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يمكنم اإلستمتاع  بأشهى المأكوالت والحلويات الفاخرة

وعشر محطات من األكل الحّي. 

اإلفطار: 230 ريال قطري للشخص الواحد

السحور: 250 ريال قطري للشخص الواحد 

للحجز، ُيرجى االتصال على الرقم 33598514
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معارض

 تحرص 21 هاي ستريت التابعة لمجموعة علي بن علي القابضة على منح عمالئها فرصة التمتع بتجربة 
فريدة في الحي الثقافي كتارا - الدوحة، حيث تستضيف معرضًا حصريًا للسجاد الفاخر والذي تقدمه 

مؤسسة ساموڤار للسجاد. وسيقدم مصمم السجاد الشهير عالميًا جان كات أعماله ألول مرة في قطر ما 
بين 15 و29 مارس 2022.  

   بالتعاون مع ساموڤار  للسجاد

21 هاي ستريت تستضيف معرضًا حصريًا للمصمم األلماني جان كات

ويقام هذا المعرض المؤقت تحت 
شعار »النجوم، والقمر، والشمس: 

تصميم السجاد في الحاضر »، ويضم 
أعمااًل يدوية فائقة الجمال، ُنسجت 

من أفخر أنواع الصوف وأرقى خيوط 
الحرير الصيني.

وقد تم افتتاح صالة المعرض في 
احتفال جرى يوم 15 مارس بحضور 

السيد عادل علي بن علي، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة علي بن علي 

القابضة والسيد الكشومان خانال، 

القائم باألعمال في سفارة النيبال في 
قطر والعديد من كبار الشخصيات 

والضيوف واإلعالميين المحليين.
وفي هذه المناسبة رحب المصمم 

جان كات بالضيوف، وأخذهم في 
رحلة تعريفية إلى عالم جان كات، 
عالم الترف والسجاد اليدوي، حيث 

يمكن أن يلمس الزائر لمس اليد 
اء، والعوالم  حدائق الفردوس الغنَّ

الحالمة المرصعة بالنجوم، والمدارات 
األّخاذة من الضياء والنور.  

وقد عرض المصمم جان كات 
خالل هذا المعرض أحدث أعماله 

التجريدية في مجموعاته »الطيف«، 
و«مفاجآت سجاد سافونيري«، 

و«على متن سفن الفضاء« وغير ذلك 
الكثير. وقد استوحت المجموعات 

المنسوجة يدويًا المشاهد الصوفية 
لوهج القطب الشمالي، والسماوات 

الساحرة المزدانة بالنجوم فوق 
الصحراء، والنقوش اآلسرة التي أحبها 

»ملك الشمس«، لويس الرابع عشر.    
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وفي هذه المناسبة، قال جان كات: 
»يكتسب هذا المعرض الحصري 

للسجاد الفاخر أهمية خاصة بالنسبة 
لي ألني أعرض رؤيتي وفني ألول مرة 

للشعب القطري، وما من مكان أفضل 
لهذا الغرض من 21 هاي ستريت حيث 

تلتقي الثقافة بتجارة التجزئة. إن كل 
مجموعة من مجموعاتي تختلف 

قصدًا عن األساليب التقليدية وترمي 
جانبًا بقواعد التصميم الجامدة في 
الوقت الذي تجمع فيه بين العناصر 

الكالسيكية في السجاد الشرقي 
وبين التصاميم المعاصرة البسيطة«.  
ويعتبر المصمم األلماني رائد السجاد 

المعاصر. وقد فازت تصاميمه بالعديد 
من الجوائز، وُعرضت في الكثير من 
متاحف الفن والتصميم، كمتحف 

فرانكفورت للفنون التطبيقية، 
ومتحف الفن ريغا بورس في التفيا، 

ومتحف فيور غيشتالتونغ زيوريخ 
للتصميم، وكذلك في معرض بكين 

الدولي للتصميم الذي ُيعقد كل ثالث 
سنوات. 
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   أعلن الباهي عن انطالق 
النسخة الثانية من سلسلة مزاد 

الحقائب والمجوهرات الراقية في 
قاعة المزاد الرئيسية في الباهي 
في الحي الثقافي كتارا، المبنى 
22 ج. خالل المزاد يتم عرض 68 

قطعة، بما في ذلك بعض من 
أفخم العالمات التجارية وحقائب 

اليد األكثر طلبا، باإلضافة إلى 
مجموعة مذهلة من المجوهرات 

الراقية، من المقرر أن يكون هذا 
المزاد أحد أكثر األحداث الفاخرة 

المتوقعة في الدوحة.
يضم المزاد مجموعة رائعة من 
حقائب اليد النادرة وذات اإلصدار 

 Louis و Hermès المحدود من
 Christian و Chanel و Vuitton

Dior و Goyard .. باإلضافة إلى 

مجموعة مذهلة من المجوهرات 
الراقية من العالمات التجارية مثل 

.Van Cleef & Arpels و Cartier

يقود المزاد مجموعة استثنائية 
من حقائب هيرميس الجديدة 

محدودة اإلصدار، كاملة مع 
صناديقها األصلية والغالف 
وشهادات األصالة والفواتير 

األصلية. وتشمل المزايا األخرى 
مجموعة رائعة من اإلصدار 

المحدود من حقائب لويس 
فويتون وكريستيان ديور، باإلضافة 

إلى قطع شانيل الجلدية النادرة. 
وتزداد صعوبة الحصول على 

حقائب من هذا العيار، ويفتخر 
الباهي بتقديم هذه الحقائب 

النادرة للبيع.

دار الباهي
تستضيف مزاد حقائب اليد والمجوهرات الفاخرة

مزاد
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  حوار / حنان الغزواني

تتمتع بخبرة عالية في التعامل 
مع اآلخرين، وتحفيزهم على 
التطوير من ذاتهم، وتحقيق 

أهدافهم في الحياة، إنها 
المدربة القطرية فاطمة حمد 

المري، الحاصلة على درجة 
البكالوريوس في تاريخ المسار 

الخليجي من جامعة قطر 
خاصة في مجال شؤون الدولة، 

ودرجة الماجستير في الموارد 
البشرية. مارست الكتابة في 

المجال السياسي واالجتماعي 
في الجرائد المحلية، وهي 
مدرب معتمد في المجال 

القيادي والموارد البشرية وعدة 
قطاعات. عملت في إدارة 

المكتبات الجامعية وكانت 
قائدة مبادرة القيادات النسائية 

في برنامج روتا لتحديات 
الشباب عام 2018، ولها خبرات 

واسعة علميًا وعمليًا في مجال 
تخصصها، وشاركت في عدة 

مؤتمرات وملتقيات ودورات 
محلية وخليجية ودولية 

أكسبتها مزيدًا من الخبرة، 
حيث تم تكريمها عدة مرات 

وفي مناسبات مختلفة. 
»جميلة« التقت فاطمة 

حمد المري للتعرف على 
سبب دخولها مجال التنمية 
البشرية، وأبرز مبادئ وأهداف 
هذا التخصص، وكيف يمكن 

االستفادة منها في حياتنا 
من أجل تطوير أنفسنا وإلى 

التفاصيل..

