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GRAND
BEGINNING.

نــد حيــاة الدوحــة فــي مســاعدتك فــي  تتمثــل رؤيتنــا فــي فنــدق وفيــات جرا
لتــي تــم إنشــاؤها  ا نــب حفــل زفافــك لضمــان أن الذكريــات  التخطيــط لــكل جوا

تــدوم مــدى الحياة.

١ ينايــر  الفتــرة مــا بيــن لــذي ســيتم اســتضافته فــي  ، وا احجــز حفــل زفافــك معنــا 
٢٠٢٠ واســتمتع بخصــم علــى قائمــه الطعــام المختــاره. يــر  ٢٩ فبرا لــى  إ

العــرض غيــر ســاري اليــام الخميــس والجمعــة

77٩8٢4٢8 للحجــز واالستفســار يرجــى االتصــال علــى: 

فنــدق وفيــات جرانــد حيــاة الدوحــة
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وطن

  كشــفت قطر عن شــعار »النســخة 22« من بطولة »كأس العالم  FIFA قطر ٢٠٢٢ TM« في الدوحة و24 دولة 
حول العالم، ويعد هذا الشــعار منارة للمشــجعين من جميع أنحاء العالم، وقد شــاهد آالف المتفرجين عرض 

الشــعار على شاشــات ضخمة على واجهات أبرز المعالم في قطر كبرج الدوحة، والمؤسســة العامة للحي 
الثقافي كتارا، والمبنى الرئيســي لوزارة الداخلية وســوق واقف ومشــيرب وقلعة الزبارة المدرجة على قائمة 

اليونســكو لمواقع التراث العالمية، كما شــاركت العديد من الدول العربية ومنها: الكويت، عمان، لبنان، 
األردن، تونس، الجزائر، المغرب، العراق، فلســطين، ليبيا والســودان في لحظة اإلعالن عن الشــعار، كما شاركت 
عدد من المدن الكبيرة حول العالم باالحتفال بهذا الحدث، حيث عرضت صور الشــعار في مناطق مشــهورة 
وعلى شاشــات عمالقة في الســاحات العامة، وقام عدد من أشــهر العبي كرة القدم وأســاطير كأس العالم 

FIFA بدعم إطالق الشــعار عبر وســائل التواصل االجتماعي.

قطر تكشف عن الشعار الرسمي 
TM FIFA قطر ٢٠٢٢  لكأس العالم  

12



قطر تكشف عن الشعار الرسمي 
TM FIFA قطر ٢٠٢٢  لكأس العالم  

13 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ September 2019



وطن

14



للمشجعين منارة 
لقــد اســتوحيت الزخارف التي تزين 

الشــعار من النقوش الشــرقية التي 
تزيــن  الشــال الصوفــي في العالم 
العربي ، كما يأخذ الشعار اإللهام 

من مختلف الثقافات حول قارة آسيا، 
ويحتفي باستضافة القارة لثاني نسخة 

 ،TM FIFA  من بطولة كأس العالم
باإلضافة إلى التنوع الغني الذي يثري 

المجتمع في قطر.  
ويشير اختيار الشال الصوفي في 
تصميم الشعار إلى وقت تنظيم 

البطولة، حيث ستكون المرة األولى 
التي ستقام فيها بطولة كأس العالم  
TM FIFA في شهري نوفمبر وديسمبر.  

منصة اللتقاء الثقافات
ويعكس تصميم الشعار البعد 

الجامع للبطولة، بوصفه منصة 
اللتقاء الثقافات من مختلف أرجاء 

العالم، ويتضمن في الوقت 
ذاته عناصر مستوحاة من الثقافة 
القطرية والعربية التي تتناغم مع 

مكونات لعبة كرة القدم.
وتحاكــي التموجــات في الشــعار 

شــكل الكثبــان الرمليــة التــي تتميز 
بهــا الصحــراء، ويعكــس الشــعار الرقم 

)8(، فــي إشــارة إلــى عدد المالعب 
التــي ستســتضيف مباريــات البطولة، 

كمــا يشــير إلــى رمــز الالنهاية الذي 
يحمــل فــي طياتــه ترجمة لإلرث 

المســتدام الذي ســيتركه الحدث.

كمــا يعكــس نــوع الخــط المبتكر 
الــذي كتــب به اســم البطولة 

تحــت الشــعار جمــال الخــط العربي 
وحيويتــه، ويمــزج بيــن الثقافــة العربية 

واآلســيوية وبيــن التقاليــد والحداثة 
فــي آن واحد.

15 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ September 2019



حوار

  حوار/ أمل كمال

عملت باجتهاد ومهنية منذ دخولها مجال العمل اإلعالمي، جذبتها اإلذاعة فقررت أن يكون الميكروفون وسيلتها 
إليصال رسالتها اإلعالمية وأهدافها السامية، كما أنتجت عددًا من البرامج التليفزيونية وأهمها »لكم القرار« الذي 

أحدث نقلة نوعية في مسيرة البرامج الحوارية في الدولة.
قصة نجاحها وراءها شغف ال ينتهي وأشخاص تركوا بصمتهم في سنوات حياتها األولى ومازالوا يمدونها 

بالطاقة اإليجابية المطلوبة لتحقيق التميز المهني. »جميلة« التقت اإلعالمية أمل عبد الملك، حاورتها ودخلت 
معها ألعماق حكاياتها حول شغفها باإلذاعة ومسيرتها المهنية، وإلى تفاصيل الحوار...

اإلذاعة أسرتني بسحرها الخاص
اإلعالمية أمل عبد الملك:
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اإلذاعة أسرتني بسحرها الخاص

»لكم القرار« نقلة 
نوعية في مسيرتي 

اإلعالمية

“

”
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كيف تقيمين مسيرتك اإلعالمية؟
يصعــب علــّي التقييم وأفضل أن أســمع 

ذلــك مــن اآلخرين، ولكنــي حاولت منذ 
دخولــي العمــل االعالمي عام 1996 

مــع انطالقــة قنــاة الجزيرة اإلخبارية أن 
أعمــل بجهــد وأن أّطور نفســي في كل 

التخصصــات االعالمية ســواء إذاعة 
أو صحافــة أو تليفزيــون، وحاولــت أن 

أعمــل بمهنيــة وأن أطبق مــا تعلمته 
أكاديميــًا فــي عملــي وأن أضع أخالقيات 

العمــل اإلعالمي أمــام عيني، فقدمت 
مجموعــة من البرامــج االذاعية، وكّمًا 
هائــاًل مــن المقاالت منذ عام 2004، 
وأنتجــت تليفزيونيــًا عــددا من البرامج، 

وألفــت كتابي )أخــوات ذاتي( باإلضافة 
إلــى التدريــب فــي التخصصات اإلعالمية 

وغيرهــا، وأتمنــى أن يكــون كل ما قدمته 
خــدم اإلعــالم فــي قطر وأن أكون مثاال 

مشــرفا للمــرأة القطرية فــي هذا المجال.

ما البرنامج اإلعالمي األقرب إلى قلبك 
من بين  األعمال  التي قدمِتها؟

أعتــز بــكل البرامج التــي قدمتها إذاعيًا 
وأنتجتهــا تليفزيونيــًا، ولكــن البرنامج 

التليفزيونــي )لكــم القــرار( كان من 
أنجــح وأفضل البرامج التي أشــرفت 

علــى إنتاجهــا لمــا له مــن ثقل، من خالل 

هــذا البرنامــج الحواري  تمت إســتضافة  
الــوزراء وصناع القرار مع الشــباب 

القطــري  وأحــدث نقلــة نوعية في 
البرامــج الحواريــة؛ لجــرأة الطرح ومواجهة 

الجمهور بالمســؤولين.

برأيك، ما الفرق بين العمل في 
التليفزيون واإلذاعة، وأيهما أصعب؟
تفاصيــل اإلنتــاج التليفزيونــي أصعب 

وأدق مــن العمــل االذاعي، ولكن اإلذاعة 
لهــا ســحر خاص من ناحيــة التركيز 
علــى الصوت إليصال االحســاس 

والمعلومــة، وفــي كل الحاالت من 
يهــوى العمــل فــي اإلعالم لن يجد 

صعوبــة، بــل على العكس سيســتمتع  
بــكل جــزء من أجزائه، خاصــة وأن طبيعة 

العمــل اإلعالمــي تختلف عن باقي 
األعمــال نظــراً لضــرورة التواجد في كل 

المناسبات.

وراء كل قصة نجاح »حكاية وأشخاص« 
حدثينا عن مسيرة  أمل عبد الملك؟

حكايتــي أنــي أحببــت العمل اإلعالمي 
منــذ صغــري وكنت أرى نفســي مذيعة 

وكاتبــة منــذ أن كنــت على مقاعد 
المدرســة، وكنت أشــارك في اإلذاعة 

والصحافة المدرســية وبعض مدرســاتي 

لمســن ذلــك فــّي، والحمد هلل أنا راضية 
عمــا قدمتــه خالل الســنوات الماضية 

وذلــك بفضــل اهلل أوال، وبفضــل عائلتي 
المشــجع األول لــي للنجــاح، لقد كانت 

والدتــي تحرص على ســماع برامجي 
اإلذاعيــة وقراءة كل مقــال وتعطيني 

مالحظــات إن وجدت، كمــا دفعتني 
إلتمــام  تعليمــي العالــي والحصول على 
الماجســتير فــي اإلعــالم، كذلك أصدقائي 

المخلصيــن الذيــن كانوا يشــجعونني 
ويقفــون معــي فــي كل ما قدمته.

 
وماهو  السر في تألقك  في المجال 

اإلعالمي؟
بالتأكيــد وجــود والدي د.أحمد 

عبدالملــك فــي المجال اإلعالمي، 
وتنشــئتي منــذ صغري في بيت 

إعالمــي يزوره اإلعالميــون وزيارتي لمقر 
التليفزيــون مــع والــدي، كل ذلك عزز 

فــّي حــب العمل اإلعالمــي، وكنت أنتبه 
علــى مالحظاتــه على بعــض المذيعين 

والبرامــج والكّتــاب والمؤلفين، وكل 
هــذا كّون لــدي معرفة صقلتها بالدراســة 
األكاديميــة والدورات التدريبيــة، وبالخبرة 

طــوال فتــرة عملــي، وأصبحت أدقق في 
كل مــا أقدمــه ليكون بقدر المســتطاع 

خاليــا من األخطاء.
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زفاف ملكي في فندق ويستن  

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

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

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

كما نوفّر لك اآلن فرصة الحصول على نقاط مضاعفة ألعضاء برنامج ™Marriott Bonvoy عند حجز حفل زفاف لدينا.
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 من هي الشخصية اإلعالمية التي 
تشكل مصدر إلهام لِك؟

بعد والدي، هناك شخصيات إعالمية 
تعلمت منها الكثير ، لذلك يصعب 

حصر األسماء ولكن أكثر شخصية 
إعالمية عالمية أعجبني إصرارها وتمنيت 

الوصول لما وصلت له رغم معاناتها 
هي »أوبرا وينفري«. 

 ماهي مقومات اإلعالمي الناجح؟
في العمل اإلعالمي تختلف مبادئ كل 

شخص، وما أراه أنا مقومات نجاح قد 
يرى غيري غيرها، ومع وجود شبكات 

التواصل االجتماعي اختلفت المفاهيم 
كثيراً، فأصبح مسمى إعالمي يطلق 

على »كل من هب ودب« والبعض ال 
يعرف أخالقيات العمل اإلعالمي وال 

يملك تلك المقومات ولكنه يسمي 
نفسه إعالميًا، وفي اعتقادي أن التواجد 

في كل المجاالت يتطلب المصداقية 
والحيادية، فهي من أهم المقومات، 

كما أن يكون لديك مبادئك الخاصة دون 
أن تقلد أحدا، ومهم أيضًا أن يكون لدى 

اإلعالمي رسالة يسعى إليصالها وهدف 
ساٍم لتوعية المجتمع، وأال تجرفه الموجة 

للتخلي عن مبادئه فيسعى جاهداً 
لمحاربة من يحاول تسطيح الرأي العام.

ما الجديد في مجال عملك؟
حاليــًا أجهــز إلنتاج النســخة الثانية من 

برنامــج األطفــال »التحدي« الذي يعرض 
علــى قناة »جيــم« لألطفال، باإلضافة 

إلى نشــاطاتي الخاصة على شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، التــي أعتبرها قناتي 
الخاصــة التــي أقدم فيهــا فقرات ومواضيع 

متنوعــة اجتماعيــة وثقافيــة وأوثق فيها 
أيضًا رحالتي الســياحية.

ما أصعب موقف واجهِته خالل سنوات 
عملك في اإلذاعة؟

المواقف كثيرة، ولكن أتذكر عندما كنت 
أقدم برنامجا خاصا بالعيد صباح يوم العيد 

وأغلق باب االستديو، وظللت حوالي 
ساعتين إلى أن تمت معالجة الموضوع، 

فتخيلت لو ظل الباب مغلقا أكثر من 
ساعتين ماذا كان سيحدث.

بعيداً عن الشاشة والميكروفون، أين 
تقضين أوقات فراغك؟

أحب السفر كثيراً، لذلك أستغل اإلجازات 
في السفر حول العالم الكتشاف ثقافات 

جديدة، وأيضًا أهوى قراءة الكتب، فاألمر 
فرصة لتصفية الذهن واكتساب أفكار 

جديدة، أما   االجازة االسبوعية فأحاول أن 
أقضيها مع صديقاتي.

أخيرًا، ماهي التحديات التي تعترض 
طريق النجاح للمرأة في اإلعالم؟
 ال شــيء يعتــرض نجــاح المرأة إذا 
هــي ســعت بجــد للنجاح، والدولة 

تقــدم الدعــم الكامــل للمرأة في كل 
المجــاالت لتنجــح، وهنــا يأتي دورها 

لتتعلــم وتزيــد مــن معرفتهــا وأن تكون 
لديهــا رســالة تخــدم بهــا مجتمعها 

وتحقــق ذاتهــا، واألهــم أن تتصالح مع 
نفســها لتكــون متصالحــة مــع غيرها 
وتتعــاون مــع الجميع إلنجــاح العمل، 

ويوجــد عدد من الشــخصيات النســائية 
الناجحــة التــي تغلبــت علــى الرجل في 

تحملهــا أعبــاء العمــل وذلــك لرغبتها 
فــي النجاح.

واإلعــالم فــي قطر بحاجة إلــى عناصر 
نســائية جادة ذات أهداف ورســالة، 

خاصــة في مجــال اإلعداد واإلنتاج 
االذاعــي والتليفزيونــي، كما أن 

العمــل الميدانــي الصحفــي بحاجة 
إلــى نســاء يقتحمن هــذا المجال، 

فأتمنــى أن تتوجــه القطريات لدراســة 
اإلعــالم والعمــل في هــذه التخصصات 

تحديــداً، ألنهــن األقــدر على إيصال 
الرســائل اإلعالميــة للمجتمــع، كما 

البــد من وجــود بصمتهــن الخاصة في 
خريطــة اإلنتاج اإلعالمي.

أتمنى أن تتجه القطريات 
لدراسة والعمل في  

اإلعالم  ألنهن األقدر على 
إيصال الرسائل اإلعالمية 

للمجتمع

“

”

حوار
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نجوم

   جمال العدواني 
كشف النجم الكوميدي الكويتي عبد الرحمن العقل أنه سعيد جدا بردود الفعل القوية 

على عروض مسرحيته الكوميدية »رحلة بدينار ونص« وبمشاركة  نخبة من النجوم حيث أكد 
على حرصه الشديد لتقديم مسرح عائلي يخلو من اإلسفاف أو الطرح المتواضع ليقدم قيمة 

للمتلقي. 

ثالثة أعمال في طور التحضير 

عبد الرحمن العقل: قدمت مسرح العائلة بكل رقي وقيمة
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حدثنا عن عروض مسرحيتك »رحلة 
بدينار ونص« ؟

قدمــت أجمــل العروض لـــ »رحلة دينار 
ونــص« للمخــرج عبــد العزيز صفر ومن 

تأليــف محمد الكندري، يشــاركني 
فــي البطولــة خالد العجيرب وشــهاب 

حاجيــة وفرحان وريــم أرحمة وكوكبة 
مــن النجوم الشــباب، حيــث قدمنا أكثر 

مــن 40 عرضا مســرحيا متكامال.
أشــكر جميــع أصحاب األقــالم النظيفة 

فــي صحافتنــا الخليجيــة التي كتبت 
عن المســرحية بكل شــفافية وبال 

مبالغــة، الــكل أثنى على مســتوى 
المســرحية وهذا بحد ذاته شــهادة أعتز 

بهــا، وهلل الحمــد  الــكل أجمع على 
أن المســرحية بعيدة  عن اإلســفاف 

والطــرح المتواضــع الذي ال يتجاوز 
الخطــوط الحمراء.

ما المحطة القادمة لعرض المسرحية؟
تلقينا العديد من الدعوات لتقديم 

عروض مسرحيتنا في منطقة الخليج 
منها قطر وسلطنة عمان وغيرها.. 

وخالل الفترة القادمة ستكون لنا هذه 
الجولة الخليجية.

ما سر  إقبال  الجمهور  على المسرحية 
ألكثر من موسم وبتفاعل مستمر ؟

بصراحة أشــكر ثقــة الجمهور 
وحرصهــم الدائــم على حضور عروض 

مســرحيتي، لم يخذلنــي الجمهور 
ألنــي كنــت على ثقة بأن المســرحية 

تحمــل فكراً وأســلوبًا متفردين، 
وتتطــرق إلــى مواضيع جديدة لم 

يتــم تناولهــا  مــن  قبل  على خشــبة 
المســرح. قصة المســرحية باختصار  

تتمحــور حــول  عائلــة متواضعة تحب 
أن تســافر فــي الصيــف فتحاول أن 
تجمــع كل فلــس لذلك، وتحدث 

لهــم مواقــف كوميدية أثناء الســفر، 
ونصيحتــي للجميــع عيشــوا على 

قــدر حالكــم، وكما يقــول المثل »مد 
ريولــك علــى قد لحافــك« فلدينا ضحايا 

كثيــرة مثقلة بالديون بســبب الســفر 
والبرســتيج االجتماعي.

الحظنا حرصك على مشاركة 
الشباب في عملك المسرحي ؟

بطبعــي أحب دعم الشــباب الطموح 
والمجتهــد فــي أعمالي الدرامية 

والمســرحية ألنهــم   المســتقبل، لذلك 
فتحــت المجــال للجميــع حتى  يتم 

اختبــاره،  وبعدهــا  تــم اختيار األفضل 
واألجمــل وبصراحة خرجــت بمجموعة 

من الشــباب لديهم حــب المغامرة 
والفــن ومنحتهم الفرصة والمســاحة 

إلثبــات حضورهم أمــام الجمهور.
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نالحظ كثرة القروبات الفنية، فهل 
سنرى والدة »قروب العقل« قريبًا؟

 »ليش ال«، قد تشــهد الســاحة والدة »قروب 
العقــل«، ليجتمــع كل من يســير على 

نهجــي الخــاص، خصوصًا أن »القروبات« 
المتواجــدة في الســاحة كثيرة، لــكل منها 

مســارها الخــاص ولــكل مجتهد نصيب.

هذا الشــيء الذي جعلك ترجع كمنتج 
؟ للكبار  لمسرحيات 

نعــم بالفعــل، بعــد غيــاب طويل عن اإلنتاج 
المســرحي قــررت العــودة من خالل هذه 

المســرحية، وصدقنــي نجاحهــا أثلج صدري 
وحفزنــي علــى اإلســتمرار  فــي  تقديم اعمال 

ذات قيمة.

ما رأيك بمن يدعي أن أيام المسرح قد 
إنتهت ؟

ال بالعكس موجود والبركة في عدد من 
الفنانين الذين يحرصون على تقديم عروضهم 

المسرحية في كل موسم مثل مسرح طارق 
العلي و عبد العزيز المسلم وغيرهم.

ماذا عن الدراما ؟
لدي ثالثة مسلسالت درامية للفترة القادمة.

هل هي من إنتاجك ؟
واحد من إنتاجي والباقي لمنتجين آخرين.

البعض يفضل العمل من إنتاجه فقط ؟
أنا ضد هذا التوجه، فالتنويع والتجديد 

مطلوبان حتى يكون الفنان مختلفا في 
كل عمل يقدمه للجمهور. 

نالحظ مؤخرًا  أن سقف الحرية  في الدراما 
التليفزيونية كان مرتفعا جدًا؟

 لنكن واضحين، أنا مع االنفتاح الجميل، 
لكني لست مع اإلساءة للمجتمع الكويتي 

الخليجي، وهنا سوف أتحدث بعنصرية باسم 
الكويت. في مجتمعنا تجد حاالت شاذة، 

وهي التي ال ينبغي معالجتها دراميًا ومنحها 
أكبر من حقها، وفي المقابل يجب علينا 

معالجة الحاالت العامة، وطرح األمور الجميلة 
الرائعة التي ترفع من قيمة مجتمعاتنا 

الخليجية، لذلك أنا مع الرقابة المتشددة ضد 
األعمال التي تسيء للمجتمع. 

نجوم
أحضر لـ » قروب مســرحي«.. 

ولــكل مجتهد نصيب





نجوم

لمــاذا حرصت على التصوير أثناء أداء 
مناسك الحج مؤخرا؟

أردت أن أشارك الجميع أجمل لحظات 
عمري في الحج، مبتهلة لرب العالمين 

أن يحذو حذوي الكثيرون.

ما إحساسك بعد الحجاب؟
شعور ال يمكن وصفه، أنا اليوم أكثر راحة 

بعدما كنت أعترض على الحجاب    بقولي 
»يمكن ألي إنسانة أن تكون محتشمة 

بدونه«، ولكن اهلل يهدي من يشاء.

ما رد فعل أسرتك على قرارك ارتداء 
الحجاب؟

قبــل الحجــاب  كنــت كثيرا ما أدعو اهلل 
أن يلهمنــي الصــواب ويهديني ســبيل 

الرشــاد، وفجأة وجــدت أنني يجب أن 

   حوار/ أشرف ياسين

المطربة اللبنانية أمل حجازي، من عشقها للغناء لم تتركه كليا، بل حّولته إلى رسالة إجتماعية إنسانية  من خالل األناشيد 
الدينية مستقطبة فئة إضافية من الجماهير.

كثرت اآلراء حول اعتزالها الطرب وتحجبها واكتفائها بالتواشيح الدينية ما بين مباركة وصدمة وعتاب وتهنئة، ولكنها أبدا لن 
تتنازل عن حجابها، وأقوال أخرى لها من القلب تسجلها السطور القادمة.

أمل حجازي: حجابي تاج على رأسي 
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أعتــزل الفن والطــرب فأخبرت زوجي 
بقــراري فقــال لي تحجبــي، فوجدت طاقة 

نــور  دفعتنــي للحجــاب الذي وجدت 
متعتــي فيه.

هل تتمنين حذف أعمالك السابقة؟
بــكل صراحة، نعم.

