بهدف 

الظهــور الفنــي أو اإلعالمــي بل قناعة 
تامــة لتقديــم عمــل فني أكون راضيا 

.%100 عنه 

لماذا هذا الرفض الشديد ؟
تخيل اســم فنان شــاب في تتر 

المسلســل كان يأتي بعدي بأســماء 
عديــدة وفجــأة يطلب منــك المنتج بأن 
يكون هو البطل ويســبق اســمك ألنه 

على حد قول المنتج اســمه يســوق 
العمل ال يشــرفني  المشــاركة في 

عمــل ال يقــدر تاريخي ومكانتــي الفنية 
مهمــا كانــت االغراءات حتــى كنوز الدنيا 

ال تشــفع فــي هذا الموقف.

أفهم من كالمك بأن ترتيب األسماء 
في المسلســل مسألة مهمة لديك ؟
نعــم.. أهتــم كثيرا، وال زلــت أتذكر موقفا 
حصــل مــن قبل إحدى الشــركات الفنية 

حينمــا وضعوا اســم فنانة شــابة قبل 
اســمي ولكن ســريعا ما اعتذروا لي 

وأعــادوا حقــي الذي ســلبه مخرج العمل 
الــذي لــن أعمل معــه مرة أخرى، ألنني 

وضعتــه في »البالك لســت«.

من هو هذا المخرج ؟
المخــرج أحمــد البيلي، لــن أعمل معه 
حتــى لــو دفعوا لــي مليون دينار، ألنه 

قلــل مــن تاريخــي بعد ما  تجاهل اســمي 
فــي التتــر ووضع أســماء فنية قبل 

اســمي وأنــا بطــل العمل، لذلك مع 
األســف الشــركات الفنية أجبروني بعد 
هــذه التصرفــات أن أشــترط عليهم عند 
توقيــع العقــد موقع اســمي بين ترتيب 

النجــوم المشــاركين لكــي ال يٌهضم 
حقــي بعد هذه الســنوات الطويلة 

فــي المجــال الفني، فأنا بالســابق 
كنــت أعمــل من غير عقــود ألنني ألتزم 
بكلمــة الشــرف لكن اليــوم كثير منهم 

يهضمــون حقي.

هل هناك من يحاول إبعادك عن 
اإلنتاج الفني ؟

أنــا إنســان مكافــح وأجاهد لكي أنال 
مــا أطمــح إليه، نعــم أعترف بأن هناك 

أيــادي تحاربني بشراســة لكــي يبعدوني 
عــن اإلنتــاج الدرامــي، هناك عدة عوامل 
ســاهمت في تدني المســتوى الفني 

ابرزهــا أناس دخــالء ليس لديهم 
عالقــة بالفــن ال من قريــب وال من بعيد 

وهدفهــم جني األمــوال، لكن صدقني 
مــا يصــح إال الصحيــح، وكل هذه األمور 

أعتبرهــا فقاعات ســريعة الزوال بإذن 
اهلل.

هل تطالب بحصول الفنان على 
جواز دبلوماسي ؟

ليــس كل فنــان بــل اصحاب الكفاءة 
ومن يســتحق أن يكون ســفيراً لبلده، 

ألن هنــاك دخــالء على الفن وال 
يســتحقون حمــل هــذا اللقب والبد أن 
يكــون هنــاك عمليــة انتقاء بضوابط 

وشروط.

مــا الجديد الذي تحّضر له في الفترة 
القادمة ؟

مازلــت في مرحلــة اختيار األفضل 
واألجمــل، لكــن هناك عمــال فنيا قريبا 

ســيجمعني مــع صديقــي النجم طارق 
العلي. 





24

  حوار / حنان الغزواني
 دنيا نوار صحفيّة وإعالميّة مغربيّة. ُولدت بمدينة طنجة، ونشــأت وترعرعت هناك قبَل أن تنتقَل في ســن السادســة 

عشــرة إلى دولة فرنســا، حيُث تابعت دراســتها وبدأت مشــوارها المهني في الصحافة المكتوبة مع صحيفة »الكروا«، 
قبــل أن تُصبح مقدمة برامج تليفزيونيّة على شاشــة قناة فرانس 24. 

قوتهــا تنبــع من نقاط ضعفها، تظهر أمام الكاميرا جدية أما خالل وســائل التواصــل اإلجتماعي فغير تقليدية، حيث 
تتواصل مع جمهورها من خالل شــخصيتها الحقيقية، شــخصية »ماوراء الكواليس«، تلك الشــخصية التي تتســم 

بالبســاطة والحيوية، الشــهرة أضافت لها رصيدًا إضافيًا من حب الناس، ومن واقع حبها المتبادل لهم تطمح أن تقدم 
برنامجًا يســاعد على إيصال صوت الشــباب بإعتبارهم شــركاء في بناء الحاضر ونواة المســتقبل »جميلة« التقت »دنيا 

نوار« التي تخلت عن دور المذيعة والمحاورة لتجيب عن أســئلتنا وتحدثنا عن شــغفها بعالم الصحافة واإلعالم، ثم 
انتقالهــا إلــى عالــم التليفزيون والبرامج اإلخبارية وأهم المحطات في حياتها التي أثرت في مســيرتها.

الصحفيــة واإلعالمية المغربية دنيا نوار:
أطمح إلى تقديم برنامج يعطي الكلمة للشــباب

أنت خريجة الحقوق والعلوم 
السياسية والعالقات الدولية.. كيف 

كانت انطالقتك نحو اإلعالم ؟
أفضــل اســتخدام كلمــة صحافــة بدل 
إعــالم. ألنهــا أدق وصفــا للعمــل الذي 
أمتهنــه، وألن كلمــة إعــالم مع األســف 
أصبحــت مصطلحــا عامــا وفضفاضا. 

انطالقتــي كانــت مــن الصحافة 
المكتوبــة مــع صحيفــة ال كــروا التي 

فتحــت لــي أبوابهــا كمتدربــة في 
قســم األخبــار الدوليــة. أتذكر جيدا 
أننــي عملــت لفتــرة وجيــزة قبلها 

فــي قســم التواصل فــي منظمة 
 médecins du monde

ما هي نقاط ضعف وقوة دنيا نوار ؟
نقطة قوتي هي الكد واالجتهاد 

وشغفي بعملي.. ومن هنا أيضا 
تنبع نقطة ضعفي ألنني أتحول إلى 
إنسانة قلوقة بسبب الحرص المستمر 

على إتقان العمل، وهذا يسبب لي 
كثيرا من التوتر أحيانا.

غالف
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أنت نشيطة على مواقع التواصل 
االجتماعي ولديك قناة على اليوتيوب، 

فماذا تعني لك السوشيال ميديا ؟
اإلجابة تكمن في السؤال. وسائل 

التواصل االجتماعي تعني التواصل 
مع الجمهور. حرية أكبر في التعبير عن 
الرأي وإطالع الناس على جانب مختلف 
من شخصيتي ال يظهر بالضرورة أثناء 

تقديمي لألخبار أو إدارتي للحوارات 
بحكم قيود وقواعد العمل.

ما مدى أهمية مواكبة اإلعالمي 
لثورة اإلعالم الجديد ؟

لفهم مدى أهمية ذلك. يجب أن نفهم 
الفرق بين الحدث والخبر. الحدث، هو 

ما يحصل. والخبر هو ما يتم تناقله عن 
الحدث. ووسائل التواصل االجتماعي 
ال تكتفي بنقل الخبر اليوم بل باتت 
تصنع الحدث وال سيما في الحراكات 

الشعبية التي شهدناها مؤخرا. 

هل تعتقدين أن اإلعالمية المغربية 
قد نجحت في إثبات حضورها في 

القنوات العربية؟
هناك بعض األسماء المغربية المعروفة 

في اإلعالم العربي. لكن جلهن 
حققن شهرتهن في المجال الترفيهي 

أو الرياضي. أعتقد أن الصحفيات 
المغربيات يستحققن أن يكون لهن باع 

أكبر في القنوات اإلخبارية، فالمواهب 
والخبرات موجودة دون شك.

ماذا أضافت لك الشهرة ؟
حب الناس. 

حدثينا عن تجربتك التليفزيونية، كيف 
كانت بدايتك وما هي البرامج التي 

قمت بتقديمها ؟
بدأت بتقديم أخبار الرياضة. باقتراح 

من إدارة القناة. ثم عرض علي تقديم 
برنامج تذكرة عودة. بالموازاة مع 

مواصلة تقديمي ألخبار الرياضة، وفقرة 
قراءة في الصحف. بدأت تقديم األخبار 
عام 2014. ثم النقاش المغاربي كل 

مساء جمعة. بدءا من 2015.

ما هي الصعوبات التي واجهتك خالل 
مشوارك اإلعالمي في فرنسا ؟

ربما االنتقال من الفرنسية إلى العربية، 
لم يكن سهال بداية. لكنني اكتشفت 

وبسرعة أن اللغة العربية كانت 
محفورة في وجداني وان استعادة 
بعض المفردات الشاردة لم تكن 

بالصعوبة التي كنت أتصورها.

من هي الشخصية التي تتمنين 
استضافتها ومقابلتها ؟

أنغيال ميركل. ألنها مثال على السيدة 
والزعيمة القوية في عالم رجولي 

بامتياز. كما أنها أظهرت جانبا إنسانيا 
خاصة في أزمة الالجئين. 

القفطان  أصالة 
وطفولة  المغربي 

طنجة... في وجداني 
ماحييت

قوتي تنبع من نقاط 
ضعفي وهذه أسباب 

بالتوتر! شعوري 
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أيهما األقرب إليك البرامج اإلذاعية أو 
اإلخبارية ؟ 

في الحقيقة، األقرب لقلبي هو تحرير 
وإعداد التقارير. وأخص بالذكر الفترة 

التي كنت أعمل فيها صحفية محررة 
إلعداد تقارير لبرنامج النقاش مع 

توفيق مجيد. كل يوم كنت أركز على 
موضوع معين. آخذ وقتي في البحث 

والغوص في تفاصيله وحيثياته. ثم 
أبدأ في كتابة النص واختيار الصور 
وحتى الموسيقى المرافقة أحيانا. 

كنت أستمتع بذلك.

من قدوتك في الوسط اإلعالمي ؟
يســري فــودة كرائــد في مجال 

الصحافــة االســتقصائية العربيــة. وأيضــا 
لمقدماتــه التــي حفــرت فــي قلبــي قبل 

عقلي.

كيف تنظرين للواقع اإلعالمي في 
عالمنا العربي ؟

واقعه تعيس ما دام يكتفي بتمجيد 
الزعماء والقادة غير آبه ان دوره 

األساسي هو ان يكون صوت الشعب 
ال الحكومات.

ما البرامج التي تطمحين لتقديمها؟  
وهل من خطط للتغيير وتجربة جديدة 

خارج أسوار فرانس 24؟
أطمح لتقديم برنامج يعطي الكلمة 

للشباب أوال. ألنهم المستقبل. وكثيرا 
ما نهملهم في عالمنا العربي. أما 

عن التجارب خارج أسوار قناة فرانس24، 
فأنا عموما مع فكرة التجديد، وإن 
أتيحت لي فرصة تضيف لرصيدي 
ومسيرتي فسأدرسها دون شك. 

كيف تصفين عالقتك بالموضة 
وأسلوبك في اختيار األزياء ؟

أحب الموضة لكن شرط أن تكون 
مناسبة لجسمي وشكلي ومهنتي. 

كما أنني أفضل البساطة على 
البهرجة. تطبيقا للمقولة اإلنجليزية 

 .less is more الشهيرة

ما هو عطرك المفضل ؟ 
.Hypnôse de Lancôme

أكلتك المفضلة
ليست لدي أكلة مفضلة لكن مطابخ 
مفضلة. المغربي، اإليطالي، الياباني. 

علما أنني نباتية 90 %.

في كلمة، ماذا تعني لك: 
جريدة La Croix :البداية 
FRANCE 24     :البيت 

طنجة: الطفولة 
القفطان المغربي: األصالة.

اإلعالمي يسري فودة 
قدوتي في الصحافة

غالف
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الراقية دار العطور الفرنسية 

 »هنري جاك« تفتتــح متجرها في »غاليري الفاييت« الدوحة

عطور

  حوار- حنان الغزواني
افتتحت دار العطور الباريسية الراقية هنري جاك متجرها الجديد 

في غاليري الفاييت الدوحة، عند 21 هاي ستريت، قرية كتارا 
الثقافية لمشاركة أصدقائها ومتابعيها في قطر شغفها الكبير 

في صناعة أعظم العطور التي تجّسد إتقان الصنع والحرفية 
العالية التي اشتهر بها هنري جاك.

تجسد الدار الفرنسية الراقية للعطور ما يقرب من نصف قرن من 
التميّز واإلبداع. حيث ُولدت نتيجة لرحالت مؤّسسها هنري جاك، 
وشغفه الذي ال ينضب، وهي إحدى آخر دور العطور التي تديرها 

عائلة. ويضّم مشغل هنري جاك القائم في جنوب فرنسا، آالف الروائح، وأغلى المكّونات الثمينة 
والحصرية، وهو ما يجعلها محبوبة من قبل أولئك الذين يتمتّعون بذوق بمنتهى الترف، والندرة، 

والمثالية العطرية. جميلة حضرت حفل االفتتاح والتقت السيدة آن ليز كريمونا، الرئيس التنفيذي لدار العطور الفرنسية الراقية 
هنري جاك وكان معها الحوار التالي:
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آن ليز كريمونا: 
ال توجــد قواعد ثاتبة في صناعة العطور
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ما الذي يميز عطور »هنري جاك« ؟
ابتكار العطر مهارة فنية عالية 

المستوى، تملك دار »هنري جاك« 
هويّة خاّصة بها، وهي عالمة راقية 

عالمية للعطور تنسجم مع أسلوب 
الحياة الفاخر، أؤمن بأّن العطر يجب 

أن يحاكي الشخص الذي يرتديه. نحن 
ال نتبع الموضة بل نرسم بصمتنا 
الخاصة من خالل مشاركة شغفنا 
بابتكار عطور فاخرة بمهارة وحرفية 

عالية.
Haute مسمى فرنسي سائد في عالم 

األزياء والمجوهرات أكثر من العطور، 
فالفخامة تتطلب االلتزام بمجموعة من 

القواعد سواء من حيث فخامة وندرة 
المواد المستعملة أو القصات باإلضافة 
 Le savoir faire إلى االبتكار والتجديد

` وأهم شيء أن تكون هناك حلقة 
وصل بين اإلبداع والمعرفة. 

DNA عالمتنا هي مختبراتنا والخبرة 
التي نتمّتع بها والتنّوع في التركيبات 

والمكّونات، حيث ان مختبر الدار 
غني بأكثر من 1200 مكون عطري 

طبيعي من مختلف أنحاء العالم.

لماذا وقع اختياركم على
»غاليري ال فاييت« في قطر؟

 ،Harrods بوتيكنــا األول كان فــي
فالتواجــد بيــن أكثــر مــن 400 عالمة 
فاخــرة وحصريــة كانــت لحظــة مهّمة 

جــداً، وبعدهــا توســعنا وافتتحنا 
بوتيــكًا فــي ســنغافورة، واليوم 

نحــن فــي قطــر، لدينا عالقات 
متميــزة مــع عمالئنــا القطريين، 

باإلضافــة إلــى شــراكتنا القويــة مع 
مجموعــة علــي بــن علــي، قرّرنا أن 
نأتــي بعطورنــا التــي تحاكي ذوق 

القطرييــن الذيــن يعشــقون الروائح 
التقليديـــة باللمســــة الفرنســية. لقــد 
أعددنــا العديــد مــن العطــور المعّدة 
حســب الطلــب كذلــك والعديد من 

المجموعــات الخاصــة. نحــن على 
درايــة تامــة بــذوق العميل القطري، 
فعلــى ســبيل المثــال لقــد صممنا 

عطــر »نــورة« لشــخصية قطريــة، ولقد 
حقــق هــذا اإلصــدار نجاحــا كبيرا في 

المنطقــة. عمالؤنــا هنــا يعلمــون عن 
الــدار وعــن حصريــة مكّوناتهــا، ونحن 

هنــا نمّثــل فرنســا ونمّثل العالقـــة 

الوثيقــة التــي تربــط بين فرنســا 
وقطر. 

اخترنــا »غاليــري الفاييــت« كونها 
عالمًة فرنســيًة رائدًة في ســوق 

متاجــر البيــع بالتجزئــة حــول العالم، 
وقــد نجحــت فــي حجــز موقع مرموق 
فــي مجــال األزيــاء والبيــع بالتجزئة، 

موفــرةً لــرّواد متاجرهــا تجربة تســوق 
جديــدة وفريــدة مــن نوعها، وهي 

الوجهــة المثاليــة التــي تتناســب مع 
اســتراتيجية دار عطــور هنــري جاك.

لقــد راعينــا أدق التفاصيــل، 
فالتصميــم الداخلــّي الفريــد الذي 

يمتــاز بــه المتجــر الجديد يجّســد 
خاصّيــة االنتبــاه إلــى التفاصيــل التي 

تمّيــز هنــري جــاك وروحــه التقّدمية. 
هــذا التصميــم الــذي يحمــل توقيع 

كريســتوف توّليمــر، المهندس 
المعمــاري المرمــوق والمديــر اإلبداعي 

لــدى دار هنــري جــاك، هو فضاء 
مســتوحى من قصر فرنســي من 
القرن الثامن عشــر، يمـــزج فخامــــة 

الماضــي وأناقــة وســحر عصرنا 
الحديث.

عطورأزياء



خدمة العطور حسب الطلب
 تســتغرق من »4« إلى »6« أشهر 
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كم تستغرق صناعة عطر حسب الطلب 
وما هي اآللية التي تعتمدونها ؟

العطور ال تعرف القوانين، فال قاعدة 
ثابتة يمكن اتباعها عند صناعة 

العطور، أول ما أقوم به هو االنتباه 
لتفاصيل الشخص الذي أتعامل 

معه وشخصيته وطبعه. نقدم خدمة 
العطور المصنوعة حسب الطلب، 

حيث يتاح للزبائن أن يبتكروا عطورهم 
الخاّصة بإشراف وتوجيه الخبراء، وهي 

خدمة تستغرق من 4-6 أشهر وتحظى 
بالكثير من التقدير من الذّواقة الذين 

يملكون حّسًا مرهفًا فيما يتعّلق 
بالعطور، وهي سمة ترتبط بالتقاليد 
المتجّذرة في تاريخ المنطقة العربية 

على مرّ العصور.

حدثينا عن المجموعة العطرية 
المتوفرة في البوتيك ؟

يضّم البوتيك مجموعة كاملة من 
العطور في جّو فاخر. ومن بين 

العطور المعروضة مجموعة »50 
 Les Classiques( »لي كالسيك

50(، وهي باقة من الخالصات 

العطرية )Essences( تّجسد إرثًا 
كاماًل يختصر مسيرة مهنية كاملة 

في صناعة العطور الراقية. وقد تّم 
حديثًا تقديم تعبير جديد وأكثر خّفة 
 Les( »عن مجموعة »لي كالسيك

Classiques( من خالل »لي بروم« 
)Les Brumes( التي تّم تصميمها 

في قارورة بسّدادة قابلة للتحويل ليتّم 
رّشها كرذاذ أو وضعها باليد وهي 

طريقة جديدة لوضع عطور هنري جاك 
المميزة بطريقة عصرية وأقّل رسمية.

كما سيتمّكن الزائرون من تأّمل روائع 
ابتكارات الدار: من مجموعة »لي 

توبي« )Les Toupies( ذات اإلصدار 
المحدود، وإلى مجموعة مجوهرات 
عصر النهضة »رينيسانس جويلري« 

 )Renaissance Jewellery(
بروائحها الفريدة المكنونة داخل قوارير 

مرّصعة بالحجارة الكريمة. 

هل هناك عطور لكل موسم مثل الموضة؟
نعم.. وهذا األمر مهم جدا بالنسبة 
لي، بعض العطور تناسب مواسم 
معينة وال تناسب أخرى، مثل األزياء 

تماما، لكل فصل من العام ولكل 
مناسبة عطرها المميز وفقا لتركيبته، 

فعطر الصيف يختلف عن ذاك 
المستخدم في الربيع أو الشتاء. الفرق 

أننا ال نطرح تشكيلة جديدة كل 6 
أشهر مثل األزياء.

ما هي المعايير التي يجب إتباعها 
أثناء اختيار العطور؟ 

اختيار العطور يختلف حسب الشخصية 
والمناسبة. بعض النساء يشترين 
العطر ألنه مشهور، أو ألنه حصري 

ويبحثن عن ماركة مميزة، والبعض 
اآلخر يجذبهّن التغليف، البعض اآلخر 

بسبب الدار أو العّطار. أّما الجزء 
المفّضل لدّي فهو أن تشتري المرأة 

العطر لما تشعره حين تضعه وكيف 
يعكس أسلوبها وشخصّيتها.

ما أهم مكونات التركيبة العطرية 
لهنري جاك ؟

هنــري جــاك معــروف جــداً بالورود من 
مختلــف أنحــاء العالــم، نحــن نتعامل 

كثيــراً مــع الــورود مثــاًل ونختار أفخر 

عطور

مختبراتنا..  
 غنيــة بأكثر من 1200 مكون عطري طبيعي
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األنــواع وأجودهــا ونبحــث عن أنواع 
مختلفــة ألّن لــكّل منهــا روحهــا الخاّصــة. 

بعضهــا أكثــر اعتــدااًل وبعضهــا بري 
نأتــي بهــا مــن أماكــن متعددة مثل 

المغــرب وبلغاريــا وجنوب فرنســا وغيرها 
مــن المكونــات النــادرة المتواجدة 

حصريــا فــي مختبرنا.

 ما رأيك في ذوق المرأة القطرية؟ 
تتمتع المرأة القطرية بثقافة وأناقة 

مميزة، تُجيد اختيار أرقى العطور 
المناسبة لشخصيتها.

ما مصدر الهام عطور »هنري جاك« ؟
اإللهام يأتي من السفر من كل مكان 

ويبدأ بفكرة، فصانع العطور ال يملك 
لغة خاصة به ليشرح فكرته، فلكل 
زهرة ألف درجة. تبدأ قصة كل عطر 

بفكرة قد تستغرق سنوات عديدة وقد 
تستغرق بضعة شهور حتى تصبح 

جاهزة وتنتهي داخل قنينة عطر تحمل 
اسمها.
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  أشرف ياسين
 إيلي صعب مصمم األزياء اللبناني العالمي األســطورة، من أوائل من ســجلوا تاريخ األزياء في 

الشــرق األوســط، بعد أن أصبح اســمه مرادفا لصناعة الجمال والموضة وأيقونة اسابيع الموضة 
العالميــة، ورمــزا لســحر وبهاء تصميم أزياء نجمات هوليود بداية من هالــي بيري ومرورا بانجلينا 

جولي وجوليا روبرتس وغيرهن، الالتي تبخترن بأزيائه على الســجادة الحمراء في حفالت األوســكار، 
وعــن موضــة خريف وشــتاء 2019- 2020 التي قدمها هذا العام بباريــس وتصميماته لنجمات العالم 

تفوح رائحة بصمات ولمســات وتغريدات إيلي صعب مع رائحة أشــجار البرتقال التي يعشــقها منذ 
الطفولة في الســطور القادمة.