مدربة ورئيس مبادرة القيادات النسائية
فاطمة حمد المري: حضور بارز للمرأة القطرية

حوار
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عرفينا أكثر بفاطمة حمد 
المري

فاطمة حمد المري مدربة في 
المجال القيادي والموارد البشرية 

وكوتش األنظمة والعالقات، رئيسة 
مبادرة القيادات النسائية، حاصلة 

على ماجستير في الموارد البشرية 
الدولية من جامعه أبردين البريطانية.. 

أعمل في المجال اإلنساني 
والتطوعي عبر تقديم الورش ألكثر 

من جهة بشكل تطوعي. 

لماذا اخترت ميدان التنمية 
البشرية وكيف كانت بداياتك؟ 

بدايتي كانت من خالل تقديم ورش 
في مختلف المراكز الشبابية تحديدا 
في مجال التنمية البشرية، التي نحن 

في أمّس حاجة إليها اليوم خاصة 
انها تركز على تطوير وإدارة الذات 

من خالل تقنيات وأساليب التدريب 
المباشر Live coaching وفن إدارة 

الحياة وتنمية الذات وتطوير المهارات، 
وهي مهارات يومية، فالتنمية 

البشرية جاءت لتدعم وتنمي وتطور 
كل ما يخص اإلنسان نفسه سواء 

تقديم دورات مكثفة أو ورش قصيرة 
أو حتى كوتشنغ.

هل يجب على مدرب التنمية 
البشرية الحصول على شهادات 

معينة، وما أهمها؟

ليس بالضرورة، ولكن األفضل للمدرب 
أن يتخصص في مواضيع معينة 

ويكون متمكنًا من أدائها فالتنمية 
البشرية عالم واسع ودائم التجدد، 

فعلى سبيل المثال هناك أكثر من 
100 موضوع إال أن المدرب الناجح هو 

الذي يختار ما يناسبه ويدرب نفسه 
عليه أوال ثم ينطلق لتقديمه في 
 ICF المجتمع، مثال هناك شهاده

للكوتشنغ والعديد من الشهادات 
في المعهد الكندي.. المدرب الناجح 

هو الذي يجيد مهارات التواصل مع 
اآلخرين ولديه القدرة على تنظيم 

األفكار والتعبير عنها، فالمدرب هو 
الذي يقوم بتلقين المعرفة ثم 

قياس درجة االستيعاب إضافًة إلى 
التمرين العملي.

كيف ترين دور اإلعالم التنموي؟

بالتأكيد له دور كبير وتحديدا مواقع 
التواصل االجتماعي، فهي عامل 

مساعد لنشر كل ما يتعلق بالتنمية 

حوار
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البشرية إما عبر حلقات قصيرة أو 
ورش، وكذلك األمر بالنسبة إلى باقي 

وسائل اإلعالم األخرى مثل التليفزيون 
والمجالت واإلذاعة والصحف، التي 

تهتم بمثل هذه األمور وتستضيف 
المدربين للحديث عن كل ما هو 
جديد في هذا المجال األساسي 
للتنمية، وهنا نتحدث عن اإلعالم 

التنموي حيث تحتل موضوعات 
التنمية في المجاالت االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية أهمية كبرى، 
كونها مرتبطة مباشرة بحياة اإلنسان 

وظروفه المعيشية..

ما هي المهام التي تقومين 
بها كرئيس مبادرة القيادات 

النسائية، وما هي رسالتك؟

أسعى جاهده الحتواء بناتنا بشكل 
عام من خالل تقديم كل ما 

يدعمهن ويساعدهن في تنمية 
مهاراتهن وتطويرها في المجال 

القيادي، ورسالتي هي: بناء مجتمع 
واع وقادر على تنمية مهاراته وخدمة 

مجتمعه.

ما جديد ملتقى القيادات 
النسائية لهذا العام؟

في هذا العام تم دعم مشاريع 
جائزة »أخالقنا« للفتيات تحديدا 

لتسليط الضوء على مشاريعهن 
ودراسة كيفية تطويرها، باإلضافة 

إلى برنامج جديد مخصص لطالبات 
المدارس يساهم في نهضة الوطن. 

كيف ترين حضور المرأة 
القطرية في المناصب 

القيادية؟

حضور قوي وبارز، خالل الفترة األخيرة 
أثبتت المرأة القطرية حضورًا الفتًا، 

على المستوى المحلي والدولي، 
وأحدث استالمها لمناصب قيادية 

في قطر والعالم تطويرًا كبيرًا، 
حيث أثبتت جدارتها في كافة 

المجاالت، وحققت نجاحات باهرة 
في شغل تلك المناصب واالضطالع 
بمسؤوليتها، وقدمت إضافة نوعية 

سواًء كانت على المستوى الوظيفي 
أو القيادي، ومشاركتها الفاعلة 

للمساهمة في نهضة الدولة، وهذا 
ليس بجديد، فالمرأة تشغل العديد 
من المناصب منذ زمن وتحديدًا في 
وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، 

واآلن وزارة التنمية االجتماعية واألسرة. 

ماذا استفدت من التنمية 
البشرية على المستوى 

الشخصي؟

الدورات التي خضتها ساعدتني في 
تنمية بعض المهارات والقدرات، مثل 

دبلومة الكوتشنغ وهو علم جديد 
بالنسبة لي ولكنني أحتاجه في حياتي 
وحياة اآلخرين، لكل دورة أخذتها أثرها 

علّي شخصيا، أما الدورات التي أشرف 
عليها فأنا أستفيد من تجارب ونظريات 

المتدربين عند تبادل النقاشات، كذلك 
المدرب الناجح هو الذي يعرف نفسه 
من خالل تقييم اآلخرين، فالمتدربون 

هم طالبي ومسؤوليتي لذلك أحرص 
وبشدة على احتوائهم وإعطائهم 

من المعلومات ما يفيدهم 
ويساعدهم على اختيار الحلول 

المناسبة وبشكل إبداعي لمواجهات 
المشكالت وحلها بأسلوب أكثر عمقًا 

وإبداعًا. 