ماذا تقولين لمن يستمعون   
الحجاب؟ قبل  الغنائية  لكليباتك 

أقــول لهــم هناك متعــة أجمل وأعظم 
في ســماع األناشــيد الدينية. 

ولماذا لم تعتزلي الفن نهائيا؟
ألنــه يجــري في دمي وال أســتطيع االبتعاد 

عنــه تماما، لذلك اخترت األناشــيد 
الدينية.

هل شعرِت يوما أنك تسرعِت في 
قرارك؟

ال بالعكــس فقــد تأخرت كثيرا.

هل تشعرين بالندم؟
كل إنسان خطاء وخير الخطائين الذين 

يصلحون من أنفسهم، كل شيء 
يحدث لإلنسان في حياته يمنحه درسا 

ا، وأنا بفضل اهلل سبحانه وتعالى  مهّمً
ماهرة في اقتناص الدروس الحياتية، 

وال أندم أبدا، فمن لم يفدني قواني وال 
يمكن أن نتعلم مجانا.

هل يمكن أن تتجهي للتمثيل؟
إذا كان عمال دينيا جيدا مكتوبا بحرفية 

يقدم سيرة الرسل والشخصيات الدينية 
العظيمة في اإلسالم، كرابعة العدوية 
مثال أو سيرة اإلمام علي بن أبي طالب، 

وغيره من الصحابة رضي اهلل عنهم 
وأرضاهم، فمرحبا به، وليس هناك 

أجمل من أن نكون قدوة لغيرنا، ولكن 
لألسف إنتاج هذه األعمال قليل جدا.
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ما هو طموحك اآلن؟
 أن يكون لي موسوعة من األناشيد 

الدينية.

ما رأيك في الطرب هذه األيام؟
لألسف مستوى الغناء تراجع كثيرا 

ويضم الكثير من الكلمات الركيكة 
واأللحان الضعيفة.

كيف تغيرت رؤيتك لشتى أمور 
الحياة؟

أصبحت أشعر بالرضا دوما، فقضاء اهلل 
ال يأتي إال بخير، فإن أصاب اإلنسان خير 

شكر وهو خير، وإن أصابه شر صبر وهو 
خير له أيضا. 

هل تستمعين لألغاني اآلن؟
لست متزمتة ولكني أفضل االستماع 
للقرآن الكريم واألناشيد الدينية سواء 

في بيتي أو في سيارتي. 

هل كانت أنشودتك »حجابك تاج« 
موجهة لفنانة بعينها؟

أقدم فني للجميع، وليس الستهداف 
شخص بعينه، فالحجاب تاج على رؤوس 

كل النساء، وليس حكراً على أمل أو 
غيرها.

ما رأيك فيمن يرتدين الحجاب ثم 
يقمن بخلعه؟ 

 ارتداء الحجاب ال يكون لغرض شخصي أو 
هدف معين، وإنما طاعة عن قناعة، وأسأل 

اهلل الثبات والهداية لنفسي وللجميع. 

 لماذا تحرصين على التواصل 
مع جمهورك عبر مواقع التواصل 

االجتماعي بنفسك؟
محبة الناس كنز ال يقدر بمال، ولو 

أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن اهلل ألف بينهم. 

هل تفرحين عندما تتحجب بسببك أي 
فتاة ما؟

نعم فلو تأثر بي واحد في المليون فهذا 
يسعدني ويضيف لميزان حسناتي.

هل أنت سعيدة ألن أناشيدك الدينية 
تتمتع بنسب مشاهدة مرتفعة؟

بالطبع، نعم. 

هل يتعارض الحجاب مع الجمال؟
إطالقا فالحجاب يزيد المرأة جماال وإشراقا 

ونورا على نور.

هل يمكن أن تتخلي يوما عن حجابك؟
لو عرضوا الماليين فلن أتخلى عن حجابي.

مستوى الغناء 
تراجع كثيرا.. 

نجوم





  حوار/ أمل كمال

تأســس مستشــفى العمادي ســنة 2004 على يد الجراح القطري المتميز الدكتور محمد عبداهلل العمادي لدعم القطاع 
الصحــي الخاص في دولة قطر. 

لقــد كان حــرص الدكتــور العمادي منذ البداية، وبالرغم من الصعوبات التي واجهها، علــى تقديم رعاية صحية متميزة 
للمرضى، مسترشــدا بأعلى المعايير الدولية في هذا المجال. مع اإلصرار والعمل الدؤوب اســتطاع مستشــفى العمادي 

أن يشــق طريقه ويحقق نجاحا ملموســا وفي وقت قصير مما أهلّه للحصول على المســتوى البالتيني من االعتماد 
الكنــدي الدولــي، لتميزه في تطبيق معايير الســالمة وجودة الرعاية والخدمات الطبيــة التي تضاهي أعلى المعايير 

العالميــة، كمــا حصل المستشــفى ايضا على جائزتين متميزتين من قبل شــركة SRC وهما جائزة الجراح المتميز في 
جراحات الســمنة للدكتور محمد العمادي، باإلضافة إلى جائزة المركز المتميز في جراحات الســمنة لمستشــفى العمادي.

»جميلة« التقت أنطوان باســيل مســاعد الرئيس التنفيذي/ مدير العالقات العامة وشــؤون المرضى بالمستشــفى، الذي 
تطرق في بداية حديثه لكيفية انضمامه لفريق العمل بالمستشــفى، ودور المستشــفى في دعم القطاع الصحي 

بدولــة قطــر، موضحًا أهم وأحدث الخدمات التي يقدمها مستشــفى العمادي، والمزيد في التفاصيل... 

نطبق أعلى المعاييــر العالمية إلثراء القطاع الصحي في الدولة
باسيـل: أنطـوان 

غالف
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حدثنا عن انضمامك لمستشــفى 
العمادي.

بــدأت العمــل مــع د. محمــد العمادي 
فــي أواخــر العــام 2003، وقد كانت 
تجربــة فارقــة فــي مســيرتي المهنية، 
وقــد قمنــا ســويًا بالخطوات األولى 

لتأســيس المستشــفى إداريــا وطبيا. 
فــي ذلــك الوقــت كانت هناك 

تخوفــات حــول مــدى قدرة القطاع 
الصحــي الخــاص علــى تحقيــق النجاح 
والصمــود فــي وجــه التحديات، ولكن 

الحمــد هلل أثبتنــا قدرتنــا ليــس فقط 
علــى النجــاح بــل علــى التميز أيضًا، 

تخطينــا كل الصعوبــات التــي واجهتنــا 
بــكل قــوة وتحــدٍّ وإصرار، فقد شــكلت 

مــع الدكتــور محمــد العمــادي فريقًا 
مميــزاً، فهــو شــخص يتميــز بأفكاره 

اإلبداعيــة المواكبــة لــكل مــا هو جديد 
فــي مجــال الطــب ومــا هو مطلوب 

ومــا هــو ممكــن، وعملــت بدوري على 
بلــورة تلــك األفــكار وتنفيذهــا على 

أرض الواقــع، كمــا تمكنــت فــي ذلك 
الوقــت، وبنــاء علــى توجيهاتــه، من 

اســتقطاب أطبــاء زائريــن في مجاالت 

متعــددة أغلبهــا ذات طابــع تجميلــي، 
ممــا كــّون انطباعــا لــدى الرأي العام 

فــي ذاك الوقــت بأن المستشــفى 
يقــدم خدمــات طبيــة في مجال 

التجميــل فقط.
بقيــت علــى رأس عملــي حتى ســنة 
2008 انتقلــت بعدهــا للعمــل فــي 

مكان آخر لمدة عشــر ســنوات، شــهد 
خاللهــا المستشــفى تطــورا كبيــرا لم 
يكــن ليحــدث لــوال وجود شــخص له 

مميــزات الدكتــور محمــد العمادي، 
وشــاءت األقدار بعد تلك الســنوات 

العشــر ان تعيدنــي للعمــل فــي 
المستشــفى وكان إحساســي منذ 
اليــوم األول بأننــي عائــد مــن إجازة 

لمــدة 10 أيــام فقط. 

ما الذي يميز مستشــفى العمادي 
عن غيره من المستشــفيات؟

يعتبــر الدكتــور محمــد عبــداهلل العمادي 
رائــد جراحــة الســمنة فــي قطر والعالم 

العربــي، فهــو منــذ أن بدأ ممارســة 
عملــه كجــراح ومنــذ ان كان رئيــس 

قســم الجراحــة العامــة في مستشــفى 
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حمــد، كان منفتحــا وســباقا ايضــا إلى 
اعتمــاد كل مــا هــو جديــد علــى صعيد 
التطــور العلمــي والتقنــي فــي إجراء 

العمليــات الجراحية.
 لقــد كان األول فــي إجــراء عمليــات 
الســمنة في قطر في مستشــفى 

حمــد منــذ عــام 1994 وكان مواكبــا 
لــكل مراحــل تطــور التقنيــات الجديدة 
لهــذا النــوع مــن العمليــات ممــا جعله 
يتميــز عــن أقرانــه ويتقــدم عليهــم ايضا 

فــي هــذا المجــال. فهــو حاليا يجري 
حوالي 150 عملية ســمنة شــهريا.

ويُعد نجاح د. العمادي في مجال جراحة 
السمنة نتيجة رؤيته الثاقبة ومهاراته 

الجراحية ومعرفته بحاجة السوق 

القطري والخليجي لهذه النوعية من 
العمليات بسبب ارتفاع نسبة السمنة 

في هذه المنطقة من العالم. وهنا 
ال بد من التوضيح بأن المستشفى 
يعتمد حاليا برنامجا متقدما لعالج 

مرضى السمنة يتضمن العديد من 
االمتيازات للمرضى الذين يخضعون 

لهذا النوع من العمليات باإلضافة إلى 
إمكانية الدفع باألقساط التي أصبحت 
متوفرة لمن يرغب من المرضى. هذا 

البرنامج يتضمن جلسات عالج طبيعي 
مجانية يحصل عليها المريض لعالج 

ضعف العضالت الذي قد يصاحب فترة 
ما بعد إجراء العملية، ثم يتم تحويله 

لنادي اللياقة البدنية تحت إشراف 

مختصين لمدة ستة أشهر بشكل 
مجاني أيضًا، باإلضافة إلى فرصة 

الحصول على جلسات مع أخصائيي 
التغذية الموجودين في المستشفى 

للتعرف على أهم البرامج الغذائية 
المقرر أن يتبعها خالل العام األول بعد 

العملية، ونحن بصدد دراسة إمكانية 
حصول المرضى على خصم على 
عمليات التجميل المرتبطة بجراحة 

السمنة، مثل شد الترهالت الناتجة عن 
نقصان الوزن.

ومــن أهــم المميــزات التــي قد ال 
يعرفهــا الكثيــر عــن دكتــور العمادي 

وهــي قدرتــه التشــخيصية لحالة 
المريــض ومعرفــة مــا يعانــي منه 

خاصــة فــي الحاالت التي اســتعصى 
اكتشــافها علــى الكثيريــن مــن غيره 

مــن األطباء.

حدثنا عن اســتراتيجيتكم للسنوات 
المقبلة...

خالل السنوات الخمس الماضية وبعد 
تعيين الدكتور عبد اإلله األديمي مديرا 

طبيا للمستشفى جرى استقطاب 
جراحين على مستوى عاٍل من الخبرة 
في كافة األقسام معتمدا استراتيجية 

أن يكون لكل اختصاص أكثر من 
طبيب أو جراح بهدف خلق واتباع 

استراتيجية دائمة وأساسية من خالل 
تواجد أكثر من طبيب في القسم، 
ففي حال ترك أي طبيب ألي سبب 

تستمر خدماتنا بنفس المستوى 
المتميز الذي اعتاد عليه مرضانا. 

بعــد التجربــة الناجحــة الفتتــاح مبنى 
عيــادات الشــمال فإننــا نــدرس إمكانية 

التوســع في الســنوات القادمة 
لمواكبــة التزايــد الســكاني والنمو 
المتزايــد لبعــض المــدن في دولة 

قطــر. كمــا أننــا لــن نتوقف عن 
ســعينا لتطويــر قدرات المستشــفى 

التقنيــة بحيــث يصبــح باســتطاعتنا 
افتتــاح أقســام أو باألحــرى إضافة 

اختصاصــات كان يعتبــر مجــرد 

برنامج  إعادة تفعيل 
األطباء الزائرين من كبار 

األطباء والجرّاحين في 
التخصصات  من  العديد 
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التفكيــر فيهــا منــذ ســنوات مضيعة 
للوقت. 

ومــن ضمــن اســتراتيجية التوســع قمت 
بإنشــاء قســم للعالقات الخارجية 

مــن أبــرز مهامــه التواصــل والتعاقد 
مــع العديــد مــن المراكــز الطبية أو 

األطبــاء العامليــن فيهــا ممــن لديهم 
تصريــح بإجــراء عمليــات جراحية، 
ليقومــوا بإجــراء تلــك العمليات 

داخــل مستشــفى العمــادي، كمــا أننا 
أعطينــا فرصــة لألطبــاء المصــرح لهم 

بإجراء عمليات تحت إشــراف استشــاري 
علــى ان نوفــر لهــم أحد االستشــاريين 

العامليــن بالمستشــفى مــن نفس 
االختصــاص لنخلــق لهــم مجــاال أكبر 

للتطور.
هــذا مــن جهــة، أمــا من جهة أخرى 

وكمــا أشــرت فــي بدايــة لقائنا إلى 
كــون المستشــفى اتخــذ طابعا 
تجميليــا فــي بداياتــه، لكــن بعد 

خروجــي مــن المستشــفى تراجع 
االهتمــام أو جــرى إهمــال هذا القســم 

ألســباب ال يتســع المجال لذكرها، 
فإننــا أصبحنــا فــي المراحــل األخيرة من 
التحضيــرات قبــل البــدء بالعمــل مجددا 

وبقــوة فــي هــذا القســم من خالل 
تعييــن أخصائييــن لجراحــة التجميــل 

مقيميــن وثالثــة اطبــاء زائريــن، باإلضافة 

إلــى العــودة لتقديــم خدمات زراعة 
الشــعر بأســعار تنافســية وجودة ال 

تضاهــى، بشــكل لــن يضطــر معه أي 
شــخص ســواء كان قطريا أو مقيما 
للســفر للخــارج إلجــراء هــذا النوع من 

العمليــات. ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلى 
أن مستشــفى العمــادي كان أول مــن 
أدخــل عمليــات زراعــة الشــعر إلى دولة 

قطــر منــذ العام 2005.
كمــا أننــا فــي صدد دراســة إمكانية 

اعتمــاد خطــة الدفع باألقســاط 
لعمليــات التجميــل التــي تتعدى 

كلفتهــا العشــرين ألــف ريــال قطري.

كم عدد مراجعي المستشــفى 
يوميًا؟

يســتقبل المستشــفى حوالــي 
1400 مريــض يوميــًا، كمــا أننا 

نقــوم بإجــراء حوالــي 1000 فحص 

مخبــري فــي اليــوم، أما بالنســبة 
لقســم األشــعة الذي أصبح يضم 
جهــاز رنيــن مغناطيســي باإلضافــة 

إلــى جهــاز جديــد تــم إضافته مؤخراً 
ويعــد أحــدث جهــاز رنين مغناطيســي 

بالدوحــة واألكثــر دقــة؛ بحيــث أصبح 
بإمكاننــا عمــل أكثــر مــن 50 أشــعة 

رنيــن يوميــًا، إضافــة إلى األشــعة 
المقطعيــة ) 25 حالــة يوميــًا(، 
والســينية )حوالــي 200- 250 

مريضــا يوميًا(.
كمــا أن قســم الطــوارئ يعمــل 24 

ســاعة طوال أيام األســبوع ويســتقبل 
الحــاالت المســموح باســتقبالها 
بمعــدل يومــي يصــل إلى 120 

مريضــًا، أمــا الحــاالت غير المســموح 
بهــا فنحــرص علــى إجراء اإلســعافات 

األوليــة ثــم نقــوم بتحويلها 
لمستشــفى حمد.

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  

أنطوان باسيل :
 ننافس أنفسنا لتقديم األفضل
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حدثنا عن أقســام المستشفى 
وأهم الخدمات التي تقدمها؟

 يضم المستشــفى أقســاما ألغلب 
االختصاصــات المهمــة كالعظام 

والنســاء والــوالدة والجراحــة العامة 
والمســالك البوليــة واألنــف واألذن 

والحنجــرة وغيرهــا مــن األقســام، لكن 
اســمحوا لــي هنــا ان ألقــي الضوء 
علــى وجــود أقســام وخدمات طبية 
هامــة، ولكــن علــى مــا يبــدو فهي ال 

زالــت غيــر معروفــة تمامــا من قبل 
مراجعــي المستشــفى وهي:

1 – عيــادة أو وحــدة طــب الســمع 
واالتــزان: وهــي مجهــزة بأجهزة حديثة 

ذات دقة عالية وعلى رأســها استشــاري 
ســمعيات واتــزان حائــز على دكتوراه 

طــب الســمع واالتــزان، بحيث يتم 
تشــخيص وعــالج وتأهيــل حاالت ضعف 

الســمع وطنيــن األذن وعــدم االتزان 
للكبــار والصغــار. أمــا أهــم الخدمات 

التــي تقدمهــا هــذه العيــادة فهي:
• تركيــب وضبــط أحــدث وأصغر 

معينــات الســمع الطبية. 

• تشــخيص وعــالج الــدوار المزمن.
• حقــن األذن لحــاالت ضعــف 

الســمع المفـاجـــئ ومــــرض مينييــر 
.Ménière’s disease

2 –أحــدث وأدق جهــاز لتصحيــح النظــر 
)LASIK( يجــري هــذا النــوع من 

العمليــات استشــاري طــب وجراحة 
العيــون لديــه خبــرة طويلــة مع هذا 

النــوع مــن العمليات.
3 – مــن ضمــن الــكادر الطبــي 

للمستشــفى استشــاري يتمتــع بكفــاءة 
عاليــة فــي مجــال تنظيــر الرئــة لمعرفة 

حالــة الشــعب الهوائيــة مــن الداخل 
وتنظيفهــا أيضــا، وعلــى حــد علمــي هذا 
النــوع مــن التنظيــر غيــر متوفر في أّي من 
المؤسســات الطبيــة خارج مستشــفى 

حمد.
4 – عيادة تقويم األســنان ويشــرف 

عليهــا طبيبــة متميــزة في هـــذا 
المجـــال، فهــي تعتمــد فــي عملها 
علــى أحــدث التقنيـــات العالمية. 

 ) Invisalign ( خـاصـــة تقنيــة الـــ
وهــي األولــى عالميــا فــي هذا المجال، 

تعتبــر هــذه التقنيــة خيــارا مثاليا 
للمرضــى الذيــن ال يرغبــون بالتقويــم 
المعدنــي التقليــدي كونها شــفافة 

وغيــر مرئيــة. ال بــد مــن اإلشــارة هنا إلى 
أن شــركات التأميــن تغطــي إمــا جزئيا 

وإمــا كليــا تكلفــة التقويم.
5 – مركــز العــالج الطبيعــي )حوالــي 
3500 جلســة عالجية شــهريا( يشــرف 
عليــه طبيبــان مــن أمهــر األطباء في 
مجــال الطــب الرياضــي. وهو مجهز 

بأهــم وأحدث األجهزة.

يشــكو البعض من ارتفاع أسعار 
الخدمــات بالقطاع الصحي الخاص، 

تعليقك؟ ما 
يعاني مراجعو المستشفيات والعيادات 

الخاصة من ارتفاع األسعار على 
مستوى العالم كله وليس في قطر 

فقط، وخاصة في حالة عدم وجود 
تأمين صحي للمريض فيكون عليه أن 
يتحمل التكاليف كاملة، من هنا أتت 
فكرة الدفع باألقساط للراغبين وبدأنا 

بتطبيقها على مرضى عمليات السمنة 

غالف

نتطلع لشراكات اســتراتيجية لتعزيز مكانتنا في السوق القطري
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)عمليات قص وتكميم المعدة(،
وقد القت تلك الفكرة نجاحًا كبيراً، 

لذا ندرس تعميمها على كافة 
العمليات الجراحية التي ال تغطيها 

شركات التأمين ويضطر المريض لدفع 
تكلفتها بالكامل ومن أهمها عمليات 

التجميل التي تتعدى العشرين ألفا 
كما ذكرت سابقًا. ال بد من اإلشارة 

هنا إلى أن مستشفى العمادي 
يراعي بعض الحاالت الخاصة التي 

يتم تحويلها إلينا من ذوي االحتياجات 
الخاصة فيتكفل المستشفى بتحمل 

مصاريف عالجهم.

هــل هناك آليات للتخفيف من وقت 
المرضى؟ انتظار 

بالطبــع، نعمــل حاليــًا علــى تقصيــر فترة 
المســار الذي يســلكه المريض منذ 
لحظــة دخولــه المستشــفى وزيارته 
للطبيــب واالنتهــاء مــن الفحوصات 
المطلوبــة، وبالفعــل اتخذنــا العديد 

مــن اإلجــراءات التــي قللــت من معاناة 
المرضــى فــي هذا المجال. 

متى موعد االفتتاح الرســمي للفرع 
الشمال؟ بمنطقة  الجديد 

مــن المتوقــع أن يكــون االفتتاح 
الرســمي خالل شــهر أكتوبر المقبل 
بعــد الحصــول علــى كافــة التراخيص 

مــن وزارة الصحــة لجهة قســم 
األشــعة وغرفــة العمليــات الصغرى 

وغيرها.

كلمة أخيرة 
 تتميــز اإلدارة الطبيــة بمستشــفى 

العمــادي بالحــزم والحرفيــة في 
تعاملهــا مــع الــكادر الطبــي؛ فهي 

تتخــذ إجــراءات فوريــة صارمــة في حال 
ثبــوت أي خطــأ أو تســيب، كمــا أصبــح 

للمستشــفى مركــز إتصــاالت مدرب 
يعتبــر األفضــل فــي هذا المجال 

للــرد علــى إتصاالت وإستفســارات 
المرضــى. فأنــا أتابــع ســير العمل 
فــي المستشــفى لحظــة بلحظة 
مــن خــالل فريــق خدمة المرضى 

الــذي أصبــح يتمتــع بفعاليــة وحرفية 
تامتيــن، ومــن خــالل هذا الفريق 

أســتطيع متابعــة الشــكاوى التــي ترد 
مــن المرضــى ونعمــل علــى حلها 

بســرعة، فلقد تقلص عدد الشــكاوى 
بشــكل كبيــر منــذ تعيينــي على 
رأس هــذا القســم، فبعــد أن كنــا 

نســتقبل في حدود الـ 10 شــكاوى 
يوميــًا أصبــح العــدد ال يتعدى شــكوى 

أو اثنتيــن فــي األســبوع، وأحيانــًا ال 
تكــون الشــكوى بســبب تقصيــر منا 
وإنمــا ســوء فهــم للموقــف من قبل 

المريض.
أخيــرا نحــن نحــرص دائمًا على 

المشــاركة فــي حمــالت التوعية 
المقامــة بالدولــة، كمــا يطــل دائمًا 

أطبــاء المستشــفى مــن خالل 
الصحــف اليوميــة ومــن خــالل مقابالت 

فــي برامــج تليفزيونية ووســائل 
التواصــل االجتماعــي علــى الجمهور 

لتوعيتهــم حــول كيفيــة الوقاية 
مــن مختلــف األمراض، فالمســؤولية 

المجتمعيــة جــزء مهــم من دور 
المستشــفى فــي تقديــم الرعاية 

الصحيــة للمجتمــع.