اإلحتفاء بالـ »كيمونو« في مجموعة شــتاء 2020
أسطورة األزياء إيلي صعب:

أزياء
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ما سر  تميز تصميماتك لنجمات 
هوليود على السجادة الحمراء؟

كل فستان يتم تصميمه تبعا لشخصية 
صاحبته، حيث إن كل نجمة أو عارضة أزياء 

هي رمز للعالمة التي أصممها، ومثل 
أعلى وقدوة لكثير من فتيات العالم 

الالتي يتخيلن أنفسهن مع كل فستان 
ترتديه النجمة التي تسير على السجادة 

الحمراء التي تعد أفضل منصة لعرض 
األزياء في العالم.

 لماذا ال تفضل أن يكون هدفك 
الرئيسي هو نيل إعجاب اآلخرين؟

هناك هدف أسمى، أصمم الفستان 
ليعكس شخصية المرأة التي أحترمها 

ويظهر رقتها وأنوثتها دون مبالغة 

أو تكلف، دون النظر إلى إثارة إعجاب 
اآلخرين أو حتى تحقيق النجاح.

هل األزياء والماكياج هي التي 
تعكس جمال المرأة؟

السالم الداخلي وصفاء روحها يعكس 
جمالها أكثر من األزياء واإلكسسوارات 

ومساحيق التجميل.
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هل طالء األظافر  يكمل  أناقة المرأة؟
بال شك وخاصة طالء األظافر ذو األلوان 

الهادئة كالبيج والوردي، ألني ال أفضل 
األلوان الزاهية.

حدثنا عن  مجموعتك لخريف وشتاء 
2019- 2020 ؟

اســتوحيت الحضــارة الصينية على 

الموديــالت التي قمــت بتصميمها، 
منهــا فســاتين مزينة بشــق طويل 

علــى جانــب التنورة التــي تمنح المرأة 
مظهــراً أنثويــًا وطلــة مميزة وغنية 

بالتطريــز ومــزودة بكاب طويل 
يصــل لــألرض فيمنــح حواء طوال أكبر 

وإطاللــة ملكيــة خاصة جدا.

ألذلك قدمت الموديالت ذات الياقات 
العالية وياقة V Neck؟

نعم.. وهي مستوحاة من ستايل 
البدالت العسكرية وفساتين السهرة 

القصيرة من األمام والطويلة من الخلف 
المسمى بالـ High Low من المخمل 
الفاخر، وأحزمة من نفس اللون، وهي 

تصميمات مناسبة جدا للمرأة القصيرة.

أزياء
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ما مميزات تشكيالتك للخريف والشتاء؟
بعض التصميمات مستوحاة من بذالت الكاراتيه والسترات 
المزخرفة والكيمونو التقليدي بستايل خاص بي والكابات 

الملكية، بألوان األحمر القاني والذهبي واألقمشة المخملية 
والستان مع ربطات كبيرة عند الخصر وأحزمة خاصة وإضافات من 

الريش والتول إلضافة مظهر أنثوي عصري جذاب وفخم ومبهر.

ماذا عن دور اإلكسسوارات في موضة الخريف والشتاء 
القادم؟

كبير جدا حيث التزيين بأوراق الشجر والريش والياقوت األحمر 
واألزرق والزمرد األخضر، باإلضافة للتيجان واألقراط التي تكمل 

اإلطاللة.
 

ما أهم ألوان مجموعتك للخريف والشتاء؟
تدرجات األسود واألحمر والبنفسجي واألزرق والزهري والزيتي 

والنيود أيضا 

أخيرا ما أهم مالمح فستان العروس للخريف والشتاء ؟
ختمت المجموعة بفستان العروس الذي اتسم بالتطريزات 

التي كسته بالكامل، وامتزج بقطعة على شكل كيمونو 
واكسسوارات الشعر الذي يرمز للباس العروس الصينية 

التقليدي.

أزياء
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مجوهرات

  يسرّ غوتشي أن تطلق مجموعة من المجوهرات الراقية والرفيعة المستوى مستوحاة 
من عالم الِشعر واأللوان المختلفة من عالم أليساندرو ميكيلي. تضم قطعًا متنوعة من 

المجوهرات الجديدة معززة بروح اإلبتكار وجمالية اإلنتقاء.

أول مجموعة لها من المجوهرات الفاخرة

hortus deliciarum  غوتشي تقّدم تشكيلة
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تشــيد المجموعة األولى بالشــعارات 
الكالســيكية للحب األبــدي. تتمحور 

حــول األحجــار الكريمــة الملونة الزاهية 
التــي تتقاطــع مع ســهام متدلية مدببة، 

والتــي تلمع علــى الياقوت الوردي 
والبريليــوم األصفــر وبروش الياقوت 

األزرق،  يتــم وضــع كل حجر كريم بشــكل 
فريد. 

الفصــل الثانــي هو قصيــدة لمملكة 
الحيوان، تســتحضر حيوانات أســطورية 

وحيوانــات قديمة.

 إن القوة الرمزية لألســد وشــجاعة النمر 
وشــغفه  وحكمــة ثعباين األوروبوروس 

Ouroboros ، والتصوف الســحري 
لديونيســوس Dionysus  يمألن عالم 

غوتشــي من المجوهرات ويشــكالن قمة 
مملكــة الحيوانات هــذه. في المجموعة، 
تحبس األســود األحجــار الكريمة - واألكثر 

 Georgiana روعــة في بار جورجيانا
parure ذي ألــوان قوس قزح والذي 

يتــألأل بالتورماليــن األخضر المخملي 
والزهــري واألزرق والبارايبا، والياقوت 

األصفر والبنفســجي الســاطع، والعقيق 
الماندريــن الدافــئ ، والماس األبيض. 

ســرب من النحل الذي يرأســه األحجار 
الكريمــة الملونة يوفر خيار بأســلوب 
صــارخ، والتريتونات الدقيقة بأشــكال 

أســاور وقالدات من الياقوت البنفســجي 
الفاتح. مخلوقات ديونيســوس 

Dionysus تتحول إلى أســاور من الزمرد 
وخواتــم من الياقــوت، وحجر العقيق 

الرائــع 30،30 قيــراط محفور باليد في 
خاتــم ثعبــان ملفوف مرصع بالماس. 

لإلطالع على مجوهرات غوتشي يرجى زيارة معرض  مجوهرات الماجد
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Loro Piana   تحيك أناقة ربيع وصيف 2020 
تمتاز روح Loro Piana بخفٍة ال متناهية. مجموعة ربيع وصيف 2020 هي رحلٌة بالقّصات االنسيابية واأللوان الجميلة المستوحاة 

من شروق شمس البحر المتوسط تارًة ومن برودة ليالي األطلسي عند الغروب تارًة أخرى. القصات هنا ناعمة وتركز على 
انسيابية الخطوط والخامات، وتأتي ضيقة على الخصر أو منسدلة على التنانير المتطايرة بطول الميدي. 

ستايل
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تحمل هذه المجموعة رسالًة عن الرقي 
واألناقة العفوية ترويها مالبس واكسسوارات 
مصممة بعناية لتجسد التناغم واألناقة التي 

ال يحّدها زمن. تعتبر كل تلك الصفات قيمًا 
أساسية للعالمة، تنتقل بِك من موسم البرد 

إلى موسم الدفء بمزيٍد من الخّفة والنعومة.
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مجموعة جورج شقرا للخريف والشتاء

أناقة مفعمة بالحيوية

موضة

يعتبر المصمم جورج شقرا واحدًا من أهم مصممي األزياء في العالم العربي حيث أنه اشتهر بتصاميمه 
الراقية التي نالت إعجاب الكثير من السيدات والمشاهير حول العالم. مجموعته الجديدة تناسب موضة 

شتاء 2020 والتي تميزت بتصاميم مزينة بالتطريز والترتر والشك. 
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تميزت فساتين هذا الموسم بالقصات، فهي 
جاءت كالسيكية، مع حضور قوي للجامبسوت 

،تنوعت التصاميم ما بين القصات القصيرة 
أو المستقيمة باإلضافة إلى تداخل دانتيل 

الشانتيلي، الغيبور، األورغنزا، الغازار، 
الكشكاش والتول في ما بينها، لخلق تصميم 

فريد من نوعه. طبعًا، لم تخُل المجموعة من 
قماش المخمل الذي تداخل مع التطريز البرّاق؛  
كما طغت األلوان الزاهية المفعمة بالحيوية 

التي تدخل البهجة على برودة الموسم.



46

حوار

  حوار/ أمل كمال
حصة الحداد... مصممة قطرية شــابة اختارت مجال األحذية الفاخرة، شــغفها التعريف بثقافتها القطرية 

بشــكل خاص والعربية بشــكل عام، تسعى للوصول للعالمية؛ لتحجز لنفســها مكانة بين العالمات التجارية 
المرموقة، لتثبت أن األمر ليس مســتحياًل، فمشــوار األلف ميل يبدأ بخطوة، وبإصرارها خطت في ذلك المشــوار 

خطوات أهلتها للمشــاركة في عروض أسابيع الموضة العالمية وســط كوكبة المعة من المصممين 
العالمييــن مثل أســبوع باريس ولندن للموضة، بعدما تم اختيارها ودعوتهــا من قبل مجلس األزياء البريطاني 

لعــرض مجموعتها المميزة. حصة الحداد في حوار خاص لمجلــة  »جميلة«.. وإلى مزيد من التفاصيل...

أول عالمــة تجارية قطرية في مجال األحذية

حصة الحداد: دمج األناقة والراحة 
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أول عالمــة تجارية قطرية في مجال األحذية

حصة الحداد: دمج األناقة والراحة 
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بداية.. حدثينا عن فكرة مشروعك.
مشــروعي عبــارة عن تصميــم وتصنيع 

أحذيــة فاخرة للســيدات، يتــم تصنيع 
القطــع في إيطاليا، حســب رؤيتي 

لهــذا المشــروع بهدف الوصول إلى 
العالميــة، ولذلك قمت بالمشــاركة 

فــي أســابيع الموضة فــي باريس ولندن، 
وحرصــت من خــالل تصميماتي على 

أن تكــون األحذيــة مريحــة حتى لو كانت 
ذات الكعــب العالــي، من خــالل معالجة 

الزوايا بشــكل احترافــي مع االهتمام 
بــأدق التفاصيل.

من أين استوحيِت فكرة المشروع؟
لدي شــغف باقتنــاء األحذية، ولكني 

كنــت أعانــي من عــدم االرتياح عند 
ارتدائهــا وخاصــة لفتــرات طويلة، كما 

أن ارتــداء أحذيــة الكعــب العالي كانت 
تؤرقنــي كحــال الكثير من الســيدات، 
ومــن هنــا خطرت لي فكــرة تصميم 

أحذيـــة مريحــة حتــى لو كانت ذات 
كعب عاٍل. 

هل لدراستك عالقة بفكرة مشروعك؟
درســت هندســة إلكترونيات واتصاالت، 

وبعدهــا حصلــت على ماجســتير في 
إدارة المشــاريع الهندســية مــن بريطانيا، 
وللبــدء في مشــروعي الخاص حصلت 

علــى كورســات فــي التصميم من إحدى 
المــاركات العالمية.

أين تستوحين تصميماتك؟ من 
أســتوحي كل تصميماتــي مــن التراث 

القطــري والعربــي والهندســة المعمارية 
القطريــة والعربيــة أيضًا. 

تعتمدينها  التي  المعايير  ماهي 
عند تصميم قطع األحذية؟

أحــرص على الجــودة العالية في المواد 
المســتخدمة، وأهتــم بأن يكون الحذاء 
مريحــًا، وألن كل القطــع يتــم تصنيعها 

يدويــًا، تمــر كل قطعــة على أكثر من 
حرفــي وأكثــر مــن مصنع قبل أن يتم 

طرحهــا في األســواق، بهدف ابتكار قطع 
ذات جــودة عالية تؤهلها لمنافســة 

المــاركات العالمية.

وما أهم الخامات التي تحرصين 
التنفيذ؟ عند  استخدامها  على 

كل الخامــات المســتخدمة إيطاليــة ويتم 
تصنيعهــا فــي إيطاليــا، والجلود كلها 

طبيعيــة يتــم اســتيرادها من مصانع 
معروفــة فــي هــذا المجال، وفي حالة 

اســتخدام الســاتان أحرص على أن يكون 
ذا جــودة عاليــة، لتظهر القطــع بمظهر 

الفخامــة والرقــي في آن واحد.

ما هي ألوانك المفضلة في التصميم ؟
أحرص على مراعاة متطلبات السوق 

واأللوان السائدة في كل موسم، 
باإلضافة إلى لمستي الفنية من خالل 

األلوان التي أفضلها مثل األسود كونه 

حوار

تســتوحي تصميماتهــا مــن الثقافة 
القطريــة والعربيــة بالتفاصيــل والزخارف 

الجوهريــة الملونــة والبراقة، اعتمدت 
علــى أحذيــة الكعــب العالي، والصنادل 
 mulesالســتراب المســطحة، وأحذية الـ

بالكعــب العالــي والمســطح، قدمتها 
بخامــة الســاتان الفاخــر والالمع وبدرجات 

ألــوان رائعــة أبرزها األحذيــة الليلكية 
الناعمــة واالزرق الزاهــي والحيوي، 

حرصــت علــى تقديم أحذيــة فاخرة مريحة 
وأنيقــة، ونجحــت  فــي تحقيق تلك 

المعادلــة الصعبة.
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حوار

ملك األلوان ويمكن تنسيقه بسهولة 
مع باقي اإلطاللة، كما أهوى دمج 

األلوان التي تتناغم سويًا وتظهر في 
النهاية بمظهر راق ومميز.

هل تخططين لتقديم تصميمات 
خاصة للسوق القطري؟

كل تصميماتي تحمل لمسة قطرية 
وعربية، وتناسب ذوق المرأة القطرية، 

وهي متوفرة في السوق القطري 
واألسواق العالمية مثل السوق األوروبي 

والسوق األميركي وغيرها، تماشيا مع 
استراتيجيتي نحو العالمية.

ما األحذية األكثر طلبًا، ذات الكعب 
العالي أم المسطحة؟

أحذية الكعب العالي األكثر طلبًا، وتفضلها 
الكثير من السيدات، كونها تعطيهن 

لمسة أنثوية وثقة أكبر بالنفس.

ماهو شــعورك بعد النجاح في ابتكار 
أحذية ذات كعب عاٍل ومريحة؟
سعيدة جداً بذلك وأعتبره إنجازاً على 
المستوى الشخصي والعملي، فقد 

استطعت ليس فقط تحقيق معادلة 
صعبة بل التغلب على مشكلة تؤرق كل 

السيدات، فالكعب العالي بات جزءاً ال يتجزأ 
من اإلطاللة اليومية للكثير من السيدات 

والبنات في العمل والجامعة والمناسبات.

ماهي أهم التحديات التي واجهتك 
عند تأسيس المشروع؟

التحــدي األكبر بالنســبة لــي كان التواجد 
وســط نخبة مــن المصمميــن العالميين 

فــي أســابيع الموضــة العالمية، خاصة 
وأن معظمهــم يعرضــون عالمتهم 

التجاريــة داخــل دولتهم األم، فهم 
معروفــون للــزوار وللجميــع، إبراز عالمتي 

وســط تلك العالمــات العالمية كان 
صعبــًا للغايــة ولكنــه لم يكن مســتحياًل، 

التحــدي الثاني كان شــهرة العالمة 
التجاريــة خــارج قطر، األمــر الذي عملت 

علــى تحقيقــه منــذ البداية والزلت أعمل 
عليه.

ماهو حلمك القادم؟
الوصول بتصميماتي ألسواق عالمية 
أخرى مثل شرق آسيا وغيرها، وهو األمر 

الذي أركز على تحقيقه في الوقت الحالي.

في  المشاركة 
أسابيع الموضة كان 

أمرًا صعبًا إال أنه لم 
مستحياًل يكن 
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احتفااًل بعيد ميالدها الثالثين
 DKNY تجسد روح نيويورك اإلبداعية في قالب عصري 

يوافق خريف 2019 ثالثين عامًا على إنشاء 
عالمة DKNY ونهجها المبتكر الذي يحدد 

ل  السمات الرئيسية ألسلوب خط إنتاج شكَّ
ثورة عند تأسيسه وقوة في مجال الموضة 

تبلغ من العمر ثالثة عقود. 
وبداًل من النظر للماضي، ترتكز الحملة 

الموسمية للعالمة التجارية على الوقت 
الحاضر، حيث تعرض منتجاتها من خالل 

صور جرافيك قوية ألبناء المدينة هالسي 
واألخوين مارتينيز من تصوير آيمي تروست 

وتصميم كارلوس نازاريو.

GUCCI اكتشفي مجموعة
 لخريف وشتاء 2019

مزيج من التصميم العصري واألناقة المذهلة الطبيعة الجريئة واالنتقائية 
لمجموعة نظارات غوتشي الجديدة، والتي تأثرت بمصادر إلهام متعددة تمتد 

عبر العصور لتحديد المعنى الحقيقي للفردية وحرية التعبير.

إكسسوارات
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 Initials Insignia   من Carolina Herreraإكسسوارات
ترتكز هذه القطع في تصميمها على ترجمة 

المفاهيم األساسية لعالم هيريرا إلى المقاربة 
الخاصة للعالمة التجارية في المالبس غير الرسمية. 

يظهر الدينيم في أكثر أشكاله فخامة وأناقة، 
بعد االرتقاء به إلى المستوى التالي ودمجه بأحد 

األقمشة المميّزة للدار، الدانتيل، بنسخة مفاجئة 
 .)tie-dye( في تقنية صباغة القماش المربوط

جاءت التصاميم انسيابية وفضفاضة، لتكشف 
عن أناقة غير رسمية مغطاة بألوان أصفر الميموزا، 

العاجي، األسود وأزرق الدينيم.

 Fendi Timepieces
تكشف النقاب عن مجموعة ساعاتها الجديدة 

تستعرض Fendi Timepieces ابتكاراٍت جديدًة تستكمل مجموعاتها األيقونية وتحتفي 
 Fendi My Way بالتصميم المبتكر والبراعة في انتقاء المواد في آٍن واحد. تعبّرمجموعة

الجديدة عن إبداعية جريئة وتجمع بين األشكال والمواد الجديدة والهوية البارزة.



Carolina Herrera من   Initials Insignia 
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  Patek Philippe
 تطلق معرض ووتش آرت جراند إكزيبيشن 2019 في سنغافورة 

العطر الجديد للرجال من

Missoni 

بعد غياب 
طويل عادت دار 

“ميسوني” بقوة 
مع عطرها الجديد 
 Missoni Parfum

 Pour Homme
الذي ينضح هيبة 

ويمثل مغامرة 
حول العالم مليئة 

بالمناظر الحيوية 
في آن واحد

 Montblanc تشكيلة
“هيريتيج  روج آند نوار، سيربنت ماربل”

تعتبر تشكيلة "مون بالن هيريتيج، روج آند نوار، 
سيربنت ماربل" بمثابة اإلضافة األحدث إلى 

المجموعة، وتستند إلى أداة كتابة أصلية من 
عشرينيات القرن الماضي هزّت األصداء في 

ذلك الوقت، بسبب نمطها األصلي من الرخام 
المرجاني، وتصنيعها من المطاط الصلب.

وتتوفر تشكيلة "مون بالن هيريتيج، روج آند نوار، 
سيربنت ماربل" كقلم حبر سائل بمكبس مطلي 

بالبالتينوم، وقلم حبر برأس دوار، وقلم حبر جاف. 
ويأتي اإلصدار أيضًا ضمن طقم مكتبي محدود 

للغاية، يضم قلم حبر سائل، ودفترا وجيبا جلديا. 
وتمامًا مثل األفعى التي تسلخ جلدها لتجّدد من 

نفسها، تأتي تشكيلة "مون بالن هيريتيج" لتؤكد 
على تقاليد "مون بالن" للحرفية الفنية الراقية. 

أعلنت دار الساعات السويسرية الفاخرة »باتيك فيليب« عن إطالق معرض 
»ووتش آرت جراند إكزيبيشن« في سنغافورة وذلك ضمن مبادرة طموحة 
تسعى إلى الحفاظ على الفنون والتراث الحضاري لهذه الدولة اآلسيوية 

العريقة. وتُعّد الفعالية، التي من المقرر انطالقها خالل الفترة من 28 سبتمبر 
ولغاية 13 أكتوبر في مسرح »مارينا باي ساندز«، أضخم نسخة من معارض 

»جراند إكزيبيشن« على اإلطالق. ومن المنتظر لهذا المعرض أن يسلّط الضوء 
على أصالة العالمة في صناعة الساعات عالية الدقة، كما سيحتفي بإرثها 

وتاريخها العريق في ابتكار أفخم وأجود الساعات في العالم. 

ومن ناحية أخرى، سيتسنى للزوار فرصة استكشاف أرقى درجات الحرفية 
والمهارة في ساعات »باتيك فيليب« المستوحاة من المشهد الطبيعي 

والثقافي لسنغافورة وجنوب شرق آسيا.
واحتفاًء بالمعرض، تعرض الدار دلياًل تذكاريًا محدود اإلصدار للبيع بالتجزئة 
مقابل أسعار رمزية. ويستعرض الدليل المئات من الساعات الشهيرة عبر 

التاريخ مع تشكيلة الساعات الحالية للدار بما في ذلك اإلصدارات الجديدة لعام 
2019، إضافة إلى اإلصدارات النادرة يدوية الصنع والساعات ذات التعقيدة 

الكبيرة، والتي سيتم عرضها خالل هذه الفعالية المميزة. 

أناقته
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  Patek Philippe
 تطلق معرض ووتش آرت جراند إكزيبيشن 2019 في سنغافورة 

العطر الجديد للرجال من

Missoni 

dunhill تجمع بين التألق واالنطالق والعصرية 

 BELGRAVE مجموعة
طرحت عالمة dunhill البريطانية العريقة مجموعة 

Belgrave التي تضّم تشكيلة جديدة من السلع 
المصّممة من الجلد ليتألّق الرجل بالفخامة الراقية 

في إطاللته اليومية.
تتباهى كل قطعة بالحرفيّة المعاصرة التي تتّسم 
بها dunhill وبمراعاة أدّق التفاصيل، فهي مصّممة 

من جلد العجل الناعم مع تفاصيل معدنية على 
الحواف ومزيّنة بنقشة Engine Turn الهندسية. 