ما مدى اإلقبال على هذه 
الدورات؟

هناك إقبال متفاوت على دورات 
التنمية التي لها دور مهم في 

تقدم المجتمعات في المجاالت 
كافة اإلدارية والتجارية والتعليمية 

واالجتماعية، حيث تنمي خبرات األفراد 
وترفد المؤسسات بأصحاب الخبرة 
والُمَدربين مما يساهم في نهضة 

المجتمع وتقدمه. تتجلى مهمة 

خبراء التنمية البشرية في مساعدة 
األشخاص على تحقيق أهدافهم 

من خالل تفعيل قدراتهم الشخصية 
الكامنة.

ما أهم الســبل لتحقيق 
الذات؟

اعرف نفســك ثم انطلق لمعرفة 
اآلخرين.

كيف تختارين الكفاءة؟

 حســب نسبة الشغف بالعمل وحب 
التعلم.

فــي ظل ضغوط الحياة. كيف 
نســتطيع تحقيق التوازن في 

حياتنــا، والحفاظ على طاقتنا 
اإليجابية؟

دائما يقال عندما تســتيقظ في 
الصبــاح الباكر حاول أن تكون 

إيجابيــا ولو بكلمة واحدة واحرص 
على توصيل هذه الرســالة للعقل 

الباطني ليســتقبلها ويبرمج يومك 
على ذلك األســاس بشكل تلقائي، 
مهمــا بلغت الضغوط في حياتك 

فهو يحولها للمســار اإليجابي 
بكلمات أو بحركات.

تحقيــق التوازن يعتمد على ما 
ُنرســله للعقل الباطني، اذا أوصلت 

له )ســيكون يوما متعبا وسيئا(، 
باقي يومك ســيكون سيئا حتى 

وان لم يكن لديك أي مشــاكل 
أو ضغوطــات، أما إذا قلت )بداية 
يوم ســعيد سوف أنجز مهامي 

وأســتمتع بباقي الوقت( هنا رسالة 
إيجابيــة يتلقاها العقل الباطني 
ويســير عليها حتى نهاية اليوم.

ما هي مشاريعك 
المستقبلية؟

اســتكمال باقي برامج القيادات 
النسائية في المدارس. 

كلمة أخيرة 
كل الشــكر والتقدير لمجله »جميلة« 

إلتاحة الفرصة للمشــاركة واهلل 
يوفقكــم في عملكم ومن نجاح 

إلى نجاح باهر. 

رسالتي هي 
بناء مجتمع 

واع وقادر على 
تنمية مهاراته

حوار
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المصّممة وسيدة األعمال أسماء محمد:

شغفي وحبي للتصميم شجعني على التفكير في شكل المنافسة
   حوار- حنان الغزواني

إنسانة طموحة تواقة إلى النجاح والتطور، مفعمة بالتفاؤل، فكلمة »مستحيل« غير واردة في قاموس 
حياتها، إنها المصممة المتميزة وسيدة األعمال وعضو رابطة سيدات األعمال القطريات أسماء محمد، التي 
نجحت في أن تجذب األنظار العربية والعالمية إلى خط أزيائها، غير أن الخطوة الكبرى التي جعلت اسمها 

يتردد حول العالم، هي قيامها بتطويع البشت الرجالي وإدماجه في العباءة النسائية بأفكار مميزة، 
تجمع بين العصرية والذوق الشرقي. ما يميزها أيضًا، الطموح الذي ال حدود له، تصاميمها التي تحمل عالمة 

»Sckali design« نالت إعجاب الكثير من النجمات والشهيرات، فحظيت بفرصة تلبيس الممثلة والمنتجة 

األميركية فيوال ديفس. مثلت الزي الخليجي والعباءة القطرية في كبرى العروض والمحافل الدولية مثل 
مهرجان كان السينمائي وحفل جوائز الغولدن غلوب. 

خالل 2015 دخلت صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة لتتمكن من منافسة كبرى الماركات 
العالمية ، وتحجز لها مكانًا في كبرى وأفخم متاجر التجزئة في قطر مثل غاليري الفاييت، فيفتي ون 

إيست  وهارفي نيكولز من خالل منتجات Argansus و Sckali Beauty »جميلة« التقت أسماء للتعرف أكثر 
على مسيرتها وجديدها لرمضان 2022 - 2023، وإلى التفاصيل.. 

موضة
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حدثينا عن انطالقك في عالم 
االبتكار والتصميم

 شغفي بعالم الموضة ليس وليد 

اليوم بل هو عشقي. فمنذ صغري 
أقوم بخياطة المالبس للدمى، 

ثم أصبحت أرسم فساتين وبعض 
االسكيتشات بين الحصص الدراسية 
على كتبي. وجدت هذا هو عالمي 

الذي أبدع فيه. فتميزت بجمع التراث 
العربي اإلسالمي والحضارات العريقة 

مما ميزني ومنحني شهرة كبيرة 
في مجالي عربيًا ودوليًا.

 دراستي كانت بعيدة كل البعد عن 

عالم األزياء، فأنا خريجة الحقوق 
والقانون إال أنني وجدت نفسي في 
تصميم األزياء، صممت أول قطعة 

خاصة لي، فالقت إعجاب صديقاتي 
وعائلتي بعدها بدأت في تصميم 

أزيائي ألني غالبًا لم أكن أجد ما 
يالئم ذوقي في المحالت، ما زلت 
أتذكر في إحدى سفراتي وتحديدًا 

مطار دبي استوقفتني إحدى 
السيدات متسائلة عن ماركة عبايتي، 

وبعد أن عرفت أنها من تصميمي 
طلبت مني لو أصمم لها ولكن 

وقتها لم أكن قد دخلت المجال 
بعد، انهالت التعليقات اإليجابية على 

تصاميمي إلى أن احترفت تصميم 
األزياء عام 2009 وأطلقت خط أزياء 

.Sckali Design »سكالي ديزاين«

ما التحديات التي واجهتِك 
خالل مسيرتِك العملية؟

النجاح طريق متعرج مليء 
بالمغامرات والتحديات والصبر، 
ولكن لطعمه متعة ال توصف، 

بالطبع هناك صعوبات كثيرة أبرزها 
تحقيق التوازن بين بيتي والعمل، 

ثم المنافسة إال أنني كنت واثقة 
من موهبتي ورؤيتي لذا حاولت 

تقديم عباءات غير تقليدية واخترت 
المغامرة بخطى مدروسة من حيث 
االبتكار والتفكير بعيدا عن المألوف، 

فلقد كنت من ضمن المصممات 
األوائل في الخليج ،اللواتي  نجحن 

في تطويع البشت الرجالي للعباءة 
النسائية، في البداية القت الفكرة 
انتقادات عديدة إال أن المجموعة 