االفتتاح الرسمي للمستشــفى الجديد بالشمال في أكتوبر المقبل
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حوار

  حوار/ أمل كمال

تضم شــركة شــادوز ديزاين مجموعة من المصممين الموهوبين على معرفة وثيقة بمجال التصميم 
الداخلي، فمنذ إنشــاء الشــركة في عام 2009 حققت ســمعة طيبة في الســوق القطري، من خالل الحلول 

المناســبة للتصميمــات الداخليــة والخارجية التي تقدمهــا لعمالئها. في هذا الصدد أكد المهندس أحمد 
لطفي المدير العام للشــركة على أن الدقة في تنفيذ األعمال وااللتزام بمواعيد التســليم مع العميل 

واألفكار اإلبداعية والمرونة هي ســمات جعلت اســم الشــركة في مقدمة الشركات العاملة في مجال 
التصميم الداخلي في الســوق القطري. وأضاف لطفي خالل لقائه مع مجلة »جميلة« أن الشــركة ارتأت 

إنشــاء مصنع لألخشــاب تماشــيًا مع رؤيتها الهادفة لتقديم خدمة متكاملة لعمالئها، لما تمثله األخشــاب من 
عنصــر مهم في عالــم التصميم الداخلي، وإلى تفاصيل اللقاء...

أحمد لطفي: مصنع األخشــاب خطوة جديدة في طريق النجاح
المدير العام لشركة شادوز ديزاين 
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المدير العام لشركة شادوز ديزاين 
كيف يخدم مصنع األخشـاب 

الهادفة لتقديم خدمة  رؤيتكـم 
للعمالء؟ مميزة 

 إن األخشــاب هــي عنصــر هام جداً 
بالنســبة للتصميــم الداخلي، وتمثـــل 
30% من أعمـــال الديكـــور، ومن هنـــا 

جــاءت فكرة إنشــاء مصنــع لتصنيع 
جميــع أنــواع الديكورات واألثاث 

ليدعـــم نظرتنــا من حيــث التصميم 
والجودة، خاصة وأن اســتخدام 

الخشــب فــي المنــزل يمنحه رونقًا 
خاصــًا؛ حيث يتناســب مع الديكور 

الكالســيكي أو المــودرن العصري، 
يدخل الخشــب فــي تصميم ديكورات 

المنــزل وأثاثــه وأساســياته، بما فيها 
األسقف والجدران.

 وكيف تدعم معارض الديكور 
والتصميم التي تقام في قطر 

الشركة؟ عمل 
معارض الديكـــور التي تقـــام فـــي 
دولـــة قطـــر متخصصـــة في مـواد 

البنـــاء واألعمال اإلنشــائية أكثر من 
أعمــال الديكور. 

إلــى أي مدى تؤثر الميزانية المالية 
المشروع؟ على  الموضوعة 

الـميزانيــــة هي العامــــل الـــمؤثر 
إلنشـــاء وتصميم أي مشــــروع، 

ولــكـــنها ال تـــشكل عقبة أمـــــام 
تــــقديم خدمــة متميــزة وتتمتع بجودة 

عــــالية للعميــل، ومن مميزات 
المصمــــم النـاجـــح العمـــل علـى 

تلبيـــة احـتـيـاجــــات الـعـمـيـــل حســـب 
الميزانيـــة المقترحــــة. 

ما أغرب طلبات التصميم التي 
تلقيتموها؟

بعــض العمــالء بالفعــل يرغبون في 
عمــل بعــض التصاميم التي ال يمكـــن 
تنفيذهــا علــى أرض الواقع، وهنا يأتــــي 

دورنـــا من خــــالل خبرتنـــا الكبيــــرة فــي 
هـــذا المجال إلرشاد العميل إلـــى 
ما هــــو أنسب لـــه، فعملنـــا يشبه 

دور الرســام، حيــث أننــا نقدم في آخر 
المطــاف لوحــة جماليــة تخطف األنظار 

وتأسر القلـــوب.

هل تخططون لشراكات استراتيجية 
لتعزيز مكانتكم في السوق القطري؟

بالطبــع، توجد بعض الشــركات 
والوكــــاالت التـــي ترغـب فـــي التواجـد 

فـــي السوق القطري من خاللنـــا، 
ونعمـــل جاهديــن علــى ترجمة ذلك 

علــى أرض الواقع. 

ماهي المشروعات التي مثلت تحديًا 
مهنيًا لكم؟ ولماذا؟

 مشــروعات المطاعــم؛ وذلك لما 
تحتــاج إليــه مــن تفاصيل أثنــاء التنفيذ، 

ولكــن دورنــا يتلخص في إرضاء 
جميــع العمــالء، وتقديــم خدمة على 
أعلــى مســتوى مــن الجودة من حيث 

التصميــم والتنفيــذ، ودائمــًا ما نجد في 
التحديــات التــي تواجهنــا فرصة كبيرة 

لتحقيــق أعظم اإلنجازات.
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كيف تتعاملون مع المنافســة الكبيرة 
داخل السوق القطري في مجال 

الديكور؟
التنافــس يأتــي من خــالل الخبرة والدقة في 

التنفيــذ وااللتــزام بمواعيد التســليم وإرضاء 
العميــل، وكل هــذه األمــور تجعلنا في 

المقدمــة، ونحــن دائمًا ما ننافس أنفســنا 
لتقديــم األفضل.

ماهي أكبر نقاط القوة لدى شركة 
شادوز ديزاين؟

شــادوز ديزاين شــركة متكاملــة  تمتلك 
كــوادر على أعلى مســتوى مــن الخبرة في 
أعمــال التصميــم والتنفيــذ، ومــا يميزنا هو 

التجديــد  واالبتــكار   كمــا نتميــز بالمرونة 
الكافيــة لتعديــل أي فكــرة لتتناســب مع فكر 

العميــل ورؤيتــه الخاصة وذوقــه وإمكانياته 
المادية. 

المنازل الذكية تتوســع وتنتشر، ما الذي 
يميزها في هذا السياق؟

 المنــازل الذكيــة هــي ثمرة مــن ثمار التقدم 
العلمــي، وأهــم ما يميزهــا مواكبة التطور 

مــن حيــث تحقيــق الرفاهية والراحــة للعميل، 
فبســبب ضغــوط الحيــاة أصبح البعض 

بحاجــة إلــى بيــوت تحتــاج عناية أقل حتى 
توفــر ألصحابهــا وقتًا أكبــر يتفرغون فيه 

ألعمالهــم الخاصة.

أحمد لطفي: التحديات طريقنا 
لتحقيق أفضل اإلنجازات
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Aldo   تقدم أول حذاء سنيكرز مستدام
 - ”RPPL” ألن ألدو تؤمن بإمكانية صنع فارق والمساهمة في حماية البيئة، تطلق اليوم وألول مرة حذاء

)ريبل( المستدام، حذاء كاجوال عصرّي متعدد االستخدام ومصنوع من مواد معاد تدويرها.
تم تصميم باطن الحذاء من الرغوة العضوية، وهي مادة مبتكرة مستخرجة من الكتلة الحيوية لأللجينات 

)الطحالب( في البحيرات وتجمعات المياه، ما يساهم في استغالل النمو المتزايد بشكل خطر 
لهذه األلجينات واستخدامها كمصدر بديل للتعويض عن البترول التقليدّي المستخدم في 

صناعة األحذية. واأللجينات هي مواد خام محايدة للكربون، تنمو دون الحاجة إلى أيٍد عاملة، 
رّي، مبيدات حشرية، أسمدة، تحويل األرض، أو أي مصادر أخرى. حذاء  RPPL مصمم من نسيج 

مصنّع من قارورات الماء البالستيكية المعاد تدويرها، بمعدل 3 إلى 6 قارورات 
لكل زوج )حسب الحجم(.

 تساهم مجموعة »RPPL« على خفض معدل إنتاج ما
 يقارب 46 طنًّا من ثاني أكسيد الكربون الذي يسبب تلوث 

الغالف الجوّي،  وبالمقابل تقدم ما يقارب 2.5 مليون لتر من 
المياه النظيفة والنقية.

 Paul Smith  روح التعبير عن الذات مع
في أواخر الستينيات استطاع بول سميث إدهاش وإبهار الخياطين في 

مسقط رأسه في نوتنغهام، وتصميم مالبس فريدة من نوعها في 
أقمشة غير مألوفة.

عبر مجموعة خريف وشتاء 2019 تم التحرر من القيود المفروضة على 
رموز الخياطة البريطانية التقليدية لكن مع بُنية أرقى في شكل 

متواصل. تسود أناقة بريطانية بسيطة وجامحة بلطف مع تصاميم 
مألوفة أُعيدَ تشكيلها وتصنيعها لتالئم وتلبي المتطلبات العصرية.

مغامرة جديدة 
 BAD  مع عطر

BOY  من 
 Carolina
Herrera

BAD BOY  عطر شرقي 
يتم فيه تجاذب األضداد 

بين بعضها البعض: حيث 
يتم المزج بين المريمية 

والبرغموت األخضر والفلفل 
مع األجواء المظلمة التي 

يشكلها فول التونكا 
والكاكاو وخشب العنبر 

للرجل المعاصر.

أناقته
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  Montblanc
براعة الحرفية والرقي األصيل

حرصت مون بالن على تقديم تشكيلة شاملة  حيث تُعزز كل 
قطعة وتيرة الحداثة والروح النشيطة لجمهور متعدد األوجه، 

مجموعة تُعبَّر عن األناقة الرجالية بطريقة مثالية من خالل 
مة بحواف رفيعة وتفاصيل باهرة. األشكال الفخمة المصمَّ

Cerruti 1881   

ساعات CERRUTI 1881 ومستلزماتها 
مستوحاة من روح العالمة المتمثل 

في اإلبداع والشغف والدقة والنقاء، 
سواء تعلق األمر بالمنتجات الجلدية أو 
الساعات أو المجوهرات لتصبح عالمة 

تجارية عصرية للغاية.

تلتقي متانة التيتانيوم بقّوة األلماس في 
مجموعة Move للرجال من توقيع دار ميسيكا. 

فقد ابتكرت هذه األخيرة خواتم وأساور وأزرار 
ألكمام القمصان مصّممة من التيتانيوم، وال 

يتعّدى وزنها بضع غرامات. تتجلّى انسيابيّة 
األلماس في تصاميم تشمل ثالث ألماسات 

عائمة، يمكن أن يرتديها الرجل كل يوم. 

Messika Paris  من  Move Titanium
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  أقمشة ممزوجة مع القطع الُمبدعة 
والتفاصيل المعّقدة، فضاًل عن القصات 

المتنوعة، وهي جاهزة لتسحر العروس 
الواثقة من نفسها بمجموعة منغمسة 

بعمق في عالم األحالم والخيال الالمحدود.
وجهتنا كانت برايدل الونج-فيفتي ون إيست 

في الجونا مول الختيار مجموعة جديدة من 
فساتين الزفاف، التي ترضي مختلف األذواق .

للعروس السباقة إلى الموضة
أحدث موديالت فساتين الزفاف من

برايدل الونج- فيفتي ون إيست

اعراس
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pandora.net

الجونا مول ٥٥١٥ ٤٤٣٣ ٩٧٤+  |  دوحة فستيفال سيتي ٥٥١٦ ٤٤٣٣ ٩٧٤+  |  الندمارك مول ٥٥١٧ ٤٤٣٣ ٩٧٤+
فيالجيو مول ٥٥١٩ ٤٤٣٣ ٩٧٤+  |  المركز ٧٧٨٥ ٤٤٢٥ ٩٧٤+  |  سيتي سنتر الدوحة ٥٥٢٦ ٤٤٣٣ ٩٧٤+ 

مطار حمد الدولي ٩٩٨١ ٦٦٢٥ ٩٧٤+

ما الذي تعشقينه؟

Pandora@darwishholding.com

ف
خري

موعة ال
ج
م



 لخريف 2019 
مجموعة La Mariée للمصمم طوني ورد

  يرجع الفضل للملكة فكتوريا في ابتكار موضة فستان الزفاف األبيض النقي في القرن التاسع عشر. إالّ أن المصمم 
طوني ورد تخطى في مجموعة La Mariée لخريف 2019 هذا اللون إلى تدرجاته.تبرز لوحة األلوان المؤلفة، إضافة لألبيض، 
من البيج الصوفي، ولون الكراميل واللون الوردي والرمادي رقة وميزة األشكال المصنوعة من األقمشة الفرنسية المختارة 

بعناية والمصنوعة من الخيوط الحريرية المزينة بالخرز. 

اعراس
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تضم هذه المجموعة قصات متنوعة سواء 
كان فستاًنا على شكل A، أو فستاًنا واسًعا 

فضفاًضا، أو ذا قصة تفصيلية محددة، أو 
فستاًنا مرفًقا بتنورة لتضيف بذلك مظهًرا 

مزدوًجا. وتستكمل الفساتين بطرحات رائعة، 
لتضفي رونًقا وجمااًل على إطاللة العروس.

45 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ September 2019



70

   في مجموعتها لخريف 2019 رأينا الورود 
التي زينت الفساتين بقصات التنورة الواسعة 
مع الكشاكش على شكل الورود والفساتين 
المنسدلة، كما شاهدنا فستانا قصيرا بقماش 

الدانتيل الفاخر، وكان لفساتين الزفاف باألكمام 
الطويلة والياقة العالية حصة من المجموعة.

فساتين مزينة بالورود من 
فيكتور آند رولف

اعراس
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   لم يتنازل جورج حبيقة في مجموعته 
لخريف وشتاء 2019 عن الطابع 

الكالسيكي الراقي، وأضاف التطريزات 
اليدوية المتقنة بوحي من الطبيعة؛ حيث 

الورود المتناثرة، باإلضافة إلى التطريزات 
والخيوط التي تشع بريًقا.

طغت صيحة األكتاف المكشوفة 
 Off Shoulder Dresses واألكمام المنسدلة

على التشكيلة مع التنانير المنفوشة 
Ball Gown بالطبقات متدرجة األطوال. 

باإلضافة إلى الفساتين باألكمام القصيرة، 
ومنها الواسعة قلياًل، وكذلك الخيوط 

البرّاقة، التي تنسدل على الذراعين 
بنعومة، وكذلك األكمام الطويلة 

الشفافة والمطرزة.
كما قّدم جورج حبيقة فساتين مزينة بـ 

حزام الفيونكة حول الخصر وأخرى بصيحة 
الـPeplum بالتنورة القصيرة ذات الثنيات 

والطيّات.

جورج حبيقة..
الرومانسية الحالمة 

والذوق الجريء.
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   تخطط كل عروس لحفل زفاف مثالي ترسم تفاصيله 
منذ الصغر، وتحلم بإطاللة ملكية فريدة ال تنسى، لذلك 

تقدم لِك مجوهرات الزعيم مجموعة ماسية خالدة  تتجاوز 
الزمن وتخطف األنفاس بتصاميم حالمة وراقية  تترجم 

كل األذواق. 

مجوهرات

أطقم ملوكية للعروس  من مجوهرات الزعيم

مجموعة ماسية تخطف األنفاس 
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مجوهــــرات تمت صياغتها باستخـــــدام أجـــــود أنـــواع المـــاس الشــفاف واألحجار الكريمة 
بألـــوان زاهيـــة، وتضــم  بعــض األطقم أحجار الياقــوت والزمرّد والآللئ.

دعــي مجوهراتــك تتحــدث بالنيابة عنــك لتخبر من
 حولــك عــن ذوقــك الرفيع وشــخصيتك المميزة،  

وكونــي واثقــة ومتألقة فــي يومك الخاص 
 باختيــار  للتصميــم الــذي تحلميــن به.

 هاتف :  9034 5000 974+  /868 717 50 974+  
سوق الذهب- الغانم القديم، شــارع خالد بن الوليد،محل رقم 9،الدوحة،قطر

http://www.alzaimjewellery.com        Alzaimjewellery



 
   أطلقت إلينا أنور مجموعة 

خريف وشتاء 2019 الجديدة، 
استوحت تصاميمها من منتزه 

ناسيونالي ديلي فورستي 
كازينتي نيزي الساحر، أكثر 
الحدائق خضرة في إيطاليا، 

توسكانا وإميليا رومانيا.
اختارت أنور األلوان المتداخلة 
واألقمشة الغنية والمخملية، 

التي تحاكي شكل وألوان 
طحالب الغابة، وأوراق الشجر 

الخريفية باللون القرمزي 
واألحمر، و ألوان توت العليق 

والبرقوق والغابة الخضراء 
والتوت األزرق الداكن، ولون 

المعدن المحروق. وظهر 
واضحًا تأثرها بشالالت 

أكواكيتا المشابهة لشالالت 
القصص الخيالية، والتي 

تشبه األهداب الرمادية 
المتتالية والترتر الفضي 
الالمع، الذي طغى على 

المجموعة.
 

ألينا أنور كوتور
األناقة األزلية بلمسات عصرية

أزياء
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أناقة األسلوب البسيط

Brunello Cucinelli لخريف وشتاء 2019

ستايل
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   ترجع جذور مجموعة خريف/ شتاء 2019 النسائية إلى الهوية التي يمتاز بها »برونيلو كوتشينيلي«، يعكس 
األسلوب إحساسًا واضحًا باالنتماء إلى عالم متوازن،  وتهمس به بفخامة أصيلة وراقية.

 في هذه المجموعة يتّم إثراء الحوار بين األشكال المحايدة الخفيفة واأللياف الفاخرة والمواد الحصرية بإلهام 
من األيام الماضية. حيث نجد مزيجًا من الرموز الكالسيكية لألناقة، ودرجات لونية غير متوّقعة، وتلميحات إلى 

عالم خياطة األزياء الرجالية، كما أعيدت ترجمة التأثيرات القديمة من عصور مختلفة بجماليات نظيفة، تتطور 
إلى حداثة معاصرة. فال شيء يبدو متكلّفًا أو مفرطًا، بل كّل عنصر ينساب بسالسة إلى مكانه.
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صيحات

أفكار متجددة وغير تقليدية

أحدث صيحات األعراس 
  كل عــروس تحلم بزفاف األحــام بغض النظر عن ميزانيتها، لتبقى ليلة محفورة فــي الذاكرة بتفاصيلها ابتداء من 

االســتقبال المميز والبوفيه اللذيذ، اإلضاءة الملونة، وتيم المناســبة، وهنا نتوقف عند أكثر صيحات األعراس رواجا هذا الموســم. 

بالحفل الخاص  الطابع 
 يضع العروسان بصمتهما باختيارهما 

لتفاصيل حفل الزفاف إنطالقا من 
دعوات الزفاف، حسب موضوع الحفل 

الذي ينعكس على بقية التفاصيل مثل 
الكوشة وحتى شكل الجدران واألقمشة 

التي تغطي الطاوالت والكراسي 
واألرضيات، الموسيقى واإلضاءة التي 

تضفي على التصميم روحا مميزاً حسب 
فكرة الحفل.

 دعوات الزفاف 
 دعـــــوة الزفــــاف مــــن أكثر األشيــــاء التي 
تحدد االنطباع األول عـــن حفـــل الزفــــاف، 

فعندمــا تكــون غير عادية وتكســر 
القواعد يشــعر المدعــوون بالحماس. 

ومــن أحــدث االتجاهات في دعوات 
الزفــاف هي الكتابــة بالذهب، والذهب 
الــوردي والفضــة، باإلضافــة إلى  اعتماد 

تصاميــم من الرخام والعقيـــق فـــي 
قالب فاخر. 

الطبيعي  المكياج 
كان إلطاللــة ميغــان ماركل والعرس 

الملكــي تأثيــر كبيــر علــى الكثير من 
النســاء حول العالــم، حيث ظهرت 

بأســلوبها الناعم فــي المكياج 
الخفيــف والطبيعــي، كما اعتمدت 

تســريحة شعر بســيطة. على 
العــروس أن ال تجعــل المكيــاج يغير 

مــن مالمحهــا بالكامل بل يســاعدها 
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على إبــراز جمالها.
للشــعر اختاري ما يناســبك، وهذا 

ال يعنــي تســريحات معقدة، فقط 
كونــي كما أنت لتشــعري بالراحة 

والتميــز  في يومــك الكبير. 

الملونة الفساتين 
األبيــض والعاجــي ليس الخيار 

الوحيــد للعرائــس، حيــث نرى المزيد 
من فســاتين الزفــاف الملونة. أما 

الباحثــات عن االختــالف فيتجهن 
لأللــوان مثل األزرق والفضي 

والذهبي. 

للضيوف هدايا 
تعتبــر وســيلة لتقديــر الضيوف من 
خــالل منحهم هدايــا تذكارية على 

شــكل صناديق مخصصــة مليئة 
بالزهــور والشــموع والمالحظات 

الشــخصية ومعلومــات عن الحفل 
ليســتمتع بهــا الضيوف. 

المقاعد 
 اختاري مقاعد غير تقليدية  بعيداً  عن 

الكراسي العادية، وخاصة لو  كان حفل 
زفافك في حديقة أو على البحر، كل 

عروس تقوم بتنسيق شكل الطاوالت 
والكراسي إلنشاء مساحة فريدة تعكس 

أسلوبها الشخصي. 

 الريش 
انتشــرت مؤخرا صيحــة ديكورات الريش 
ويلجــأ بعــض مصممــي حفالت الزفاف 

الســتخدام الريــش بدال من الزهــور لتزيين 
قاعــة الحفــل وطاوالت الضيوف. 

الزفاف خواتم 

-  خاتــم من ثاثة أحجار كريمة 
 ظهرت هذه الموضة بعد حفل زفاف 
األمير هاري وميغان ماركل حيث كان 

يحتوي على ثالثة أحجار. وترمز للماضي 
والحاضر والمستقبل. ويتكون من 

جوهرة مركزية ومحاطة باأللماس وأحجار 
كريمة ملونة بشكل عصري وأنيق ورفيع. 

-  الذهب األصفر 
 الذهــب األصفــر ال يفقــد قيمتــه أو تألقه مع 

مــرور الوقــت، وهو أيضا اختيار المشــاهير 
مثــل إيميلــي راتاجكوفســكي. والمثير 

فــي األمــر أنه مختلط مــع األلماس واألحجار 
الكريمــة الملونــة  بلمســة  عصرية. 

- األلماس العضوي 
 وســيلة رائعــة للتعبيــر عــن  التميز 

والتألــق الفريد. 