تستمّد التفاصيل المدروزة وحيها من أرشيف 
dunhill فيما توحي البطانة الداخلية بولّاعة 

Rollagas الشهيرة. يطغى الطابع الرسمي األقرب 
إلى الكاجوال على المجموعة التي تشمل قطعًا 

جديدة وأخرى كالسيكية، من حقائب مستندات 
وحقائب صغيرة وحقيبة واسعة وحقيبة ظهر 

وحقيبة كروس، فضاًل عن األكسسوارات الصغيرة 
كالمحافظ وحافظات البطاقات وحبل للعنق 

لتعليق البطاقات. كل التصاميم متوّفرة باللونين 
األسود والبني الداكن.

مجموعة Belgrave، تحتوي على المنتجات الجلدية 
التي توفر رفاهية حصرية لكل يوم. يمثل الحرف 

المعاصر dunhill واالهتمام بالتفاصيل، كل قطعة 
مصنوعة من جلد العجل الصغير الناعم.  تمثل 

حرفية دنهيل 

المعاصرة االنتباه والحرفية وتصميم نقوش 
جميلة والنقوش. وتفاصيل الخياطة مستوحاة 
من قطع دنهيل األرشيفية، والبطانة الداخلية 

خفيفة جدا ومناسبة. تتميز المجموعة بأشكال 
دنهيل الجديدة والراسخة، واألنيقة، وتشمل 

الحقائب،، وحقائب الظهر جنبا إلى جنب مع 
السلع الجلدية الصغيرة بما في ذلك محافظ، 
وغيرها الكثير ومتوفرة بألوان األسود والبني 

الغامق. 

WALNUT DASH للرجل العصري المتميز 
تقدم دانهيل مجموعة Walnut Dash؛ مستوحاة 

من أرشيف طاولة dunhill وألواح السيارات 
المصنوعة من خشب الجوز في الثمانينات.

 ظهر تصميم Walnut Dash ألول مرة في 
معرض في باريس وارتده رامي مالك، وقد 

طبع تصميم رقمي على المالبس الخارجية 
بما في الستر والمعاطف المطرية إلى جانب 

القمصان، وأيضا االكسسوارات واألحزمة 
 Duke والقالئد.  وقد تم إعادة تفسير مجموعة

األيقونية بطريقة مبدعة ومن ثم تم تطبيق 
 dunhill أيًضا على أشكال Walnut Dash تصميم

الجلدية بما في ذلك الحقائب حقيبة صغيرة 
وحامل الهاتف الجديد. 
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ذ.م.م

W.L.L

a l e m a d i h o s p i t a l . c o m . q a  

حوار

  تعكس األســنان الكثير عن الصحة العامة للجســم، واإلهمال في العناية بنظافتها وعالجها قد 

يؤدي إلى بعض العواقب الصحية أو اإلصابة ببعض األمراض،  وتســاعد العناية المبكرة باألســنان 

منــذ الطفولة على أن تنمو بطريقة ســليمة، والتمتع بلثة قوية وصحية.

لم يعد تجميل األســنان حكرًا على المشــاهير بل أصبح مطلبًا لدى الكثير من الرجال والنساء 

باعتبار أن االبتســامة الناصعة البياض ذات تأثير على حســن المظهر والهندام ، وبالرغم من  انتشــار 

عيادات تجميل األســنان في اآلونة األخيرة  ، اال ان الباحثين يتوقفون عند العيادات التي تشــتهر 

بروادها وللتعرف على كل جديد في عالم جراحات الفم واألســنان التقت »جميلة« دكتور أســعد 

هاشــم أخصائي جراحة الفم واألسنان بمستشــفى العمادي، و الدكتورة نسرين الحاج اختصاصية 

تقويم األسنان في مستشــفى العمادي، وإلى تفاصيل اللقاءات...

أطباء قســم األسنان في مستشفى العمادي
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  حوار/ أمل كمال

أكد د.أســعد هاشــم أخصائي جراحة الفم واألسنان بمستشــفى العمادي، على أن العناية باألسنان في الصغر خير وسيلة 
لتجنب مشــاكل وأمراض الفم واألســنان، كما أكد على حرص مستشــفى العمادي على مصلحة المريض والتي تقع ضمن 

أهــم أولوياتهــا، وذلك من خالل توفيرها ألحدث األجهزة في مجال عالجات األســنان وأمهر األطباء والجراحين، باإلضافة إلى أهم 
التقنيات في هذا المجال.

ووقد أشــار د.أســعد هاشم إلى أن خلع أضراس العقل هي أكثر الجراحات انتشــارًا في هذا المجال، كما تطرق في حديثه 
لعمليــات زراعة األســنان وتقنيات تركيبها وعمليات رفع اللثة ومتى يمكــن اللجوء إليها، وإلى تفاصيل اللقاء...

أخصائي جراحة الفم واألســنان بمستشفى العمادي

د.أسعد هاشــم: رفع اللثة تقنية تغنيك عن االبتسامة المصطنعة

حوار

ما هي أهم العمليات الجراحية 
التي تندرج تحت مجال جراحة الفم 

واألسنان؟
خلــع أضــراس العقل هي أكثــر العمليات 

الجراحيــة التــي يتــم إجراؤها، باإلضافة 
إلــى معالجــة بعــض االلتهابات التي 

تحدث باللســان والشــفاه، واألورام 
الحميــدة والخبيثــة ومشــاكل اللثة، وكل 

مــا يتعلــق باألنســجة الرخوة الموجودة 
داخل الفم.

أمــا أكثــر الجراحات تعقيــداً فتختلف من 
مريــض آلخــر على حســب الحالة، فإذا 

كان ضــرس العقــل مطمــوراً يصبح األمر 
أكثــر صعوبــة وتعقيداً، حيــث نضطر من 

خــالل التدخــل الجراحي إلــى فتح اللثة 
الســتئصال جزء مــن عظم الفك.

وهل تحتاج جراحات األسنان لتخدير 
كامل أم موضعي؟

تتوقــف نوعيــة التخديــر في بعض 
التدخــالت الجراحيــة وحتى اإلجراءات 

العاديــة كالحشــو وغيرهــا، على مدى 
قــدرة المريــض علــى التحمل، أما خالل 

جراحــات خلع ضــرس العقل أو إزالة 
األورام مــن داخــل الفم فاألفضل أن 

تتــم تلــك النوعية مــن العمليات في 
غرفــة عمليــات مجهــزة وتحت تخدير 

كامل.

ومتى تنصح بخلع ضرس العقل؟
في حال إصابة الضرس بالتهابات 

متكررة وتأثيره على الضروس المجاورة 
وشعور المريض باأللم بشكل مستمر 

وقتها ننصح بخلعه، وغالبًا ما يفضل 
أطباء التقويم خلعه قبل تركيب 

التقويم خاصة إذا كان وجوده يؤثر على 
تجانس باقي األسنان داخل الفم.

سحب العصب، بات من أكثر 
اإلجراءات شيوعًا في مجال األسنان، 

حدثنا عن أهم تفاصيلها؟
يبــدأ التســوس عــادة بطبقة مينا 

األســنان، وفــي هذه الحالــة نلجأ إلى 
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مستشفى العمادي يضم »5« عيادات أسنان مجهزة بأحدث  التقنيات المتقدمة 
تنظيف مكان التسوس ووضع حشوة 

مالئمة للحالة، أما في حال عدم تنظيف 
األسنان فيصل التسوس إلى طبقة 

العاج، وقتها يبدأ المريض في الشعور 
ببعض األلم وأيضًا نلجأ وقتها لوضع 

حشوة مع حماية للعصب، في حال تم 
إهمال األمر ووصل التسوس للعصب 

نلجأ لسحبه، من خالل إزالة التسوس 
الموجود في العصب وتنظيف العصب 

التالف، ثم القيام بحشو العصب 
ووضع التاج الصناعي فوق الحشو لمنع 

الميكروبات من الوصول للعصب 
المحشو. 

وكيف تتم عمليات زراعة األسنان؟
زراعة األسنان هي الطريقة المثلى 

لتعويض األسنان المفقودة، وذلك عن 
طريق تثبيت دعامات من مادة التيتانيوم 

من خالل التدخل الجراجي داخل عظم 
الفك بعد فتح اللثة، وتلك الدعامات 

تشكل مرتكزا قويا للتاج المقرر أن 
يوضع الحقا، دون أي تأثير على األسنان 

المجاورة.
في أغلب األحيان تترك الدعامة شهرين 

أو ثالثة أشهر لتكتمل عملية االلتحام 
مع عظم الفك قبل تركيب التاج عليها، 

ويجب التأكد قبل إجراء الزراعة من 
أن صحة اللثة جيدة وكمية العظم 

مناسبة، كذلك فإن وجود بعض 
األمراض قد يمنع الزراعة مثل أمراض الدم 
واللوكيميا وترقق العظم والسكري غير 

المنتظم وغيرها.

 وماهي طرق العناية  بأسنان األطفال؟
االهتمام باألسنان يجب أن يبدأ منذ 
ظهور األسنان اللبنية عند الطفل، 

ولألسف هناك العديد من المفاهيم 
الخاطئة في هذا الشأن؛ حيث يظن 

البعض أن االهتمام بتلك األسنان 
أمر غير ضروري كونها ليست دائمة، 

وأن االهتمام باألسنان يبدأ بعد ظهور 
الدائمة منها.

وفي هذا اإلطار أنصح بالتقليل من 
السكريات لألطفال، وتحديد أوقات 
محددة لتناول الطعام خالل اليوم، 

مع غسل األسنان بشكل جيد بعد كل 
وجبة، ومن الضروري غسل األسنان قبل 

النوم حتى ال تتراكم البكتيريا بالفم، 
ومن المهم جدا استخدام الخيط 

لتنظيف فراغات ما بين األسنان والتي 
ال يمكن أن تصل فرشاة األسنان لها، 

حيث إن أغلب حاالت التسوس تبدأ من 
منطقة ما بين األسنان نتيجة تراكم 

بقايا الطعام داخلها.
 كما يجب معالجة أي تسوس يظهر 

باألسنان عند األطفال أوال بأول حتى ال 
نضطر للخلع، وفي حال اضطررنا للخلع 
في عمر مبكر نلجأ وقتها لوضع »حافظ 

مسافة« حتى نحافظ على ذلك الفراغ 
من األسنان المجاورة، تحضيراً لظهور 

السن الدائم.

ماهي عمليات رفع اللثة؟ ومتى يتم 
اللجوء لها؟

يتم إجراء هذه العملية غالبًا ألغراض 
تجميلية لمن يعانون من ابتسامة 

اللثة أو Gummy Smile، وأثناء عملية 
رفع اللثة يزيل الطبيب جزءا من اللثة 

إلظهار أكبر قدر ممكن من األسنان، 
وغالبًا ما نلجأ لتلبيس الضرس أو السن 

بعدها في حال إزالة طبقة كبيرة من 
اللثة، بعض الحاالت تلجأ لهذه النوعية 

من العمليات للعالج من حالة تضخم 
اللثة وخاصة بعد إزالة التقويم في حال 

تحسس المريض منه أو عدم تنظيف 
األسنان بشكل كاف خالل فترة تركيبه. 

ماهي أهم أسباب رائحة الفم الكريهة؟
ليست األسنان وحدها مسؤولة عن 

كل روائح الفم الكريهة، فالتهابات اللثة 
والحفر الموجودة باألسنان والتي يتجمع 

فيها الطعام ويتعفن تقف وراء بعض 
الروائح غير المحببة، وقد يلعب اللسان 
عاماًل كبيراً في حدوث ذلك؛ لذا ننصح 

بتنظيفه من خالل فرشاة متخصصة 
بذلك للتخلص من البكتيريا المتراكمة 

والتي تسبب حدوث سموم وأبخرة تنتج 
عنها رائحة الفم الكريهة، اعوجاج األنف 

أيضًا واللحمية والتهابات الجيوب األنفية 
والسكري وأمراض الكبد  والمعدة تقف 

وراء حدوث ذلك.

من هم المرضى األكثر عرضة لإلصابة 
بأمراض الفم واألسنان؟

مرضى السكري هم األكثر عرضة 
ألمراض الفم واألسنان، وذلك للتأثير 

الذي يحدثه السكري على األوعية 
الدموية وعظام الفك واللثة، لذا على 
مريض السكري االهتمام بشكل كبير 
ومستمر بصحة الفم، لتفادي اإلصابة 

ببعض األمراض التي تأتي نتيجة 
اإلهمال مثل هبوط اللثة أو حدوث 

التهاب مزمن فيها أو فقدان األسنان. 

أخيرًا، ما الذي يميز مستشفى 
العمادي في مجال عالجات األسنان؟
يضم مستشفى العمادي خمس عيادات 

تحوي مختلف اختصاصات طب األسنان 
يشرف عليها نخبة من أفضل أطباء وجراحي 
األسنان، كما تضم أحدث األجهزة والتقنيات 

في هذا المجال، ويراجع العيادات الخمس 
عدد كبير من المرضى بشكل يومي، 

ويراعي المسؤولون عن حجز المواعيد دائمًا 
إعطاء المريض حقه بالوقت خالل تواجده 

داخل العيادة، حتى يحصل على الخدمة 
المنشودة بأعلى جودة ممكنة.
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  حوار/ أمل كمال

قالت الدكتورة نســرين الحاج اختصاصية تقويم األســنان في مستشــفى العمادي إن هناك العديد من الحاالت التي يستطيع 
تقويم األســنان عالجها والتغلب عليها خاصة إذا تم اكتشــافها في ســن مبكر. وأشارت إلى أن مستشفى العمادي يوفر 

العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال تقويم األســنان، تســاعد المريض على ممارســة حياته بشكل طبيعي 
وعدم شــعوره باأللم أثناء وبعد التركيب، باإلضافة إلى أن المستشــفى يضم كفاءات وخبرات طبية على درجة عالية من 

الكفــاءة والتميز فضال عن جودة ونوعية األجهزة المســتخدمة، األمر الذي يرفع درجة الرضا عنــد المرضى بعد خضوعهم للعالج، 
وإلى تفاصيل الحوار...

اختصاصية تقويم األســنان بمستشفى العمادي

د.نســرين الحاج: »اإلنفزالين« أو التقويم الشفاف أحدث تقنية

حوار

ماهي الحاالت التي تستدعي تقويم 
األسنان؟ 

يســتخدم التقويــم لتصحيــح وضعية 
األســنان، على ســبيل المثال في حال 

وجود تراكم في األســنان أو األســنان 
المتزاحمــة، وأيضــًا لعالج حــاالت التباعد 

بين األســنان وتأخر ظهور األســنان 
الدائمــة وحاالت ســوء اإلطباق بين 

الفكيــن الســفلي والعلــوي، كالعّضة 
المفتوحة أي عدم مالمســة األســنان 

العلويــة للســفلية عنــد العض، والعّضة 
المعكوســة حيث تكون األســنان 

الســفلية متقدمــة عن األســنان العلوية، 
كمــا يســتخدم أيضــًا لمعالجة البروز 
الشــديد بالفك الســفلي أو العلوي.

ماهي أحدث تقنيات تقويم األسنان؟
تقنيــة اإلنفزاليــن  وهي عبــارة عن تقويم 
شــفاف متحــرك وغير مرئــي، وتعتبر هذه 

التقنيــة خيــاراً مثاليــًا كونهــا غير مرئية 
باإلضافــة إلــى ســهولة نزعها وارتدائها 
مــن قبــل المريض عنــد األكل وتنظيف 

األســنان وخالل المناســبات الخاصة، 
وتقويــم األســنان الداخلي والذي يتم 

تثبيتــه على الســطح الداخلي لألســنان، 
ممــا يجعلــه خياراً غير مرئــي بالكامل.

ماهي أهم النصائح للعناية باألسنان 
التقويم؟ أثناء 

عنــد تركيــب التقويــم الثابت يحتاج 
المريض لتنظيف أســنانه بشــكل 
منتظــم، ويحرص طبيب األســنان 

المعالــج على إرشــاد المريض إلى 
الطــرق الصحيحــة المتبعــة لتنظيف 

األســنان بعد تنــاول الوجبات، ويفضل 
اســتخدام فرشــاة ناعمة خاصة 

بالتقويــم، ولها شــعيرات صغيرة 
تســتطيع الوصول لألماكــن الصعبة، 

أما عند اســتخدام قوالــب التقويم 
الشــفافة واإلنفزاليــن فتســهل عملية 
التنظيــف كونهــا متحركة، يســتطيع 

المريــض نزعهــا عنــد تناول الطعام أو 
عند تنظيف األســنان.

كم تســتغرق عملية  تركيب تقويم 
األسنان؟

هنــاك عــدة عوامــل تؤثر على مدة 
التقويــم، منهــا طبيعــة الحالة وعمر 

المريــض والمســافة التي تحتاج أســنان 
المريــض تحريكهــا ومدى انتظام 

المريــض في مواعيد زيــارة الطبيب 
المختــص بالتقويــم، والحالــة الصحية 

لعظــام الفــك واللثــة، ويلعب عمر 
المريــض دوراً كبيــراً في هــذا األمر، وكلما 
كان التشــخيص مبكرا ســاهم ذلك في 

تقصير مــدة التقويم.
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حوار

ماهي المؤشرات التي تستدعي أخذ 
الطفل لطبيب تقويم األسنان؟ 
توصي الجمعية األميركية لتقويم 

األسنان بأن تكون الزيارة األولى لطبيب 
تقويم األسنان عند عمر السبع سنوات، 

ليحدد الطبيب ما إذا كان الطفل يعاني 
من أي حالة تستدعي التقويم المبكر.

 وبشكل عام إذا الحظ األهل وجود بروز 
شديد باألسنان العلوية أو السفلية 

عند الطفل، أو العضة المفتوحة 
أو المعكوسة أو وجود تباعد أو 

ازدحام بين األسنان، فالبد من اللجوء 
ألخصائي التقويم، وكذلك في حال 
الحظ األهل أن الطفل يمص إصبعه 

بشكل مستمر، األمر الذي يؤدي بدوره 
إلى دفع األسنان لألمام وبروز الفك 

العلوي، وهذه العادة السيئة البد أن 
يحرص األهل على مساعدة الطفل 

على إيقافها قبل ظهور األسنان 
الدائمة، وفي حال استخدام اللهاية 

لبعد عمر السنتين أو الثالث سنوات، 
أو الحظ األهل تأخراً في ظهور بعض 

األسنان الدائمة.
 من العادات السيئة التي يجب االنتباه 

لها أيضًا هي التنفس المزمن من 
الفم نتيجة اللحمية أو الحساسية مما 
قد يؤثر سلبًا على نمو الفم واألسنان، 

وننصح األهل في هذه الحالة 
باستشارة أخصائي أنف وأذن وحنجرة 
باإلضافة إلى زيارة أخصائي التقويم.

العناية الصحيحة  ماهي طرق 
للطفل؟  اللبنية  باألسنان 

البــد مــن االعتناء باألســنان اللبنية منذ 
بدايــة ظهورها، من خالل اســتخدام 

فرشــاة األســنان المناســبة لعمر الطفل، 
كمــا ينبغــي عدم تــرك زجاجة الرضاعة 

فــي فــم الطفل أثنــاء النوم؛ حتى ال 
تســبب له التســوس، وبشكل عام 

يجــب أن يــزور الطفل طبيب األســنان 
عند بلـــوغ عامه األول.

كـــما يجــب التقليــل من تناول 
السكريـــات عنــد األطفال، ألنها الســبب 

األول وراء تســوس األســنان الذي من 
المحتمل أن يســبب آالما شــديدة 

للطفــل، ســيحتاج بســببها لتدخل 
عالجــي، وقــد يؤدي األمر أيضًا لخســارة 

األســنان اللبنية بشــكل مبكر. 

هل هناك أي أضرار لتقويم األسنان؟
فــي حــال اتباع المريــض لتعليمات 

طبيــب التقويم وزيارته بشــكل دوري 
للمتابعــة، لــن تكون هنــاك أية تأثيرات 

ســلبية، بــل على العكس ســيحصل 
المريــض علــى النتيجــة المرجوة، أما 

فــي حال تركيــب التقويم الثابت 
وعــدم اهتمام المريــض بتنظيف 

أســنانه بشــكل جيد بعد كل وجبة 
أو تناوله للســكريات والمشــروبات 

الغازيــة بكثرة، فــي هذه الحالة 
قــد يكــون عرضة اللتهابات اللثـــة 

وتسوس األسنان. 

ما الذي يميز مستشفى العمادي 
في مجال تقويم األسنان؟ 

يحــرص مستشــفى العمــادي على توفير 
أحــدث التقنيــات العالميــة في تقويم 

األســنان، بحيــث يضمن الجودة في 
العالجــات والنتائــج، كمــا أن الجودة في 

المــواد المســتخدمة تمكن المريض 
مــن ممارســة حياته بشــكل طبيعي مع 

عـــدم الشــعور باأللم أثنــاء أو بعد تركيب 
جهــاز التقويم.
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  جمال العدواني 

في حوار خاص لمجلة »جميلة« كشــفت خبيرة التجميل الكويتية أنوار النصار عن أســرار وأحدث صيحات 
المكياج للمــرأة الخليجية إلطاللة فريدة وعصرية.

تجميل

أسرار الجمال  مع
خبيرة التجميــل الكويتية أنوار النصار    
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أسرار الجمال  مع
خبيرة التجميــل الكويتية أنوار النصار    

مـا الذي يميز  ماكياج العروس خالل 2019؟
توجهــت أغلــب الفتيــات للمكياج 

الناعــم البــارز للمالمــح وليــس الثقيل 
الــذي يمحــو مالمح الوجــه، كلما زادت 

البســاطة فــي المكيــاج كلمــا أصبحت 
النتيجــة أرقــى وأجمــل ومريحــة للعين.

ما هو الوجه المثالي بالنســبة لك ؟
 الوجــه المثالــي هو الوجه ذو البشــرة 

النظيفــة الخاليــة مــن التصبغات 
والهــاالت والبثور.

كيف تريــن برامج تعليم المكياج عبر 
السوشيال ميديا ؟

أنــا شــخصيا ال أتصفــح االنترنت أو 
اليوتيــوب لتعلــم المكياج ولكن 

الكثيــر مــن الفتيــات يلجأن له.

دخــولك إلـى عالم البزنس 
كخبيـرة تجميل من دعمك 

فيه؟  وسـاعدك 
تلقيــت كل الدعم مــن عائلتي 

بأكملهــا مــن أب وأم وزوج.

حدثينا عن البدايات ومساحة الجمال 
واأللوان 

بدايتــي كانــت جريئة نوعا ما اســتخدمت 
ألوانــًا ولوكات متنوعــة محاولة إلرضاء 

أغلب االذواق.