نجحت في ابتكار العباءة الِبّشت التي 
أصبحت واحدة من أكثر العباءات 

تفضياًل للسيدات تبعًا ألناقتها 
وفخامتها وطرازها الذي يحمل 

لمسة تقليدية أصيلة، وهلل الحمد تم 
بيع جميع قطع المجموعة آنذاك. 
بدايتي كانت من خالل المعارض، 
فلقد شاركت في معرض »هيا« 
عام 2009، ثم نظمت عرض أزياء 
لمجموعة »البوشية« عام 2012 

بسانت ريجس، وهي تشكيلة 
مستوحاة من العشرينيات في 

قالب يجسد األصالة والمعاصرة 
ويدمج التراث والماضي األصيل 

بنظرة عصرية، مجموعة تسلط 
الضوء على مراحل تطوير البشت، 

بالرغم من االنتقادات استمريت في 

موضة

لحظات رمضانية ال ُتنسى
 في فندق جوري، من فنادق مروب

تمّتع بإقامة استثنائية واستفد من أسعارنا الخاصة على الغرف 
واألجنحة خالل شهر رمضان المبارك.

للحجز، اتصل اآلن على:
 أو البريد اإللكتروني 



لحظات رمضانية ال ُتنسى
 في فندق جوري، من فنادق مروب

تمّتع بإقامة استثنائية واستفد من أسعارنا الخاصة على الغرف 
واألجنحة خالل شهر رمضان المبارك.

للحجز، اتصل اآلن على:
info@jouridoha.com 1000 4004 974+  أو البريد اإللكتروني 
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خط تطوير البشت إلى أن أصبحت 
الكثير من المصممات والعالمات 

تتنافس في ابتكار أشكال نسائية 
للُبشوت أو المشالح النسائية، والتي 
أصبحت اليوم تحت مسمى »عباءة 

بشت«.

من أين تستلهمين تصاميمك؟ 

تصاميم Sckali Design مستوحاة 
من الطبيعة، واألشكال الهندسية، 

والمزج بين الحضارة الخليجية 
والحضارات األخرى. أعتمد في 
التصاميم على ما يستهويني 

ويلفت انتباهي باإلضافة إلى إدخال 
لمسات عصرية. ولكل مجموعة 

قصة ورؤية وكلها مشغولة بحب 
وشغف.

ماهي الخامات التي تفضلين 
العمل بها؟

 أهتم كثيرًا بالخامات المستخدمة 
في تصاميمنا وأحرص على أن تكون 

مريحة وأنيقة ومناسبة للموسم 
الذي تطرح به، ومنها الشيفون 

والقطن الطبيعي والحرير الكريب.. 
وبعض التفاصيل التي تميزني 

كمصممة بتطريزاتي اليدوية الخاصة، 
وبرسوماتي المميزة فقط لدينا.

حدثينا عن مجموعتِك األخيرة 
الخاصة برمضان 2022-2023؟

مجموعتي األخيرة »قمر نخيل 
الصحراء« مستوحاة من حضارات 

شبه الجزيرة العربية، وقد تم 
عرضها مؤخرا في مرساة كتارا 

شاليه رقم 7 بحضور العديد من 
السفراء وأعضاء رابطة سيدات 

األعمال وعدد من نخبة المجتمع، 
تميزت المجموعة بالتنوع ، في 

بعض القطع كان هناك رابط بين 
الهالل والنقطة التي ترمز إلى 

القمر وورقة النخيل، كل التصاميم 
مشغولة بحرفيه ودقة عالية 

والقت نجاحا كبيرًا حيث تم بيع 
 .Trunk show كل التصاميم خالل

مجموعة متمّيزة من القفاطين 
والعباءات والتصاميم المتنّوعة، 

التي تصلح لشهر رمضان المبارك، 
وللعيد، وللعطالت والسفر، والتي 

تضفي على من ترتديها الراحة 
واألناقة.

موضة
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ما هي أبرز إنجازاتك وأين ترين عالمتك مستقبال؟

شاركت في العديد من المحافل الدولية، أقمت عروض أزياء 
في لندن ثم موناكو بمهرجان كان، والس فيغاس بحفل 

الجولدن غلوب، وأعتز بأن الممثلة ومنتجة األفالم األميركية 
فيوال ديفس ارتدت من »سكالي ديزاين«. ولكل مجتهد 

نصيب في عام 2011 التحقت برابطة سيدات األعمال، وهلل 
الحمد، كما حصلت على العديد من الجوائز من مختلف 

 Luxury الجهات بما في ذلك الهيئة العامة للسياحة وجائزة
Network عام 2020 كأول سيدة أعمال في مجال تصميم 

األزياء ونظرًا لنوعية وفخامة » سكالي ديزاين« نتعامل 
مع أكبر تجار التجزئة في قطر والذين وضعوا ثقتهم 

في عالمتنا ليمثلونا في السوق المحلي عبر عالماتهم 
 Harvey Nichols’s المرموقة، فنحن متواجدون حصريا في

هارفي نيكولز، فيفتي ون إيست east 51 وغاليري الفاييت 
.Galeries Lafayette

طموحي ال حدود له، في 2015 أطلقت خط العناية بالبشرة 
 Skali وفي 2017 أطلقت مستحضرات التجميل ،Argansus

Beauty، والحمد هلل تصدرت المنتجات قائمة المبيعات 

لينافس هذا المنتج المحلي كبرى العالمات التجارية في 
أرقى متاجر البيع بالتجزئة مثل غاليري الفاييت، فيفتي ون 

إيست وهارفي نيكولز، نقوم بجلب زيت األرجان من مزارعنا 
في المغرب وبعدها يتم التصنيع والتغليف هنا في قطر 

موضة
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موضة

لنقدم منتجا محليا بمواصفات عالمية، ونظرًا لإلقبال 
الكبير سوف نتوسع خارج قطر في كل من أميركا ووزيورخ 

 Sckali بسويسرا. كما أننا بصدد تطوير أول بوتيك خاص بأزياء
.design

ما هي دار األزياء المفضلة لديك؟ 

أنا من عشاق شانيل.. فهذه الدار تجسد قصة نجاح وثورة 
في عالم الموضة يجب أاّل ننسى أن وراء كل إبداٍع مبِدعا، 

فقد توالى على دار شانيل عدة مبدعين كانت شانيل 
نفسها أحد أهمهم بتصاميمها الفريدة والجريئة.

ماهي أبرز تيارات الموضة في العباءات؟ 

 برأيي إن العباءات الملونة والقصة الفرنسية shapeA دارجة 
وبقوة في ساحتنا سواء القطرية أو الخليجية، ومع كل 
موسم تبرز ألوان معينة وأشكال مختلفة عن المواسم 

السابقة، وأعتقد بأننا سنستمر برؤية هذا التنوع يزداد في 
األعوام القادمة.