فساتين زفاف مع جيوب
أكثر ما يميز هذه الصيحة، هو أنها لم 

تقتصر على نوع معين من الفساتين، 
فستجدينها سواء كان الفستان 

مصنوع من التل، الساتان أو الدانتيل، 
ومهما إختلفت تفصيلته سواء بأكمام 

.strapless أو حّماالت أو
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مكياج

  حوار/ أشرف ياسين 

كيف تبدين أميرة ساحرة ليلة زفافك؟ وهل بالضرورة أن يكون ماكياج العروس قويا وصارخًا ؟ قبل اإلجابة بنعم أو ال، 
إليك آراء خبيرة التجميل القبرصية ارتيميس واديت  التي نصحت  بماكياج ناعم تبعا لموضة الموسم التي تبرز مالمح 

الوجه دون مبالغة أو إسراف بماكياج ناعم كالسيكي هادئ  مشيدًة بالماكياج الخليجي الذي يركز على ابراز جمال 
العيون، تفاصيل جمالية عديدة على الطريقة القبرصية نعرفها من ارتيميس واديت، وتسجلها السطور القادمة.

ارتيميس واديت: 
جمالك في  ليلة العمر  على الطريقة القبرصية

56



ما أهم صفة تميز ماكياج عرائس الموسم ؟
الموضة هذا العام تناصر إبراز مالمح وجه العروس دون مبالغة أو إسراف 

في الماكياج، واعتماد اللمسة الطبيعية البسيطة إلبراز جمال العيون 
والشفاه. 

ما أهم ألوان موضة ماكياج عرائس الموسم ؟
الترابية الناعمة والدرجات المائلة للبني والبيج والنيود واختيار أحمر 

شفاه مشتق من اللون األحمر، إلبراز جمال الوجه ومنح العروس إطاللة 
ساحرة جذابة هادئة دون مبالغة.

كيف أصبحت األلوان الميتالك موضة ماكياج العروس؟
كانت هذه األلوان مستحدثة وغريبة على ألوان ماكياج العروس 

ولكنها ظهرت بقوة في أسبوع الموضة بباريس  وخاصة في ألوان 
طالء األظافر وظالل الجفون وااليالينر الفضي، مع اختيار ماكياج ناعم 

أيضا وتكثيف الرموش بالماسكرا.

لماذا اختفت ألوان الروج المات من شفاه العروس هذا الموسم؟
ألن الشفاه الالمعة أصبحت موضة العام المقبل، وهذا ال يمنع من 

استخدام أحمر الشفاه الوردي أو الشفاف ودرجات النيود أيضا.

ماذا عن ظالل الجفون؟
الترابية كالبني والبيج والسومون، ولكن عند استخدام االيالينر فالبد 

من اختيار ألوان هادئة ومطفية من ظالل الجفون.

األلوان الترابية 
الناعمة موضة 

عرائس »2020«
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 كيف تنجو العروس من فخ اختيار كريم األساس غير المناسب لها؟
من الخطأ أن تختار العروس كريم أساس مغايراً للون بشرتها، فلن 

يكون منسجمًا  مع مالمحها، عليها اختيار كريم األساس األقرب أو 
المماثل للون بشرتها حتى تصبح هادئة وواثقة من نفسها عند التقاط 

الصور، أما بالنسبة لكنتور الوجه فيجب اعتماد البسيط غير الحاد حتى 
يكون مالئما لجبهتها. 

لماذا ترفضين اعتماد العروس للرموش الكثيفة؟
ألنها تجعل العينين جاحظتين نوعا ما، واألفضل استخدام الرموش 

المتوسطة. 

وماذا لو كانت العينان ضيقتين؟
تستخدم الرموش الطويلة من األطراف، لتمنح العين اتساعا مقبوال 

ولطيفا.

ما نصائحك بالنسبة لماكياج العروس الخليجية ؟
أجمل ماكياج على مستوى  العالم العربي والشرقي عموما، وهو 

يعتمد على رسمة العينن مع تمرير  الظالل البرونزية على الجفن 
العلوي والظالل البيضاء أسفل الحاجبين ورسمة االيالينر األسود 

المجنح الممدود إلى خارج العين، ويمكن وضع الخطوط البرونزية على 
حدود الجفون السفلية واستخدام احمر الشفاه الزهري أو البني الفاتح 

لمنح العروس إشراقة أكبر.

مكياج
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ما سر الحصول  على بشرة مثالية قبل الزفاف؟
ممارســة الرياضــة بانتظــام لتخفيف 

الضغــط العصبــي والنفســي، باإلضافة 
إلــى الخضــوع لجلســات تنظيف البشــرة 

قبــل الزفــاف بأربعــة أو ثالثة أشــهر على 
األقــل للتخلــص مــن الســموم المتراكمة 

في الجســم، وكذلك جلســات تقشــير 
البشــرة للتخلــص مــن الجلــد الميــت، وتدليك 

البشــرة باســتخدام زيت إكليــل الجبل 
وزيــت الياســمين، ويجب االهتمــام بتناول 
الخضــراوات والفواكــه الطازجــة واالمتناع 
عــن تنــاول الدهون والســكريات والقهوة 

والشــاي وباقــي المنبهــات، واالهتمام 
بمنطقــة أســفل العيــن بالنــوم الجيــد وعمل 

كمــادات الشــاي والبطاطس.

ماذا لو تعرضت بشرة العروس لبثور قبل 
الزفاف؟

يجــب عالجهــا بطريقة هادئــة، ويكفي 
فركهــا بنصــف حبــة فراولــة مثــال للتخلص من 

الجراثيــم المســببة للبثــور. 
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جمال

  يوفر المشاطة سبا باقة متنوعة ألهم العالجات الجمالية التي تحتاجها العروس، سواء لتنظيف الوجه، والمساج، 
.VIP المكياج،الشعر والحمام المغربي، ورسم األظافر وغيرها من الخدمات الراقية التي تقدم في جناح

تحرص المشاطة سبا على استخدام أفضل العالمات التجارية، لتلبية متطلبات العروس. ويقدم المركز 
خدمات مذهلة في عالجات الشعر والجمال في أجواء تشع بالحيوية، لتضمن للعروس تجربة مريحة ليوم تبقى ذكراه 

مدى العمر.

برنامج Express  للعرائس
جمالك من األلف إلى الياء مع المشاطة سبا 
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الوجه  عالجات 
فــي البدايــة نقوم باختبــار لتحديد 

طبيعــة بشــرة العــروس بهدف اختيار 
العــاج األنســب لهــا، وإذا كانت تعاني 

مــن تصبغــات البشــرة يمكنها الخضوع 
لعاجــات التبيــض، باإلضافة إلى 

الباقــات العاجيــة المتخصصــة التي 
توفرهــا خبيرات المشــاطة ســبا مثل 

عــاج التبيــض قبل شــهر من العرس، 
 C يحتــوي  هــذا العاج علــى فيتامين

الــذي يحافــظ على نضارة البشــرة وتفتيح 
األماكــن الداكنــة، فضا عــن عاج الهيدور 

فيشــال الغني بمضادات األكســدة، 
وتعمــل هــذه التقنية علــى إزالة طبقات 
الجلــد المتصبغــة والتخلــص من الخايا 

الميتــة وتنشــيط الدورة الدمويــة وتحفيز 
الكوالجيــن. وهنــاك عاجات خاصة 
للعــروس قبــل الزفاف مثــل تنظيف 
البشــرة مــع قناع الذهــب، التنظيف 

العميــق للوجــه، باإلضافة للتقشــير 
لبشــرة متألقــة ونضــرة قبل الزفاف، 

تنظيــف البشــرة باألوكســجين.  وأخيراً 
عــاج التبيــض مع قناع الكريســتال. 

ويســاعد عاج الكريســتال باستخدام 
ألــة مخصصــة على التخلــص من جميع 

مشــاكل البشــرة والرؤوس السوداء 
ومعالجــة مشــاكل البشــرة خاصة على 

مســتوى الطبقة األولــى من الجلد. 
أثبتــت هــذه العاجــات فعاليتها في 

عــاج تصبغــات الوجه، كمــا أنها تمنح 
العــروس بشــرة صحية ملمســها ناعم 

كالحريــر. وهناك عاجات للبشــرة 
الجافــة، والليفتينغ لشــد البشــرة.

جمالية نصائح 
 يجــب علــى العروس االنتبــاه والعناية 

ببشــرتها فــي المنــزل حتى تحافظ 
علــى النتائــج التي تحصــل عليها من 

العاجــات الجماليــة. كما يجــب عليها 
الحــرص على اســتخدام منتجــات العناية 

بالبشــرة بشــكل منتظم مثل غســول 
الوجــه، وواقي الشــمس، والتونر، 

والفيتامينــات خصوصــا فيتاميــن C ألنها 
تحافــظ علــى نضارة البشــرة الحتوائها 

على مضادات األكســدة. دون أن ننســى 
أهميــة المرطــب نظرا لحــرارة الجو، حيث 

إن جفاف البشــرة يســاعد على ظهور 
التجاعيد. 

العروس  مكياج 
فــي ليلــة العمــر ال بد أن يكــون مكياج 

العــروس راقيــا وناعمًا، وهــذا ما تحرص 
عليــه خبيــرات التجميــل في  المشــاطة 

ســبا، مــع اإلهتمــام بتحديــد العينين وإبراز 
جمالهمــا، خاصــة أن المكيــاج الخليجــي 

يركــز علــى إبراز  جمــال العيون، توفر  
المشــاطة ســبا العديد مــن الصيحات 
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لمكيــاج العرائــس، االياينــر والرموش، 
وأهــم شــيء ثبات المكيــاج لفترة 

طويلــة، حيــث تختار العــروس المكياج 
Metallic  الــذي يركــز على الظال 
البرونزيـّـة والفضّيــة مع لمســة من 

الغليتــر يمكــن إتقانــه مــع القليل من 
الغلــوي ومــن ثّم نثره علــى الجفون 

بأســلوب عفــوّي وناعــم. باإلضافة إلى 
المكياج الكاســيكي، وباألســاس 

يعتمــد المكيــاج علــى مامح العروس 
ولون الفســتان. 

 ويعتمــد مكيــاج العروس على 
العيــون والكنتــور بالدرجة األولى، 

يجــب أن تكــون رســمة االياينر مميزة 
حتــى تظهر جمال العروس. وأشــهر 
الصيحــات هذا العام هــي المكياج 

الســري الذي يركــز على العيون 
والكنتــور، حيث تســتخدم األلوان 
النيــود ودرجــات البيج، ويمكن ان 

تخلــط مــع درجات الزهري. وفي 
حــال لــم يكن لون الفســتان أبيض 

يمكــن وضع الســموكي البارز، 
وهــي ألوان جديــدة عصريّة وغير 

تقليديـّـة، كالبنفســجّي اآلجورّي، 
األزرق اإلكتريكــي واألحمــر االرجواني. 
أما بالنســبة ألحمر الشــفاه فاأللوان 

المناســبة هي درجــات الزهري الغامق، 
والنيــود. وإذا كانــت العروس تفضل 

المكيــاج البســيط والهادئ تتجــه للبيج 
أوألــوان الباســتيل. وأحمر الخدود 

ليــس ضروريــا فــي مكياج العرائس ألن 
الكنتور هو األساســي.

الرمــوش االصطناعيــة  خطوة 
أساســية ومهمة فــي المكياج، وفي 

المشــاطة سبا نســتخدم الرموش 
مــن مــواد جيدة ومناســبة، ويجب أن 

ال تبالــغ العــروس في وضع الرموش 
ألنهــا ســتضع ظــال العيون ويجب أن 

تــوازن مظهرها. 
وأفضــل أنواع كريم األســاس للعروس 

والــذي يمنحهــا تغطيــة كاملة تدوم 
لمــدة 24 ســاعة هو »ماك«. وكذلك 

خافــي العيوب، وفــي النهاية أحمر 
الشــفاه من انجلوت. أما بالنســبة 

لاياينــر فهــي تنصح بالنوع الســائل 
ألنــه يبقى ثابتا، ومناســب لحرارة 

الطقــس وفــي بعض الحاالت 
يســتخدم الكريمي. 

جمال

62



باألظافر العناية 
تميــل العرائــس إلى األظافر 

االصطناعيــة واختيار 
تصاميــم بســيطة على 

األظافــر باإلضافة إلــى تقنية 
االكريليــك والفرنش الموضة 

الراقيــة التي تناســب معظم 
المناسبات. 

واليدين  للقدمين  عالجات 
العاجــات الموجودة في المشــاطة 

ســبا متنوعــة وتعتمد على  بشــرة 
العــروس، حيــث تتوفر عاجات 

للبشــرة الجافــة، والتبيض، وأخرى 
لمحاربــة عامات تقدم الســن. توفر 

العاجــات مــن مواد طبيعية مناســبة 
لجميــع أنواع البشــرة وخصوصا 

الحساســـة.   وأيضـــا مناكـــير وبديكير 
مع قناع الكريســتال. 

أمــا األلــوان الرائجــة للعروس  فهي 
األبيــض، النيــود، والفرنش، البيج. 

واألفضــل هــو اعتماد األظافر 
االصطناعيــة مــع تصميم أنيق. 

متخصصة  عالجات 
وفي هــذا الصدد ننصح   

  foot logic بـاسـتـخــــدام منتـــــــج
المتوفر بالمشــاطة ســبا لعاج 
مشــاكل القــدم المتعددة مثل 

الجفاف والخشــونة. 
وعـــاج  salt of the earth لأليـــدي  

الذي يســاعد في عاج البشــرة 
الجافـــة. باإلضــافـــــة إلــــى عــاج 

Spirit well   المخصــص لصاحبــات 
البشــرة الحساســة، وكل العاجات 

موثوقــة وتعطــي النتائج المرجوة. 
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 تسريحات العام 
بشــكل عام البســاطة هي العنوان في 2019، 

واالبتعــاد عــن التكلــف في تســريحات الشــعر. ونرى 
العــروس تتجــه للشــعر الممــوج، مــع الجديلــة الجانبية، 

مــع نصــف الرفعــة، والبــاف الخفيــف. وإذا كانت 
العــروس ذات وجــه ممتلــئ عليهــا اعتمــاد تســريحة 

متوســطة الرفعــة، أمــا صاحبــة الوجــه النحيــف فتعتمد 
علــى مــلء الشــعر مــن الجانبين. 

وتعتمد تســريحة الشــعر على البشــرة، ولون الشــعر، 
والفســتان بطبيعــة الحــال. أمــا االكسســوارات الرائجة 
للعــروس فهــي اعتمــاد التــاج، واكسســوارات اللؤلؤ. 

عالجات الشعر 
أمــا عــن عاجــات الشــعر فيجــب معرفة مشــكلته إذا 
كان ضعيفــا، أو متقصفــا أو باهتــا. فالشــعر الجــاف 
مثــا يحتــاج إلــى الزيــوت باإلضافة إلى الماســكات. 

ومن العاجات التي تاقـــي إقبـــاال كبيـــرا في 
المشــاطة ســبا عــاج الكافيــار: وهــو عبارة عــن فيتامين 

مغــذٍّ لفــروة الــــرأس، حيــث تمـــزج الفيتامينـــات التي 
تأتي على شــكل حبوب مــــع ماسـكـــات الشــعر. 
ولشــعر صحي ومشــرق ننصح الســيدات بالعناية 

بالشــعر باســتخدام الســيروم، وشــامبو خاص مع البلســم، 
مــع الحــرص علــى تهويــة الشــعر وتنشــيفه، واالنتباه إلى 

أن الشــعر المبلل يســبب مشــاكل كثيرة ألنه يجعل 
الشــعر دهنيا، وفيه زيوت كما يســبب القشــرة. 

عالجات التســاقط: أوال يجب معرفة نوع فروة الرأس، وهل 
هناك قشــرة ألنها ســبب رئيســي في ســد المســام وبالتالي 

تســاقط الشــعر، وفــي هــذه الحالــة يقــدم الصالــون عاجًا لها، 
في ســت جلســات مع االمبوالت التي تقوي الشــعر. 

للعروس  الشعر  صبغات 
يجــب علــى العــروس القــدوم للصالــون قبــل 15 يومــا من 
الحفــل لتختــار اللــون المناســب، ويفضــل أن تختــار درجات 

مناســبة لبشرتها. 

جمال
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المغربي  الحمام 
من األشــياء األساســية والمهمة التي 
يجــب علــى العــروس اعتمادهــا الحمام 
المغربــي، فهــو يســاعد العروس على  
التخلــص مــن الجلــد الميــت، كمــا أنه 
ينشــط الــدورة الدمويــة ويزيل اإلرهاق 

العصبــي والعضلي.
 فــي المشــاطة ســبا، نقــوم بتحديد ما 

تحتاجــه العــروس، ومعاينة بشــرتها، وما 
إذا كانــت تعانــي من تصبغات البشــرة. 

نقــدم عــدة خيارات للحمــام المغربي  
مثــل الحمــام المغربي مــع قناع الذهب، 
الحمــام المغربــي ســويد،  حمام حريم 

الســلطان، والحمــام التركي..
 ويستخدم في الحمام المغربي 

الصابون والحناء واألعشاب الطبيعية، 
مع البخار.

وإذا كانت العروس تعاني من 

التصبغات، نستخدم األعشاب مثل 
الديت والشبة والحناء، ومقشر للجسم 
مع زيت األرغان وصابون األرغان وخلطة 

الطين والليمون المذهلة للجسم.
يعتبر التقشير مهم للعروس العتماده 

على الزيوت التي تفيد الجسم وتجعله 
ناعمًا. وعلى العروس إعتماد الحمام 

المغربي بشكل أسبوعي لتحصل 
على أفضل النتائج.

للعروس  عناية  برنامج 
قبل الزفاف بشهر  يشمل:
- فرك الجســم 4 جلســات 

- العناية بالجســم  4 جلســات 
- العنايــة بالوجــه 4 جلســات 

- العنايــة بأظافــر اليديــن والقدميــن جلســتين 
- تدليك الجســم جلســتين 

- العناية بالشــعر 4 جلســات

برنامج العروس كامل
 لمدة ثالثة  أســابيع قبل الزواج

-حمام حريم الســلطان
-الحمام المغربي ســويد

الذهب -حمام 
- التنظيــف العادي

-تنظيف البشــرة باألوكســجين
-تنظيــف البشــرة بالذهب

-عاج الشــعر حســب طول الشعر 
-عاج الشــعر بالكفيار

-عــاج التبيــض مع قناع الكريســتال
-تنظيــف مناكيــر + بديكير

- رســم أظافر
-الخدمات االخرى

مكيــاج + شــعر ليلة حنة 
-  تبيــض الجســم كامل

-مكياج + شــعر العروس
-صبغــة الحواجب مــع تنظيف.

65 احلياة جميلة.. معًا Jamila/ September 2019



جمال

  كتبت- حنان الغزواني: 
بعــد نجاح نســخته األولى أعلن باري غاليري، الشــركة الرائدة المتخصصة فــي تجارة التجزئة والتوزيع 

لمســتحضرات التجميل الفاخرة والعناية بالبشــرة واالكسســوارات، عن موعد انطالق النســخة الثانية من مهرجان 
الجمــال، والمرتقــب تنظيمــه من 26 ســبتمبر حتى 5 أكتوبر، في مختلــف أفرع باري غاليري في دولة قطر.

االستثنائي للتميز  جديدة  خطوة 
باري غاليري يعلن عــن انطالق فعاليات مهرجان الجمال

FESTIVAL
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تم تصميم مفهوم »مهرجان الجمال« 
من باري غاليري لتلبية احتياجات سوق 

الجمال ومستحضرات التجميل المتنامية 
باستمرار في قطر. سيقدم المهرجان 
إلى الجمهور مجموعة من األنشطة 

التي تُعنى بالجمال والمكياج، تشمل 
استشارات مجانية للعناية بالبشرة بحضور 

أشهر خبراء المكياج والعناية بالبشرة من 
مختلف أنحاء العالم، باإلضافة إلى العديد 

من ورش التجميل، فضاًل عن مجموعة 
متنوعة من منتجات العناية بالبشرة 

ومستحضرات التجميل لتقديم تجربة 
مميزة تجيب عن استفسارات ومتطلبات 

عاشقات الموضة والجمال.
وفي هذا الصدد قال السيد حكم 

القواسمي، المدير العام لباري غاليري: 

لقد شرعنا في تنظيم نسختنا الثانية من 
مهرجان الجمال، وهو األول من نوعه في 

المنطقة، بهدف إعادة التعريف بأنفسنا 
لعمالئنا في قالب عصري عنوانه اإلبداع 

ومواكبة أحدث التقنيات والخدمات 
المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف: مهرجان الجمال هو منصة لتلبية 
احتياجات عمالئنا بدقة تامة، وتقديم 

مجموعة واسعة من الخدمات التي ال 
تقدر بثمن من قبل خبراء مشهورين 

عالمًيا في مجال العناية بالبشرة 
والجمال، فضاًل عن أحدث مستحضرات 

التجميل ومنتجات العناية بالبشرة 
العالمية، وتجدر اإلشارة إلى أن حضور 

فعاليات المهرجان والورش مجاني، 
كما خصصنا باقة متنوعة من العروض 

المميزة التي سيستفيد منها عمالؤنا 
ومجموعة من الهدايا والمفاجآت لزوار 

المهرجان،
منذ الدورة األولى وفكرة المهرجان 

تحظى بأولوية خاصة لفريق عمل باري 
غاليري، حيث صمم لها شعار خاص 

لتبقى راسخة في األذهان وعالمة مسجلة 
في الئحة أبرز الفعاليات المختصة 

بالجمال في قطر.
وفي الختام أكد السيد القواسمي: كلنا 

أمل في استهداف أكبر عدد من الجمهور، 
حيث وفرنا كل سبل الراحة للعمالء 

في أجواء راقية تساعدهم على اختيار 
منتجاتهم المفضلة.
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حلول لتقوية الشعر الضعيف طبيعيًا
بعيدا عن الكيماويات 

التدليك بزيت جوز الهند 
يعتبــر زيــت جــوز الهنــد من أفضل 

المكونــات الطبيعيــة التي 
تســاعد علــى الحصــول على 

ظفائــر شــعر جميلــة، وهو قادر 
علــى التغلغــل في الشــعر، 
وتغذيتــه بشــكل أكبــر حتى 

الجــذور وهــو غني باألحماض 
الدهنيــة، ممــا يجعلــه فعــاال في 

عــاج الشــعر التالــف ويتركــه ناعما 
وقويــا فــي الوقت ذاته. 

كل ما تحتاجينه:
 ● ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند الدافئ

● قبعة االســتحمام

الطريقة 
رطبــي شــعرك قليــًا ثــم ابدئــي بتدليك فروة 

رأســك بالزيــت الدافــئ برفــق حتى األطراف 
وقومــي بتغطيــة كامــل الشــعر لمدة 30 

دقيقــة ثــم اشــطفيه بالماء والشــامبو. 