هل تحللين شــخصية زبائنك قبل 
للمكياج؟  وضعك 

أحــاول أن أفهم الشــخصية والذوق 
ألجعــل الزبونــة راضيــة تمامــا.  ال ألجأ إلى 

إقنــاع الزبونــة بشــكل إلحاحي أبدا، أجعل 
شــغلي ومكياجــي يقنعها لوحده.
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تجميل

كيف تصفين ذوق المرأة 
الخليجية؟

تحــب اإلبداع وآخــر الصرعات في 
مجــال المكياج.

كيف تكونين متجددة؟
 أحــاول عــدم تكرار اللوكات، 

واســتخدم منتجات جديدة. 

ما هي ألوانك المميزة والتي 
تجيدين التالعب بها؟

ألــوان النود والوردي واأللوان 
الهادئة.

ما هي البشرة التي تجدين صعوبة 
في التعامل معها؟

الـبشـــرة ذات العيــوب الكثيرة 
خصوصــا الجفاف الزائــد أو الدهنية 

الزائدة.

هل أنت من مؤيدي عمليات 
التجميل؟

نعم.. ولكن في الحد المعقول.

في عملك، هل تؤيدين تطبيق 
الموضة بحذافيرها؟

أطبق الموضة لكن إذا تعارضت مع 
مالمح الزبونة ال أتبعها.

ما البرنامج الذي تتبعينه لتحقيق 
إطاللة عروس مميزة؟

- أوال: تجهيز البشرة بعناية قبل 
المكياج 

- ثانيا: عدم تغيير مالمح 
العروس بل إبرازها 

- ثالثا: الحرص على نظافة 
المكياج وحيوية ألوانه.

ما نصيحتك  للعناية 
بالبشرة؟

العناية األسبوعية واليومية 
مهمة جدا كاستخدام كريم 
الليل والنهار والتونيك والسيرم 

والسنفرة والماسكات األسبوعية.
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ما الخطوة التي تبدئين بها المكياج؟ 
ترطيب البشرة باألخص أسفل العين. 

عالم تركزين في مكياج الوجه، 
ولماذا؟ 

على خطة العين كي تصبح نظرة 
العين جذابة ومريحة.

ما األدوات الضرورية لرسم العيون؟ 
الرموش هي أهم جزء بالعين، إذا تم 

اختيار الرموش المناسبة للعين فالمكياج 
سيصبح بأفضل صورة. الرموش الصناعية 

الناعمة التي تزيد من جمال العين، ال 
تلك التي تعتمد على المبالغة فتعطي 

شكال غير طبيعي.

كيف تختارين  كريم األساس؟ 
فــي ظــروف المناخ الحــارة أحتاج لكريم 
أســاس ثابت للمناســبات، لذلك أختار 

األســاس ذات التغطيــة العالية.

مــا الخطوة األخيرة التي تنهين بها 
المكياج؟

إضافــة المثبتــات التــي تخفف من حدة 
وكميــة المكياج.

ما هي طموحاتك وأحالمك؟
 النجــاح فــي كل خطــوة أخطوها في 

هــذا المجال وإنتــاج منتجات خاصة 
باســمي من رموش ومســتحضرات 

تجميل.
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  حوار: حنان الغزواني

حصريا في رويال ميديكال سنتر، كان لنا لقاء خاص 
مع د. كوستي أو Constantin El Habr أحد أشهر 

األسماء في مجال العناية بالبشرة والتجميل، وهو 
الطبيب الذي تقصده معظم النساء اللواتي يرغبن في 

تعديل مالمحهّن أو يواجهن أي مشكلة جلدية.
يرى الجمال في اللمســة الطبيعية والبسيطة 

باتباع تقنية مدروســة بعيدا عن صيحات الموضة، 
يشــرح لمرضاه مراحل اإلجراء بالتفصيل بإيجابية 

وبشــفافية ومصداقية للوصول إلى الجمال 
المنشود.

حصريا  فــي  رويال ميديكال سنتر 

د.كوستي يكشــف عن أحدث التقنيات التجميلية

حوار
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بداية نحب التعرف على الدكتور 
كوستي وكيف اختار هذا المجال؟ 
أنــا طبيــب أمــراض جلديــة وتجميل، 
درســت فــي بيــروت، وبعدها تابعت 

التخصــص فــي طــب الجلديــة بالواليات 
الـمتحــــدة األميــركـيـــــة فــــي جـامعـــة 

Albert Einstein College of Medicine
تخصصــت فــي األمــراض الجلديــة الجراحية 
 Surgical and procedure واإلجرائيــة

dermatology، وبعدها الباُثوُلوْجيا 
الِجْلِديَّة Dermatopathology وكل 
ما يتعلق بالتجميل والعناية بالجلدية 

بتقنيات متطورة.

ما سر النجاح في عالم التجميل؟
أن تكون مستمعًا جيداً، وصادقًا مع 

المريض حول األهداف والتوقعات 
والمخاطر المحتملة من الجراحة، 

على الدكتور أن يعرف متى يقول 
ال، التجميل مجال جد دقيق، فعلى 

سبيل المثال ألول مرة قد تلجأ السيدة 
للبوتوكس بنسبة قليلة وبعدها تطمح 

للمزيد لتصبح أكثر جماال، وهنا على 
الدكتور أن يعرف األنسب لكل حالة 

بعيدا عن المبالغة لئال تضطر المريضة 
إلجراء عمليات تجميل لتصليح األخطاء 
السابقة بعدما تكتشف في النهاية أن 

النتيجة ال تتناسب مع مالمحها.
وعلى دكتور التجميل أن يواكب الجديد 

في المجال وأن يبتكر تقنيته الخاصة.
أظن أن أبرز ما يميزني هو اإلنصات 

باهتمام إلى الشخص الذي يزور 
عيادتي، وتّفهم مشاعره، التجميل 

مجال مختلف فعلى المريضة أن تكون 
سعيدة وراضية عن التجربة بأكملها 

بداية من االستشارة إلى ما بعد االنتهاء 
من اإلجراء التجميلي سواء اإلجراءات 
الجراحية أو الليزر والبوتوكس أو الفيلر.

حدثنا عن أحدث التقنيات والصيحات 
في عالم التجميل؟

مــع التطــور التقنــي والتكنولوجي 
فــي عالــم التجميــل ؛ تــّم تطوير 
العالجــات والتقنيــات التجميليــة 

للعــام 2019 بعيــًدا عــن العمليــات 

الجراحيــة التقليديــة، للحفــاظ علــى 
شــباب ونضارة البشــرة، وإبراز مكامن 
الجمــال فــي إطاللــة كل ســيدة. ومن 
التقنيــات األحــدث والتــي تالقــي إقباال 
كبيــرا The Liquid Face Lift أو 
»شــد الوجه بالســائل«، وهو إجراء 
تجميلــي غيــر جراحــي تســتخدم فيه 
الحقــن التجميليــة إلعادة تشــكيل، 
وتحديــد وشــد مظهــر الوجه. فمع 

عمليــة الشــيخوخة الطبيعيــة تفقــد 
البشــرة مرونتها، وذلك بســبب الحد 
من تشــكل الكوالجين في البشــرة. 

ووظيفة هذه الحشــوات ليســت فقط 
اســتعادة حجــم ورفــع الوجه ولكن 

أيضــا تحســين مرونــة البشــرة والحصول 
على بشــرة جميلة وشــابة. 

ومــن التقنيــات الحديثة المســتخدمة 
في العمليات التجميلية شــّد بشــرة 
الوجــه والرقبــة بـــ الخيــوط إال أنني ال 

أفضلهــا Threads، فالخيــوط تعمل 
علــى تقطيــب الجلد، وتســتعمل 

في شــّد بشــرة الوجه والرقبة لتأخير 
العمليــات الجراحيــة الكبيــرة، بعد 

أن تكــون العضــالت قــد ترّهلت مع 
وجــود فراغــات بســبب اختفاء الدهون، 

وترّهلــت معهــا أيضــًا طبقة الجلد 
الخارجيــة بشــكٍل واضــٍح مــع التقّدم في 

العمــر. وتقنيــة Altera وغيرهــا من 
الطــرق غيــر الجراحيــة اآلمنــة التي تعمل 
علــى عــالج جميــع أنواع البشــرة، وتقوم 

بشــد الجلد وإعادة تقاســيم الوجه 
وتنشــيط خاليا األنســجة من أجل إعادة 
تصنيــع مادتــي الكوالجين واإليالســتين.

ماذا عن آلية The Liquid Face Lift؟
تختلف إجراءات عالج التجميل بالسائل 

حسب كل مريض تبعا لحالته 
واحتياجاته، قد يحتاج مريض إلى شد 

خطوط االبتسامة، وآخر قد يحتاج إلى 
شد الوجه بشكل كامل. كما تستخدم 

الحشوات الجلدية المتقدمة إلضافة 
حجم إلى المناطق الغائرة لتعطيك 
مظهرا أكمل مثل الخدين والشفاه.. 

أو لتصحيح أي مشاكل أخرى مثل 
االرتفاعات أو كتل على األنف. كما 
يحسن مظهر منطقة تحت العين 

ويزيل الهاالت السوداء. يقوم الطبيب 
المختص بحقن الحشو في مناطق 

محددة من الوجه لتغير مظهر الترهل 
أو التجاعيد في البشرة حسب الحالة.
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هــل تتطلب هذه التقنية فترة 
نقاهة بعد العالج؟

ألنـــه إجــــراء غيـــر جراحـــي فإنـه 
يعطــي نتائــج فوريــة. وهــذه التقنية ال 

تســتدعي فتــرة نقاهــة بعد العالج.

هل هناك ســن معينة إلجراء مثل 
هذه العمليات ؟

ليــس هنــاك ســن معينــة إلجراء 
عمليــة شــد الوجــه، فالحاجــة إلى 
إجرائهــا ترتبــط بمــدى ترهــل الجلد 

والعضــالت إمــا نتيجــة التقدم 
بالســن أو بســبب خفض كبير 

فــي الــوزن أو حتــى بســبب طبيعة 
الجلــد نفســها. بعــد عمــر معيــن في 
المراحــل األولــى مــن ترهل البشــرة، 
ألنــه ومــع تقــدم العمــر يترقــق الجلد 

وهنــا لــن تحصــل الســيدة على 
نتائــج تــدوم لفتــرة طويلــة، وهذا 
ال يعنــي أنهــا لــن تحصــل على 

نتائــج صحيــة وايجابيــة، لذلــك دائما 
أنصــح الســيدات بأهميــة العنايــة 

بالبشــرة مــن الداخــل والخــارج أهم 
مــن البوتوكــس والفيلــر، فالتجميــل 

ال يصنــع المعجــزات لو األســاس 
لــم يكــن صحيــا، أشــدد علــى أهمية 
اتبــاع روتيــن يومــي لتنظيف البشــرة 

والعنايــة بهــا مــع اتبــاع نظــام غذائي 
متوازن.

مــاذا عن Joe Line التي أصبحت 
خيار الكثيرات من النساء؟

Joe Line صيحــة جماليــة ســائدة، 
أصبــح اللجــوء إلــى عمليــة التجميل 

أكثر رواجًا أو انتشــاراً ســواء كانت 
الغايــة منهــا تصحيــح تشــوه أو 

تحســين الشــكل أو التشــّبه بنجمة 
معينــة. الكثيــر مــن المرضي 

مهووســون بأحــدث الصيحات 
الجماليــة إال أنهــا قــد ال تناســبهن 

وفــي التجميــل يجــب أن يتناغــم أي 
إجــراء تجميلــي مــع مالمــح الوجه دون 

االنســياق وراء موضة المشــاهير أو 
مدونــات الموضة.

التقنيّة المدروســة هي األهم وليس الصيحة السائدة

حوار
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من خالل تجربتك في قطر مع رويال 
ميديكال سنتر، ما هي العمليات 

التي تجد عليها إقباًلا كبيًرا؟
أكثر شيء أحببته في قطر أن الذوق 

العام يتجه لإلجراءات الجمالية 
الطبيعية، وأنا أحب هذا النوع من 

اإلجراءات، فأنا ال أحبذ تغيير المالمح بل 
إبراز جمال السيدة، معظم اإلجراءات 

التي أعمل عليها في قطر عمليات 
تجميل لتجديد البشرة بطريقة 

طبيعية من دون ان يظهرن بجمال 
مصطنع مبالغ فيه. 

ما هي الخطوات األساسية للعناية 
بالبشرة والحفاظ على شبابها؟

العناية بالبشرة تبدأ بحمايتها ووقايتها 
من عوامل الجو، النوم جيداً، االبتعاد 
عن التدخين وأشعة الشمس الحارقة، 

االهتمام بتنظيفها وغسل الوجه 
صباحا ومساء، مع تخصيص غسول 

مالئم لنوعيتها الستخدامه بشكل 
يومي، باإلضافة إلى ترطيب البشرة 

مساًء مع اختيار المرطب األنسب 
لطبيعة البشرة. كما أن فيتامين سي 
جد مهم للبشرة للتخلص من المواد 

المؤكسدة، ولكن ال ينصح به للواتي 
يعانين من الوردية.

 وال ننسى كريم الوقاية )واقي 
شمسي( الذي يجب استخدامه 
ل مرّة كل ساعة  وتجديده بُمَعدَّ

ونصف.. باإلضافة إلى نظام الغذاء 
الصحي ومزاولة التمارين الرياضية 

وشرب كميات وفيرة من المياه.

الهاالت السوداء من المشكالت 
السائدة لدى الكثيرات، فما هي 
الطريقة المثلى للتخلص منها؟ 
إن الهاالت السوداء مشكلة جلدية 
شائعة وعالجها يتم حسب الحالة، 

البعض يعتقد أن الفيلر يساعد في 
التخلص من الهاالت إال أنه اعتقاد 

خاطئ فهو ال يكون فعاال لدى 
كل الحاالت، قد تعاني السيدة من 
الهاالت بسبب تجوف تحت العين، 

وهو ما يتسبب بوجود ظل. حل تلك 
المشكلة يكون من خالل اللجوء إلى 

الفيلر للتخلص من ذلك التجويف.
السبب الثاني: وجود شرايين تحت 
العين، تلك الشرايين تكون ممتلئة 

بالدماء التي تجعل مكانها يبدو 
غامقًا، والعالج في هذه الحالة يكون 

باللجوء إلى ليزر األوعية الدموية. 

السبب الثالث: تكون فيها الهاالت 
الســوداء نتيجة اســوداد الجلد أسفل 

العيــن، وهــو مــا يعود بدوره إلى 
أســباب وراثية أو نقص في الفيتامينات 

أو الحديــد أو االضطــراب فــي النوم. 
هنا يكون العالج باســتخدام كريم 
للتخّلص من االســوداد، إلى جانب 
اللجوء إلى التقشــير الكيميائي. 

أما بالنســبة للوصفات الطبيعية أو 
الطبيــة فهــي ال تأتــي بنفس النتيجة، 
ألنهــا تختلــف مــن حالــة إلى أخرى، لذا 

البــد مــن مراجعة الطبيب.

ماذا عن تساقط الشعر؟
تساقط الشعر يكون بسبب عدة 

عوامل، أولى خطوات العالج نقوم 
بفحص للغدة الدرقية، نقص الحديد، 

فيتامين B12، فيتامين D، فلو السيدة 
تعاني من خلل صحي فالبيوتين لن 
يكون فعاال، بعد التقييم نحدد العالج 

مع سبراي أو PRP واألهم المواظبة 
على العالج ألن أول شهرين بعد 

العالج قد يتساقط الشعر أكثر ألن 
الشعر الضعيف يتساقط ليحل محله 

الشعر القوي، فالنتائج تظهر تقريبا 
بعد 5 أشهر من العالج، البد من ترك 

وقت كاف للشعر ليستعيد حيويته 
بين كل مرة وأخرى، مع العناية به 

وتغذيته واستخدام مرطبات له.

حدثنا أكثر عن تطبيق د.كوستي؟
الهدف من التطبيق هو خلق حوار بناء 

مع المرضى، إطالعهم عن موقعي 
بحكم طبيعة عملي والتنقل في 
العديد من البلدان، استشارة أولية، 

حجز المواعيد، سلسلة من النصائح 
السريعة، والحفاظ على تواصل مع 

الجمهور بالتطرق للعديد من المواضيع 
ذات الصلة بالحفاظ على البشرة، 

أحدث التقنيات في هذا المجال.
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حوار

  حوار- حنان الغزواني

قدمــت »بــاري غاليري« في كافة أفرعها  عددًا مــن الفعاليات والعروض الترويجية المتميزة على هامش النســخة الثانية 
من »مهرجان الجمال«، بمشــاركة العديد مــن العالمات التجارية العالمية بحضور عدد من الشــخصيات البارزة في هذا 

المجال من المتخصصين. »جميلة« حاورت الســيد حكم القواســمي، مدير عام بــاري غاليري الذي أكد على نجاح فكرة 
المعــرض مــن خالل تقديم توليفة من الفعاليــات المتميزة التي تليق بمكانته، وفي هــذه الدورة قدم مفهومًا متفردًا 

اعتمد منصات التجزئة وســلط الضوء على عدد مــن كبرى العالمات العالمية.

مهرجان »باري غاليري« للجمال في نســخته الثانية

حكم القواســمي: قدمنا توليفة من الفعاليات المتميــزة التي تليق بمكانة المهرجان



75 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ October 2019

حدثنا عن أهم مالمح النسخة الثانية 
من مهرجان الجمال ؟

المهرجان يعد خطوة فريدة من نوعها، 
فهو يعنى بعالم الجمال والمكياج 

بحضور أشهر خبراء المكياج والعناية 
بالبشرة من مختلف أنحاء العالم، وقد 

القت النسخة األولى والتي انطلقت 
العام الماضي نجاحًا كبيراً، األمر الذي 
دفعنا إلطالق نسخة ثانية تحمل الكثير 

من المفاجآت، وقد شارك في النسخة 
الماضية  ممثلي عدد من أشهر الماركات 

العالمية، والذين قاموا بدورهم بالرد 
على استفسارات الحضور المتعلقة 

بعالم الجمال.
أما النسخة الثانية فقد شهدت 

تنظيمًا على مستوى أعلى من الدقة 
واالحترافية وحضورا قويا لمعظم 

الماركات العالمية التي تعمل تحت 
مظلة باري غاليري، والتي تم اختيارها 
بكل عناية؛ لتعكس السمعة الطيبة 
التي نتمتع بها طوال سنوات عملنا 
بالسوق القطري، لذلك حرصنا على 

جلب عدد من خبيرات التجميل 
الشهيرات على مستوى العالم، كما 

تم تنظيم فعاليات بكل فروع باري 
غاليري داخل قطر، تشمل جلسات 

لتعليم الحضور كيفية االعتناء السليم 
بالبشرة، كما تم توزيع هدايا عينية 

وعينات مجانية من الماركات المشاركة، 
لتتعرف كل امرأة مشاركة في الفعالية 

من خالل خبيرات التجميل والعناية 
بالبشرة على المنتجات المناسبة 

لبشرتهن، لنظهر بذلك تميزنا من خالل 
تلك النوعية من الفعالية والتي تعد 

تفكيراً خارج الصندوق في حد ذاتها.
 

ما الرسالة التي يحملها شعار المهرجان؟
يعمل بإدارة باري غاليري فريق تسويق 
يتمتع بقدر كبير من اإلبداع والكفاءة، 

ومنذ التفكير في إطالق المهرجان 
حرصوا على االطالع على كل ماهو 
جديد ومميز وملفت لألنظار في هذا 

المجال، حيث خصصنا المهرجان 
بشعار مستقل حتى يبقى راسخًا في 

األذهان، ويعكس هوية المهرجان 
ويؤكد على هدفه من تقديم خدمات 

ونصائح تجميلية األولى من نوعها 
في قطر.

برأيك. كيف تساعد تلك المهرجانات 
في دعم تجار التجزئة ؟

يعمل في السوق القطري عدد من تجار 
التجزئة في مجال التجميل ومنتجات 

العناية بالبشرة، ولكن دائمًا ما تبحث 
كل سيدة عن المكان الذي يوفر لها 

عدداً من الماركات العالمية مع وجود 
خبيرات تجميل يقدمن لهن النصيحة 
حول المنتجات المناسبة لبشرتهن، 
وهو األمر الذي يندرج تحت بند خدمة 
المستهلك، وهذه النقطة نتميز بها 

في باري غاليري، حيث لدينا فريق 
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حوارجمال

مبيعات مختص على مستوى عاٍل من 
الخبرة والدراية حول كل منتج وفوائده 

للبشرة وأهم خصائصه ومكوناته ومدى 
مالءمته لنوعية كل بشرة، ومثل هذه 
النوعية من المهرجانات تعزز دورنا في 
هذا المجال، كما تعزز من والء عمالئنا.

شهد قسم العطور بباري غاليري 
نجاحًا كبيراً هذا العام من خالل إبرام 
شراكات حصرية مع كبرى العالمات، 

ماهي خططكم القادمة؟ 
العطــور الفاخرة تكتســب شــعبية 

متزايــدة فــي ســوق العطور، ونحرص 
دائمــًا ببــاري غاليــري علــى توفير أحدث 

العطــور مــن أهم وأشــهر الماركات 
العالميــة؛ حتــى يحظــى عمالؤنا 

دائمــًا بتجربــة تســوق ممتعــة ومثمرة، 
يســتطيعون مــن خاللهــا الحصول 
علــى كل مــا يريــدون تحت ســقف 

واحــد، وفــي ظــل المنافســة الكبيرة 
التي يشــهدها الســوق في مجال 

تجــارة العطــور، نجــد في هذه المســألة 
حافــزا للتميــز، ونفخــر بأننــا األكثــر تميزاً 

فــي مجــال العطــور العربيــة والعالمية 
فــي الســوق القطــري، فلقــد أبرمنا 
شــراكات حصريــة مــع عــدد من دور 
 Jardin العطــور العالميــة مثــل

 ،du parfums, Myperfumes
وإطالقنــا المســتمر ألحــدث مــا تقدمه 
 Royal هــذه األســماء العالميــة مثل

..purple, Cave
والحمــد هلل حوالــي 60 – 70% مــن 

اإليــرادات تأتينــا مــن العطور.
وبالنســبة لألقســام األخرى التي تندرج 
تحت مظلتنا، فيشــهد قســم الســاعات 

مشــاركة أكثــر مــن 30 ماركة 
عالميــة، العديــد منهــا حصــري لباري 
غاليــري، ومؤخــرا نجحنــا وهلل الحمــد 
فــي اســتقطاب 4 مــاركات عالمية 

جديــدة مــن خــالل زيارتــي لمعرض بازل 
 ,MTM للمجوهــرات، منهــا ماركــة
وماركــة Kandal اإليطاليــة التي 

تقدم ســاعة كريســتوفر كولومبس، 
فــي إطــار حرصنا الدائــم على توفير 

قطــع نادرة ومميــزة لعمالئنا.