ما رأيك بتوجه بعض الماركات العالمية لتصميم 
العباءات؟

نعــم كانت هنــاك محاوالت من ماركات عالمية مثل 
Dolce & Gabbana و Oscar de la renta إال أنهــا كانــت 

صيحــة مؤقتــة ولم تســتمر، وكما يقول المثل »أعط الخبز 
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لخبــازه ولو أكل نصه«، فالعباءة زي 
وطنــي، تميزت به المرأة الخليجية، 

تطــور مع تطور المجتمع. من 
وجهة نظري العباءة ليســت حكرا 

علــى جهة معينة، ولكن األفضل أن 
تتعــاون تلك العالمات مع مصممين 

خليجييــن إليصال هوية هذا الزي 
التقليــدي بصورة عالمية.

كلمة أخيرة..

لكل ســيدة أقول ال تنتظري من 
النجــاح أن يناديك أو يطرق بابك، 

أهم شــيء أن تكوني جاهزة لكل 
الصعوبــات والتحديات، فطريق 

النجاح ليس بالســهل ولكنه ليس 
بالمستحيل.

وكما ذكرت ســابقا أفتخر بأنني 
ابتــدأت العمل من بيتي وبنيت 
عالمتــي خطوة بخطوة، ليس 

بالســهل االستمرار في مجال يعرف 
قوة المنافســة، كل يوم نسمع 

بمصممــة أو عالمة جديدة.. لكن 
األهم هو االســتمرارية ، في بداياتي 

كنت أنافس أســماء لها صدى كبير إال 
أنهم اليوم خارج المنافســة بسبب 

عدم القدرة على االســتمرار، إال أنني 
-وهلل الحمد- أثبتُّ نفســي.. وما زال 

هناك المزيد من المفاجآت، إن شــاء 
اهلل.
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   كتبت / حنان الغزواني 

بالرغم من أن األلماس والذهب األبيض يعتبران أكثر رواجا ومواكبة ألحدث صيحات الموضة، إال أن الذهب 
التراثي الخليجي اليزال يحافظ على بريقه ويحظى بإقبال كبير من مختلف األجيال وحاضرا بقوة في 

معظم المناسبات، حيث تحرص السيدة الخليجية على اختيار قطع تراثية تجسد تعلقها الدائم بالموروث 
الثقافي في أهم المناسبات كحفل ليلة حناء، أفراح، أو عقيقة مولود أو اجتماع األهل.. وفي هذا الصدد، 

تحرص مجوهرات بابيون على إطالق تشكيلتين من خطها للذهب التراثي الخليجي مرتين بالسنة، 
وبمناسبة قرب حلول رمضان المبارك وعيد الفطر، »جميلة« رصدت، جديد »مجوهرات بابيون« التي تميزت 

من جديد في عرض مهاراتها في تجسيد الماضي الجميل بكل أصالته وأناقته الخالدة عبر تشكيلة من 
مشغوالت الذهب التراثية الخليجية لتكملي بها إطاللتك ومشاركة لحظاتك مع عائلتك وأصدقائك وأنت 

في أبهى حلة.

تحيي التراث األصيل بأسلوب عصري 
تشكيلة الذهب الخليجي من »مجوهرات بابيون« لرمضان والعيد 

غالف
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منذ بدايتها عام 2015 حفرت 
العالمة القطرية »مجوهرات بابيون« 

اسمها في قلوب عشاق األلماس، 
كما نجحت في تعزيز مكانتها في 

السوق القطري، وقد ساعد الدار 
على ذلك خبرة صاحبتها مـصـّمـمـة 

المجوهرات القطرية السيدة نورة 
األنصاري، في مجال نوعية وجودة 
األلماس واألحجار الكريمة واللؤلؤ 

والمجوهرات. ترتكز مجوهرات 
بابيون في عملها في المقام األول 
على التميز من خالل طرح تشكيلة 

استثنائية وحصرية، باإلضافة إلى 
الخامات الراقية، حيث يتم التصنيع 

اليدوي للمجوهرات التي تمزج بين 
الذهب واأللماس وأنقى أنواع اللؤلؤ 

واألحجار الكريمة، لتوفر مجموعة 
من األقراط والعقود والخواتم 

الساحرة على شكل فراشات 
بأحجام مختلفة تمزج الطبيعة 
بالحس الفني، األصالة القطرية 

والحداثة العالمية ضمن تشكيلة من 
المجوهرات الراقية بأبعادها الخيالية 

وألوانها الساحرة.
 بشغف واعتزاز كبير تحدثت 

األنصاري، عن التشكيلة الجديدة 
التي طرحتها مؤخرا من مشغوالت 

الذهب العماني والباكستاني 
المنتقاة بعناية بالغة، كما شددت 

على أن قطر تعتبر سوقا مهما 
للذهب والمجوهرات وتتميز بقوة 

شرائية عالية موضحة: »العميل 
القطري ذواق ومطلع على أحدث 

التصاميم والموديالت، سواء بالنسبة 
للمجوهرات العصرية أو التراثية، 
ونحن قادرون على تلبية جميع 

الطلبات واألذواق«.

زينة وخزينة

وتضم التشكيلة التي تستحق لقب 
زينة وخزينة بجدارة والتي أكملت 
إطاللة سفيرة مجوهرات بابيون، 
اليزبيث رايس في أحدث جلسة 

تصوير للعالمة في منتجع وفلل 
شاطئ سلوى ، قطعا فاخرة تتسم 
بالحرفية والمهنية واالبتكار، مصاغة 
من الذهب األصفر عيار 21 مستوحاة 

من التصاميم التراثية مدمجة 
بلمسات حديثة وأشكال هندسية 
منحتها رونقا وتفاصيل رائعة تبهر 
األنظار. وتنقسم إلى مجموعتين:

غالف
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مجموعة
الذهب العماني:
 وفي إطار سعيها إلى تقديم 

كل ما هو جديد واستثنائي 
تعتبر »مجوهرات بابيون« أول دور 

المجوهرات التي توفر الذهب 
العماني في قطر بجودة ومواصفات 

عالية، حيث تم تصميم التشكيلة 
وتشطيبها بإشراف نورة األنصاري 
لتنفيذها وصياغتها وفق أسلوب 

ومعايير الجودة لمجوهرات بابيون 
لتحاكي الذوق القطري، إذ ال يتم 

أخذ أفكار التصاميم بحذافيرها بل 
اإلضافة عليها وتحويرها بما يتناسب 

مع الذوق المحلي.
 على مر القرون اشتهرت سلطنة 

عمان بكونها مركزا لصناع وصائغي 
المجوهرات الحرفيين، حيث تشتهر 

المرأة العمانية بعشقها ألنماط 
متنوعة ومبتكرة للمجوهرات 

لمختلف المناسبات، مما شجع 
الصاغة العمانيين على ابتكار أنماط 

جديدة وتطويرها باستخدام تصاميم 
تميزهم عن الدول المجاورة.