تونيك الشعر 
اجعلــي التونيــك جــزًءا مــن روتينك اليومي 

للعنايــة بالشــعر وواظبــي على اســتخدامه 
ولــو مــرة واحــدة علــى األقل كل أســبوعين.

كل ما تحتاجينه:
● ملعقتــان كبيرتــان مــن بــذور البقدونــس 

المسحوق
● نصــف كــوب مــن إكليــل الجبــل المفروم

● 2 كــوب مــن الماء

الطريقة 
1. اغلــي المكونــات فــي المــاء واتركيها 
تنقــع فــي المــاء المغلــي لمدة 25-20 

دقيقة.
 2. دعــي الخليــط يبــرد ثــم قومــي بتصفيتــه. 
 3. صبي الســائل على شــعرك المغســول 

ولفيــه بمنشــفة دافئــة لمــدة ســاعة على 
األقل. ال تشــطفي شــعرك بعد ذلك، اتركيه 

يجــف بشــكل طبيعي. 

   سندس سالمة  
شعرك يكشف الكثير عن شخصيتك، وإذا لم يحظ بالرعاية المناسبة قد يؤثر على إطاللتك ونفسيتك. إذا كنت 

تتساءلين عن سر الحصول على شعر قوي فعليك التفكير بالعالجات المنزلية المفيدة واآلمنة بعيدًا عن المنتجات 
التجارية والمواد الكيميائية.

شعر
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التدليك بالزيوت األساسية 
تســاعد الزيوت األساســية على تقوية وإصاح بصيات الشــعر 

الضعيفــة. جربــي هــذا المزيــج لتقوية وتكثيف الشــعر.

كل ما تحتاجينه:
● 4 ماعــق صغيــرة مــن زيــت بــذور العنب

● قطرتــان مــن زيــت الزعتر األساســي
● قطرتــان مــن زيت األرز األساســي
● نصــف ملعقــة صغيــرة مــن زيت 

الجوجوبا
● 3 قطــرات مــن زيــت الافندر األساســي 

)الخزامى( 
● 3 قطــرات مــن الزيــت العطــري 

روزماري

الطريقة 
1. اخلطــي جميــع الزيوت 
وقومــي بتدليــك الخليط 
بلطــف على فروة رأســك 

واألطراف وكامل الشــعر. 
2. غطي رأســك بمنشــفة دافئة 

لمــدة 10 دقائق.
3. اشــطفي شــعرك مع الشــامبو.

عصير  البصل
يشــتهر عصيــر البصــل بقدرتــه علــى التعامــل مع 

تســاقط الشــعر وتحفيــز نمــوه.. يمكنك اســتخدامه حتى 
مرتين في األســبوع.

الطريقة 
1. قشــري الطبقــات الخارجيــة للبصــل واغســليه جيــًدا.
 2. افرمــي البصــل باســتخدام مبشــرة، أو ضعيهــا فــي 

الخــاط أو العصــارة. باســتخدام المصفــاة الخاصــة 
بــك، ضعــي اللــب الســتخراج أكبــر قــدر ممكن من 

العصير.
 3. دلكــي العصيــر علــى شــعرك وفــروة الرأس 

واتركيــه لمــدة 30-45 دقيقة.
 4. اشــطفي شــعرك بالشــامبو. 

البيض والحليب 
البيــض والحليــب مصــدران غنيــان بالبروتيــن. فهمــا يغذيان 

شــعرك، ويمنحانــه الكثافــة الازمــة، وملمســا ناعما. 

كل ما تحتاجينه:
● 2-3 ماعــق كبيــرة مــن الحليــب كامــل الدســم حســب طول 

شعرك
● بيضة أو بيضتان حســب طول شــعرك

الطريقة 
1. انقعــي شــعرك فــي الخليــط لمــدة ســاعتين إلــى ثاث 

ساعات. 
 2. اشــطفي شــعرك جيدا بعد العاج. 

جربــي هــذا الماســك مرتيــن فــي األســبوع للحصــول على أفضل 
النتائج.
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الكيماويات
 المعالجــة الكيميائيــة، فــي تلويــن أو تغييــر بنيــة شــعرك، 

تدمــر وتضعــف الشــعر. بعــد المعالجــة الكيميائيــة تتأثــر 
الطبقــة الخارجيــة للشــعر، والتــي تعمــل كحاجــز يحمي 
الجــذور، وبمجــرد تلفهــا تضعــف المســامات ممــا يؤدي 

إلى تســاقط الشــعر.

الحرارة العالية 
تعريــض الشــعر للحــرارة الزائــدة عن طريق اســتخدام 

أدوات تصفيــف الشــعر بانتظــام مضــر. ومــن أكثر األشــياء 
التي تؤذي الشــعر تعريض الشــعر للحرارة  مباشــرة بعد 

االســتحمام والشــعر ما زال مبلا. 

نقص البروتينات
إذا لــم تحصــل البصيــات علــى كميــة كافيــة من 

البروتينــات، يصبــح شــعرك ضعيًفــا وهًشــا وعرضــة للتلف.

الخلل الهرموني
يمكــن أن تــؤدي االختــاالت الهرمونيــة الناتجــة عن 

اضطرابــات الغــدة الدرقيــة إلــى تســاقط الشــعر، متازمة 
تكيــس المبايــض وغيرهــا مــن المشــاكل الصحية.

العادات الغذائية
اتبــاع نظــام غذائــي متــوازن ضــروري لنمو الشــعر الصحي. 

إذا كان جســمك يفتقــد لبعــض الفيتامينــات والمعــادن 
والبروتينــات، فقــد يــؤدي ذلــك إلى نمو الشــعر بشــكل 

غيــر طبيعي. 

 خطوات لتقوية الشعر 
- اختيــار المنتجــات الصحيحــة التــي تحتــوي علــى 

البروتينــات والمغذيــات األخرى.
- االبتعاد عن غســل الشــعر يوميا، كثرة االســتحمام 

تفقــد الشــعر الزيــوت المفيــدة ممــا يجعلــه عرضــة للضرر 
والجفاف. 

- تنــاول أحمــاض أوميغــا 3 الدهنيــة حيــث تســاعد فــي 
تعزيــز نمــو الشــعر وكثافتــه، وهــي موجــودة في األطعمة 

البحريــة أو كمكمــات غذائيــة. 
-الفيتامينــات: صحــة الشــعر مــن صحة الجســم، 

الفيتامينــات أساســية وخاصــة فيتاميــن »أ«الذي يســاهم 
فــي إنتــاج الزيــوت الطبيعّيــة، والتــي تُعطي الشــعر 

لمعانــًا وتألُّقــًا، كمــا يحــارب جفــاف الشــعر؛ الحتوائــه على 
به. ُمضــاّدات األكســدة التــي تُرطِّ

- الفواكــه والخضــراوات الطازجــة فهــي غنية 
بالفيتامينــات ومضــادات األكســدة، والتــي تســاعد في 

محاربــة الجــذور الحــرة التي تتلف الشــعر. 
- شــرب الكثيــر مــن المــاء مــن أهــم األشــياء التي يجب 

القيــام بهــا إذا كنــت توديــن التمتــع بشــعر قوي.

أسباب ضعف الشعر 
إن الوراثــة تلعــب دورا كبيــرا ولكنــه ليــس الوحيــد، وتعتبــر 

الجينــات مســؤولة إلــى حــد كبيــر عن طبيعة شــعرنا.
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أظافر النيون
 تتربع على عرش الموضة  

طالء أظافر النيون مناسب لكل 
زمان ومكان، كما أنه يضفي لمسة 

من الجرأة والجاذبية إلطاللتك 
في موسم الصيف. تعتبر األلوان 

المشرقة المشعة هي الصيحة 
األشهر لهذا الموسم. 

تسطع Hypnôse اليوم 
بحملة جديدة وجريئة 
، تعكس تميز وتفرد 

مسكارا النكوم بتركيبتها 
الرائعة ؛ احتفاال بمرور 

15 سنة على ابتكارها ، 
تقدم Hypnôse إشادة 

بالمرأة القوية من خالل 
شعار جديد وجريء كما 
تضم المجموعة باليت 

ظالل العيون لعام 2019 
بتصميم جديد ورائع يتزين 

بوردة النكوم الشهيرة 
في 10 نسخ مختلفة تضم 

كل منها 5 ألوان وتتمتع 
بتركيبة ناعمة وكريمية 

تدوم حتى 12 ساعة.

حملة جديدة لسفيرات
Hypnôse مع مجموعة Lancôme 

Louis Vuitton    سيجعل القلب ينبض!
يشكل عطر

 Coeur Battant  أو 
القلب النابض من 

Louis Vuitton  احتفاًء 
بالطاقة اإليجابية ، 

ويتميز بانسجام مكوناته 
التي اختيرت تيمنا 

بنبضات القلب. ويكرم 
هذا العطر الياسمين 

وتضيء القاعدة 
الخشبية من الباتشولي 

والطحلب.

Rénergie
Multi-Lift Ultra Cream

ارتقت Lancôme بالكريم 
المكافح لعالمات التقدم 

في السن، مقّدمًة الجيل 
الجديد منه، وهو مستحضر 

 Rénergie Multi-Lift
Ultra Cream الذي يتميّز 

بمفعول ثالثي ُمثبت 
لمكافحة ظهور عالمات 

التقدّم في السّن 
وبالتركيبة الغنية ببذور 
الكتان التي تشتهر بها 

Lancôme لشّد البشرة.

مستحضرات
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أناقة الروز غولد 
ماك تطلق كولكشن ماك سيرين عبد النور

بوحي من الممثلة المشهورة سيرين عبد النور، تضم كولكشن ماك سيرين عبد النور أناقة الروز غولد باليت للعيون محدودة اإلصدار 
وجديدة كليًا من شأنها تحويل درجات اللون الذهبي الوردي المفضل لدى الجميع في منطقة الشرق األوسط إلى درجات ميتاليك ال 

غنى عن اقتنائها.
تضم المجموعة عشرة ألوان محايدة جديدة تلفت األنظار، تضم درجات اللون الذهبي الوردي الميتاليك ودرجات اللون الوردي الهادئ 

غير الالمعة التي تعطيِك لونًا غنيًا بتمريرة واحدة ودرجات األلوان المحايدة سهلة االستخدام. وثالثة فاونديشن سائل بعامل حماية من 
 Dazzle باللونين Dazzle Drops وثالثة أنواع من الرموش االصطناعية، واثنين من الهاياليتر ، Studio Fix Fluid SPF 15 الشمس

.Dazzle Peachو Pink

مستحضرات جديدة من 
The Ritual

ماكياج الخريف من 

 Dolce&Gabbana
Beauty

 Eternal مجموعة Dolce&Gabbana Beauty تطلق
Love، الجديدة التي تحتفل بالجمال األبدي. تحصل 

الدرجات الدافئة على ألوان فصل الخريف األكثر جاذبيّة، 
في حين يقوم نمط ممتع من نقاط البولكا والقلوب 

بإحياء المجموعة.

تتضمن مجموعة 
 The Ritual of

Karma
مستحضرات 

للعناية بالجسم 
وأخرى واقية من 

الشمس 
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 Dazzling Rendez-Vous Moon
مزيج  بين المهارات الفنية العريقة لـ Jaeger LeCoultre  وخبرتها التقنية

ترى جيجر- لوكولتر ٔان القمر والنجوم يتسمان 
بٔاهمية خاصة بفضل الوضوح الجلّي لسماء 

الليل التي تعلو دارها في فالي دو جو بسويسرا، 
ويتطرق ُصنّاع الساعات فيها هذا العام ٕالى 
موضوع السماء مرة ٔاخرى. وبمناسبة الدورة 

السادسة والسبعين لمهرجان البندقية السينمأيي 
الدولي “بينالي دي فينيسيا”، تّقدم الدار العريقة 

نسخة جديدة ومبهرة من ٔاكثر التعقيدات الفلكية 
ٕاثارة لإلعجاب، ٔاال وهي ٔاطوار القمر.  تشيد “دازلينغ 
راندي فو مون” بقوة األنوثة وجمالها وتكشف عن 
وظيفة ٔاطوار القمر الرمزية للدار العريقة في حلة 
جديدة رأيعة. ويستحضر بريق الماس الالمع جمال 

السماء الصافية لياًل، وينعم بدفء الذهب الوردي، 
ويزيده عرق اللٔولٔو األبيض المشرق تٔالًقا. 

تٔاتي هذه النسخة المر ّصعة بالكامل في ٔاعقاب 
ٕاطالق ساعتي “دازلينغ راندي فو نايت ٓاند داي” 

)من الذهب األبيض ٔاو الذهب الوردي( و”دازلينغ 
راندي فو مون” )من الذهب األبيض( خالل المعرض 
الدولي للساعات الفاخرة SIHH في يناير من هذا 

العام، وساعة “دازلينغ راندي فو ريد” المر ّصعة 
بالياقوت خالل مهرجان شنغهاي السينمأيي 

الدولي في يونيو. 

Chao Win Ju و Hayley Bieber
  Charles & Keith الوجهان اإلعالميان الجديدان لحملة

تحتفل تشارلز & كيث في هذا الموسم بالتفرّد وقدرة األزياء على التعبير عن 
الجمال الخاص لكل شخص، فتقدم هذه المجموعة المستوحاة من النساء 

العصريات القويات الالتي تجعلهن صفاتهن الفريدة مميزات عن غيرهن. 
تتصدر حملتنا لموسم خريف 2019 نجمتا عروض األزياء المشهورتان عالميًا 

’هايلي بيبر‘ و’تشاو ون جو‘ ، وتمتلك االثنتان حضورًا استثنأييًا وذوقًا ال يضاهى 

في عالم الموضة، ما يجعلهما الملهمتين المثاليتين لهذه التشكيلة 
الجريئة والعصرية.

ٕاكسسوارات
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الهدوء قدرة خارقة
  

غذي عقلك، جسدك وروحك في إم سبــــــا فندق الوادي الدوحة
المالذ المثالي لتجربة ال تنسى. مستوحاة من تراث قلب الدوحة
تجمع عالجاتنا بين الزيوت العربية التقليدية والعالجات الشفـائية
باستخدام المنتجـــــــات التجميلية الفريدة والتقنيــــات الحديــــــــثة
لمســـــــــاعدتك في إستكشــــــــاف واحــة من الهدوء والسكيـــــنة.لمســـــــــاعدتك في إستكشــــــــاف واحــة من الهدوء والسكيـــــنة.
استكشف كذلك في إم سبا وسائل الرفاهية والليـــــــاقة البدنية

عـالية الجودة والمجهزة بأحدث المعدات.

alwadihoteldoha.com   للحجز، تفضل بزيارة
أو اتصل اليوم على  ٩٧٠٠ ٤٠٠٩ ٩٧٤+ 

mgallery.com
accorhotels.com
alwadihoteldoha.com

إم سبا
مالذ للعقل والجسد



  ترجمة- حنان الغزواني

تشير دراسة تم نشرها في صحيفة »إنديان 

إكسبريس« أن تناول طبق من البطاطا 

المقلية أو شرب الصودا أثناء اتباع حمية 

»كيتو« قد يتسبب في إتالف األوعية الدموية، 

بسبب احتوائها على بدائل السكر التي 

قد تزيد من مستويات األنسولين. كما حذر 

العلماء من الغش أثناء اتباع هذه الحمية.

تغذية

مخاطر تجعلك تعيد النظر 

حول حمية »كيتو«...
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»كيتــو« هــو اختصــار لكيتوجينيــك 
دايــت. ومــن المشــاهير الذيــن اتبعوا 

هــذه الحميــة بنجــاح  كورتنــي كاردشــيان، 
وهالــي بيــري، وجينــا جيمســون. أصبح 

كيتــو شــائًعا لفعاليتــه فــي فقــدان 
الــوزن أو عــاج بعــض األمــراض مثل 

الســكري من النوع 2، إذ أنه يســاعد 
علــى انخفــاض معــدل الجلوكوز 

بالــدم، وبالتالــي الحفــاظ علــى المعــدل 
الطبيعــي المســموح بــه للســكر بالــدم.

وفــي هــذا الصــدد قــال جوناثــان ليتل، 
أســتاذ مشــارك فــي جامعــة كولومبيا 

البريطانيــة )UBC( فــي كنــدا: »يعتمــد 
الكيتــو علــى نظــام غذائــي ُمنخفــض 

الكربوهيــدرات ُمتوســط البروتيــن مرتفــع 
الدهــون ،حيــث  يُحــول الجســم إلى 

آلــة لحــرق الدهــون، ممــا يدفع بالجســم 
إلــى الدخــول فــي مرحلة الكيتوســس 

Ketosis وهــي حالــة األيــض الطبيعيــة.

نعــم بعــد حوالــي يوميــن إلى ســبعة 
أيــام مــن اتبــاع حميــة كيتــو، نصل إلى ما 
يســمى بـــ »الكيتوزيــة«، أو الحالــة التــي 

يدخلهــا الجســم عندمــا ال يكــون لديــه مــا 
يكفــي مــن الكربوهيــدرات الســتخدامها 
فــي الخايــا للطاقــة. ثــم يبــدأ فــي صنع 

الكيتونــات، أو المركبــات العضويــة 
التــي يســتخدمها الجســم بــدال من 

الكربوهيــدرات المفقــودة، كمــا أنــه يحــرق 
الدهــون إلنتــاج المزيــد مــن الطاقة.

وأوضــح ليتــل قائــا: »يصبــح هذا 
النظــام الغذائــي فعــاًلا للغايــة مــن 

خــال التغذيــة الكيتونيــة بعــد اســتبدال 
َمصــدر الطاقــة األساســي الــذي يعتمدُه 

الجســم وهــو الجلوكــوز، بمصــدر الدهون، 
بحيــث يســتهلك الجســم الطاقــة مــن 

الدهــون بــداًل مــن الجلوكوز واألنســولين 
المســتخلصين ِمــن الكربوهيــدرات.و فــي 

هــذِه الحالــة يُصبــح الجســم آلــة لِحرق 

الدهــوْن. مــا يــؤدي إلى نقــص ملحوظ 
في الوزن«.

مــن مميــزات حميــة كيتــو أن الشــخص 
ال يشــُعر بالجوع وال يَحســب الُســعرات 
الحراريــة بشــكل كبيــر عنــد اتباعــِه رُجيــم 

الكيتــو أو رُجيــم قليــل الكربوهيــدرات 
بشــكل عــام، كمــا ان الجســم يكــون 

دائمــًا فــي مرحلــة تركيــز، وذلك ألَن 
الدمــاغ لديــِه مخــزون كاف مــن الطاقــة.

وقــال كــودي دورر، طالــب الدكتوراه 
فــي جامعــة كولومبيــا البريطانيــة 

»كنــا مهتميــن بمــا ســيحدث لوظائــف 
األعضــاء بالجســم بعــد تقديــم جرعــة من 

الجلوكــوز«. وأضــاف: »بمــا أن ضعــف 
القــدرة علــى تحمــل الجلوكــوز والطفــرة 

فــي مســتويات الســكر فــي الــدم يزيــد من 
خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعية 

الدمويــة، فمــن المنطقــي أن ننظــر إلــى 
مــا ســيحدث فــي األوعيــة الدمويــة بعد 

كربوهيدرات

بروتين

دهون

تغذية
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إدخال الســكر فجأة للجســم«.
وفــي هــذا الصــدد، قــام الباحثون 

بإجــراء التجربــة على تســعة أشــخاص 
يتمتعــون بصحــة جيــدة، بعدمــا 

تناولــوا مشــروًبا غنيــا بالجلوكــوز 
يحتــوي علــى 75 جرامــا قبــل وبعــد 
اتبــاع نظــام غذائــي غنــي بالدهون 

وقليــل مــن الكربوهيــدرات لمدة 
ســبعة أيام.

يتألــف النظــام الغذائــي هــذا من 
% 70  مــن الدهــون، و10 % مــن 

الكربوهيــدرات و20 % مــن البروتيــن. 
وأضــاف دوريــر: كنــا نبحــث فــي البداية 
عــن أشــياء مثــل االســتجابة االلتهابيــة 

أو انخفــاض تحمــل الجلوكــوز فــي 
الــدم. النتيجــة كانــت عكــس ما 

توقعنــاه فالمؤشــرات الحيويــة فــي 
الــدم أظهــرت ضــررا على مســتوى 

جــدران األوعيــة الدمويــة بســبب االرتفاع 
المفاجــئ فــي مســتوى الجلوكــوز. 
اســتجابة الجســم األيضية للســكر 

الزائــد فــي الــدم، هوالــذي يتســبب في 
ســفك خايــا األوعيــة الدمويــة وربما 

موتهــا، وهــذا هــو الســبب األكثــر ترجيًحا 
، وخطــر  زيــادة الترســبات فــي األوعية 
الدمويــة بســبب زيــادة نســبة الدهون، 

وهــو مــا يــؤدي في نهايــة المطاف 
إلــى الجلطــة الدماغيــة أو النوبــات 

القلبيــة وأوضــح ليتــل: »علــى الرغم 
مــن أن التجربــة تمــت علــى مجموعــة 

مــن الشــباب األقويــاء، إال أن حالــة 
األوعيــة الدمويــة بعــد تناول مشــروب 

الجلوكــوز، بــدت وكأنها ألشــخاص 
يعانــون مــن ضعــف فــي صحــة القلب 

واألوعيــة الدموية«.
وعلــى الرغــم مــن أن األبحــاث تظهر 

وجــود عاقــة بيــن انخفاض مســتويات 
الكربوهيــدرات فــي الغــذاء وارتفاع 

مخاطــر االصابــة بتليــف االوعيــة الدمويــة 
إال أنهــا ال تبيــن الســبب وراء ذلــك، 

ويحتــاج األمــر الــى المزيــد من الدراســة 
لتبيــن األســباب الحقيقيــة.
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تزيد من خطر اإلصابة باألورام

أِسرَة التسمير أِسرَة التسمير 
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ويجــدر التنويــه إلى أّن أشــعة 
الشــمس تحتــوي علــى نوعيــن من 

األشــعة فوق البنفســجية وهي 
النــوع A والنــوع B، وكالهمــا يزيــد 

من خطر إصابة الشــخص بســرطان 
الجلــد، ولكــن النــوع B هــو األكثر 

ضررًا.
وقــد صنفــت وزارة الصحــة والخدمات 

اإلنســانية بالواليــات المتحدة 
والوكالــة الدوليــة ألبحاث الســرطان 
التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 

أِســرَة التســمير مع الســجائر على 
قائمــة المــواد والعــادات األكثر تســببا 

للســرطان. كما أشــارت إلى أن 
األشــعة فوق البنفســجية والمصادر 
االصطناعية لالســمرار مثل األســرة 

الضوئيــة والمصابيــح الشمســية هي 
حقا أجهزة مســببة للســرطان. 
وقد أشــارت دراســات مؤسسة 

ســرطان الجلد إلى أن اســتخدام 
األســرة الضوئية تحت ســن الـ 35 

يضاعــف خطــر اإلصابة بســرطان 
الجلــد ) الميالنومــا( بنســبة كبيــرة 

تصــل إلــى 75%. كما أكدت دراســة 
فــي JAMA Dermatology أن 
عدد حاالت ســرطان الجلد بســبب 

االســمرار االصطناعــي تتجــاوز حاالت 
ســرطان الرئة بســبب التدخين. 