كيف تقيم أداء باري غاليري هذا 
العام في ظل التحديات؟

راضون وبشكل كبير عن أداء باري 
غاليري، وبالرغم من التحديات إال أننا 

مازلنا محتفظين بمكانتنا الكبيرة 
بالسوق القطري، كما أن والء عمالئنا 
يزداد عامًا بعد عام، فالكثيرون يولون 
باري غاليري ثقتهم الكبيرة، ونعدهم 

بالمزيد من الخطوات التي من شأنها 
تعزيز ثقتهم بنا.

ماذا عن »مجوهرات شينوي« التي 
تعمل بشكل حصري تحت مظلة باري 

غاليري؟
مبيعات شينوي تشهد ازدهاراً كبيراً عامًا 

بعد عام، وخاصة بعد طرح المجموعة 
األخيرة، التي تضم قطعًا ذات تصميم 



77 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ October 2019

بسيط وناعم، والتي القت استحسانًا 
كبيراً لدى عمالئنا، خاصة وأن عمالء 

شينوي اعتادوا على التصاميم الكبيرة 
والضخمة والتي تالئم فئة معينة من 

الزبائن، وبالتنسيق مع باري غاليري 
جاءت المجموعة الجديدة لتجذب أنظار 

الباحثات عن المجوهرات الصغيرة 
الحجم والبسيطة في التصميم، 

فباتت الماركة حاليًا تلبي كافة األذواق 
والتطلعات، األمر الذي انعكس باإليجاب 

على نسبة مبيعاتهم.

وما هو سر نجاح وتميز باري غاليري؟
ســر نجاحنــا يتلخــص في اســتيعابنا 

المبكــر الحتياجــات الســوق لمثل 
نوعيــة المنتجــات التــي نقدمهــا في 

كل أقســامنا، بــل وتنــوع منتجــات 
كل قســم، لنلبــي بذلــك مختلــف 
االحتياجــات والتطلعــات واألذواق، 

وأيضــًا اختيارنــا بعنايــة ألماكــن تواجد 
األفــرع والتــي حرصنــا مــن خاللها أن 

نغطــي كافــة المناطــق الحيويــة من 
خــالل تواجدنــا فــي أكثــر المجمعات 

التجاريــة، باإلضافــة إلــى تخصيص 
ميزانيــة للتدريــب واالســتثمار في 

كوادرنــا ليكونــوا علــى قــدر كبير من 
الخبــرة والوعــي بــكل منتــج، حرصنا 
علــى تدريبهــم وتأهيلهــم لمواكبة 
كل جديــد يطــرأ فــي هــذا المجال، 
فنحــن فــي بــاري غاليــري نؤمن بأن 
هــذه الخطــوة تعطــي دافعا أقوي 

للموظفيــن للعطــاء والتميــز.
 ومــن أهــم أســباب تميزنــا أيضًا 

التســويق الناجــح لمنتجاتنــا مــن خالل 
الفعاليــات واألنشــطة االجتماعيــة 

المتعــددة التــي نحــرص علــى إقامتها 
والمشــاركة فيهــا للتعريــف بكل 

منتــج، وليــس فقــط داخل فروعنا، 
وإنمــا تمتــد تلــك الفعاليات لتشــمل 
التعريــف بمنتجاتنــا داخــل العديــد من 

المؤسســات مثــل كليــة طب وايل 
كورنيــل وجامعــة قطــر وغيرها. 

هل هناك خطط الفتتاح أفرع جديدة؟
ليس لدينا خطة الفتتاح أفرع جديدة 

خالل العام المقبل، وينصب تركيزنا في 
الفترة المقبلة على طرح جديد منتجات 

الماركات التي تعمل تحت مظلتنا 
واستقطاب ماركات جديدة، وخاصة تلك 

التي تالمس اهتمامات جيل الشباب 
من ماركات ساعات ومستحضرات 

تجميل وغيرها.

وهل هناك أي خطط  الستقطاب 
ماركات جديدة للعناية بالبشرة؟

مجال العناية بالبشرة يحتاج إلى دقة 
كبيرة في التعامل،فاستقطاب ماركة 

جديدة يتطلب دراسة جيدة للماركة 
نفسها، كما يتطلب التعريف بها 
وتقديم خدمة ما بعد البيع، وأيضًا 
العملية الدعائية للتسويق الجيد 
للمنتج، فإذا شهد أي جانب من 

الجوانب الثالثة أي خلل سوف تتأثر 
العملية برمتها.
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س دار جيڤنشي هوبر  في عام 1957، جّسد مؤسِّ
دو جيڤنشي روح األناقة المطلقة من خالل عطٍر 

لم يكن يومًا مصّممًا إلّا لسيدة واحدة؛ أودري 
هيبورن. إلّا أنّه أعاد مزج هذه األناقة بشيٍء من 
الجرأة والبساطة حتّى أضحت مذهلًة ال تُقاوم 

ووضعها بين أيدي النساء – الجريئات منهّن وغير 
العاديّات!واليوم، تفتح دار جيڤنشي فصاًل جديدًا 

وتبتكر نسخة جديدة من عطر L’INTERDIT تدعو 
فيها النساء إلى تخطي الحدود. 

لماذا اختيار اسم  L’Interdit أي ممنوع ؟
ُصّمم هذا العطر في بادئ األمر في عام 1957 

ألودري هيبورن فقط، وحين بات األمر معروفًا، 
طالبت العديد من النساء هوبر بابتكار زجاجة لهّن، 

وهذا ما شاركه مع أودري وأراد أن يضع هذا العطر 
في متناول أيديهّن. وبابتسامة عريضة رّدت عليه 

أودري “!Je vous l’interdis” ما معناه »أنا أمنعك«. 
هوبر أخبرني هذه القّصة وقرّر أن يطلق عليه هذا 
االسم. واإلعالن يقول إّن هذا العطر كان ممنوعًا 
عنِك ألنّه ُصمّم فقط ألودري وهو اليوم متاح لِك 

بفضلها.

 L’INTERDIT جيڤنشي يعيد رواية قّصة عطر

مستحضرات

Lancome تألقي بسحر خارج عن المألوف مع

يعتبر أحمر الشفاه L’Absolu Mademoiselle Shine مثاليًا للنساء اللواتي 
يتمتعَن بجرأة ال تُقاوم وروح متحرّرة. يمتاز هذا القلم بتركيبة مرّطبة. وتنساب 
ألوانه النابضة بالحياة على شفتَْيك وتغمرهما برائحة زهرية وفاكهية ناعمة. 

وتضم المجموعة  Lancôme سبعة ألوان جديدة من بالش Blush Subtil معزّزة 
بتركيبة بودرية جديدة لمنحك بشرة نضرة وطبيعية المظهر.
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Karl Lagerfeld ودار  L'oreal Paris
تطلقان مجموعة ماكياج لموسم ربيع وصيف 2020.

يسر L'oreal Paris وشركة Karl Lagerfeld اإلعالن عن تعاونهما الحصري لتقديم 
مجموعة من مستحضرات التجميل.ستعمل هذه المجموعة، التي بدأ المصمم 

ابتكارها، على نشر أسلوب الروك-األنيق المميّز لـ KARL LAGERFELD، الذي تعززه 
لمسة من األناقة الباريسية، الكالسيكية والمريحة على حد سواء.

 تتميّز المجموعة بتفاني لوريال وبمعرفتها العلمية وخبرتها في األلوان. وستكتمل 
المجموعة مع حملة إعالنية مذهلة مستوحاة من اقتباسات كارل الغرفيلد . 
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شعر

  إعداد: سندس سالمة 
لطالمــا ارتبط مصطلح »بوتوكس« بمنتجات العناية بالبشــرة ومكافحة الشــيخوخة، ترى هل يمكن أن تفيد خصائص مادة 

البوتكس خصالت الشــعر؟ يســتخدم البوتكس لعالج الشــعر من الجفاف والبهتان والتقصف والعديد من مشاكل الشعر.

آمن وفعــال لعالج الجفاف والبهتان والتقصف

تعرفــي على بوتكس الشعر

ما هو بوتكس الشعر؟ 
بوتكس الشــعر هو عالج، يســاعد 

علــى ترطيــب الشــعر بشــكل مكثف، 
ويعمــل علــى إصالح األطــراف التالفة. 
وتعمــل هــذه التقنيــة كبديــل إلصالح 

الضــرر الناجــم عن التســريحات 
المتكــررة واســتخدام المنتجات 
الكيميائيــة وخصوصــًا عالجات 

تمليس الشــعر. 
يعمــل بوتكــس الشــعر علــى ملء 

الشــعر، تغطيــة أليــاف الشــعر بمادة 
حشــوية، مثــل الكيراتيــن. بهدف 

إصــالح نهايــات الشــعر الخفيفــة وإعادة 
حيويتــه ونعومته.

 ويســتخدم في بوتكس الشــعر 
مــواد مركــزة تحتــوي على: زيت 

الكافيــار. فيتاميــن ب 5. فيتاميــن هـــ. 
الكوالجيــن، هــذا المزيــج الــذي يضمن 

نعومــة وتغذيــة وإصالح الشــعر، وإعادة 
حيويتــه ولمعانــه من االســتخدام 

األول. ال يشــبه البوتكــس الكيراتيــن 
أو الطــرق األخــرى فــي العــالج خاصة 

عالجــات فــرد الشــعر الكيميائية. 
ألن البوتكــس ال يحــدث تغييــرا فــي 

شــكل الشــعر ولكن يؤدي إلى 
تحســن حالتــه عامــة، والجديــر بالذكر 
أن بوتكــس الشــعر ال يغيــر مــن بنيــة 

الشــعر لذلــك فهو آمن. 

يناسب العالج بالبوتكس جميع أنواع 
الشعر، المجعد أو الناعم، السميك أو 

الخفيف، األسود أو األشقر، كل على 
حد سواء، و كل من تعاني من شعر 

المجهد أو المتقصف. 

حاالت تســتدعي بوتكس الشعر
الشــعر الناعــم لكنــه ضعيــف ويفتقر 

للحجــم واللمعان 
-الشــعر التالف 

- متكّســر األطراف
- شــعر مجعــد وغيــر ســلس وترغبين في 

تنعيمه 
- تســاقط الشــعر 
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نتائج تطبيق بوتكس الشــعر 
- إعــادة الحيوية للشــعر

- النتائج ســريعة ومن أول جلســة 
تصفيــف خــالل 45 دقيقة.

- إنــه عــالج بســعر معقــول، يقــدم نتيجة 
مباشــرة ورائعــة ومثالية.

البوتكس  أنواع 
النــوع األول، هــو بوتكس الشــعر 

الــذي ال يحتــوي علــى مكونات 
توكســين البوتولينــوم؛ والــذي يعتبر 
المكــون الرئيســي لحقــن البوتكس 
في البشــرة، يعمل بوتكس الشــعر 

علــى مــلء الفراغــات في ألياف 

الشــعر للمســاعدة على إعطائه 
القــوة وجعلــه سلســًا وناعمًا.

فــي هــذا النــوع، يقــوم المنتج بعالج 
ألياف الشــعر عن طريق حشــو مادة 

داخــل الشــعر ليمــأل أي مناطــق رقيقة 
في ألياف الشــعر ليجعل الشــعر 

يبــدو أكثــر صحة وقوة.
 أمــا النــوع الثانــي، فيتضمــن حقن 
البوتكــس فــي فــروة الرأس، ويعد 

هــذا االســتخدام خارج النطاق 
المســموح بــه مــن قبــل هيئة الغذاء 

والــدواء األميركيــة )FDA(، أي 
أنــه لــم توافــق عليــه لعدم وجود 

دراســات كافية.

هل يعد عالج الشــعر بالبوتكس آمنًا؟ 
يعتبــر المنتــج آمنــًا لالســتخدام على 
الرغــم مــن أنــه وكمــا هو الحال مع 

أي عــالج للشــعر، فهنــاك خطــر احتمال 
حــدوث تهيــج فــي الجلــد أو رد فعل 
تحسســي، وللحــد مــن المضاعفات 
الجانبيــة، يجــب أن ال يكــون العــالج 

علــى اتصــال مباشــر مع الجلد.

كيفية تطبيق العالج على الشــعر 
- يبدأ العالج باســتخدام الشــامبو 

لتحضيــر خصــل الشــعر للعالج.
- ثــم يتــم تطبيــق بوتكــس الشــعر على 
خصــل الشــعر مــن خالل تدليــك المنتج 

مــن الجذور إلــى النهايات.
- يتــم تــرك المنتــج علــى الشــعر المبلل 

لفتــرة مــا بيــن 20-90 دقيقة.
قــد يختــار بعــض مصففي الشــعر إزالة 
المنتــج قبــل تجفيف الشــعر باســتخدام 
مكــواة الشــعر، وقــد يقــوم مصففون 

آخــرون بتــرك المنتــج على الشــعر أثناء 
تجفيــف الشــعر، وتصويبــه بطريقة 

تســاعد المنتــج علــى اختــراق خصالت 
الشــعر بالكامل. 

الفــرق بين الكيراتين والبوتكس 
عالجــات الكيراتيــن هــي معالجات 

كيميائيــة غالبــًا مــا تحتــوي على 
الفورمالدهيــد، الــذي يعمــل علــى قفل 

أو تجميــد خصــل الشــعر فــي وضع 
مســتقيم للمســاعدة فــي الحفاظ 
علــى سالســة الشــعر وتغيــر هيئته 

بشــكل طويــل المدى.
علــى الرغــم مــن أن الفورمالديهيــد 

المســتخدم للكيراتيــن يســبب بعــض 
القلــق ألنــه مــن الممكن أن تســبب 
مــادة مســرطنة، إال أن نتائجــه تــدوم 

لفتــرة طويلــة، وعــادة مــا تكون عالجات 
الشــعر بالكيراتيــن أقــل كلفــة من 

البوتكس.
مــن المفتــرض أن تــدوم آثــار بوتكس 

الشــعر ما بين شــهرين إلى أربعة 
أشــهر، وللحفــاظ علــى النتائــج يوصى 
باســتخدام شــامبو منخفــض الكبريت. 

شعر
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  ترجمة- حنان الغزواني

أحيانًا، يسهل علينا التطرق إلى العديد من الموضوعات الصعبة، إال أن اإلحراج وقلة الوعي ال يزاالن يحصدان الكثير 
من األرواح، ال سيما عندما يتعلق األمر بالسرطان، فما من أحد يرغب في مواجهته أو حتى التفكير به. لنكسر تلك 

القواعد والمخاوف لنتعرف على العديد من الحقائق واإلشارات التحذيرية التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد، 
ألن تجاهل احتمال اإلصابة قد يؤدي إلى تفاعل أعراض  المرض ، شاركي هذه المعلومات مع جميع النساء الالتي 

تعرفينهن لضمان تشخيص مبّكر، وبالتالي تعزيز فرص العالج. 

والمخاوف القواعد  لنكسر 
الســرطان : اكتشفيه مبكرا إلنقاذ حياتك

صحة
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يحتل سرطان الثدي المركز األول في قائمة 
األمراض السرطانية التي تصيب النساء

سرطان الثدي 
إشارات تحذيرية !

ليســت كل األعــراض دليــال على 
الســرطان، ولكــن احرصــي على 

القيــام بفحــص دوري منتظــم للثــدي، 
بمــا فــي ذلــك الجــزء العلوي من 
الصــدر واإلبطيــن، إذا الحظــت أي 
تغييــرات غيــر معتــادة ال تتجاهلــي 

األعــراض وانتبهــي للتالي:

- ظهــور كتــل ملموســة فــي الثديين 
   أو علــى مســتوى اإلبطيــن.

- تغييــرات فــي شــكل أو حجــم الثــدي
- تغييــر فــي نســيج الجلــد، مثل

    التجاعيــد أو الدمامــل

- احمــرار، طفــح جلــدي أو تقشــر الجلــد
    حــول الحلمــة

- تغييــر شــكل أو ضمــور الحلمــة إلــى
  داخــل الثدي 

- إفرازات الحلمة لســائل شــّفاف أو 
    دمــوي دون الضغــط علــى الثدي.

- ألــم فــي الثــدي أو اإلبط 
- تــورم تحــت اإلبــط أو حول

مقدمة  جدار  الصدر.

يعد ســرطان الثدي 

مــن أكثر أنواع 
الســرطانات شيوًعا 
بيــن اإلنــاث، إذ يتم 

تشــخيص حالة 
إصابــة جديدة من 

بين كل ســبع 
نســاء كل 10 

دقائق. 
والخبر الســار، هو 

إمكانيــة العالج 
والشــفاء بفضل 

التقــدم العلمي والكشــف 
المبكــر. الرجــال أيًضــا عرضــة لإلصابة 
بســرطان الثــدي، لكنــه نادر الحدوث.

السمنة  المفرطة
إن زيــادة الــوزن قــد تكون الســبب 

المحتمــل لإلصابــة بســرطان األمعاء 
والكلــى والمبيــض والكبــد، أكثر 

ممــا يتســبب فيــه تدخيــن التبــغ ، لقد 
أظهــرت العديــد من الدراســات أن 

زيــادة الــوزن والســمنة مرتبطــة بزيادة 
فــرص االصابــة بســرطان الثدي وخاصة 

بعــد انقطــاع الطمــث. حيــث تقوم  
األنســجة الدهنيــة بانتــاج  كميــات زائدة 

مــن هرمــون االســتروجين، وارتفاع 
مســتويات هذا الهرمون بشــكل 

خــاص تــم ربطهــا مــع ارتفاع  خطر 
االصابــة بســرطان الثــدي وبطانة 

الرحــم، وبعــض أنواع الســرطانات 
األخرى.

عادة ما يفرز جســم االنســان 
الســمين نســبة عالية من مســتويات 

األنســولين ممــا يصيبهــم بحالــة تعرف 
بمقاومة 

األنســولين، والتي قد تشــجع على 
تطويــر األورام ، ممارســة التماريــن 
الرياضيــة لمــدة 20 دقيقــة يومًيــا 

يمكــن أن تقلــل مــن المخاطر.
علــى النســاء الالئــي تتــراوح أعمارهن 

بيــن 50 و70 عاًمــا إجــراء فحص 
تصويــر الثــدي باألشــعة كل 3 

ســنوات، النســاء الالتي لديهن 
طفــرات موروثــة في هــذه الجينات 

وهــن معرضــات لخطــر أكبر من 
تطوير ســرطان الثدي وســرطان 

المبيــض بالمقارنــة مــع الفئــات العامة 
لذلــك يجــب عليهــن إجــراء الفحص 

في ســن مبكر.

العالج 
العــالج يختلــف حســب الحالــة، هناك 

العديــد مــن الخيــارات العالجية، 
وســيتم توجيه المريض بشــأن ما 

إذا كان بحاجــة إلــى الجراحــة، العــالج 
الهرمونــي، العــالج اإلشــعاعي ، 

العــالج الكيميائــي أو العــالج 
البيولوجــي بالهرمونــات.

 يعتبــر العــالج 
المستهدف 

)البيولوجــي( بمثابة 
الخيــار األفضل 
فــي مكافحة 

ســرطان الثدي، 
ويتطــور العالج 

المستهدف، 
الــذي يُعرَف 

أحياًنــا بالعالج 
المستهدف 

جزيئًيا، بشــكٍل 
ســريع باعتبــاره الطريقة 

الُمَتَبعــة للعــالج الطبي 
للســرطان. وتعمــل هذه 

الطريقــة علــى منــع نمــو الخاليا 
الســرطانية والتدخــل مــع جزيئات 

صحة



العالج البيولوجي هو  
األفضل في مكافحة 

سرطان الثدي

محــددة بشــكٍل خــاٍص تعزز األورام 
وتغذيها. وتشــتمل األشــكال األخرى 

للعــالج علــى العــالج الهرموني 
والعــالج الكيميائــي الســام للخاليا، 
وهــي طريقــة عالجيــة عامــة ال يوجد 

بهــا أي اعتبــارات انتقائيــة. 
 تجــدر اإلشــارة إلــى أن الباحثيــن 

يعملــون علــى تطويــر سلســلة من 
األبحــاث إلمكانيــة اســتخدام مواد 
مغناطيســية للكشــف عن األورام 
الصغيــرة والغــدد الليمفاويــة التي 

قــد تتأثــر، كمــا أن االختبــارات الجينية 
تســاعد كذلك في تحديد النســاء 
الالتي قد يســتجبن بشــكل أفضل 

ألشــكال مختلفــة مــن العالجــات، مثل 
النســاء المصابات بســرطان الثدي 

الســلبي الثالثــي، الالتــي تبيــن لديهن 
طفــرة فــي جين ســرطان الثدي 

BRCA، فــي مثــل هــذه الحــاالت يتم 
تقديــم العــالج الكيميائــي القائم 

علــى البالتيــن، بعدمــا أثبــت فاعليته 
فــي مثــل تلك الحاالت.

ويُعــد »ســرطان الثــدي الثالثي 
الســلبي« أحد أكثر األورام شراســًة، 
وال يســتجيب للعــالج الهرمونــي أو 

العــالج الموجــه، وُعــرف بهذا االســم ألن 
اختباراتــه تكــون ســلبية فيمــا يتعلق 

بثالثــة عوامــل مهمــة، هــي هرمونات 
»اإلســتروجين« و»البروجيســترون« 
وبروتيــن )HER2(، ويتســبب في 

حــاالت انتــكاس تكــون خيارات العالج 
فيهــا أقــل؛ إذ تشــهد حالــة المرضى 

تدهورًا ســريًعا بســبب شراســة الورم.
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سرطان عنق الرحم
إشارات تحذيرية !

يحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الثالثة 
بين السرطانات النسائية وعادة ما 

يتم اكتشاف المرض بالمرحلة الثانية 
والتي ال تكون الجراحة عندها خياراً 

ممكنًا للعالج. من المهم اإلشارة إلى 
أن سرطان عنق الرحم مرض يمكن 

الوقاية منه من خالل الفحص الدوري 
والمراجعة الدائمة للطبيب والتي من 
شأنها الكشف عن وجود السرطان أو 

أي تغيرات تؤدي لحدوثه. 
من اإلشارات التحذيرية التي تنذرنا 

بوجود خلل ما: نزيف غير اعتيادي، أي 
النزيف بين الدورة الشهرية واألخرى 

أو بعد انقطاع الطمث، ألم وإفرازات 
مهبلية كريهة الرائحة وآالم أسفل 
الظهر من فترة إلى أخرى، ال داعي 
للذعر، ألن الغالبية العظمى من 

النساء تعاني من هذه األعراض ولسن 
مصابات بالضرورة بسرطان عنق الرحم.

يتم تشخيص أكثر من 3000 امرأة 
بسرطان عنق الرحم كل عام، بمعدل 
9 نساء في اليوم، على الرغم من أن 

النساء من جميع األعمار عرضة لإلصابة، 
إال أنه أكثر شيوًعا بين النساء الالئي 

تتراوح أعمارهن بين 30 و45 عاًما.