 ينفرد الذهب العماني بنقوشه 
وجودة صياغته، إضافة إلى تميزه 

باللون األصفر المشرق. وشملت 
تشكيلة مجوهرات بابيون من 
الذهب لرمضان مجموعة من 
القطع المصنوعة من الذهب 

عيار 21 والمزينة باألحجار الكريمة 
مثل الياقوت والزمرد والفيروز مثل 
أسوارة التمبي والمشوك العريضة 
والتي تشبه حب الهيل في قطر، 

وقالدة اليامعة أو الحرز الفاخرة 
والتي تالقي إقباال واسعا من 

محبات القطع الضخمة، حيث يطلق 
عليها كتصميم مشابه في عمان 
باسم الرهينة باإلضافة إلى قطع 
المجوهرات العمانية األخرى مثل 

المجلية والبنجري والسمط. 
ومن بين القطع التي تحقق نجاحا 
كبيرا لدى مجوهرات بابيون خواتم 

twin أو الخواتم المزدوجة التي تأتي 

بأنماط عصرية وبألوان مختلفة يمكن 
ارتداؤها في عدة أصابع، والجدير 

بالذكر أن بابيون تضمن لعميالتها 
التميز واالنفراد حيث انها تصدر 

مجموعة محدودة جدا وحصرية وال 
تكرر تصاميمها أبدا.
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مجموعة
الذهب الباكستاني:
 على مدى أكثر من خمسة قرون، 

اشتهرت باكستان كواحدة من أبرز 
الدول الرائدة في تجارة المجوهرات 

في آسيا، لطالما اشتهرت بتجارة 
الخرز واللؤلؤ وكذلك األحجار 
الكريمة وشبه الكريمة مثل 

الماس والياقوت األزرق والزمرد 
والتوباز والفيروز والمرجان. تعكس 

مجموعة مجوهرات بابيون الذهبية 
الباكستانية هذا التراث وتجمع 

بين التصاميم التقليدية الرائعة 
وفق ذوق وأسلوب بابيون العصري. 

كل قطعة مصنوعة يدويا من 
الذهب عيار 21 و22 قيراطا. مثالية 
للمناسبات التقليدية مثل حفالت 

الحناء والتجمعات الرمضانية؛ هذه 
القطع تعبر عن األناقة الدائمة التي 

ستعزز جمال أي امرأة.
من التصميمات القديمة ما يعرف 

باسم الطاسة، أو لوح السعد أو 

القبقب أو الريشة، تلبس زينة على 
الرأس، أما »المرية« و»المرتعشة 

والمزنط« فهي مشغوالت ذهبية 
لزينة الرقبة، وهناك مشغوالت، 

أكبر حجما لزينة المرأة الخليجية 
كالمرتهش أو المعرة، وتكتمل 

اإلطاللة بأقراط مبهرة لها مسميات 
مختلفة حسب التصميم مثل 

القالميات )الشقاب( أو الكواشي، 
وال ننسى الحزام أو المحزم، تخالجه 

األساور المختلفة كالشميالت 
والبنجري وحب الهيل، وغيرها من 

المشغوالت الذهبية التي تلبس في 
اليد واألصابع.

الفئة التي تخاطبها
مجوهرات بابيون

وعن الفئة التي تستهدفها 
مجوهرات بابيون قالت نورة األنصاري: 

أؤمن بأن توفير منتجات وخدمات 
متميزة يستدعي استهداف الفئة 

المناسبة من العمالء للماركة. لذلك 
نركز على الشريحة التي تبحث عن 

التميز والمنتجات الحصرية والفريدة 
من نوعها، وذلك من حيث التصميم 

والجودة؛ فنحن ال نتبع الصيحات 
السائدة بل نعمل بجد لخلق صيحات 

جديدة األمر يتطلب وقتا وجهدا 
أكبر إال أننا نواصل شغفنا البتكار 

جواهر سرمدية واستثنائية وهذا ما 
أتاح لنا فرصة التفرد. 

تطور مع الحفاظ على التراث

 وفي الختام أكدت نورة األنصاري بأن 

مشغوالت الذهب ذات التصاميم 
التقليدية تالقي إقباال كبيرا وبأن 

التجدد مطلوب بهذا المجال 
لتجسيد التطور مع الحداثة التي 
عرفها المجتمع الخليجي، وذلك 
تلبية لجميع األذواق والميزانيات.. 

غالبا، تجذب التصاميم التراثية 
الخليجية ذات الوزن الثقيل الكثير 

من الخليجيات لما تحمله من طابع 
مميز خاص ذي جودة عالية، وهو ما 

يجعلهن يتهافتن على اقتنائه.



مجوهرات بابيون - مول الخليج - الطابق األول هاتف 44123707 - موبايل 30930816

   Papillonjewelryqa            www.papillonjewelry.com
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Elisabete Reis
سفيرة مجوهرات بابيون

نحن في مجوهرات بابيون سعداء 

بالتعاون مع استشارية المظهر 

السيدة / اليزبث ريس واختيارها 

كسفيرة لمجوهرات بابيون لما 

تتمتع به من ذوق وأناقة وإيمانها 

بمجوهرات بابيون وطريقة عملنا 

ورؤيتنا في تصميم المجوهرات 

وخدمة العمالء ومعايير الجودة.

وأما فيما يخص مجموعة الذهب 

التقليدي فهي تقدر جمال 

وتصاميم وحرفية مجموعة 

الذهب التقليدي أو التراثي 

باإلضافة إلى المالبس التقليدية 

حيث تشعر بالفخر واالمتنان 

عندما ترتدي المجوهرات التقليدية 

مع المالبس القطرية حيث 

تلمس أصالة وجمال وروح الثقافة 

القطرية، لهذا قررنا التعاون معها 

من خالل جلسة تصوير خاصة 

لمجموعة الذهب )العماني 
والباكستاني(. 

تتميز السيدة / اليزبث بثقافتها 

العالية وشخصيتها الراقية مع 

احترام العادات والثقافة القطرية 

وتحب تعلم آداب أو ما يسمى 

لدينا )بالسنع( للمجتمع القطري، 

وتقديرها لطريقتنا وأسلوب حياتنا 

وممارسة عادتنا وتقاليدنا في 

المجتمع القطري. باإلضافة إلى 

خبرتها في مجال األزياء الراقية 

وطريقة تنسيق المجوهرات مع 

المالبس التي تناسبها لمختلف 

المناسبات وطريقتها في معاملة 

وخدمة الزبائن. وإبداء رأيها 

وتقديم النصيحة لما فيه مصلحة 

العمل وتطويره، فهي خير من 

يمثل مجوهرات بابيون في بعض 

المناسبات المحلية والخارجية.  