لذلــك فــإن هناك مناشــدات في 
الوســط الطبــي لتقليــل التعرض 

لهــذه األجهــزة، ال ســيما للمراهقيــن، 
حيــث توجــد فــي بعض الدول 

تشــريعات بضــرورة موافقــة الوالدين 
قبــل اســتخدام هذه األجهزة 

للمراهقيــن. وقــد منعــت منظمة 
الصحــة العالميــة اســتخدام هذه 

األجهــزة لمــن هــم دون الثامنة عشــرة 
مــن العمر.

ونأمــل بــأن تجعل هذه النتائج الناس 
يفكرون مليا قبل اســتخدام هذه 

األســرة، ألنهم ال يســتطيعون التأكد 
من كم اإلشــعاع الذي يتعرضون له.

بالرغــم مــن مخاطرهــا، ال يــزال الناس 
يســتخدمون األســرة الضوئية. 

علمًا بأن جلســة تســمير واحدة في 
األماكــن المغلقــة يمكــن أن تزيــد 

مــن خطــر اإلصابة بســرطان الخاليا 
الحرشــفية بنســبة 67 % وســرطان 

الخاليــا القاعديــة بنســبة 29 %  
لذلــك تُعــارض األكاديميــة األميركية 
لألمراض الجلدية جلســات االســمرار 
فــي األماكــن المغلقــة وتؤيد فرض 

حظــر علــى إنتــاج وبيع معدات 
االســمرار ألغــراض غير طبية.

االســمرار واللــون البرونــزي لون جميل 
وجــذاب، إال أن مــا تحملــه تلــك األجهزة 

بيــن طياتهــا مــن مخاطر وأضرار 
قــد تثنينــا عــن خوضهــا. بعيداً عن 
الدباغــة المصطنعــة ومخاطرهــا، 
ننصــح بــرذاذ دباغة الجســم، فهذا 
المنتج ســهل االســتخدام، كل ما 

عليك القيام به هو رشــه بالتســاوي 
علــى الجلــد واالنتظــار حتــى يجف.

 ترجمة / حنان الغزواني
ال يزال الكثير من الناس يعرضون حياتهم للخطر بســبب أجهزة التســمير وخاصة األِســرَة الضوئية، أو كبائن الســرطان 

كمــا يســميها أخصائيو األمراض الجلدية، باعتبارها مصــدًرا لتجمع الجلد المصاب والتالف.



 فوائد سحرية لمياه البحر 

تعزز الحالة النفسية والعاطفية
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صفاء الذهن:
البحــر يشــعرنا بالراحــة. تقول الدكتورة 

أرغيا ســارخيل، استشــارية الطب 
النفســي، »إن صــوت المحيط ورؤيته 

يُحســنان مزاجنــا«. وتضيف: »لمســة من 
الرمــال ورائحة نســيم البحر تســاعد على 

االسترخاء. 
الغطــس فــي الماء يخلق حالــة تأملية 

مــن نوع آخــر، والناجمة عــن تغيير أنماط 
التنفــس ومعــدل ضربــات القلب. وفقًا 

 »YouGov« الســتطالع رأي أجرته شــركة
 Swim« بتكليــف مــن منظمة

England« لتعليــم الســباحة، فقــد تبين 
أن الســباحة تخفــف بشــكل كبير من 

أعــراض القلــق أو االكتئاب، فهــي بمثابة 
نشــاط مهدئ تضمن قدرة الشــخص 

علــى ممارســة الحركة بطريقة تشــعره 
بالتوازن.

الصحةواللياقة
مياه البحر غنية بالعديد من العناصر 

الحيوية. يقول فيليب تانسويل 
من شركة كورنيش سي سولت 
»إن المركبات المحيطية، خاصة 

المغنيسيوم، تنظم األجهزة العصبية 
ألداء وظائف عديدة للجسم ، هذا 

وتفيد المعادن الغنية بها أمالح البحر 
كاليود في تغذية وتقوية بصيالت 

الشعر ومنع تساقطه وإمداد الجسم 
والجلد بمادة اليود الطبيعي الغني 

بها والمفيدة بتوسعة األوعية الدموية. 
واختراقه لمسام البشرة مما يساعد في 

تغذية وتنشيط الجلد ومحاربة عالمات 
الشيخوخة. نحن عادة ال نحصل على 
ما يكفي من النظام الغذائي وحده 

للحفاظ على مستويات التوتر. 
للملح فوائد جسدية ال تحصى، من 

أكسجين الدم إلى تنظيم مستويات 
السكر في الدم. باإلضافة إلى مكافأة 

نظام المناعة.  وفق أحدث  دراسات تبين 
أن السباحين في الماء البارد  لوحظ 
عليهم زيادة في خاليا الدم البيضاء. 

وذلك ليس من قبيل الصدفة، مياه 
البحر غنية بالمعادن مثل المغنيسيوم 

والزنك والحديد والبوتاسيوم.. هذه 
المعادن مضادة لاللتهابات، وتساعد 

على شفاء وحماية الجلد.
مياه البحر هي عالج طبيعي للبشرة، 

وخيار مثالي ألصحاب البشرة الحساسة أو 
المعرضة لألكزيما. في الواقع، أوضحت 
إحدى الدراسات أن نقع الجلد الجاف في 

الملح الغني بالمغنيسيوم يقلل من 
االلتهابات  في حالة الصدفية، يكون 

معدل دوران الخاليا مرتفًعا، لذا فإن اإلمداد 
بالمعادن يمكن أن يساعد الكثيرين.

 نمط الحياة الســاحلية يشــجعنا على ممارســة الرياضة بانتظام، ســواء كان ذلك بالقيام بنزهة أو ممارسة هواية 
الجــري على شــاطئ البحر. لقد تبين بالفعل أن التمارين الرياضية تنشــط الناقــات العصبية مثل النورادرينالين، التي 
تســاهم في التخفيف من االكتئاب. لذلك، ال تســتغرب إذا تمتع األشــخاص الذين يعيشــون بالقرب من الساحل بنمط 

حياة صحي.  الســباحة تعزز كذلك من نشــاطك وتجدد حيوتيك، فالهواء النقي والحركة والســباحة بمثابة  عاج للعديد 
من األمراض الجســدية والنفســية، خال ســاعة من السباحة ستحرق حوالي 500 سعرة حرارية.



  انطالقا من إيمانها بفن الترف وشغفها باإلبداع تتبنى شركة ARTCRETE  للهندسة المعمارية منذ نشأتها 
سياسة الجودة إلتمام و تطوير النظرة العامة للديكور في قالب يتناغم مع صيحات وتصاميم فريدة وعريقة 

وحديثة؛ لتؤمن لعمالئها في قطر خدمات على أعلى مستوى، ولتخلق بذلك ثقة متبادلة بين الشركة والعميل، من 
خالل إيمانها الراسخ في اإلبداع وابتكار أفكار فريدة في عالم التصميم والديكور.

المعمارية للهندسة   ARTCRETE
عنوان الفخامة والرقي إلنشاء روائع

من الهندســة المعمارية والتصاميم الداخلية

ديكور
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وتعد ARTCRETE االســم العريق 
فــي عالــم الهندســة المعمارية، إحدى 
الشــركات الرائدة فــي تقديم خدمات 
التصميــم والتنفيــذ بأســلوب عصري 

مبتكــر، حيــث تتولــى أعمال الفلل 
والقصــور مــن األلف إلــى الياء، وتضع 
األفــكار الرئيســية للتصميــم والعمل 

علــى تطويرهــا لتصــل الى مرحلة 
التنفيــذ وتحولــه إلــى تحفــة فنية عند 

التســليم، مــن خالل فريق عمــل متكامل 
مــن المهندســين والمصممين 

والفنييــن المحترفيــن الذيــن يتمتعون 
بأعلــى درجة مــن الحرفية والمهارة 

والخبــرة الالزمة؛ لتلبيــة مختلف 
االحتياجات.

 تحــرص ARTCRETE علــى اإللتزام 
بمواعيــد التســليم، وهو ما يتماشــى مع 
رؤيتهــا التــي تعتمــد المصداقية وااللتزام 

كمنهجيــة فــي التعامــل مع العمالء.
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براعة التصميم
بمجــرد أن يــرى العميل الخطوات 

األولى في مراحل العمل، ســوف يشــعر 
بفــارق كبيــر، حيث يحرص المهندســون 

بالشــركة علــى إطــالع العميل على 
تطــورات العمــل خطوة بخطوة، 

لتعطيهــم نظــرات الرضــى في عيون 
العميــل دفعة قوية الســتكمال 

خطــوات النجــاح والتميــز التي بدأوها، 
فالمصممــون مبدعــون والمنفذون 

محترفون، لذا فمســكن أحالمك ســوف 
يتجســد أمامــك علــى أرض الواقع بكل 

براعة.
 تجســد روعــة التصاميــم و الديكورات 

  ARTCRETE التــي تقدمها شــركة
الفخامــة فــي أبهــى حللها، والرقي 

والعصريــة، ليشــعر العميــل بالراحة 
واالســتجمام وســط مجموعة من 

المناظــر الجماليــة، التــي توفر له 
الرفاهيــة والشــعور بالتميز. 
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حلول استثنائية 
توفر شــركة ARTCRETE  حلواًل 

اســتثنائية وفريــدة للعميــل، من خالل 
االســتخدام األمثل للمســاحات المتوفرة، 

فمنــذ مرحلــة التخطيط وحتــى المرحلة 
النهائيــة، أفــكار العميــل موضع ترحيب 

وأحالمــه خريطــة عمل ترســم مالمح خطة 
التنفيــذ لفريــق العمــل بأكمله، فمن 

البدايــة وتهتم الشــركة بمناقشــة آراء 
العمــالء وتقديم األفــكار واالقتراحات، 

لتصــل فــي النهاية إلى رضــى العميل 
التــام بالنتائج.

E-mail: artcretedoha@gmail.com
location: Al Sadd, Centerpoint, Doha, Qatar
contact nb: 44869312
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  كراون بالزا الدوحة– واحة األعمال هو المكان األمثل إلقامة حفالت الزفاف والمناسبات السعيدة، من قاعات االحتفاالت 
الضخمة، إلى فريق عمل محترف ذي خبرة عالية، بإمكان قاعاتنا الفريدة المتواجدة في مركز الفعاليات استضافة حفالت 

الزفاف والحناء، حفالت الخطوبة، وأي مناسبة سعيدة لعدد ضيوف يصل إلى 400 ضيف، حيث سيهتم طاقمنا بكل 
التفاصيل مهما بلغت دقتها.

إن مركز الفعاليات المصمم على شكل كرة من الزجاج والفوالذ والمكون من 4 طوابق يلبي جميع متطلبات الفعاليات 
واالحتفاالت، وكل قاعة مجهزة بمعداتها الصوتية والضوئية وشبكة انترنت فائقة السرعة، تضمن بقاء الضيوف على تواصل 

خالل مناسباتهم. كما يوجد في الطابق السفلي قاعات خاصة الستقبال كبار الشخصيات، وغرف خاصة مريحة مع مواقف 
للسيارات مخصصة لمستخدمي القاعات؛ وتوجد أيضا مساحة كافية لكل قاعة الستقبال الضيوف.

كراون بالزا الدوحة – واحة األعمال
الوجهة المفضلة إلقامة الحفالت والمناســبات السعيدة

فنادق
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االهتمام بالتفاصيل
يعد كراون بالزا الدوحة - واحة األعمال 

وجهة مفضلة إلقامة الحفالت 
والمناسبات السعيدة، حيث االهتمام 

بالتفاصيل واإلبداع الذي يعرف به طاقم 
الفندق، مما يمنح عمالءنا راحة البال .

نقدم لضيوفنا عروًضا خاصة لحفالت 
الزفاف، مفصلة خصيصا ليكون حفل 

الزفاف الذي تحلمون به مثاليا، سواء 
رغبتم بأن نهتم بكل التفاصيل، أو 

باألساسيات فقط،  العروض تشمل 
قائمة لبوفيهات العشاء، تجهيز القاعة 

بالكامل، كعكة الزفاف، غرفة لتجهيز 
العروس، خدمات ركن السيارات، وإقامة 

مجانية في جناح دبلوماسي مع وجبة 
الفطور للعروسين، ومهما كانت الخيارات 

التي ترغبون بإضافتها سيسعدنا تلبية 
طلباتكم، ولكي نضمن الدقة في 

تحقيق أمنياتكم في يومكم الخاص، فإننا 
نخصص فردا من فريق الفعاليات ليكون 
نقطة اتصالكم معنا من بدء التخطيط 

حتى انتهاء مناسبتكم.

حفاوة االستقبال والضيافة
ال داعي للقلق بشأن احتياجاتكم من 

المأكوالت والمشروبات خالل مناسباتكم 
السعيدة، فسيتعاون معكم فريق تقديم 

خدمات الطعام التابع للفندق إلعداد 
قائمة الطعام المناسبة لكم.

ويضم الفندق عدداً من المطاعم المتنوعة 
التي تقدم مفاهيم جديدة ألصناف 

المأكوالت والمشروبات، حيث تتوفر 
مجموعة من األطباق المختلفة بدءا من 

المطبخ العالمي لدى أرامييد ومرورا باللحم 

المشوي على الطريقة البرازيلية في روديزيو 
أو األطباق العريية الشهية في أرجيلينا 

ومن ثم القهوة في سافور، باإلضافة إلى 
السندويتشات والمعجنات والمشروبات 
الخاصة بميستورادو، وصواًل إلى العشاء 

في الهواء الطلق لدى مطعم ليكويديتي، 
ويضمن كل مطعم تقديم تجربة مختلفة 

ترضي أكثر األذواق تمّيزا. 

النادي الصحي والسبا
يوفر الفندق صالة رياضية مجهزة بأحدث 

األجهزة والمعدات الرياضية، باإلضافة 
إلى  خدمة المدرب الخاص، كما يمكن 

لضيوف الفندق االستمتاع بالمسبح 
الموجود بالطابق السابع والمطعم 

المحيط به.
يوفر السبا بتصميمه العصري وخدماته 

  الكالسيكية تجرية فريدة من خالل 

مجموعة واسعة من الخدمات التي ال 
تقتصر على العالجات َفقط، بل والخبرات 

التي تحقق النتيجة المرجوة لتجديد 
النشاط واالسترخاء، فريقنا المتخصص 

سيقوم بمساعدتك على اختيار ما يناسب 
احتياجاتك من قائمة الخدمات، ولضمان 
أقصى درجات الخصوصية تم تخصيص 

غرف الساونا والبخار ومنطقة سبا 
منفصلة للسيدات عن تلك المخصصة 
للرجال. كما يقدم السبا باقة مخصصة 
للعروس لتكون ملكة متوجة في يوم 
زفافها لمدة من ساعتين ونصف لثالث 

ساعات، وتشمل الباقة كل ما يتعلق 
بجمال الوجه سواء التنظيف العميق 
أو التقشير والبخار باإلضافة إلى جلسة 

تدليك توفر  لها إشراقة وتألقا، كما 
تشمل الباقة جلسة مساج مستوحاة من 

طقوس حمام العروس. 
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ور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالميًا والتي تتخذ من قطر     أعلنت كتارا للضيافة الشركة التي تملك وتدير وتًطّ
مقراً لها، عن خطة  استثمار واسعة إلعادة تجديد وتحديث فندق ماريوت الدوحة.

مشروع واســع لتحديث  ماريوت الدوحة بالكامل
للضيافة كتارا 
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تم افتتاح هذا المشروع في عام 
1973 كفندق الخليج، وسيشهد 

أول مرة إعادة اكتشاف كامل منذ أن 
فتح أبوابه على خليج الدوحة. حيث 
سيشهد االستثمار التجديد الكامل 

لجميع غرف الضيوف واألماكن العامة 
ومرافق الترفيه ومساحة المؤتمرات 

واالجتماعات. كما سيتم تعزيز عرض 

الطعام والشراب في الفندق.
إن الهدف الرئيسي من تجديد 

المشروع هو االحتفال بتراث دولة قطر 
واستعادة الهوية األصلية للمبنى، 

مع الحفاظ على التصميم األصلي، 
حيث سيتم إجراء تحديثات جذرية 

لتحسين وظائف المبنى، مثل طريق 
مدخل المشروع وسيتم تطوير الميناء 

ليكون أكثر ترحيبًا إلعطاء تجربة 
استثنائية للضيوف. كما سيتم إضافة 
برج أيقوني بين البرجين، مسبح عائلي 

جديد مع منطقة مخصصة ألنشطة 
األطفال وتصميم خارجي كامل جديد 

مع جميع المباني الداعمة. 
سيعكس الفندق الذي سوف يتم 

تجديده التآزر بين الهندسة المعمارية 
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التي أنشأ عليها في سنة 1981 
والتي تعد واحدة من أشهر معالم 
الدوحة، مع كل األناقة والوظائف 

المتوقعة من فندق فخم في القرن 
الحادي والعشرين. حيث يعتبر هذا قرار 

استراتيجي لتعزيز تقديم واحدة من 
أماكن الضيافة األكثر صلة بالدوحة. 

عندما يعيد افتتاح فندق ماريوت 
الدوحة، سيعزز مكانته كأفضل فندق 
في الدوحة، مع أعلى معايير المرافق 

الفاخرة والحديثة في جميع جوانب 
عملياته.

يمثل هذا التجديد عالمة فارقة رئيسية 
للفندق، والمعروف بأنه أول فندق من 
فئة 5 نجوم في الدوحة، ويؤكد من 

جديد التزام الفندق بإيجاد تجربة عالية 
للضيوف. من المتوقع االنتهاء من هذا 

المشروع بحلول نهاية 2021 وسوف 
يتطلب اإلغالق الكامل للفندق. 

سيشمل االستثمار الذي يهدف إلى 
تحديث الفندق ومرافقه على أعمال 
إعادة تأهيل وترميم شاملة لجميع 

الغرف والمناطق العامة ومرافق الترفيه 
وقاعات المؤتمرات واالجتماعات، 

فضاًل على تعزيز تجربة المطاعم 
في الفندق. كانت جميع المرافق 
والخدمات متوفرة بالكامل حتى 

1 سبتمبر 2019، كما تم االتصال 
بالضيوف الذين حجزوا في الفندق بعد 
1 سبتمبر 2019 بشكل فردي لتوفير 

خيارات بديلة.
فــي ذلــك الوقــت، كان فندق الخليج 

هو أول فندق خمســة نجوم في البالد 
وســاهم فــي تحفيــز قطاع الضيافة 
فــي قطــر. ومــن خالل إعتماد نهج 

رائــد منــذ البدايــة، أصبــح فندق الخليج 

الهدف الرئيسي من تجديد المشروع هو االحتفال بتراث دولة قطر واستعادة الهوية األصلية للمبنى
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متميزاً في تطوير المشــهد الســياحي 
بصــورة خاصــة وقطــاع الفنادق في 

قطــر بصورة عامة.
اليوم، أصبح فندق الخليج هو فندق 

ماريوت الدوحة، ذات العالمة التجارية 
الرائدة، والتي أكدت التواصل 

مع المجتمع القطري، بتوظيف 
المواطنين، وتقديم األطباق المحلية 

وبذل كل ما في وسعها إلكتساب 
الطابع المحلي المتميز. وهذا ما 

نراه اليوم في فندق ماريوت الدوحة. 
هذا وقد عينت كتارا للضيافة شركة 
أورباكون للتجارة والمقاوالت لتجديد 

فندق ماريوت الدوحة.
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  بعــد طول انتظار وترقب، بدأ مطعم بي الونج في اســتقبال ضيوفه فــي ريتز كارلتون. ويتميز المطعم 

بإطاللة جميلة على المرســى والتصاميم الداخلية األنيقة والشــرفة الخارجية الفســيحة في الهواء الطلق، مما 

يجعــل بي الونــج نقطة جذب للباحثين عن تجربة طعام مميزة مع تشــكيلة متنوعة من األطباق والمأكوالت 

الفاخرة في أجــواء فخمة على أنغام اإليقاعات الرائعة.

ألول مرة في قطر 

افتتاح مطعم بي الونج الشهير في فندق ريتز كارلتون
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يشــتهر بــي الونــج فــي جميع أنحاء 
العالــم بمــا يقدمــه من موســيقى 

شــهيرة وقوائــم طعــام مميــزة تجمع 
بيــن مختلــف النكهــات مــن جميع 

أنحــاء آســيا مع لمســات طهــي عالمية 
ممــا ســيجعله المــكان المثالي 

فــي الدوحــة، حيــث يمكــن للضيوف 
االســتمتاع بالموســيقى الحيــة كل 

أســبوع وموســيقى الدي جي باإلضافة 
إلــى حضــور مجموعــة مــن الفنانين 

المشــهورين فــي العالــم إلــى جانب 
سلســلة مــن الفعاليات.

صمم الشــيف إيكو زولفتار، الشــيف 
التنفيــذي فــي مطعــم بي الونج 

قائمــة غنيــة بالمأكــوالت المتنوعة 
تضــم أطبــاق السوشــي الطازجة، 

والساشــيمي، والسيفيتشــي، 

والمشــاوي علــى الفحــم التــي تقدم 
جنًبــا إلــى جنــب مع األســماك الطازجة 

واللحــوم المطهــوة إلــى حد يجاوز 
الكمــال. ومــن األطبــاق المميزة 

فــي مطعــم بي الونج: الســلمون 
المشــوي، أما ميسوكوشــو القد 

األســود، ســتيك ريب آي تاجيما 
واجيــو، الجمبــري التايلنــدي بالكاري 

األحمر، شــرائح لحم الضأن المشــوية، 
باذنجــان بالميســو، قريدس ســنغافورة 

الحــار، دجــاج كونــج بــاو، ولحم بقري 
كانتونــي محمــر فــي الووك. وتضم 

قائمــة المشــروبات التــي صممهــا ليو 
ســلمان، المســؤول عن المشــروبات، 

مجموعــة كبيــرة من المشــروبات 
المبتكــرة باســتخدام التوابــل والمواد 

الغريبــة مــن جميــع أنحــاء العالم.

وفــي هــذه المناســبة، صرح رافي 
شــانكار، المديــر العــام لمطعــم بي 

النــج بقولــه: »لقــد حققنــا نجاًحــا كبيًرا 
علــى مســتوى العالــم منــذ افتتاح 

ريمونــد فيــزان ألول مــرة فــي باريس 
عــام 1996، ونحــن نشــعر بالحماس 
الختيارهــم االفتتــاح هنــا فــي الدوحة« 
ثــم أضــاف »ال يوجــد أدنى شــك بأّن 

افتتــاح بــي الونــج في قطر ســيرفع 
بالتأكيــد ســقف المنافســة فــي مجال 
الترفيــه بشــكل يفــوق التوقعــات، مما 

ســيضمن للجميــع الحصــول على 
تجربــة متناغمة«.