العالج 
عالج سرطانات عنق الرحم يعتمد على 

عوامل منها درجة اإلصابة، والصحة 
العامة للمرأة المصابة وسبل العالج 

التي تفضلها المريضة، في بعض 
الحاالت قد يكون العالج شاماًل لثالثة 
عناصر هي: الجراحة واإلشعاع والعالج 
الكيماوي، كما أن الحصول في سن 

مبكر على لقاح الورم الحليمي البشري 
يساهم في خفض خطر اإلصابة إلى 
جانب إجراء الفحوصات بشكل دوري 

بدًءا من سن 21 عامًا. 90% من 
سرطانات عنق الرحم يمكن معالجتها 

عند اكتشافها مبكراً، بينما تزداد صعوبة 
الشفاء بشكل كبير في حال اكتشافه 
بمراحل متقدمة، وقد يترتب عليه نتائج 

غير مرضية للمريضة. 
عادة ما يتطور سرطان عنق الرحم ببطء 
شديد، وترتبط معظم الحاالت بفيروس 

الورم الحليمي البشري )HPV(، وهو 
نوع شائع من الفيروسات تحتوي على 

أكثر من 200 نوع، ويؤثر حوالي 40 
منها على منطقة األعضاء التناسلية 

وتكون متفاوتة الخطورة، لكن 13 نوًعا 
منها فيروس الورم الحليمي البشري 

الذي يتسبب بحوالي 70 ٪ من حاالت 
سرطان عنق الرحم.

يمكن أن تختفي خاليا عنق الرحم غير 
الطبيعية بشكل طبيعي حيث يكافح 

الجهاز المناعي أي عدوى فيروسية 
وفًقا لطبيعة الخاليا التي يجب متابعة 

تطورها تحت المراقبة الطبية، يمكن 
تدمير تلك الخاليا السرطانية باستخدام 
العالج بالليزر أو التجمد )العالج بالتبريد( 
أو استئصالها، إذا تم تشخيص اإلصابة 
بسرطان عنق الرحم فالعالج قد يشمل 
الجراحة الستئصال عنق الرحم أو الرحم 

مع أو بدون العالج اإلشعاعي و/ أو العالج 
الكيميائي اعتماًدا على مدى انتشار 

السرطان، ويجري اختبار التقنيات الجراحية، 
باإلضافة إلى استخدام العالج الكيميائي 

قبل الجراحة باإلضافة إلى العالجات 
البيولوجية مثل األجسام المضادة التي 

تستهدف الخاليا السرطانية.

فحص عنق الرحم
يتم إجراء فحص عنق الرحم كل 3 

سنوات لمن تتراوح أعمارهن بين 25 
و49 عاًما وكل خمس سنوات لمن 

تتراوح أعمارهن بين 50 و64 عاًما، إذا 

90% من سرطانات 
عنق الرحم يمكن 

معالجتها عند 
اكتشافها مبكرًا

صحة
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كان عمرك يتجاوز 65 عاًما ولم تقومي 
بالفحص قبل سن الـ 50 عاًما فاطلبي 

من دكتورك المعالج إجراء الفحص.

مسحة عنق الرحم:
مسحة عنق الرحم هي فحص بسيط 
تقوم به طبيبتك المختصة، وأفضل 
وقت إلجرائها هو اليوم 10-14 من 

بداية الدورة الشهرية. يجب إجراء مسحة 
عنق الرحم:

- أول مسحة لعنق الرحم يجب أن 
تكون بعد 3 سنوات من الزواج، وإذا 

كان العمر 21 سنة فما فوق.
- إجراء مسحة عنق الرحم كل ثالث 

سنوات بشكل دوري حتى عمر 65 سنة.
- بعد عمر 65 توقفي عن إجراء 

المسحة إذا كانت نتيجة آخر 3 مسحات 
سليمة.

سرطان  المبيض
إشارات تحذيرية !

يعد سرطان المبيض النوع السرطاني 
الخامس األكثر انتشارا بين النساء وهو 

أخطر من كل أنواع السرطان، مع أن 
الكشف عن أعراض سرطان المبيض 

مبكراً قد يكون أمراً صعبًا، إال أن هناك 
عالمات معينة يجب عدم تجاهلها، ومنها 

النفخة والغازات بشكل متواصل، آالم 
مستمرة في منطقة الحوض، أسفل 

الظهر والبطن، تغيرات في عادات األمعاء 
والشعور بفقدان الشهية واإلمساك 

المستمر، نزيف مهبلي وتشنجات.
يمكن إجراء اختبار CA125 الذي 

يقيس كمية بروتين CA125 )مستضد 
السرطان 125( في الدم، لمراقبة 

بعض أنواع السرطانات أثناء العالج 
وبعده. في بعض الحاالت، يمكن 

استخدام CA125 للكشف عن عالمات 
مبكرة لسرطان المبيض في األشخاص 

المعرضين لخطر اإلصابة بالمرض.
ال تتجاهلي االنتفاخ أو آالم البطن 

أو تغيرات في عادات األمعاء، حيث 
تبدأ اضطرابات القولون العصبي 

IBS عادًة في النساء في منتصف 
العشرينات إلى الثالثين، ومن غير 

المرجح أن تظهر فجأة إذا كان عمرك 
أكثر من 50 عاًما، التشخيص في 

المراحل المبكرة، يعزز فرصة المرأة في 
البقاء على قيد الحياة لمدة خمس 
سنوات أو أكثر، كما تتضاعف فرص 

الشفاء من 46 ٪ إلى أكثر من 90 ٪.

العالج 
العالج الكالسيكي للسرطان هو 

الجراحة والعالج الكيميائي. في بعض 
الحاالت، يتم تطبيق العالج اإلشعاعي 

)العالج باألشعة(.
في حالة النهج الجراحي، يمكن 

استئصال الرحم أو استئصال البلغم 
الصبغي الثنائي حيث تتم إزالة 
المبيضين مع الرحم، في حاالت 

نادرة إذا كان المبيض اآلخر في حالة 
صحية، تتم إزالة مبيض واحد إذا كانت 

المريضة أصغر سنًا وتريد الوالدة، أما 
إذا كانت المصابة في سن اليأس، 

ففي هذه الحالة، سيتم استئصال كال 
المبيضين مع الرحم. 

في حال لم يتم اكتشاف المرض في 
وقت مبكر، هناك حاجة إلى العالج 

الكيميائي قبل الجراحة وبعدها، كما 
يتم البحث عن عالجات بيولوجية 

جديدة مثل األجسام المضادة التي 
تستهدف خاليا سرطان المبيض.

ال تتجاهلي األعراض التي سبق ذكرها 
وخاصة لو كان عمرك فوق الـ 50 
سنة، حيث تبدأ مشاكل القولون 

العصبي عادة عند النساء في 
منتصف العشرينات إلى الثالثينيات، 

ومن غير المرجح أن يظهر فجأة إذا 
كنت فوق سن 50.

إذا كان لديك أقرباء من الدرجة األولى 
مصابين بسرطان الثدي أو المبيض 
في سن مبكرة، اطلبي من طبيبك 

تقييم المخاطر الوراثية لمعرفة 
 ،BRCA ما إذا كنت تحملين جين

الذي يرتبط بإصابات عالية من هذه 
السرطانات.
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صحة

المستويات  العالية 
من  األنسولين 

تزيد خطر اإلصابة 
بسرطان الرحم

إشارات تحذيرية !
يعــد ســرطان المهبــل نوًعــا نادرًا من 
أعراضــه: نزيــف مهبلــي غيــر طبيعي، 

خاصــة بعــد ســن اليــأس أو انتهاء 
الــدورة الشــهرية، إفــرازات مهبليــة مائية. 
يتــم تشــخيص 9 مــن أصــل 10 حاالت 

فــي وقــت مبكــر، انتبهــي لمثل هذه 
األعــراض المصحوبــة بآالم في أســفل 

البطــن والحــوض أو تــورم البطن 
واإلمســاك الحــاد أوكثــرة التبول. 
كمــا هــو الحــال فــي جميع أنواع 

الســرطان، يبقــى التشــخيص المبكر 
مفتاًحــا أساســيا لرحلــة العــالج، لذا 

إذا الحظــت أي شــيء غيــر اعتيــادي، 
راجعــي طبيبــك. تشــير اإلحصائيات 

إلــى أن اإلصابــة بهــذا النــوع من 
الســرطان منتشــرة بين النســاء الالتي 

تتــراوح أعمارهــن بيــن 40 و74 عاًمــا، 
بينمــا هنــاك نســبة ضئيلــة تصيب 

النســاء دون ســن 40.

العالج
تعتمــد خيــارات العــالج علــى عدة 

عوامــل، بمــا فــي ذلك نوع ســرطان 
المهبــل ومرحلتــه. عــادًة مــا يتضمن 

عالج ســرطان المهبل اســتخدام 
الجراحة واإلشــعاع.

الجراحــة )اســتئصال الرحــم( هو 
العــالج األكثــر شــيوعا، وفــي بعض 

األحيــان العــالج اإلشــعاعي بالتزامن 
مــع العــالج الكيميائي.

العــالج الهرمونــي على ســبيل 
المثــال، مــع هرمون البروجســترون 

أقــل شــيوًعا. يســعى الباحثــون إلى 
تعزيــز الوعــي بكيفية انتشــار ســرطان 

الرحــم، ومــا إذا كان تنــاول عقــار 
»الميتفورميــن« الــذي يســتخدم عــادة 
لعــالج داء الســكري مــن النــوع 2 قبــل 
الجراحــة قــد يســاعد علــى إبطــاء نمو 

ســرطان الرحم.
زيــادة الــوزن أو الســمنة هــي أكبر 

خطــر، ألن الخاليــا الدهنيــة تنتــج 
هرمــون االســتروجين ممــا يزيد 

مــن خطــر اإلصابــة، حوالي ثلث 
حاالت ســرطان المهبل بســبب 

زيــادة الــوزن، وفًقا ألحدث دراســات 
أبحــاث الســرطان، التــي أظهرت أن 

المســتويات العاليــة مــن األنســولين 
تزيــد خطــر اإلصابــة بســرطان الرحم، 

حيــث يدفــع األنســولين اإلضافي 
بالخاليــا إلــى االنقســام بســرعة أكبر 
فــي بطانــة الرحــم، ممــا يحفز على 

إنتــاج خاليا الســرطان.

سرطان المهبل
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ديكور

  كتبت/ أمل كمال

بات اسم »شادوز ديزاين« 
على  بالفخامة  يرتبط 

الديكورات  مستوى 
في  العالية  والحرفية 

عن  بعيدًا  التنفيذ. 
المبالغ  الصخب واألثاث 

فيه، نستعرض نماذج 
لبعض االبداعات التي 

جسدها فريق عمل شادوز 
ديزاين في قالب عصري 

ألناقة  بالحياة  مفعم 
المتناهية، وكأنك أمام 

تخطف  جمالية  تحفة 
األنفاس.

للتصميم ديزاين  شادوز 
جــرأة االبتكار وصخب التصاميم في إطار راٍق وهادئ
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خصوصية وفرادة وتميّز
يقضــي اإلنســان ثلــث حياته نائمًا، 

كمــا أن غرفــة النوم تمثــل لكل منا 
مملكتــه الشــخصية التــي يلجأ إليها 
للراحــة والشــعور بالخصوصية، وألن 

تنســيق غرفــة النوم من حيث األلــــوان 
والديكــــورات واألثــــاث يلـعب دوراً 

كبيـــراً فــي تحقيق تلــك الراحة التي 
نحتاجهــا بعد يوم طويل وشــاق 

خــارج المنزل، لجأت »شــادوز ديزاين« 
لتصميــم غرف تحاكي شــخصية 

العميــل، وتتمتـــع بخصوصية 
وفــرادة وتمّيــز  من خالل اختيار ألــــوان 

متناسقة ومتجانســـة تعطــــي الراحــــة 

للعيــن والنفـــس، مع قطع أثاث 
تالئم المساحـــــات وتعكــــس أذواق 

عــــمالئها، وأرضيـــات تبث الـــدفء فـي 
الـغرفــــة، أما اإلضــــاءة والديكورات، 

فهــو فــن يتقنه مهندســو التصميم 
والديكــــور فــــي الشركــــة في قالب 

مـــن االنسجام. 

ديكور
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األلوان والتصاميم لوحة متجانسة 
الحّصــة األبرز للهدوء واألناقة تجّســدت 

فــي غرفــة الجلوس التي أتــت مثل لوحة 
متجانســة األلــوان والتصاميم، طغى 

عليهــا البيج. 
قــابلـــه الـخشـــب الـــذي اضـفـــى دفـئـًا 

وحميميــة علــى الجلســة. ولخصوصية 

هــذه الغرفــة ودورهــا الحيوي في لّم 
شــمل األسرة واألهل واألصدقاء، 

حققــت »شــادوز ديزاين« أعلى 
معاييــر الراحــة عنــد تصميمها، من 

خــالل اختيــار أثاث  يجمــع بين األناقة 
والراحــة، وتوزيعه فــي أرجاء الغرفة 
بشــكل يعطــي متنفســًا لكل من 

يجلــس بهــا، لينعــم بحرية الحركة 
دون الشــعور بازدحامها وتكدســها، 

مــع إضافــة لمســات جمالية من خالل 
اختيــار الديكــورات المالئمة واأللوان 
المتناســقة واالكسســوارات واإلنارة 

التــي تضفــي بعــداً آخر من الرقي 
والجمال. 
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وعملية أنيقة  تصاميم 
بتصميمهــا األنيــق العملــي والمريــح، وبغــض النظر إن كان 

حمامــًا رئيســيًا أو خاصــًا بالضيــوف، يتطلب األمــر اختيار ألوان 
مناســبة لألرضيــات واكسســوارات جذابة وإضاءة هادئة 

ودهانــات تعكــس العصريــة التي يتســم بهــا المكان، مع 
تقســيمات تحــوي كل ســبل الراحة وتــدرّج ألوانها البيج 

والبنّي.

الخارجي  التصميم 
حداثــة وتطــور فــي كّل التفاصيــل وألن التصميم الخارجي 
للمنــزل ال يقــل أهميــة عــن التصميم الداخلــي، فهو عنوان 
األناقــة الفخامــة والرقــي، كونه يعطــي االنطباع األول عما 

يحملــه المنــزل مــن ديكورات عصرية.
أْولــت »شــادوز ديزايــن« اهتمامًا خاصًا بــأدق التفاصيل، حيث 
جعلتهــا المــرآة التــي تعكــس تجانس التصميــم المعماري، 

ليتناغــم بذلــك الديكــور الخارجــي والداخلي للمنزل، ليشــكال 
ســويًا لوحــة فنيــة متكاملة األطراف تجســد الــذوق الرفيع الذي 

يتمتــع بــه أصحاب المنزل.

ديكور
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سيارات

أوتو كالس للسيارات
  تطلق مركبة MG RX8 الجديدة كليًا

   أطلقت شركة أوتو كالس للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات »إم جي« في قطر، مركبة MG RX8 الجديدة كليًا ألول مرة في 
قطر وذلك خالل حفل تدشين خاص أقامته في صالة عرض MG في قطر على طريق سلوى. وتعتبر MG RX8 أّول مركبة رياضية 

متعّددة االستخدامات ذات سبعة مقاعد تطلقها عالمة السيارات البريطانية المنشأ.
 وحضر حفل إطالق المركبة المهندس إيهاب الفقي المدير التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة شركات ناصر بن خالد، السيد 
هشام الصحن المدير العام لشركة أوتو كالس للسيارات، كريم منير مدير التسويق في شركة أوتو كالس للسيارات، وتامر عبداهلل 
مدير العالمة التجارية MG في قطر، باإلضافة إلى مديرين تنفيذيين من شركة »أم جي موتورز« وحشد من ممثلي وسائل اإلعالم.

وقال سعادة الشيخ فالح بن نواف 
آل ثاني، مدير العمليات بقطاع 

السيارات في مجموعة شركات ناصر 
بن خالد: »تواصل شركة أوتو كالس 

للسيارات تدشين السيارات الجديدة 
 MG من العالمة التجارية المميزة

في قطر بالتعاون مع شركة»إم جي 
موتور«. ويسرنا اليوم إضافة أّول 

مركبة رياضية متعّددة االستخدامات 
ذات سبعة مقاعد إلى مجموعة 

المركبات والسيارات الرائعة التي 
نوفرها في صالة عرضنا، لتكون قطر 

من األسواق األولى في الشرق االوسط 
التي تدشن هذه السيارات. ونحن على 
ثقة بأن هذه المركبة ستلقى إعجاب 

العمالء وتلبي تطلعاتهم بفضل 
رحابتها ومتانتها والمزايا العديدة التي 
تجعل منها المركبة المثالية للعائلة 

والمغامرات على حّد سواء«.
بدوره صرّح السيد هشام الصحن، 

المدير العام لشركة أوتو كالس 
للسيارات: »مرة جديدة تثبت شركة 

أوتو كالس مكانتها المميزة لتكون 
من أوائل الشركات التي تدشن 

 MG RX8 المركبة الجديدة كليًا
في المنطقة. ستشكل هذه المركبة 

عالمة فارقة في السوق القطري 
بفضل مقوماتها العديدة وسعرها 
 MG التنافسي لتعكس بذلك قيم

الرائعة«.
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أوتو كالس للسيارات
  تطلق مركبة MG RX8 الجديدة كليًا

مزايا عديدة وتنافسية
تتمّيز مركبة MG RX8 الرياضية 

 )SUV( متعددة االستخدامات
ذات سبعة مقاعد بقوتها ورحابة 

مقصورتها، والتي تقدم أطول قاعدة 
عجالت ضمن فئتها، حيث تعّد الطراز 

األول من إنتاج »إم جي موتور« 
ضمن هذ الفئة من المركبات. 
وتعتبر مركبة دفع رباعي بامتياز 

مع ستة وضعيات مختلفة للقيادة، 

هيكل ضخم وقوي تم تصميمه 
لتحّمل أصعب التضاريس والطرق 

غير المعّبدة باإلضافة إلى محرّك جّبار 
سعة 2.0 لتر تيربو ذي كفاءة عالية 

ويوّلد 220 حصانا.
تضّم المقصورة الداخلية الرحبة 

مقاعد خلفية قابلة للتعديل ووصف 
ثالث من المقاعد يعتبر األكبر 

في هذه الفئة من المركبات. تّم 
استخدام مجموعة متنّوعة من 

المواد الفاخرة في تصنيع مركبة 

MG RX8 مثل األسطح الخشبية 
المحّببة والزخارف ناعمة الملمس، 

والتي تدّل على المستوى والجودة 
العالية للمقصورة. إضافًة إلى ذلك، 
تساهم المواصفات المتطّورة داخل 

السيارة مثل نظام الترفيه بشاشة 
قياس 10 بوصة تعمل باللمس، 

والمقاعد ذات التهوية، وقدرات شحن 
األجهزة المحمولة الالسلكية في 

جعل مركبة »آر إكس 8« الشريك 
للعائلة. المثالي 
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  كتبــت/ أمل كمال

Partners & Partners هي إحدى شــركات مجموعة الجبر القابضة، والتي تعد من أقدم مجموعات الشــركات 
 Partners & بالدوحة، حيث تأسســت المجموعة في الســتينات من القرن الماضي، وجاء تأســيس شــركة

Partners شــغفًا مــن مالــك المجموعة بالقهوة، والتي قرر الدخول إلى عالمها الواســع؛ فقام بافتتاح عدة 
فروع للشــركة في العديد من الفنــادق والمطاعم المرموقة بالدوحة.

وتتعدد مفاهيم شــركة Partners & Partners لتشــمل مفهوم مقاهي ضيافة القهوة وبيع ماكيناتها، 
كمــا أنهــا مــكان راق يضم بيــن طياته أفضل أنواع حبوب القهوة من حول العالم، ليقدم لعشــاق القهوة مذاقًا 

مختلفــًا يضمن لهــم التمتع بمزاج رائع طوال اليوم.

رشــفة القهوة بين عبق الماضي وأصالة الحاضر
Partners & Partners

ديكورات الماضي والحاضر!
ومــن أجــل التميــز والخروج عن 

المألــوف، تــم اختيار مفروشــات 
الشــركة مــن ايطاليــا، لتمــزج بين 

عبــق الماضــي بــكل تفاصيله 
وأصالــة الحاضــر بكل أشــكال 

تقدمــه، فتضــم بيــن طياتهــا متحفــًا 
يعــرض عــدداً مــن أقــدم آالت القهوة، 

باإلضافــة إلــى الماكينــات الحديثــة 
التــي تتمتــع بدرجــات عاليــة من 

التكنولوجيــا، ليحصــل الــزوار مــع كل 
رشــفة قهــوة علــى معلومــة جديدة 

حــول مشــروبهم المفضــل، من 
خــالل طاقــم العمــل الذي يســعده 

ســرد تاريــخ تلــك الماكينــات ومراحل 
تطورها.

شراكات حصرية وأسماء عالمية
 Partners & Partners كمــا تفخــر
بــأن تكــون المــوزع الحصــري لمنتجات 

عــدد مــن الشــركات المرموقة 
والرائــدة فــي مجــال القهوة ومنها 

 Corona،Faema،Slayer,
 Barista, Zummo،

.Univerciock, Saeco

New in Town
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و Faema هي شركة إيطالية 
متخصصة في تصنيع ماكينات 

القهوة األكثر احترافية على اإلطالق، 
وهي إحدى شركات مجموعة 

Gruppo Cimbali، ويستخدم 
هذا النوع من الماكينات في أكبر 
المطاعم والمقاهي حول العالم، 

وتفخر شركة Faema بأن تكون من 
أوائل الشركات التي قدمت ماكينات 
لصنع القهوة، حيث تمتلك عدداً من 
أعرق الماكينات التي شهدها العالم 

.E61 في هذا المجال مثل ماكينة
 وتتميز الشركة بأنها تقدم ماكينات 
متفاوتة األسعار؛ كما تقدم ماكينات 

تناسب االستخدام المنزلي »نصف 
أوتوماتيك«، وفي هذا اإلطار يحرص 

فريق العمل لدى الشركة والذي يتميز 
بدرجة عالية من المهنية واالحترافية 

على تقديم النصح والمشورة للعمالء 
حول نوعية الماكينة التي تناسب 

احتياجاتهم.
 Saecoو Faema كما تقدم شركتا 
ماكينات أوتوماتيكية لمن يفضلون 

االستخدام السهل والبسيط عند 

تحضير القهوة، سواء باالستخدام 
المنزلي أو بالشركات والمؤسسات، 
وهناك ماكينات X30 وX20 والتي 

يمكنها تحضير 120 فنجان قهوة 
بنكهات مختلفة باإلضافة إلى 

مشروب الشيكوالتة الساخن بشكل 

متواصل، كما يمكنها تحضير القهوة 
الباردة. والخالصة، أنه مهما كانت 

الميزانية المحددة أو االحتياجات 
المطلوب تلبيتها، ستجد ضالتك من 
 Partners & ماكينات القهوة لدى

 .Partners
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كما توفر Faema قطع غيار 
ماكينات القهوة من المطاحن 

بأحجام وأشكال مختلفة.
كما أنها الموزع الرئيسي لشركة 
Slayer وهي أيضًا إحدى شركات 

مجموعة Gruppo Cimbali، والتي 
تتخصص في بيع ماكينات القهوة 

الراقية، فهذه النوعية من الماكينات 
يتم اقتناؤها من قبل المتخصصين 

في صنع القهوة واألكثر احترافية 
وشهرة في هذا المجال، ومهما كان 
نوع حبوب القهوة المستخدمة عند 

التحضير بواسطة هذه الماكينات 
سوف تحصلون على قهوة غنية 
بالمذاق الذي ال يقاوم والنكهة 

القوية، بفضل تكنولوجيتها 
المتقدمة. 