غالف

Photoshoot credit:
Elisabete Reis Dressed by:
                      Jabador - Vintage Couture Line
Hair &Makeup: La Beauté Beauty Center
Photos: Nadia Yaninka

Special thanks to Hilton Salwa 
Beach Resort & Villas

! احتفل بشهر رمضان الكريم في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز
اجمع عائلتك وأصدقائك و استمتع بمأدبة رمضانية أصيلة تشمل اإلفطار 

والسحور في خيمة القصر أو بجانب بركة السباحة.

glamyourimage



قائمة طعام رمضان جي دبليو متاحة لالستالم من الفندق أو التوصيل.

! احتفل بشهر رمضان الكريم في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز
اجمع عائلتك وأصدقائك و استمتع بمأدبة رمضانية أصيلة تشمل اإلفطار 

والسحور في خيمة القصر أو بجانب بركة السباحة.

ا�فطار والسحور في خيمة القصر:
ا�فطار 230 ريال قطري للفرد
السحور 270 ريال قطري للفرد

ا�فطار والسحور بجانب بركة السباحة:
ا�فطار 190 ريال قطري للفرد

السحور 220 ريال قطري للفرد
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  أطلق المصمم اللبناني شربل كرم، مجموعته الجديدة للهوت كوتور Haute Couture لعام 2022/2021، 
والتي غلب عليها الُرقي واألناقة وجاء أغلبها بدرجات األلوان الفاتحة والناعمة بجانب الشك والتطريز 

المميز لتبرز جمال كل امرأة حالمة.
تمحورت المجموعة حول الفساتين الفاخرة بتفاصيل تخطف األنظار، باإلضافة إلى الفساتين المطرزة 

بإتقان التي تناسب ذوق المرأة الرقيقة.

لربيع وصيف 2022 
مجموعة الهوت كوتور للمصمم شربل كرم

أزياء
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يدرك شربل كرم ذوق عميالته، ومدى 
حبهن للبريق، ولذلك، حرص على 

أن يأتي عديد من إطالالته بترصيع 
الترتر أو الكريستال، إلتاحة خيارات 

عديدة أمامهن بألوان تتخطى 
بهجة األلوان الرومانسية 

أزياء
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والحيوية التي تراوحت بين الوردي واألزرق  
واألحمر و األخضر المائل للزرقة، مستعماًل 

أقمشة التول والحرير والشيفون. وكانت 
الفساتين الطويلة المطرزة هى الفكرة 

األساسية للمجموعة إلطاللة مميزة إلى 
أبعد الحدود.

53 احلياة جميلة.. معًا March-April 2022
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 أعلنت أديداس رسميا عن شراكتها مع العداءة القطرية مريم فريد. هذه الشابة البالغة من العمر 
24 عاما هي أول رياضية قطرية على اإلطالق تقوم بإبرام صفقة مع العالمة التجارية وهي أحدث إضافة 

للقائمة المتزايدة للرياضيات والسفيرات اإلقليميات الالئي وقعن اتفاقية مع أديداس.

مريم فريد تنضم إلى عائلة أديداس
لتكون أول امرأة قطرية رياضية تمثل العالمة التجارية

أخبار
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يأتي هذا اإلعالن في الوقت الذي 
تطلق فيه أديداس الفصل الثالث 

من رحلتها تحت عنوان »ال شيء 
مستحيل« مع اإلعالن عن أكبر 

التزاماتها على اإلطالق تجاه المرأة. 
انطالقًا من روح التفاؤل الثائر وإيماًنا 
بأن الرياضة لديها القدرة على تغيير 
الحياة، ترغب أديداس هذا الموسم 

في مواصلة تشجيعها وكونها 
حليًفا لجميع النساء القادرات على 

كسر الحواجز وتحقيق المساواة بين 
الجنسين، داخل وخارج مجال اللعب 

والرياضة.
تعليًقا على اإلعالن،  قالت المديرة 

األولى ألديداس في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، السيدة/ فيكي 
فيتزسيمونز: »يسعدنا أن نعقد 

شراكة مع شخص يعيش ويتنفس 
شعار عالمتنا التجارية. إن مريم مثال 

حي على عدم وجود المستحيل 
فهي مصدر إلهام للشابات في 

جميع أنحاء البالد. نحن نرى قوتها 
ونأمل أن تلهم هذه الشراكة الجيل 
القادم من الرياضيات القطريات من 

أجل التغلب على المستحيل وجعله 
ممكنا ونحن متحمسون الستكمال 

هذه الرحلة معا«.
وصرحت مريم: »أشعر بالفخر 

الشديد والحماس بانضمامي إلى 
عائلة أديداس. أرى جهود العالمة 
التجارية في قيادة التغيير وجعل 

المستحيل ممكًنا لجميع الرياضيين 
وأنا متحمسة ألن أكون جزًءا من 

ذلك. أشكرهم بشكل خاص على 
جهودهم المستمرة في تبني 
الشمولية والوحدة حين يتعلق

األمر بالرياضة، وآمل أن ألهم الفتيات 
الصغيرات لمتابعة طريقهن في 

الرياضة وغيرها من النشاطات«.
بالنسبة ألديداس، شعار »ال شيء 

مستحيل« هو وسيلة لرؤية العالم 
كما يمكن أن يكون وليس كما هو. 

وهو موقف يتشاطره مجتمعه 
وشركاؤه. وتهدف أديداس بجهودها 

المتواصلة عبر الساحة الرياضية إلى 
مواصلة تعهدها باالستثمار في 
المواهب المحلية في قطر عبر 

المجال الرياضي.
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مجوهرات فاخرة من ملبارملبار  ذهبذهب  وألماسوألماس
   تعد ملبار للذهب واأللماس شركة عالمية رائدة في بيع المجوهرات بالتجزئة، إذ تمتلك أكثر من 280 
متجرًا منتشرًا  عبر 10 دول، فضال عن نقاط البيع بالجملة ومراكز التصميم والمصانع المنتشرة عبر الهند 

والشرق األوسط والشرق األقصى والواليات المتحدة.. وتنفرد ملبار للذهب واأللماس بمجموعة حصرية من 
المجوهرات المصاغة من الذهب واأللماس المعتمد واألحجار الكريمة والبالتين واللؤلؤ، والمثالية ألفخم 

وأغلى المناسبات. 
وعندما يتعلق األمر بمبادرة المسؤولية االجتماعية فالمجموعة دائما سباقة في هذا الصدد، وتركز 

مجموعة ملبار في مبادراتها المجتمعية على مجاالت الصحة والتعليم وتمكين المرأة واإلسكان والبيئة. 
وتنحي المجموعة %5 من أرباحها لتفعيل مبادرة المسؤولية المجتمعية في كل المناطق التي تعمل 

فيها.