يتكــون مبنــى المطعــم مــن طابقين 
ويتســع لـ 250 شــخًصا حيث تعد أكبر 

مســاحة متاحــة للفعاليات.
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  إعداد/ أمل كمال
السنة الدراسية األولى، تشكل فارقًا كبيرًا في حياة الطفل ونفسيته، 

كونه اعتاد على الوجود بجانب والديه وعدم مفارفته لهما، حتى إذا كان 
يذهب إلى الحضانة فإن األمر يختلف برمته عن المدرسة، ولتهيئة الطفل 

نفسيًا الستقبال سنة أولى مدرسة، تقدم لِك »جميلة« عزيزتي األم 10 
نصائح تساعدِك في تخطي تلك المرحلة مع طفلك بهدوء وسالم.

صحة

نصائح لتهيئة الطفل لسنة أولى مدرسة

تحضير الطفل والحديث 
الدائم معه عن المدرسة 
وأنهــا مكان جميل لتعلم 

أشياء جديدة والتعرف على 
أصدقاء جدد ومعلمين 

مميزين.

اتركي لطفلك مساحة 
من الحوار وناقشيه حتى 

ويتقبل  اجتماعيًا  يصبح 
فكرة الذهاب إلى المدرسة 

بسهولة.

احرِصي على جعل طفلك 
ينام في وقت مبكر، 

فالنوم واالستيقاظ مبكرا 
لهما أهمية كبيرة في 

التحصيل الدراسي الجيد 
والمحافظة على الصحة 

العامة.

يجب ترغيب الطفل في 
ارتداء الزي المدرسي الذي 

سيالزمه طوال السنة 
الدراسية، والذي سيساعده 
على االنضباط والتحصيل 

العلمي.

يتخيل  اجعليه 
يومه الدراسي 
سيسير،  وكيف 

مع مناقشة 
األسباب التي 

تقلقه من 
الذهاب إلى 

المدرسة.

قللي من عدد 
مشاهدته  ساعات 

أو  للتليفزيون 
الكمبيوتر قبل الدراسة 

أسبوعين. بنحو 

عند شرائك األدوات 
المدرسية أو المالبس، 

اصطحبي طفلك معك 
وشاركيه في اختيار األلوان 

الكارتونية. واألشكال 

ضرورة اصطحاب الوالدين 
للطفل إلى المدرسة 

قبل بداية الدراسة بأسبوع 
علــى األقل لتقليل الرهبة 

عند الطفل من المكان 
الجديد.

استقبال 
األم لطفلها بعد الرجوع 

من المدرسة بترحاب وهدايا 
تحفيزية وعدم الضغط عليه 

في الواجبات المدرسية.

عّودي طفلك على 
تجهيز أدواته وحقيبته 

في المساء كل 
ليلة استعداًدا لليوم 

الدراسي التالي.
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 مجموعة ساعات BR05: أدوات قياس الوقت للمستكشفين العصريين
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تصميم متكامل
ينتمي الموديل BR05 إلى عائلة 

ساعات ذات علبة ساعة مدمجة: حيث 
يندمج السوار مع علبة الساعة إلبداع 

قطعة فنية موحدة.
 Bruno وعن ذلك يقول السيد 

Belamich، المؤسس المشارك لدار 
Bell & Ross ومدير اإلبداع بها: »هذا 

االنصهار والتكامل بين علبة الساعة 
والسوار ال يتناغم فقط مع الهوية 

الظاهرية للماركة، بل يمد الساعة ببعد 
آخر جديد: تشكل فيه الوصلة األولى 
جزءا من علبة الساعة. هذا النوع من 

التصميمات يعود إلى حقبة السبعينيات، 
وعند تبني دار Bell & Ross لهذا 

المفهوم، تكون النتيجة  شكل جرافيكي 
مذهل وعصري في آن واحد.«

 
 ميزة جديدة

 BR05 التشطيبات الفاخرة للموديل 
تلفت األنظار من الوهلة األولى. من 

الشكل الزاوي لعلبة الساعة قطر 40 مم. 
واألسطح الحريرية الالمعة ذات االستواء 
التام. إلى الحواف المصقولة التي تبرز 

وتحّسن من مظهر األجزاء المشتملة 
عليها.  تمتد هذه التشطيبات الالمعة 

واألسطح المصقولة التبادلية أيضا على السوار الفوالذي فائق 
المرونة. وقد تم إيالء اهتمام خاص إلى قوس 
المنحنى، إلتاحة المحاذاة التامة لجميع 

األجزاء وضمان تناغم السوار بسهولة مع 
أي معصم. تتوفر المجموعة الجديدة 

أيضا مع سوار مطاطي مضلع، كبديل 
بديع األناقة. 

 يتيح مينا الساعة BR05، بتشطيبه 
الشعاعي الخفيف بمظهر أشعة 

الشمس، وضوحا فائقا عند قراءة 
الوقت. ويتوفر باللون الرمادي 

الفضي أو األزرق البحري أو األسود الداكن. 
تكتمل أناقة المجموعات اللونية المختلفة 

من خالل موديل آخر، يشتمل على مينا 
هيكلي وآلية حركة هيكلية. يعرض الموديل 
 322.BR-CAL الكاليبر Skeleton BR05
من تصميم دار Bell & Ross بعفوية تامة، 

في إصدار محدود من 500 ساعة. 
مجموعة الساعات BR05 مجهزة بآلية 

الحركة BR-CAL.321، ملتفة بواسطة 
ثقل متذبذب 360°، وظاهرة للعيان إلتاحة 

إلقاء نظرات اإلعجاب على آلية الحركة 
بكاملها.

يكتمل الفصل األول من هذه القصة بإصدار من الذهب الوردي 
عيار 18 قيراطًا لعلبة الساعة.

  كشفت دار Bell & Ross، العالمة التجارية الرائدة في عالم صناعة الساعات 
المالحية التي تشتهر بساعتها األيقونية مربعة الشكل BR03 المصممة للعمل مع 
المحترفين في أقسى الظروف والبيئات، عن مجموعة الساعات BR05 الخاصة بها.
يتميز هذا الموديل الجديد بطابع عصري صارم من حيث المظهر والملمس، في 

لمسة وفاء إلى شعارات الماركة المتمثلة في الوضوح واألداء الفائق واالعتمادية 
والدقة. وتجمع خطوط علبة الساعة بين شكلي المربع والدائرة، وهما من 

 .Bell & Ross األشكال الهندسية األساسية التي تشكل جزءا من هوية دار
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ويأتي إطالق سيارة MG5 الجديدة 
كليًا في قطر ضمن خطة شركة 

’إم جي موتور‘ لطرح سيارة 
MG5 الجديدة في صاالت العرض 

بمنطقة الشرق األوسط. 
وقال سعادة الشيخ فالح بن نواف 

آل ثاني، مدير العمليات بقطاع 
السيارات في مجموعة شركات 
ناصر بن خالد: »تواصل شركة 

أوتو كالس للسيارات تعزيز عالقتها 
المتينة مع شركة«إم جي موتور»، 
ويعكس إطالق سيارة MG5 اليوم 

خططنا االستراتيجية للتوسع في 

السوق القطري واالستمرار بمؤشر 
النمو التصاعدي الذي نحققه 

حاليًا. فلقد حجزت MG لنفسها 
مكانة خاصة لدى عشاق السيارات 
وأصبحت من السيارات المفضلة 

لدى عدد كبير من العمالء بفضل 
والتكنولوجيا  الرائعة  تصاميمها 
الحديثة التي تعتمدها وأسعارها 
التنافسية. ونحن على ثقة بأننا 
سنواصل في المرحلة المقبلة 

مسيرة النمو والنجاح معًا«.
 بدوره صرّح السيد هشام الصحن، 

المدير العام لشركة أوتو كالس 

للسيارات: »نحتفل اليوم بإطالق 
سيارة جديدة كليًا من MG، والتي 

تأتي ضمن خطة MG لتوسيع 
باقة منتجاتها بهدف تلبية رغبات 

العمالء المتنوعة وتماشيًا مع 
متطلبات السوق المتغيرة. ويسرنا 
في أوتو كالس للسيارات أن نكون 

أول شركة تطرح السيارة الجديدة 
في أسواق الشرق األوسط ما 

يؤكد على مكانة شركتنا والثقة 
المتبادلة التي تجمع بين إم جي 

موتور وأوتو كالس للسيارات«.

   أطلقت شركة أوتو كالس للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات »إم جي« في قطر، سيارة MG5 الجديدة في قطر في 
حفل تدشين خاص أقامته في صالة عرض MG على طريق سلوى. وحضر حفل إطالق MG5 سعادة الشيخ فالح بن نواف 
آل ثاني، مدير العمليات بقطاع السيارات في مجموعة شركات ناصر بن خالد، السيد هشام الصحن المدير العام لشركة 
 MG أوتو كالس للسيارات، كريم منير مدير التسويق في شركة أوتو كالس للسيارات، وتامر عبداهلل مدير العالمة التجارية

في قطر، باإلضافة إلى مديرين تنفيذيين من شركة »إم جي موتور« وحشد من ممثلي وسائل اإلعالم.

أوتو كالس للسيارات 
تطلق سيارة السيدان المدمجة MG5 الجديدة كليًا في دولة قطر
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تحت شعار »بداية جديدة« إطالق كتالوج إيكيا 2020
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وتصف العالمة كتالوج ايكيا 
2020 بأنه »الكتاب الذي سيغير 
حياتك«، وتهدف هذا العام إلى 

إطالق مجموعة من المنتجات التي 
تمتاز بالسعر المعقول والجودة 
العالية واالستدامة لكل موسم، 

حيث قدمت ايكيا عدداً من الحلول 
المبتكرة التي تمتاز بالشكل المميز 

الرائعة.  والمواصفات 
ولتالقي حلول ايكيا صدى لدى 

الناس، فقد تم تصميم 6 منازل 
مختلفة ألشخاص من مختلف 

المناطق والثقافات، ليعكس كل 
من تلك المنازل حلواًل متنوعة 

ويلبي خمسة احتياجات عاطفية 
هي االنتماء واالمتالك والراحة 

واألمن والخصوصية. فلكل منزل 
قصة يرويها!

وتترقب إيكيا أربعة إطالقات 

مجموعة  وهي  للمنتجات،  موسمية 
فصل الخريف التي تتمثل بإطالق 

كتالوج ايكيا 2020 ليكون 
بداية جديدة، حيث يتزامن مع 
الجميع  وعودة  العطلة  انتهاء 

إلى أعمالهم وبدء سنة دراسية 
جديدة لألطفال. أما مجموعة 

البهجة  في  فتتمثل  الشتاء  فصل 
المنزل  تحويل  وكيفية  واالحتفال 

المستمر  التغير  تناسب  مساحة  إلى 
مجموعة  وتشجع  األنشطة.  في 

فصل الربيع الناس على العيش في 
منزل يمتاز بالوعي البيئي من خالل 

المبتكرة،  الجديدة  ايكيا  منتجات 
استخدامها  إعادة  يمكن  والتي 

إصالحها  يمكن  كما  متنوعة  لغايات 
وتدويرها.  وبيعها  استعمالها  وإعادة 

فصل  مجموعة  تختص  وأخيراً، 
والمرح  المنازل  بتوسع  الصيف 

المفتوحة. األماكن  في  والمتعة 
في تعليقه على إطالق كتالوج 

ايكيا 2020 قال اليكسي سيتكن، 
مدير متجر ايكيا، قطر: »يرّكز كتالوج 

ايكيا 2020 على مساعدة الناس 
في تحقيق تصّور واضح لألمور 

وتزويدهم باألفكار والحلول المبتكرة 
للبدء من جديد. نود تمكين عمالئنا 

ومساعدتهم للبدء من جديد كل 
يوم من حياتهم ونتمنى أن يتبنون 

شعار البدايات الجديدة للشعور 
بالسعادة واإليجابية. وفي ظل 

اختالف الشخصيات واألذواق في 
دولة قطر، نتطلع إلى تقديم حلول 

أفضل تناسب الجميع ونؤمن بأن 
التركيز على النوم لتحسين الحياة 

أمر جوهري، وهو محور كتالوج ايكيا 
 ».2020

وفي أعقاب بحث أجرته ايكيا مؤخراً 
في عالم العطور والروائح المفضلة 
لدى الزبائن، عملت ايكيا مع صانع 

للعطور البتكار عطر مستوحى 
من شعور االنتعاش وربطه بإطالق 

كتالوج ايكيا 2020. العطر غني 
تحتوي  المنعشة  العطرية  بالنفحات 
على الكيوي والمندرين والجوافة 

والرّمان، التوت األسود وخشب 
والمسك.  الصندل 

   أطلقت إيكيا، العالمة السويدية العمالقة في مجال األثاث، كتالوج ايكيا 2020 خالل فعالية أقيمت في متجرها في الدوحة 
فستيفال سيتي مول، يحمل الكاتالوج لهذا العام شعار »بداية جديدة« ويركز على أهمية الراحة البدنية والذهنية ليتمكن الناس 

من الشعور بالسعادة وعيش حياتهم بكل ما فيها. 
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باندورا تعيد طرح عالمتها العالمية للمجوهرات
  بدأت باندورا عالمة المجوهرات المحبوبة حقبة جديدة في تاريخها الحافل مع إعادة طرحها عالميًا في 29 أغسطس 
الماضي، تم الكشف عن التفاصيل الجديدة في حدث حصري في داون تاون لوس أنجلوس ، تزامنًا مع طرح مجموعتها 

الجديدة لخريف 2019.
حضر الفعالية حوالي 400 ضيف من 

أنحاء العالم، وقد حولت الفعالية أجزاء 
من المدينة إلى عالم مغمور بلون باندورا 

الوردي المعبر عن التمكين والتعبير عن 
الذات والشمولية. 

وصل الضيوف إلى موقع الحدث بأسلوب 
غير معتاد على دراجات اكهربائية، مرتدين 

لمسات من اللون المميز للعالمة التجارية، 
لمشاهدة اللوحات الجدارية الحصرية التي 

تفسر أهداف باندورا الجديدة والمقامة 
على طول شارع Street of Loves، وهو 

ممر بينSouth Grand Avenue  و 
South Hope Street. يعرض العمل 

الفني البارز أعمااًل جماعية للفنانة س 
فينلي، الناشطة في فنون الشوارع 

 Divine« ومبتكرة العمل الفني الشهير
Female Mural«. وبناًء على أجواء 

االكتشاف منPandora ، توج هذا اليوم 
بأجواء احتفالية وردية احتفت بكل ما هو 

 .Pandora
تتواجد باندورا في الجونا مول، ودوحة 

فستيفال سيتي، والندمارك مول، وفيالجيو 
مول، والمركز، وسيتي سنتر الدوحة، 

ومطار حمد الدولي.

ملهمات باندورا
وتجسيًدا إلعادة تشكيل باندورا، تم عقد 
شراكة مع نساء ملهمات على مستوى 
العالم تحت االسم الجماعي »ملهمات 

باندورا«. 
ناتالي إيمانويل، وجورجيا ماي جاغر، 

وحليمة عدن، والرسن ثومبسون، 
ومارغريت زانغ وتاسيا فان ري، قصتها من 

خالل شراكة طويلة األمد.

وكشف ستيفن فيرتشايلد، كبير مسؤولي 
اإلبداع والعالمة التجارية في باندورا، عن 
تجديد العالمة التجارية في مأدبة غداء 

خاصة أقيمت في حي المجوهرات 
النابض بالحياة في لوس أنجلوس. وفي 
حديثه للضيوف قال: »في باندورا، نشجع 
تمكين المرأة وتبادل مشاعرها من خالل 
مجموعات معاصرة يمكن االحتفاظ بها، 

تتيح للناس التجمع واالحتفال بما يجعلهم 
من يكونون. لكل منا قصة يخبرها، 

وستعبر كل تعليقة سوار جديدة مزينة 
يدويًا عن مشاعر حب مختلفة«.

مجموعة  خريف 2019
بنهج جديد منعش، تقدم باندورا قالدة 

Pandora O الجديدة، ضمن مجموعة  
خريف 2019. يمثل الرمز الدائري 

المستوحى من العناصر المميزة لتصميم 
Pandora، القوة الموحدة للمجوهرات 

وتعبيراتها الشخصية الال محدودة. تدعو 
مجموعة باندورا الجديدة لخريف 2019 
كل من ترتديها لتجمع التعليقات التي 
تعبر عن حبها لألشياء المختلفة، وهي 

متوفرة بالمتاجر.
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فندق الوادي الدوحة - إم غاليري يقّدم مطعم »لو كولونيال«
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 أعلن فندق »الوادي الدوحة - إم غاليري« عن تقديم مطعم »لو كولونيال« والذي يعد إضافة جديدة  وقيّمة إلى 
تشكيلة المطاعم التي يحتضنها الفندق،  باعتباره أول صالة فطور أصيلة في الدوحة..  تقدم صالة الفطور»لو 

كولونيال« تشكيلة واسعة من األطباق الشهية المعّدة حسب الطلب، ومجموعة متنوعة من أروع األطايب 
العالمية والمحلية  يوميًأ من الساعة 6 صباحًا وحتى 3 بعد الظهر؛ وتعد الخيار األمثل لجميع الضيوف سواء 

الراغبين في بدء يومهم باكرًا إلغتنام الفرصة في إستكشاف مدينة الدوحة، أو لمن  يلتزمون بجدول أعمال محدد 
ومليء باالجتماعات، أوحتى لألشخاص الباحثين عن االسترخاء والراحة واالستمتاع بالفطور في وقت متأخر.

عام  مدير  آريل،  دومينيك  قال  المناسبة  هذه  وفي 
فندق  في  غاليري: »نقدم  إم  الدوحة-  فندق »الوادي 
»الوادي الدوحة - إم غاليري« هذا المفهوم  الجديد 
في   تسهم  والتي  الفطور  وجبة  بأهمية  منا  إيمانًا 
تجديد النشاط وبدء اليوم بالطريقة المثلى . وكما 
المختلفة،  االستثنائية  لعروضنا  بالنسبة  الحال  هو 
فإننا  نسعى  لتلبية تطلعات الضيوف على اختالفها، 
وجبات  لتناول  المفضلة  الوجهة  الوقت  مع  لتصبح 

الفطورالمميزة«. 
وتنطوي قائمة الطعام الغنية لدى »لو كولونيال« 
مثل  الخيارات،  من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة  على 
من   متنوعة  أصناف  تشمل  التي  العربية  السّلة 
المناقيش، والخبز العربي، وكرواسان الزعتر، والمعجنات 
الدانماركية؛ والسّلة العالمية التي تضم أصناف خبز 
القمح الكامل، والخبز الفرنسي، والمعجنات الطرية، 
إلى  باإلضافة  الدانماركية؛  والمعجنات  والكروسان 
الفول  أطباق  من  المؤلفة  العربي  الفطور  قائمة 
الحلوم  وجبنة  والفالفل،  والشكشوكة،  المدمس، 
وخيار  العربي  الخبز  أصناف  من  سلة  مع  المشوية، 
الضيوف من العصائر الطازجة والقهوة والشاي؛ كما 
تتضمن خيارات الصالة بيض »بنيديكت«، ومجموعة 
مختارة من أطباق الفطور والشوربة الصحية، وفطائر 
المحضرة  والمعجنات  والبانكيك،  والوافل  الكريب 
االستثنائية،  »مشيرب«  فطور  ووجبة  الصاج،  على 
وأصناف السندويشات، فضاًل عن تشكيلة واسعة من 
أطباق الحلويات، بما فيها الخيارات الصحية والخالية 

من الجلوتين. 

تصاميم مستوحاة من الطوابع البريدية
الداخلية  بتصاميمه  كولونيال  لو  مطعم  ينفرد 
المتميزة المستوحاة من الطوابع البريدية تكريمًا منه 
قطر.  موانئ   بأسماء  أرضيته  تزدان  كما  قطر،  لبريد 
بأجمل  االستمتاع  فرصة  لضيوفه  المطعم  ويقدم 
العريق،  التقليدي  واقف  سوق  على  الخالبة  اإلطالالت 
أصناف  بأشهى  التلذذ  أثناء  روعتها  تكتمل  والتي 
الخبز الطازج والمأكوالت التقليدية الفريدة من نوعها. 
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فندق وفيالت جراند حياة – الدوحة..  اجعلي من حفل زفافك ذكرى ال تنسى
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سواًء كان العروسان يتطلعان الستضافة حفل كبير 
أو اِستثنائي فإَن قاعة السيليا بالفندق هي المكان 
األنسب حيث يتم تقسيمها وإعدادها لتلبية كافه 

المتطلبات.
تتميز قاعة الزفاف بمدخل خاص للنساء يؤدي مباشرة 
إلى قاعة االحتفاالت لضمان الخصوصية المطلقة مع 
مساحة تزيد عن 1000 متر مربع، كما يمكن تقسيم 

قاعة السيليا إلى ثالثة أقسام مختلفة ويمكن أن 
تستوعب ما يصل إلى 650 ضيًفا، باإلضافة إلى 

إمكانية استضافة حفالت الزفاف بقوائم طعام منتقاة 
خصيًصا.

وفي هذا السياق قالت مخططة حفالت الزفاف، دهب 
صياح«نحرص على جعل التخطيط لحفل الزفاف أكثر 

سالسة وأقل إرهاًقا من خالل تقديم جميع الخدمات 
المطلوبة للعروسين ، من ناحية العثور على أفضل 
الزهور ألغراض الزينة وترتيب الديكور الذي ال تشوبه 
شائبة وتنظيم حفل الحناء التنسيق مع الضيوف 

أيضا«.
بالمعرفة والخبرة الواسعة في هذا المجال، سوف 

يساعدك الفريق في كل خطوة، مما يتيح لك تحقيق 
أقصى توقعاتك.  