 Partners & Partners وتعمل
أيضًا كموزع لمنتجات شركة 

Corona من حبوب القهوة الفاخرة، 
والتي تتنوع بين القهوة المحمصة 

بالكامل أو النصف محمصة أو 
االرابيكا، باإلضافة الى  أنواع 

القهوة الخاصة، وكبسوالت القهوة 
»االسبرسو« والتي يمكن استخدامها 

مع أي من الماكينات المتخصصة 
في صنع االسبرسو، ويتم استيراد 

حبوب القهوة من إثيوبيا وجواتيماال 
ثم تتم عملية التحميص بايطاليا، 

وتتميز حبوب تلك الشركة بالطعم 
الغني واألسعار التنافسية، وبشكل 

عام يفضل قاطنو منطقة الشرق 
األوسط القهوة االرابيكا والتي تتميز 

بخلوها من النكهة الحامضة التي 
تتميز بها القهوة الروبوستا. 

تتعدد مفاهيم Partners & Partners لتشــمل مفهوم مقاهي ضيافة القهوة 
ماكيناتها وبيع 

New in Town
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التميز والتنوع
وتحت عنوان »التميز والتنوع إلرضاء 
 Partners & كافة األذواق«، تعمل

Partners أيضًا كموزع لمنتجات شركة 
»سوبليميه« اإليطالية المتخصصة 
في تحضير الشراب المركز بنكهات 

متعددة تصل إلى 100 نكهة مختلفة، 
فبضع نقاط من الشراب تعطي النكهة 

المطلوبة بسبب قوة التركيز، باإلضافة إلى 
العديد من المنتجات األخرى التي تنتجها 

الشركة مثل المكسرات والنكهات 
التي تضاف بعد تحضير فنجان القهوة 

لتعطي شكاًل رائعًا ومذاقًا مميزاً.
وبعد تلبية طلبات عشاق القهوة، 

جاء دور محبي العصائر الطازجة، وألن 
Partners & Partners تسعى 

جاهدة إلرضاء كافة أذواق عمالئها، تعمل 
أيضًا كموزع لشركة Zummo، وهي 
شركة اسبانية متخصصة في تصنيع 

ماكينات تحضير عصير البرتقال الطازج 
والفواكه الحمضية، وتأتي الماكينات 

في حجمين، لتناسب مختلف االحتياجات.
أما شركة Barista اإليطالية والتي 

تتخصص في بيع قطع غيار ماكينات 
 Partners القهوة، فقد حصلت شركة

Partners & على الوكالة الحصرية 
لتوزيع منتجاتها في قطر.

ولتقديــم أفضــل خدمة للعمالء، 
 Partners & Partners حرصــت

علــى حصــول كل العامليــن فــي تحضير 
القهــوة والمشــروبات المختلفــة على 
 SCA شــهادات معتمــدة مــن جمعية

وهــي جمعيــة القهــوة المختصة، 
والمعنيــة بتخريــج »baristas« وهم 

األشــخاص المعنيــون بتحضيــر وتقديم 
كل أنــواع القهوة.

خدمة ما بعد البيع
 Partners & Partners تتميــز
بتقديــم خدمــات مــا بعــد البيع، من 

خــالل المتابعــة المســتمرة مــع العمالء؛ 
لالطــالع علــى أداء الماكينــات، 

وفــي حــال حــدوث أي عطــل أو خلل 
بالماكينــة، يتــم إرســال فريــق من 

الفنييــن إلصالحهــا بمــكان تواجدها، 

فــإذا كان العطــل يتطلب ســحب 
الماكينــة، يتــم اســتبدالها بماكينــة 

أخــرى لحيــن االنتهــاء مــن عملية 
الصيانــة، وذلــك حرصًا من الشــركة 

علــى عــدم تعطيــل مصالــح عمالئها، 
باإلضافــة إلــى تقديــم الشــركة لخدمة 

التركيب وشــرح آلية االســتخدام من 
خــالل فنييــن متخصصين.
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مستوحاة من الشرق األوسط 

وهذه الساعة مستوحاة من الشرق 
األوسط، وتتجّلى بشكل أسطوانتين 

تبرزان نقاء البيئة المحيطة بهما 
بلونهما الرخامي األبيض والرمادي 

الذي يتكامل مع لون النحاس األصفر 
إذ يتألقان بلون النيون األخضر الذي 
يخطف األبصار. ويعكس ذلك جوهر 

إيمان HYT بأن الوقت إنما هو 
إكسير الحياة. وتعبر ساعة H0 نسخة 

الشرق األوسط عن ذلك بعنصرها 
الحاصل على براءة اختراع والذي 
يحتوي على سائلين مجهريين، 

حيث تحتوي الساعة على منفاخين 

يتّم تنشيطهما بطريقة 
ميكانيكية يتحكمان بدّقة 
في حركة السائلين اللذين 

ال يمتزجان وأحدهما أزرق 
اللون واآلخر شفاف، في 

ثنايا أنبوب شعري مقّوس 
في تصوير بصري لمرور 

الوقت. كما أن ظهر 
األنبوب مبّطن بمادة 

 ®Super-LumiNova
لتعكس المظهر المبهر 
للسائلين الملّونين في 

ثنايا خياالتنا. أما زجاج الساعة فهو 
من الياقوت ويّتخذ شكل القطرة 
ليوصل رسالة التدّفق واالنسيابية 

ليسهل علينا إدراك الوقت من 
مختلف الزوايا.

أما الوقت الثمين فينعكس في 
المحل الجديد ونسخة الشرق األوسط 
من ساعة H0 وفي كل لحظة تمرّ 

من خالل عين تهتّم بالتفاصيل 
وتُذَهل بالتمّيز. ويتجّلى السحر الذي 

يمكن أن يحدث عندما تّتحد قوى 
األبيض واألسود مًعا في درجات 
الرمادي المختلفة لمواد الساعة 

وأنماطها الزخرفية بداية من تشطيبات 
الساتان على قرص الساعة إلى 

شريطها المطاطي. وقد كتبت كافة 
األرقام بالعربية لتبني بذلك جسًرا يربط 

تاريخ المنطقة بالجماليات المعاصرة 
مع اختالف الخامات المستخدمة اختالًفا 

يبرز الزمن ويؤكده، في حين يتعّلق 
االنطباع عن الوقت بتأثير ثالثي األبعاد 
حول جوانب العلبة. ويتأّلق على جدار 
البوتيك الجديد بألوان النيون سؤاٌل 

يدعو إلى التفكير وتعصى اإلجابة عليه 
»كم يطول األبد؟«. 

   دائًما ما تسعى HYT إلى قياس 
الوقت في سياقات جديدة، ويتجلّى 
ذلك في نسخة الشرق األوسط من 
ساعتها H0 التي تفتح آفاًقا واعدة 

في الدوحة، قطر. وبمناسبة افتتاح أول 
محل لهذه العالمة التجارية في الشرق 

األوسط، تعّد هذه النسخة المحدودة 
من سبع ساعات دعوًة الكتشاف 

أصول انسيابية الزمن الذي يتماهى 
في الحاضر والمستقبل. وتعرض هذه 
النسخة المحدودة في غاليري الفاييت 
الدوحة في 21 هاي ستريت في قرية 

كتارا الثقافية في قطر في مكان 
خالب ال تتجاوز مساحته 22.6 متًرا، وهو 

أشبه بمختبر علوم يجتمع فيه الزمان 
والمكان بشكٍل مذهل فيعطيان لكل 

لحظة قيمتها. 

تعرض في غاليري الفاييت الدوحة 

HYT  تكشف عن ساعة H0 ذات االصدار المحدود
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أمسية مميزة أقامتها دار أي دبليو سي 
في مطعم »ذي هاوس« في فندق 

دوست الدوحة باستضافة مديرها في 
منطقة الشرق األوسط والهند وأفريقيا 

السيد مهدي راجان ووكيلها في الدوحة 
مجوهرات الماجد. اسُتهل الحفل 

بعشاء خاص على أنغام موسيقى حية 
ومع عرض حصري لمجموعة ساعات 

»بايلوت« الجديدة. وقد تسنى للمدعوين 

أن يشاهدوا عن قرب جمالية عمل صانع 
الساعات الذي أحضرته دار أي دبليو سي 

خصيصًا لتسليط األضواء على عملية 
التصنيع الدقيقة التي تلزم البتكار أي 

ساعة من ساعات أي دبليو سي.
خالل هذه المناسبة تم الترحيب بضيوف 

أي دبليو سي ومجوهرات الماجد بما 
فيهم هواة جمع الساعات وأعضاء نادي 

قطر للساعات بحفاوة كبيرة مع عرض 

موسيقي مميز لفرقة جاز القطرية. 
قدمت الدار مجموعة ساعات بايلوت 
للمرة األولى في الصالون العالمي 
للساعات الراقية في يناير 2019 في 
جنيف وانطلقت منذ ذلك الحين في 

جولتها العالمية وصواًل اليوم إلى قطر. 

أي دبليو سي شافهاوزن

مع التركيز الواضح على التكنولوجيا 
والتطوير، قامت دار الساعات 

السويسرية أي دبليو سي شافهاوزن 
بإنتاج ساعات قيمة دائمة منذ عام 
1868. اكتسبت الدار سمعة دولية 
تعتمد على شغف الحلول المبتكرة 

والبراعة التقنية. وهي واحدة من 
العالمات التجارية الرائدة في العالم 
في قطاع الساعات الفاخرة، تبتدع 
أي دبليو سي أروع االبتكارات التي 

تجمع بين الدقة الفائقة والتصميم 
الحصري. بصفتها شركة مسؤولة 

إيكولوجيًا واجتماعيًا، تلتزم أي دبليو 
سي باإلنتاج المستدام، وتدعم 

المؤسسات في جميع أنحاء العالم 
في عملها مع األطفال والشباب، 

وتحافظ على شراكات مع منظمات 
حماية البيئة.

IWC Schaffhausen ومجوهرات الماجد 
يحتفالن بإطالق مجموعة ساعات »Pilot« الجديدة في قطر 
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   احتفلت دار الساعات السويسرية للساعات الراقية أي دبليو سي شافهاوزن بإطالق مجموعة ساعات »بايلوت« 
الجديدة في الدوحة بحضور وكيل الدار مجوهرات الماجد. 
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ستتوفر  حصريا في الصالون األزرق وبوتيك سيكريت نوتس -اللؤلؤة 

 عطورBABYLONE بنفحات من عبق الشرق 

 Ex Nihilo وطرحت عالمة 
عطرATLAS FEVER في 

الشرق األوسط، ثم حول 
العالم وذلك بعد أن القي 

العطر رواجا كبيراً عند إطالقه 
في لندن. وبهذا يضاف  عطر 

 ATLAS FEVER Rock
the kashab إلى العطرين 

 Amber Sky- األساسيين
   MIDNIGHT Special
أجمل  من  المستوحيين 

بابل مستعينة  الشرق  أماكن 
بأجود وأفخم المواد الحصرية 

مثل  األلماس من ساحة 
فاندوم. كما أن العطور في 

المجموعة قد استوحيت من 
الموسيقيين  أعظم  رحالت 

 ATLAS FEVER ليجسد عطر 
التقاء المهارة في صناعة 

الذي  المتمرد  بالطابع  العطور 
تتميز به موسيقى الروك أند 

رول. 

 أما رائحة العطر فهي غنية 
المتداخل  الصندل  بخشب 
مع التوت الوردي والفانيال 

والسنديان لتؤكد  على جمال 
وجاذبية الشرق. 

هناك اختالفات من حيث  
الذوق والرقي و الفخامة 

واالبداع، لكن هناك قاسم 
مشترك أال وهو الجمال .  

Baby� مجموع ةاستعانت 
lone   العطرية بجمال حدائق 
بابل الرائعة  و ساحة فاندوم 

التي تُجسد كل  الباريسية  
الجمال. والتي سوف  معاني 

الصالون  لدى  حصريا  تتوفر 
سيكريت  وبوتيك  األزرق 

نوتس في اللؤلؤة خالل شهر 
نوفمبر. 
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مزايا عضوية نادي الدانة

من مزايا العضوية في نادي الدانة 
التمتع باستخدام مرافق عديدة مثل 
المسابح )خارجي وداخلي( مع توفير 

أيام خاصة للنساء فقط، صالة رياضة 
مخصصة للرجال وأخرى للنساء، 

وأيضا صالة رياضية خاصة باألطفال 
والتي تشمل العديد من البرامج 

الرياضية، لكي تحفز األطفال على 
ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة 

صحي، ومرافق خاصة باألطفال مثل 
قاعة األلعاب وصالة سينما، ويوفر 
النادي دروس اللياقة البدنية مجانًا 

لألعضاء كدروس الزومبا، السبينينغ 
واليوغا وغيرها، كما يستمتع 

األعضاء بخصومات على المطعم 
والمساج، ويضمن النادي خصوصية 

عالية للنساء من خالل توفير أيام 
خاصة بالنساء الستخدام المسبح 

وخصوصية بمالعب التنس وكذلك 
بدروس اللياقة البدنية. 

 وما يجعل نادي الدانة يبرز كأفضل ناد 
عائلي في قطر هي األجواء الحميمية 

التي يوفرها للعائلة، باإلضافة إلى 
مجموعة واسعة من المرافق للرجال 

والنساء واألطفال. إنه مكان يمكن أن 
تشعر فيه العائالت بالراحة التامة أثناء 
االسترخاء وممارسة الرياضة والحفاظ 

على الصحة.
من أبرز الخدمات الترفيهية التي 

يقدمها النادي، فريق للتدريب 
الشخصي، وهو مكون من 11 مدربا 

ومدربة محترفين يقدمون أعلى 
مستوى من التدريب الشخصي الفردي 
بداية من تمارين لفقدان الوزن، وتقليل 

آالم العضالت وتصلبها، والحصول 
على بنية جسمية أفضل واللياقة 

البدنية، وتعزيز الطاقة وتقليل التعب، 
كما يوفر النادي فرصة الحصول على 
جلسة واحدة في األسبوع وحتى ست 

جلسات اعتماًدا على رغبات األعضاء.
يتميز المدربون العاملون بالنادي 

باستراتيجيتهم المميزة  مع كل عضو، 
ويمكن مالحظة النتائج من الجلسات 

األولى. ويمكن للمدربين أن يقدموا 
لألعضاء اختبارات مجانية على وحدة 
تحليل الجسم الرائعة الخاصة بهم، 

وتقديم تقرير مفصل عن صحتهم 
ولياقتهم  البدنية.

 ال يتم فتح التدريب الشخصي لغير 
األعضاء في النادي، لذلك سوف 

يشارك النادي هذه الخدمة مع عدد 
محدد من األشخاص من خارج النادي، 

ويتم في الفترة الحالية تلقي الطلبات 
لهذه الخدمة.

   قدم نادي الدانة عضوية تجريبية قصيرة المدى لمدة ثالثة أشهر للذين يرغبون في 
تجربة عضوية النادي ألول مرة، وللراغبين أيضًا في الحصول على عضوية موسمية، 

أو ألولئك الذين ليسوا متأكدين من خططهم المستقبلية، ويعد النادي مكانا مثاليا 
إلقامة حفالت األعراس، في قاعة الجيوان الغنية عن التعريف. ليظهر بذلك تقديره 

للعائالت القطرية التي تقيم حفالت الزفاف هناك، كما يقدم هدية رائعة للعروسين 
عبارة عن عضوية مجانية. أو في بعض األحيان تكون العضوية موهوبة لوالدي 

العروسين.

الدانة... أفضل ناٍد عائلي في قطر
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   مع حلول فصل الخريف ترتدي 
الطبيعة حلة جمالية خاصة تساعد 

على تغيير النفسية لألفضل، 
فنسمات الهواء الباردة نسبيًا وأوراق 

الشجر المتساقطة تشحن الروح 
والنفس بالعديد من المشاعر الدافئة، 

وكما أن لفصل الخريف خصوصيته 

ومالمحه في الطبيعة، له سماته 
الخاصة داخل كل منزل، ولتشعري 

بدفء وروعة هذا الفصل يقدم 
HOMES R US  محل األثاث الرائع عدة 

خيارات متنوعة من أطقم الكنب 
وغرف النوم والتحف التي تضفي 

على منزلك أجواء خريفية ورونقًا 

خاصًا، وتجّسد المجموعة الجديدة 
الشغف الحقيقي باألناقة دون 

المساومة على أهمية االسترخاء 
والراحة. كما تفخر العالمة بمنتجاتها 

سهلة االستخدام، لتقديم تصاميم 
عالية الجودة تتسم بالبساطة 

والجمال.

HOMES R US
قطع أثاث تضفي على منزلك أجواء خريفية ورونقًا خاصًا 
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وفي معرض حديثه خالل الحفل الذي 
أقيم لطرح السيارة الجديدة، قال سلمان 
جاسم الدرويش – رئيس مجلس اإلدارة 
والمدير التنفيذي لمركز بورشه الدوحة: 
»سيارة 911 الجديدة هي سيارة رياضية 

ُصممت لتواكب الحقبة الجديدة، 
تمامًا كما فعل الجيل األول منها. لقد 

طّورنا سيارتنا الجديدة المميزة مرة أخرى 
فأصبحت اآلن أكثر قوة وجاذبية وكفاءة. 
إنها أفضل طراز 911 تنتجه بورشه على 
اإلطالق، ويحافظ هذا الجيل الثامن على 

مكانة 911 كسيارة تصّب كل اهتمامها 
على السائق، وتلبي االستخدامات اليومية 
وتوفر التصميم الفريد في نفس الوقت. 

ولهذا، يسرّني أن أعلن بأن سيارات بورشه 
911 كاريرا إس، و911 كاريرا 4 إس، 

أصبحت اآلن متوفرة في قطر«. 
زّود الطرازان الجديدان من بورشه بمحرٍك 
مسطح سداسّي األسطوانات مع شاحن 

توربيني بقوة 450 حصانًا، وهو ما 
يعادل زيادة قدرها 30 حصانًا مقارنة 

بالجيل السابق من المحركات. وحطم 
الطرازان الجديدان من بورشه 911 زمن 

األربع ثوان الذي سّجلته أجيالهما السابقة 
في االنطالق من السكون إلى 100 

كم/الساعة؛ حيث تصل سيارة 911 
كاريرا إس ذات الدفع الخلفي إلى سرعة 
100 كم/الساعة خالل 3.7 ثانية، بينما 
تحتاج سيارة 911 كاريرا 4 إس إلى 3.6 

ثانية فقط لبلوغ 100 كم/الساعة. 
وهذا يجعل كال الطرازين أسرع بواقع 

0.4 ثانية من أجيالهما السابقة. أما إذا 
زودت السيارة بمجموعة كرونو الرياضية 

التي تأتي كتجهيز اختياري، ينخفض 
زمن التسارع بواقع 0.2 من الثانية. 

وتُنقل طاقة المحرك إلى العجالت في 

هذين الطرازين الجديدين من خالل ناقل 
حركة مزدوج القابض مؤلف من ثمان 

سرعات من طراز PDK((. وتصل السرعة 
القصوى لسيارة بورشه 911 كاريرا إس 

إلى 308 كم/الساعة، بينما تبلغ السرعة 
القصوى لسيارة بورشه 911 كاريرا 4 

إس إلى 3.6 كم/الساعة. أما استهالك 
الوقود في سيارة بورشه 911 كاريرا 

إس فيبلغ 8.9 لتر/100 كم، بينما تحتاج 
بورشه كاريرا 4 إس إلى تسعة لترات 

لكل 100 كم. 

وصول الجيل الثامن من سيارة بورشه الرياضية المميزة

مركز بورشه الدوحة يستقبل سيارة 911 الجديدة 

 شهدت قطر وصول الجيل الثامن من سيارة بورشه 911 التي تعتبر السيارة األسرع واألقوى واألكثر كفاءة من أي وقت مضى. 
وجرى الكشف عن الطرازين الجديدين وهما بورشه 911 كاريرا إس ذات الدفع الخلفي وبورشه 911 كاريرا 4 إس ذات الدفع الرباعي 
في فعالية خاصة أقامها مركز بورشه الدوحة، شركة البُراق للسيارات ذ.م.م في مقره الكائن في مدينا سنترال، اللؤلؤة- قطر. ومن 

أبرز ما يتميز به الطرازان التطور الذي طرأ على تصميم وأداء هذه السيارة التي تعتبر من بين السيارات الرياضية األكثر تميّزاً بين 
منتجات بورشه. يذكر أن الطرازان الجديدان إس و4 إس يتوفران بتصميم كوبيه وكابروليه. 
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 أطلقت متاجر ميرش في قطر عطر »سولي الليك« الجديد من 
دار الليك لتستحوذ به على قلوب النساء الراقيات. 

ميرش تطرح عطر Soleil Lalique الجديد

M
er

ch
العطر الجديد والحصري سيتصدر رفوف معارض ميرش لتتابع خطواتها 

السّباقة التي طالما اعتدنا عليها الستقطاب كل العطور الفاخرة 
والفريدة.

يتمّيز العطر الجديد بشذى يمتد من أشعة الشمس والطبيعة ليخاطب 
المرأة العصرية ذات الروح الحرة ويعبر عنها برقّي وجمال ، تفّوق هذا 

العطر على نفسه من ناحية التصميم الجّذاب الذي يعكس الفخامة 
التي في داخله.

عطر سولي الليك مركب من أفخر المكونات وهي الهيل، اللوز 
المر، القهوة بالحليب، الكمثرى، الياسمين، المسك، خشب الصندل 
والبرالين الوردي،  كل هذه المكونات الفاخرة ستجعل منه عطرا غير 

مسبوق وقريبا من قلب النساء صاحبات الذوق الرفيع.
وبهذا تواصل ميرش دار العطور ومستحضرات التجميل الرائدة في 

قطرمسيرتها المشرّفة التي تعتبر رضا العمالء وتحقيق رغباتهم من 
أولوياتها  عبر فروعها المنتشرة في أرجاء الدوحة.
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لالرتقاء بتجربة القيادة، تم تزويد مركبة 
تويوتا »جي آر سوبرا« بمحرك بست 

أسطوانات خطية سعة 3.0 لتر ومعزز 
بشاحن تيربو يُوّلد طاقة قصوى تبلغ 

335 حصانًا وعزم دوران يبلغ 500 
نيوتن-متر. ويتميز المحرك بتوفير 

عزم دوران مرتفع حتى عند السرعات 
المنخفضة جداً، إذ يجمع بين شاحن تيربو 

ونظام حقن الوقود المباشر، والتوقيت 
المتغير المستمر لمآخذ الوقود والعادم. 

كما تم تعزيز استجابة المحرك بنظام 
رفع مآخذ الصمامات المتغيرة الذي 

يعمل على تعديل توقيت ومّدة مآخذ 
الصمامات لتقديم أفضل أداء.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 
من ثماني سرعات يوفر تبدياًل سريعًا 

وسلسًا، ويضم ذراعين لنقل السرعات 
خلف عجلة القيادة في حال رغبة السائق 
بتبديل السرعات يدويًا. وتساهم النسب 
القصيرة للتروس األولى لناقل الحركة، 
 Launch وخاصية التحكم باالنطالق
Control، والتي تُعد غير مخصصة 
لالستخدام على الطرقات العامة أو 

االستعمال المتكرر خالل فترات قصيرة، 
على االنطالق بتسارع كبير مع أقصى 

درجات الثبات.
وتتوفر مركبة تويوتا »جي آر سوبرا« 

بنمطين من القيادة هما العادي 
والرياضي ما يتيح للسائق اختيار النمط 
الذي يناسب ظروف الطريق أو أسلوب 

القيادة، وعند اختيار النمط الرياضي لمزيد 

من الحماس يتم تعزيز عدة عناصر تضم 
كاًل من درجة استجابة دواسة الوقود، 

عجلة القيادة، مدى سرعة نقل الحركة، 
ضبط النظام التفاُضلي النشط ورفع 

صوت العادم. ويمكن تفعيل وضعية 
 Traction Mode التحكم باالنزالق
ضمن نظام التحكم بثبات المركبة، 

وذلك بهدف توفير تجربة قيادة رياضية 
تفاعلية تمنح المزيد من حرية التحكم 

للمحترفين من خالل الحد من تدخل 
أنظمة التحكم بالثبات. ويتم تفعيل 
 Launch خاصية التحكم باالنطالق

Control فقط عندما يتم اختيار النمط 
الرياضي مع وضعية التحكم باالنزالق.
وتوفر مركبة »جي آر سوبرا« 2020 
الجديدة كليًا لعشاق القيادة نظام 

تفاُضلي نشط يستخدم موتور 
كهربائي وقابض إقفال متعدد األقراص 

للتحكم بمحور عزم الدوران الجانبي. 
ويعمل هذا النظام بشكل دقيق 
على التحكم بتوزيع عزم الدوران 

بين العجالت الخلفية عند التسارع أو 
استعمال المكابح، األمر الذي يعطي 
المركبة زخمًا أكبر عند المنعطفات، 

ويتم التحكم فيه من خالل نظام 
سلس غير متدرج يتراوح بين 0 إلى 

%100 بحسب ظروف القيادة. وبفضل 
استخدام نظام دعامات »ماكفرسون« 

MacPherson المزدوجة للتعليق 
األمامي والنظام رباعي الوصالت 

للتعليق الخلفي، تتميز المركبة الجديدة 

كليًا بدرجات عالية من الثبات والتحكم، 
باإلضافة إلى مستويات استثنائية من 

الراحة. 

اطاللة رياضية بامتياز
ويوفر تصميم »جي آر سوبرا« الجديد 

كليًا توزيعًا للوزن بنسبة 50:50 
مع تحسين انسيابية تدفق الهواء 

من مقدمة المركبة وصوال الى للجزء 
الخلفي. وقد اُستوحي التصميم 

األمامي من الجيل الرابع من »سوبرا«، 
إال أنه يأتي هذه المرة بمظهر أكثر جرأة. 

وتتميز المركبة بإطاللتها الرياضية، 
والذي يؤكد عليه تصميم الشبك 

األمامي المركزي الذي يحيط به مآخذ 
هواء بارزة وظيفتها األساسية تبريد 
المحرك. وتضم وحدات المصابيح 
األمامية المميزة 6 مصابيح تعمل 

بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء 
LED، وتضم إشارات االنعطاف 

ومصابيح اإلضاءة النهارية DRL. وتتميز 
المصابيح الخلفية بشكل دائري متناسق 
وأنيق تدمج كل من مصابيح الرجوع إلى 
الخلف والتوقف وإشارات االنعطاف. ومن 

جانب المركبة، يولد غطاء المحرك 
المنخفض خطًا ديناميكيًا يتجه من 

مقدمة المركبة المنخفضة إلى الجزء 
الخلفي، في حين تم تصميم الحافة 

الخلفية لغطاء المحرك والجناح الخلفي 
على نفس االرتفاع تقريبًا، مرتبطًا بخط 

النوافذ الجانبية.

لعشاق السيارات الرياضية

شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه تدشن »جي آر سوبرا« 2020 

 بعد سنوات من االنتظار والترقب من ِقبل عشاق المركبات الرياضية، عادت اليوم مركبة تويوتا »سوبرا« بطرازها الجديد 
كليًا »جي آر« إلى منطقة الشرق األوسط، وذلك مع إطالق الجيل الخامس من هذه المركبة األسطورية التي كان معجبوها 

ومحبوها ينتظرون عودتها بفارغ الصبر. 
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كما سيعرض المتجر إبداعات جديدة 
Pavé-و Stax نم المجموعات منها

 Novella باإلضافة إلى تصاميم flex
العصرية مع قطع من المجوهرات 
الراقية بجودة إستثنائية حيث تضّم 

قطع ُصنعت لمرة واحدة من 
.Stax and Petals المجوهرات الراقية

وقالت كارول بينيلي، رئيس عالمة 
دايفيد يورمان: »يسرّنا أن نواصل 

توسيع حضورنا في الشرق األوسط 
مع إطالق إبتكاراتنا في فيفتي ون 

إيست في الدوحة. فقد لقينا تجاوبًا 
قويًا مع العالمة التجارية في هذا الجزء 
من العالم حيث يقدر العمالء الجودة 
والحرفية العالية والتصاميم المتبكرة«.

دايفيد يورمان

دايفيد يورمان شركة مجوهرات أميركية 
مرموقة تأسست في نيويورك من قبل 

النحات دايفيد يورمان وزوجته سيبيل، 
الرسامة وفنانة السيراميك. عندما 

بدأ الفنانان بالتعاون، بهدف تقديم 
قطع جميلة يسهل ارتداؤها. اليوم، 

ومع ابنهما إيفان، يبتكرون مجموعات 
معاصرة وأبدية للنساء والرجال تقوم 

على اإللهام، واالبتكار، والحرفية العالية 
وتعتمد على Cable التي تعتبر 

ميزتهم الفنية الرائعة.
تتوفر مجموعات دايفيد يورمان في 

49 متجرا تمتلكها العالمة التجارية في 
مختلف أرجاء الواليات المتحدة األميركية 
وكندا وفرنسا، وفي أكثر من 350 متجرا 

حول العالم بالتعاون مع متاجر تجزئة 
فاخرة في الواليات المتحدة، وكندا، 

والمكسيك، والكاريبي، وروسيا، والشرق 
األوسط.

فيفتي ون إيست يطلق عالمة دايفيد يورمان في قطر
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   أطلق فيفتي ون إيست، متجر قطر المفضل، 
العالمة التجارية األميركية الفاخرة »دايفيد يورمان« 

في قطر.
سيضّم فيفتي ون إيست تشكيلة واسعة من 

مجموعات دايفيد يورمان األيقونية والكالسيكية 
من ضمنها القطع المميزة التي تعتمد تصميم 

Cable من الذهب عيار 18 قيراط والفضة اإلسترليني، 
Châtelaine، Solari وRenaissance، باإلضافة إلى 

مجموعة كاملة من خواتم Pavé Pinky المصنوعة من 
األلماس األسود والياقوت األحمر أو األزرق..
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ويوفر »بوسطن« الذي يفتح 
أبوابه بدءاً من الساعة 12.30 

ظهراً وحتى الثانية صباحًا يوميًا 
تجربة فريدة مفعمة بالحيوية، 

حيث يستمتع الضيوف بمجموعة 
متنوعة ومميزة من الحساء، 

والمقبالت والسلطات الطازجة، 
واألطباق الرئيسية التي تتنوع ما 
بين اللحوم والدجاج والمأكوالت 

البحرية، إضافة إلى خيارات متنوعة 
من السندويشات والحلويات 

والمشروبات التي ترتقي إلى 
خيارات وتطلعات الزوار، الذين 

سيستمتعون بمتابعة أهم 
األحداث الرياضية بفضل الشاشات 
الموزعة في كافة أرجاء المطعم 

في أجواء حماسية واجتماعية 
مميزة.

في هذه المناسبة قالت سينا 
كاتاك، مدير االتصاالت والتسويق 

في فندق سيتي سنتر روتانا 
الدوحة: »يعد المطبخ األميركي 

من المطابخ األكثر شهرة عالميًا، 
من حيث المذاق وتعدد الخيارات 

حتى من الصنف الواحد، مما يرفع 
من أعداد عشاقه، وإلضافة تجربة 

فريدة لضيوفنا قمنا بإعادة هيكلة 
قائمة الطعام لتتضمن تشكيلة 
متنوعة من األطباق الجديدة من 
مختلف مناطق الواليات المتحدة 
األميركية، باإلضافة إلى الحلويات 

والمقبالت المميزة ضمن 
أجواء استثنائية تجعل من زيارة 

)بوسطن( تجربة التنسى«.

   كشف مطعم »بوسطن« 
في فندق سيتي سنتر روتانا، عن 
قائمة مأكوالته الجديدة، والتي 

تم إعدادها بعد استطالع آراء 
الضيوف ونزالء الفندق، ليتسنى 

إلدارة المطعم توفير تجربة 
استثنائية مميزة من خالل إضافة 

تشكيلة متنوعة من األطباق 
الفاخرة.

»بوسطن« يطرح قائمة مأكوالته الجديدة بفندق سيتي سنتر روتانا
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وفي هذا اإلطار صرح المهندس إيهاب 
الفقي، المدير التنفيذي لقطاع 

السيارات في مجموعة شركات ناصر 
بن خالد: »تولي شركة ناصر بن 

خالد للسيارات ومرسيدس-بنز تركيزاً 
كبيراً على إثراء المجتمعات من خالل 

مبادرات تعزز مبدأ المساواة في العمل. 
وللعام الثالث على التوالي، نقدم 

الدعم لهذا المنتدى الذي يركز على 
النساء ودورهن في المجتمع ونشيد 
بالنتائج المهمة التي حققها. ومن 

خالل منصتنا الرائدة »هي مرسيدس«، 
تشرفنا بأن نكون جزءاً من المنتدى 
الذي يلهم ويمّكن النساء لتحقيق 

مزيد من النمو والنجاح في عملهن في 
مختلف القطاعات«.

»هي مرسيدس«
»هي مرسيدس« منصة أطلقتها 

مرسيدس-بنز إللهام وتمكين النساء 
وخلق التواصل فيما بينهن بهدف 
إطالق العنان لقدراتهن. إنها دائرة 
ملهمة ومنصة تتيح للنساء تبادل 

األفكار واآلراء ومشاركة الخبرات 
والتعلم من بعضهن البعض، كما 

تعد مقراً إلطالق الحوارات وعرض 
المفاهيم الجديدة ودعم السيدات 

الطموحات.

منتدى سيدات الدوحة
منتدى سيدات الدوحة فعالية تمتد 
على مدار يوم واحد وتضم جلسات 

حوارية وورش عمل ومناظرات 
وكلمات رئيسية للمتحدثات بهدف 

تمكين النساء وتحقيق تأثير أكبر 
لهن في المجتمع. وقد شارك في 

هذا العام مجموعة من المتحدثات 
اللواتي عرضن خالصة تجاربهن 

وآرائهن ونماذج عن حياتهن العملية 
والمهنية. وعالج المنتدى مواضيع 

وقضايا مهمة منها تطوير المسيرة 
المهنية، القيادة، وأهم التحديات التي 

تواجهها المرأة في العمل ونجاح 
السيدات في الشرق األوسط.

ناصر بن خالد للسيارات
تبني ناصر بن خالد للسيارات نجاحها 
مرتكزة على عالقات قوية ومستدامة 

مع عمالئها القيمين من خالل تزويدهم 
بمجموعة واسعة من المنتجات 

والخيارات. وقد أصبح اسم الشركة مرادفًا 
للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من 
الجودة في الخدمة والريادة في السوق. 

وتعمل الشركة دائمًا على تحقيق 
تطلعات ورغبات العمالء وتقديم أداء 

يفوق توقعاتهم.  وقد تأسست الشركة 
في عام 1957 وهي الموزع المعتمد 
في قطر ألرقى العالمات التجارية في 

العالم وهي: مرسيدس-بنز ومرسيدس-
AMG ومرسيدس-مايباخ.
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للعام الثالث على التوالي ومن خالل »هي مرسيدس«

ناصر بن خالد للسيارات تواصل دعمها لمنتدى سيدات الدوحة 

 واصلت شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل العام المعتمد لمرسيدس-بنز في قطر، دعمها لمنتدى سيدات الدوحة للعام الثالث 
على التوالي. وقدمت الشركة رعايتها من خالل منصتها الرائدة »هي مرسيدس« لتكون الشريك االستراتيجي للحدث، الذي أقيم في فندق 

ويستن الدوحة.
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فنادق سوق واقف…حيث يلتقي التراث العريق بالفخامة 

وتقدم فنادق سوق واقف لزوارها ضيافة 
فارهة، ومفاهيم تجارب طعام مميزة، 

وعالقات استثنائية على مستوى 
الشركاء والشركات، ومرافق ترفيهية 

لمقاربة شاملة وشخصية لكافة 
لتستضيفهم  الراقية،  الحياة  جوانب 

في قلب سوق واقف التاريخي النابض 
بالحياة، والذي يعتبر المالذ الثقافي 

بكافة  لالستمتاع  والمتسوقين  للسياح 
مميزات المرافق الفاخرة. 

وتعتبر فنادق سوق واقف بفنادقها الثمانية 
وجهة أساسية لعشاق التراث األصيل 

والضيافة العربية، إذ أنها الفنادق الوحيدة 
المتواجدة في سوق واقف، أحد الوجهات 

الرئيسية التي يجب زيارتها الستكشاف 
معالم الدوحة القديمة.

وتتميز غرف وأجنحة تلك الفنادق 
بتنوعها من ناحية التصميم والديكور، 

واختالفها التام عن بعضها البعض 
داخل المباني المرممة التي يميزها 
التصميم العربي الذي يحتضن روح 

األصالة القطرية العريقة. 

ومن خالل اإلطالالت المميزة على 
السوق القديم، توفر الفنادق عامل 

تواصل ال مثيل له مع مركز المدينة 
الثقافي والتاريخي والتجاري النابض 

بالحياة. اذ يمكن للزوار بمجرد الخروج 
من أي من الفنادق  زيارة محالت 

السوق القديمة المتخصصة في 
مختلف األعمال التجارية من الحرير إلى 

السجاد، والتوابل والبهارات، والعود 
العربي والعطور وغيرها.  وبفضل 

تميزها وأسلوبها الفريد اشتهرت 
فنادق سوق واقف بأنها مالذ لنزالئها 

لالبتعاد عن ضوضاء المدينة والتمتع 
واالستجمام،  واالسترخاء  بالخصوصية 

والتي ترضي بتنوعها كافة أذواق 
ضيوفها سواء من المسافرين أو رجال 

األعمال أو العائالت.

وقد حمل كل فندق تصميمه الخاص 
به، ليتميز عن غيره من الفنادق 

وليعكس جزءا من التراث الغني 
للدولة بلمسـة عصـرية فريــدة من 

نوعها، وتشمل فنادق سوق واقف كال 
من فندق »بسم اهلل«، »المرقاب«، 

»الرميلة«، »الجسرة«، »البدع«، 
»الجمرك«،  »مشيرب« و»نجد«.

 تضم فنادق سوق واقف التي 
تقدم مزيجًا مثاليًا من الفخامة 

العصرية في األجواء التراثية األكثر 
أناقة وسط مدينة الدوحة في قطر، 
توليفة مميزة من ثمانية فنادق من 

فئة البوتيك تحتضن من خاللها 
160 وحدة فندقية، واستطاعت 

في وقت قياسي أن تصبح أحد أبرز 
القطرية.  الضيافة  ومالمح  عوامل 

حيث تعكس هذه الفنادق التي تم 
والتاريخ  اإلرث  وتطويرها  تصميمها 
الغني لدولة قطر، وتعتبر مقصدًا 

العربية. الضيافة  لمحبي  أساسيًا 
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Nuxe تعلن عن أحدث منتجاتها   

  نظمت شركة ابن سينا الطبية بفندق جراند حياة حفل إطالق 
شركة نوكس الرائدة في مجال العناية بالبشرة آلخر  وأحدث 

منتجاتها، وخالل الحفل القت اناييس برسيكان المدرب الدولي 
لمختبرات نوكس محاضرة بحضور نادين مديرة المبيعات بالشرق 

األوسط ، بشرى عائلي مديرة التسويق بقطر، بعض أطباء الجلدية، 
ومعظم صيادلة قطر ومجموعة من الوجوه االعالمية.

يظن غالبية الناس أن كل ما هو آٍت من الطبيعة ال يمكن أن 
يكون فاخرًا ألنها ترادف البساطة فقط،  ويربطون الطبيعة 

بكل ما هو غير مزخرف وعادي وأساسي، لكن أليزا جابيز أسرها 
عالم النباتات الذي كان إلهاما لتأسيس عالمتها التجارية نوكس 
فقدمت مستحضراتها الى المرأة بتركيبة الطبيعة والـ »غالمور« 

وكانت قصة نجاح الفرنسية أليزا جابيز التي استطاعت دمج 
الطبيعة والترف لتقدم كنوز مدهشة لبشرة ساحرة تزيد المرأة 

إشراقا.

وكعادتها شركة نوكس تركز على حاجة البشرة لمستحضرات 
صحية ذات جودة عالية لتكون دائما السباقة في الجودة 

والرفاهية، وللمرة األولى على اإلطالق تقدم نوكس تجربة شعور 
الجمال االستثنائي لكل امرأة تستخدم إنستا- ماسك، فاستخدام 

كل ماسك على منطقة مختلفة من الوجه يغطي احتياجات 
البشرة بأكملها  فتستفيد على الفور.

لقد تم تحضير الماسكات الثالثة من مكون أساسي مشترك وهو 
ماء زهر الورد مع إضافة مكون ثان اساسي لكل ماسك على حدة، 

فتم إضافة الطين االبيض لتنقية البشرة والتخلص من اللمعان 
والكربون النباتي للديتوكس، وزيت المكادميا لنعومة ملمس 

البشرة وإضاءتها.
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تدشين المرحلة األولى قريبًا
»واحة الدوحة« مشروع متكامل وراٍق ينبض بالحياة 

  خالل احتفالية خاصة، وقَّعت شركة »حالول لالستثمار العقاري«، وهي مطور 
مشروع »واحة الدوحة« متعدد االستخدامات، حزمة عقود تشغيل مع عدد من 

العالمات التجارية ومشغلين عالميين. والتي تم الكشف خاللها عن قرب افتتاح 
المرحلة األولى من المشروع خالل الشهور القليلة المقبلة. وبموجب العقود 

ستعمل أكور »بانيان تري« على تشغيل فندق السيجال مشيرب فئة 7 نجوم والذي 
يضم 126 غرفة وجناحًا في الفندق الفاخر، باإلضافة إلى 215 شقة فندقية فاخرة 

عالوة على توقيع عقد مع شركة »MR Pro-Fun« لتشغيل »مركز المغامرات 
كويست« ضمن مشروع واحة الدوحة والذي يوفر مجموعة من الجوالت المثيرة، 

وأجهزة محاكاة الواقع االفتراضي والُمعزّز، واأللعاب واألنشطة التي يعشقها 
كافة أفراد األسرة. علما بأن هذه المغامرات الشاملة والتفاعلية في المركز 

المغلق تبلغ ذروتها مع الجوالت الحصرية بين برجين زجاجيين مذهلين وتضمنت 
عقود التشغيل أيضا توقيع عقد مع VOX إلدارة مجمع السينما الحصري الذي 

يضم 19 قاعة تشمل قاعات كبار الشخصيات، وإيماكس و4D. وتعزز هذه القاعات 
ساحة ترفيهية ومجمع للبولينج؛ والعديد من منافذ الطعام والشراب وشملت 

العقود أيضا عقدا مع Printemps لتشغيل متجر Signature Department، من خالل 
طرق تسوق مبتكرة للعالمات التجارية العالمية. ويشكل »واحة الدوحة« مشروعًا 

متكامال وراقيًا متعدد االستخدامات في قلب الدوحة النابض بالحياة. ويضم 
المشروع 460.000 متر مربع من المساحة المبنية على موقع تبلغ مساحته 73.000 

متر مربع في منطقة مشيرب. وتتوقع شركة »حالول لالستثمار العقاري«، 
وهي »مطور العمل« أن يبرز المشروع الطابع المعماري المتميز، ليرتقي 

بالمعايير االستثنائية، وبالتالي يعيد تحديد مستوى جودة التصميم والبناء. 
 SMART ويجرى العمل على إعادة ابتكار الحدود والمفاهيم من خالل اعتماد

CAMPUS، وهو الجيل القادم في نظام المباني، باإلضافة إلى متطلبات 
المعيشة المستدامة وفق نظام تقييم االستدامة العالمي. ويشمل المشروع 

كذلك الحديقة المنسقة البيضاوية وهي خلفية رئيسية للحياة مع المناظر 
الطبيعية المرصوفة بالحصى، ومسارات النباتات المورقة، واألشجار الكثيفة 

والمناطق المظللة.

وبالنسبة للفندق والنادي الصحي فإن الفخامة والرقّي هما العنوان الرئيسي 
لتصاميم األجنحة الـ 126 الداخلية في الطوابق الـ 28 والتابعة لفندق السيغال 

مشيرب فئة الخمس نجوم وفي المقابل تزداد تجربة النزالء إثراًء لتذّوق ما لّذ 
وطاب في المطاعم الستّة الحصريّة ضمن المشروع وتتّوج في نهاية المطاف 

بجلسة مميّزة في مطعم سكاي فيو من ناحية أخرى، وبدوره يوفر المنتجع 
الصحي العالمي ومرافق الصحة والعافية تجربة استثنائية وفريدة من نوعها في 

المنطقة. فهو لن يوفر مرافق فاخرة إلى فندق ال سيغال مشيرب وحسب، بل 
سيقّدم أيضًا خدمات متطورة في مجال نمط الحياة والتشخيص والرعاية الصحية، 

وعالجات االسترخاء واالستجمام وتجديد الطاقة والشباب.

Nuxe تعلن عن أحدث منتجاتها   