 فندق وفيالت جراند حياة الدوحة، هو فندق فاخر من فئة الخمس نجوم مع حدائق جذابة وشاطئ خاص بطول 400 متر، 
ومناظر خالبة توفر مساحات داخلية وخارجية متعددة، مما يجعله مكاًنا مثالًيا لحفالت الزفاف في الدوحة.
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مجوهرات »شينوي« تحت مظلة باري غاليري
أطقم للعرائس.. إلطاللة ملكية وأناقة المتناهية
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 وتحرص »شينوي« على تصنيع 
الخاصة بها، مما يعطيها  المجوهرات 

التجزئة اآلخرين،  ميزة تنافسية على تجار 
كما تركز »شينوي« على تصميم قطع 

المجوهرات حسب الطلب األمرالذي 
يساعدها على فتح قنوات إتصال خاصة 

مع عمالئها، وفي قطر طورت مجوهرات 
شينوي قاعدة عمالء قيمة من خالل 

والجملة. بالتجزئة  البيع  عمليات 
 وتفخر »شينوي« بأن تكون تحت مظلة 

باري غاليري، الذي يوفر إدارة استثنائية 
ويقدم الدعم للموظفين في جميع 

فروعه، ومن المتوقع أن تؤدي الشراكة 
بين مجوهرات »شينوي« وباري غاليري 
دوراً رائداً في تجارة التجزئة والصناعات 

الفاخرة، وتحرص »شينوي« بإستمرار على 
تقديم قطعًا خاصة وفريدة في تصميمها 

للعرائس، لتطل كل عروس في ليلة 
زفافها كالملكة التي ترتدي قطع 

مجوهرات تختلف عن نظيراتها، لتشعر 
الالمتناهية. واألناقة  بالتفرد 

  »شينوي« للمجوهرات واحدة من 
أكثر األسماء شهرة في مجال صناعة 
المجوهرات، منذ إنشائها عام 1995، 

حققت مجوهرات »شينوي« وجودًا 
ملحوظا في السوق الخليجية والعالمية 

مع الحفاظ على قيمها األساسية ووالئها 
للعمالء، ومن أبرز الشخصيات المسؤولة 

عن نجاحها البارز مؤسسها السيد »غوفيندا 
شينوي«، الذي عاش عقوداً من الخبرة 

والمعرفة مع إمتالكه لأليديولوجيات 
التجارية الفريدة من نوعها، مما ساعد 

هذه العالمة على تحقيق نمواً سريعًا في 
هذه الفترة القصيرة من الزمن، وعلى مر 

السنين حضر السيد شينوي العديد من 
المعارض الدولية حيث عرض العديد من 

التصاميم الفريدة من نوعها والقطع 
المصنوعة يدويًا والتي لبت أذواق 

العمالء.
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هيفنلي سبا ويستن... باقة من العروض الموسمية المميزة

W
es

tin
 H

ot
el

s &
 R

es
or

ts

المتنوعة، كجلسة عالج  التجميلية  ويقدم السبا مجموعة من العالجات 
البشرة باألوكسجين من »إنتراسيوتيكالز«، والتي تعمل على تجديد خاليا 

البشرة، ومنحها تنظيفًا وترطيبًا عميقًا وإطاللة تفيض بالنضارة والتألق. ومن 
شأن هذا العالج اللطيف وغير الجراحي توفير أقصى درجات االسترخاء وتوحيد 

الراغبين بالحصول على  لون البشرة، ليشكل بذلك الخيار األمثل للضيوف 
للبشرة. تنظيف عميق وفّعال 

بينما يقدم صالون »سويت نيلز« الفريد باقة فاخرة ومخصصة من جلسات 
العناية بأظافر اليدين والقدمين وسط أجواء مريحة يسودها الهدوء 

اليدين  العادية للعناية بأظافر  والخصوصية. وتتراوح الخدمات من الجلسات 
والقدمين، وصواًل إلى فن طالء األظافر وتزيينها.

جلسات تدريبية متنوعة
ومن جهة أخرى، أعلن »هيفنلي سبا« مؤخراً عن األكاديمية الخاصة لتعليم 

رياضة اإلسكواش التي تتيح للضيوف دروسًا خاصة أو شبه خاصة أو جماعية 
على يد أفضل الخبراء. 

كما تقدم صالة »ويستن وورك آوت« باقة من الجلسات التدريبية المتنوعة، 
اليوغا، وتمارين »فلوت فيت«  كتمارين »هيفنلي ستريتش«، وجلسات 

والكيك بوكسينج، فضاًل عن ناٍد للرياضة المائية. وتم تصميم وإعداد هذه 
والذهنية.  البدنية  الجسم  لياقة  لتعزيز  العناية واالحترافية  الجلسات بمنتهى 

التدريبية الجماعية، تقدم الصالة جلسات تدريب  وإلى جانب الجلسات 
شخصية على يد نخبة من أفضل المدربين الخبراء، والتي تتوفر اعتماداً على 

المسبق. الحجز 
النادي الصحي: »يسعدنا تطوير  إليزابيتا ديتشيفسكا، مديرة  صرّحت 

الرائجة في  مفاهيمنا بشكل مستمر بما ينسجم مع جميع توجهات السوق 
هذا المجال. ونحن على تمام الثقة بأن عروضنا المتكاملة ستلبي تطلعات 

الضيوف في كافة مجاالت الصحة والجمال، وتضمن لهم أفخر تجارب 
المترفة وسط أجواء استثنائية ووفق أعلى المعايير والمستويات.  العافية 

’هيفنلي سبا‘ فريقًا من الخبراء الذين خضعوا لتدريبات عالية  كما يضّم 
اللياقة  المستوى ليكونوا على أتم االستعداد لتقديم أفضل جلسات 

الفاخرة. لنضمن بذلك لضيوفنا تجربة  الصحية  التفاعلية والعالجات  البدنية 
السعادة والنشاط«. تلبي تطلعاتهم وتمنحهم جرعة من  استثنائية 

 كشف »هيفنلي سبا« المنتجع الصحي الفاخر ضمن فندق ونادي 
صحي »ويستن الدوحة«، عن طرح باقة جديدة من العروض والخدمات 

الفريدة التي توفر للضيوف طيفًا واسعًا من األنشطة الرياضية 
الممتعة والعالجات الصحية التي من شأنها تجديد الحيوية والنشاط.



أمواج تطلق عطر لوف ميموزا
 ابتكرت أمواج عطر »لوف ميموزا« ليكون أحدث إضافاتها 

إلى مجموعتها الزهرية »ذا سيكرت جاردن« وليعبر عن المعنى 
الحقيقي للمساواة وتمكين المرأة. ويُجسد هذا العطر األخاذ 

والُمفعم بالنعومة والرقة قدرة المرأة على تحطيم القيود 
بقوتها وحيويتها وحكمتها.

تعاون كريستوفر تشونج مع صانعة عطور ابتكرت هذا 
العطر للمرأة الشجاعة التي ال تعرف الخوف باستخدام 
جوانب زهرة الميموزا الفريدة. واسُتلهمت فكرة »لوف 

التغيير من  اللواتي استطعن تحقيق  ميموزا« من النساء 
أجل أجيال المستقبل وليعبر في كل تفاصيله عن الجرأة 

التي تتحلى بها في المرأة في حياتها وشجاعتها التي 
المساواة.  لتحقيق  بشغف  عالمنا  لتحويل  تدفعها 

وبجوهرٍ فريد، يفوح هذا العطر من أمواج بعبق مكوناته 
النادرة التي تعكس جمال زهرة الميموزا. وفي محاكاة 

لتالل ميموزا في قرية تينرون في جنوب فرنسا، تتفتح 
النغمات العليا في عطر »لوف ميموزا« بعبيرٍ مائي 

النغمات  أما  البنفسج والكاسكالون.  أوراق  بعبق 
برائحة السوسن  الوسطى فتشدو بلمسات دهنية ناعمة 

والهيلوتروب مع رحيق الكمثرى الحلو الذي يجعله أكثر أناقة 
النغمات األساسية باليالنج يالنج والعنبر  وعصرية. وتفوح 

بنفحاٍت رقيقة تزيد من روعته وشخصيته المميزة.

›لوف ميموزا« عطراً براقًا ومفعم بالطاقة والحيوية  ويعد 
ليكون الرفيق المثالي للمرأة في رحلتها نحو تحقيق ما يراه 
البعض مستحياًل. ويأتي هذا العطر في زجاجات كريستالية 

فاخرة بمالمح فاتنة بلون ليموني ُمبِهج يزينها كريستال 
األصفر.  باللون  سوارفسكي 
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اكسسوارات بوكيه عنوانك للتألق كاألميرات 

 تبحثين عن الجمال، وتودين أن تطلي مثل الملكات؟.. 
األنيقة والفخمة  باختيار اكسسوارات بوكيه  عليك 

والمميزة التي تناسب جميع األذواق، وليس هذا فقط بل أن 
االكسسوارات تجعل مناسباتك ال تنسى وتمضين أفضل 

األوقات.
دعي بوكيه يترجم احالمكي على ارض الواقع في الحصول 

على اإلطاللة التي طالما حلمتي بها من اكسسوارات  
الشعر، والحقائب.  وال تنسي السوار الجميل والمصمم 

بفخامة مع إضافة تفاصيل جميلة. وأيضا هناك العقد 
الذي يضيف السحر إلطاللتك ويجعلك تضيئين  الكبير 

كالنجمات. وفي النهاية الحذاء ذو الكعب العالي حتى 
تظهري أنوثتك وتعطي أفضل ما لديك. 
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موسم العودة للمدارس مع
 Skechers مزيج من المرح والحماس والراحة 

أصبح وقت »العودة إلى المدرسة« أكبر وأفضل هذا العام مع سكيتشرز، حيث تقدم مجموعة واسعة من األحذية 
المدرسية والرياضية واليومية للمتعلمين الصغار. ولضمان بدء سنة دراسية جديدة بأناقة، توفر Skechers أنماطًا 

أنيقة وعصرية جاهزة في مجموعة العودة إلى المدرسة. 
 تحتوي المجموعة على الجلود الناعمة المفعمة بالحيوية، والنعال الداخلية التي تعمل بالهواء المضغوط، 

وذلك حتى يشعر الطفل الصغير بالراحة الكاملة، وبالتالي يحصل على أعلى العالمات المدرسية، ودائما سيشعر 
 .Skechers الطفل باالنطالق والمتعة في آن واحد مع أحذية

هدايا لألطفال لعام دراسي متميز 
وعند أي عملية شراء على أحذية األطفال سيحصلون على هدية، وهي 

مجموعة مكونة من أربع قطع، حيث حقيبة الظهر، وأقالم رصاص، 
وصندوق للغداء باإلضافة إلى حافظة مياه. وهذا كله لجعل طفلك 

يعود للمدرسة بكل حماس. 
حملة Skechers بالتعاون مع قطر الخيرية لتغيير حياة األطفال 
يستخدم Skechers المرح كطريقة لغرس قيم »العطاء« بين 

األطفال. وهناك 300 مليون طفل في جميع أنحاء العالم في حاجة 
ماسة إلى األحذية، وأنك عندما تعطي حذاء للطفل، فإنك تمنحه الفرح 

واألمل وأشياء كثيرة. 
الحملة شملت المجمعات التجارية مثل حياة بالزا، مول قطر ودوحة 

فستيفال سيتي. والفكرة هي إعطاء األطفال من الدول الفقيرة الفئات 
المناسبة من األحذية لاللتحاق بالمدرسة بكرامة وفرح. 

وكجزء من الشراكة مع قطر الخيرية، أعدت »Skechers« أحذية أنيقة 
في الساحة الرئيسة في كل من المراكز التجارية المذكورة. وتم تصميم 

صندوق األحذية على شكل متاهة، حيث يوجد في كل منعطف من 
المتاهة لعبة ممتعة أو تحدٍّ مثير يلعبه األطفال. مقابل كل طفل يدخل 

صندوق األحذية ويشارك في التحدي، ستقدم Skechers زوًجا واحًدا 
من األحذية إلى جمعية قطر الخيرية والتي بدورها ستمنحها لألطفال 

المحتاجين من البلدان التي تحتاج إلى المساعدة.
 وبدأ النشاط في 3 مراكز تجارية على التوالي، بدًءا من حياة بالزا )22 

إلى 27 أغسطس(، يليه مول قطر )من 29 أغسطس إلى 3 سبتمبر( 
وأخيراً في مدينة الدوحة للمهرجانات )من 5 إلى 11 سبتمبر(. وبهذا 
تشجع Skechers اآلباء على جعل أطفالهم جزًءا من هذه المبادرة 

لتغيير الحياة  وغرس قيم العطاء، مع االستمتاع أيًضا بالتحدي. وبهذه 
الطريقة يمكن تخفيف هذا العبء البسيط وإحداث فرق في حياة 

األطفال المحتاجين.
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ماندارين أورينتال الدوحة يحتفل بإطالق مطعم »موزايك«
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   يسرّ فندق ماندارين أورينتال الدوحة 
افتتاح مطعم موزايك، أحد أكثر وجهات 

الطعام إثارة في المدينة، حيث 
سينطلق ضيوفه في رحلة إلى عالم 

الطهي، عالم يجمع الشرق والغرب.

يوفر المطعم الجديد تجربة طعام 
استثنائية على »طريق الحرير« تتميز 
بنكهات غنية من وجهات من آسيا 

والشرق األوسط، وأوروبا، في حين أن 
التصميم الداخلي للمطعم يوفر 

مقاعد جلوس »على الطراز العائلي« 
في مساحات شبه خاصة لتناول 

الطعام مستوحاة من العمارة 
القطرية التقليدية.

وتشمل قائمة الطعام 
السوشي الياباني، والساشيمي، 

والروباتاياكي، والمازا العربية، 
واللحوم المشوية، وخبز التنور 

الساخن، وأطباق الكاري الهندية، 
وأطباق دايم سوم اللذيذة، واألطباق 

المقلية في الوك من الصين 
وجنوب شرق آسيا، مع مجموعة 

مختارة من األطايب والحلويات 
المغرية.

ويضم موزايك تسعة مطابخ نابضة 
بالحياة، مستوحاة من أسواق 

الشوارع التقليدية، حيث يقوم طهاة 
موهوبون بتحضير أطباق عالمية 
مصممة للتذوق والمشاركة بين 

األصدقاء والعائلة.
ندعوكم لالحتفال معنا باالفتتاح 

الرسمي لموزايك مع عرض »مغامرة 
 Culinary Delights »الطهي

المستمر لغاية 30 سبتمبر 2019 
والذي يسمح لضيف واحد بالتمتع 

بتجربة طعام مجانية على اإلفطار أو 
الغداء أو العشاء عندما يرافقه ثالثة 

ضيوف أو أكثر.
يقع مطعم موزايك في الطابق 
الثامن من الفندق مع مساحات 
جلوس داخلية وخارجية، ومناظر 

بانورامية مطلة على ساحة براحة 
مشيرب والكورنيش والخليج 

الغربي.
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بموجب هذا االتفاق، ستقوم 
موديرنا، مقرّها مدينة كامبردج بوالية 

ماساتشوستس األميركية، برعاية دراسة 
للدكتور هاني نجفي، الباحث في وايل 

كورنيل للطب - قطر، لتطوير واختبار 
دواء جديد إلعادة توازُن مستويات 

الليبيدات )الدهون( بالدم عن طريق 
تعزيز فعالية إزالة الدهون المسببة 

لتصلُّب الشرايين، أو التصلُّب العصيدي، 
وفي الوقت نفسه تعزيز إنتاج الليبيدات 

الوظيفية المضادة لاللتهابات.
ومن المعروف أن ارتفاع نسبة 

الكثافة،  المنخفضة  الدهنية  البروتينات 
ما يُعرف بالكولسترول الضار، إلى 

العالية  الدهنية  البروتينات  نسبة 
بالكولسترول  يُعرف  الكثافة، ما 

الحميد أو المفيد، يفاقم خطر إصابة 
اإلنسان بأمراض القلب واألوعية 
الدموية، بل ويجعله أكثر عرضة 

لإلصابة بأمراض من قبيل المتالزمة 
األيضية والنوع الثاني من السكري. 
ومن شأن تطوير دواء جديد مأمون 
وفعال قادر على تعزيز آلية الجسم 

الذاتية إلزالة الليبيدات أن يقّلص 
باألمراض  لإلصابة  المتبقية  المخاطر 

المذكورة سابقًا من جهة، وأن يحّسن 
من جهة ثانية صحة وجودة حياة 

األفراد الذين يتزايد لديهم خطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور نجفي: 
»هذه منهجية ملفتة في مجال 

فنحن  المستهدفة  الجينية  العالجات 
الرّنا بشكل  لسنا بحاجة للتأثير في 

دائم. وبداًل من ذلك، يمكننا استخدام 
الرّنا  غرية لمواءمة تعبير  الرّنا الصُّ

المرسال والتأثير فيه بدقة والتحّكم 
الدهنية على  الجينات  في تنظيم 

أساس عابر كاستجابة ألنماط الحياة 
ويمكن  الغذائية.  والحمية  المّتبعة 

االبتكارية أن تقّلل  المنهجية  لهذه 
بالدم والتهاب  المرغوبة  الليبيدات غير 

األوعية الدموية بطريقة وبدرجة غير 
مسبوقتين. وسيوّفر ذلك لنا أداة فائقة 

الفاعلية للعالج، وربما للوقاية من، 
أمراض مثل النوع الثاني من السكري 

القلب  والمتالزمة األيضية وأمراض 
الدموية«. واألوعية 

ونّوه الدكتور خالد مشاقة، عميد 
مشارك أول للبحوث واالبتكارات 

والتداول التجاري في وايل كورنيل 

للطب - قطر، بأهمية االتفاق 
المبرم مع موديرنا قائاًل: »نحن في 

وايل كورنيل للطب - قطر سعداء 
للغاية بالعمل مع موديرنا في تنفيذ 

الواعد. فالتكامل  هذا المشروع 
الريادية  التكنولوجية  المنصة  بين 

المختصة بالرّنا المرسال من جهة وما 
تتميز به وايل كورنيل للطب - قطر 

من خبرات عالمية ومرافق مضاهية 
ألفضل المرافق في العالم من جهة 

لتطوير  متينًا  أساسًا  يمنحنا  ثانية 
عالجات مبتكرة يمكن أن تحّقق يومًا ما 

فرقاً ملموساً في حياة الكثيرين«.

   أبرمت وايل كورنيل للطب - قطر اتفاقًا بحثيًا مهمًا مع Moderna، الشركة 
األميركية الريادية في مجال التقنية الحيوية. وفي إطار االتفاق، ستتضافر 

جهود الطرفين لتطوير دواء جديد للتحكم في نسبة الكوليسترول بالدم، ومن 
المرتقب أن يقود الدواء الجديد إلى تحقيق نقلة جذرية ملموسة في المنهجية 

العالجية للنوع الثاني من السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية.

بالتعاون مع شركة دوائية أميركية
وايل كورنيل للطب - قطر تطور عقارا جديدا للكوليسترول
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وفي هذا اإلطار، افتتحت وحدة 
العناية المركزة لحديثي الوالدة في 
سدرة للطب في شهر أبريل 2018، 
واستقبلت الوحدة منذ افتتاحها 94 

مولوداً جديداً تطلبت حالتهم الصحية 
إجراء عمليات جراحية، إذ خضعوا ألكثر 
من 140 عملية جراحية. والعديد من 

األطفال الذين خضعوا للعمليات 
الجراحية هم من األطفال الخّدج 

والذين تقّل أوزانهم عن كيلوغرام 
واحد، ما جعلهم بحاجة إلى رعاية 
طبية استثنائية ألنهم الفئة األكثر 

عرضة للمخاطر في الطب الحديث.
وتبّين األرقام التي أصدرها سدرة 

للطب وتشمل أول 12 شهراً من 
تشغيل وحدة العناية المركزة لحديثي 

الوالدة أّن قرابة 99 في المائة من 
حديثي الوالدة الذين يعانون حاالت 

تهّدد حياتهم قد بقوا على قيد 
الحياة بعد مرور 30 يومًا من إجراء 

الجراحة، وهي الفترة األكثر حرجًا في 
مثل هذه الحالة. وهذه األرقام تجعل 

سدرة للطب في مصاف أفضل 
المستشفيات في العالم، بل إنه 

يتفّوق عليها في جوانب عدة. 
وأشاد البروفسور زياد حجازي، الرئيس 

التنفيذي إلدارة طب األطفال في 
سدرة للطب، باألرقام المنشورة قائاًل: 
»هذه األرقام تجعل سدرة للطب في 

مرتبة مضاهية ألكثر المستشفيات 
المتقدمة والعريقة في العالم. 

ويعمل فريقنا هنا دون كلل لتوفير 
أفضل رعاية متميزة للمواليد الجدد، 

واألرقام الصادرة تدّل على جهودنا 
الجماعية الدؤوبة في هذا المجال. 
فقد استقطب سدرة للطب أطباء 

ومختصين في الرعاية الصحية بخبرات 
وخلفيات عالمية مختلفة، وتتضافر 

جهودهم لتقديم أفضل رعاية طبية 
بمعايير عالمية رفيعة للمواليد الجدد 

وأسرهم هنا في قطر«.
تضم وحدة العناية المركزة للمواليد 
الجدد في سدرة للطب فريق تمريض 

يـتألف من نحو مائتين من الممرضات 
والممرضين المدربين أفضل تدريب، 

وشملت العمليات الجراحية التي 
أجريت جراحات البطن والرئة والغشاء 

كذلك تّم استخدام جهاز الرئة 

االصطناعية ECMO. وتسّخر وحدة 
طب األم والجنين في سدرة للطب 

خبراتها ودعمها في هذا المجال، 
فهي تقّدم التقييمات الالزمة أثناء 
الحمل ويمكنها أيضًا متابعة حالة 

األجنة قبل الوالدة.
وقد اعتبر الدكتور روبرت كرون، 
الرئيس التنفيذي باإلنابة لسدرة 

للطب، أن النتائج التي تحققت في 
غضون سنة واحدة تدّل على إنجاز 

باهر، وقال: »بالرغم من أن العمليات 
التشغيلية في سدرة للطب بدأت 
منذ فترة وجيزة، إالّ أن النتائج التي 

يحققها باتت توازي النتائج المحققة 
في أفضل المستشفيات العالمية، 

وال يسعني هنا إاًل أن أهنئ كل 
شخص يعمل في سدرة على هذا 
اإلنجاز. إن تقديم الرعاية للمرضى 

تتحقق من خالل العمل بروح الفريق 
الواحد، ويسرّني جداً أن يضّم فريق 

عمل سدرة للطب أطباء وممرضين 
وموظفين مجتهدين وموهوبين 

يعملون على تحقيق رؤية ورسالة 
سدرة للطب«.

   أظهرت أرقام أصدرها مؤخرًا 
سدرة للطب أن المركز يوّفر رعاية 

طبية بمعايير عالمية لحديثي 
الوالدة الذين هم بحاجة إلى 

عمليات جراحية دقيقة وكبيرة، 
بل إنه يتفّوق على نخبة من أبرز 

المؤسسات الطبية العالمية 
في ما يتعلق بعمليات وإجراءات 

جراحية معيّنة. فقد استقطب سدرة 
للطب من أنحاء العالم نخبة قّل 

نظيرها من أشهر أطباء حديثي 
الوالدة المتمرّسين وأطباء التخدير 

والممرضين والجراحين المعروفين، 
في إطار التزامه المطلق بإعطاء 

حديثي الوالدة الذين يتطلبون إجراء 
جراحات خطيرة، أفضل فرصة ممكنة 

للنجاة ولتجاوز هذه المرحلة الحرجة، 
وكذلك التزامه بأن يشعر ذووهم 

بالثقة والطمأنينة المطلقتين بأن 
أطفالهم يتلقون أفضل رعاية طبية 

ممكنة في العالم.

سدرة للطب... رعاية طبية بمعايير عالمية لحديثي الوالدة
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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