مجوهرات

5656
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تــشـكـيـلـة الـعـرائـستــشـكـيـلـة الـعـرائـس
لطالما كانت ملبار للذهب واأللماس، 

منذ بداية رحلتها عام 1993 خبيرة في 
حفالت الزفاف الكبرى وعالقات الحب 
األبدية.. واليوم نفتخر باستكمال هذه 

الرحلة من خالل صياغة مجوهرات 
حصرية لعمالئنا العرب مستوحاة من 

غنى إرثهم الثقافي والحضاري.
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مجوهرات

5858
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من أحجار األلماس المعتمدة والمصقولة بمنتهى الدقة 
إلى الحرفية من ملبار للذهب العالية، تعكس مجموعة 

مجوهرات األلماس الجمال الحقيقي لمن يتزين بها ، حيث 
اجتازت القطع التي ترصع مجوهراتها 68 اختبارًا داخليا 

للجودة وحصلت على اعتماد مختبرات دولية متخصصة، 
وهي مصحوبة بضمانات وعود ملبار ، بما في ذلك ضمان 

أفضل قيمة عند االستبدال، وضمان إعادة الشراء والشفافية 
الكاملة وضمان الصيانة مدى الحياة.

تعابير فريدة

عن األلماس
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  تعتبر شركة »كوزمو تريد« Cosmotrade واحدة من أهم المؤسسات الرائدة في تسويق وتوزيع األدوية 
والمستلزمات الطبية والمستحضرات الطبية التجميلية في قطر.

تتبنى الشركة خطة توسعية في السوق المحلية بهدف االرتقاء إلى قائمة أفضل الشركات المتخصصة 
في قطاع األدوية والمستحضرات الطبية التجميلية في قطر. وفي حوار مع »جميلة« أوضح الدكتور طارق 

مرتضى مدير عام شركة »كوزمو تريد« خطط الشركة التوسعية والتطويرية في السوق المحلية خالل 
2022، بهدف توفير جميع األدوية والمستحضرات الطبية وخاصة مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة 

القدم في قطر هذه السنة ، وإلى تفاصيل الحوار:

المدير العام لشركة »كوزمو تريد« د. طارق مرتضى:

نحرص على توفير أحدث المستحضرات الطبية 
والتجميلية واألدوية في السوق القطري 

حوار
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حوار

حدثنا عن آلية عمل الشركة 
في قطر؟

تم تدشــين شركة كوزمو تريد 
فــي عام 2013، وتندرج تحت مظلة 

الشــركة مجموعة صيدليات 
»جرينــز«  Greens التي تغطي 

مختلــف أرجاء الدولة، والتي توفر 
مختلــف األدوية التي يحتاجها 

الســوق المحلي، كما نمتلك 
العديــد من الوكاالت العالمية 

المتخصصــة في الصناعة الدوائية، 
ونمثل أكثر من 25 شــركة عالمية 

فــي فئات مختلفة مثل فئة 
المســتلزمات الطبية المتنوعة، 

ومنتجات العناية بالفم واألســنان، 
ومنتجات العناية بكبار الســن، 

باإلضافة إلى مســتحضرات التجميل 
والعناية الشــخصية والمواد الطبية 

التجميلية، حيث تعتبر الشــركة 
ضمــن قائمة األبرز في هذا القطاع 

بالســوق المحلي، كما أننا نستورد 
تلك المســتلزمات الطبية من عدة 
دول مثل ألمانيا وفرنســا والواليات 

المتحــدة األميركية وبريطانيا 
وبولنــدا، حيث يعتمد قطاع الصناعة 

الدوائيــة في قطر على واردات 
المنتجات الصيدالنية بشــكل كبير.

كم بلغت معدالت نمو الشركة 
خالل الفترة األخيرة ؟

أحدثت جائحة كورونا نقلة نوعية 
في مجال الطلب على المستحضرات 

الدوائية ، حيث ازداد الطلب على 
المطهرات والمعقمات والقفازات 

في بداية الجائحة، وكذلك على 
الفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

حققنا معدالت نمو ملحوظة خالل 
السنوات الماضية، ففي عام 2020 

حققنا معدل نمو في مبيعاتنا 
يفوق 50 %، وفي عام 2021 حققنا 

معدل نمو بالمبيعات يبلغ 25 %، 
ونسعى إلى زيادة المبيعات بنسبة 

50 % بنهاية العام. وبشكل عام 

تتراوح معدالت العائد على االستثمار 
في القطاع الدوائي والصيدلي ما 

بين 12 % وحتى 19 % سنويا.

هل أثرت جائحة كورونا على 
أسعار بعض المنتجات الدوائية، 

وكيف تعاملتم مع األزمة؟

في بداية الجائحة كان هناك إقبال 
قياسي على المستلزمات الطبية 

للحماية الشخصية وللحد من انتشار 
الفيروس، مثل الكمامات والقفازات 
والمعقمات والمطهرات، والتي زاد 
الطلب عليها بصورة كبيرة تتجاوز 
حجم المتوفر منها في السوق، 

ولهذا ارتفعت أسعارها، إلى أن 
تدخلت الدولة ووضعت حدا لسقف 
األسعار بالتوازي مع زيادة مستويات 

االستيراد من الخارج لتلبية الطلب 
المحلي المتزايد، مما ساهم في 

عودة استقرار األسعار.
وكذلك األمر بالنسبة إلى جهاز 

فحص كورونا الذاتي السريع، حيث 
حدث نقص في السوق من الجهاز، 

وبالتالي ارتفع سعره.. ولكن مع 

Cosmotrade
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تدخل وزارة الصحة العامة وإصدارها 
تعميما لمديري الصيدليات الخاصة 

والجمعيات التعاونية والهايبر ماركت 
بشأن تحديد الحد األقصى ألسعار 
بيع مستلزمات ومنتجات التحليل 

السريع لمرض )كوفيد - 19(، ليصبح 
سعر البيع للجمهور 25 رياال قطريا 

للجهاز، ولكن في صيدليات »جرينز« 
كنا نبيعه بـ16 رياال فقط، وذلك 

لمجابهة غالء األسعار وتوفيره بسعر 
مالئم لجميع شرائح المجتمع.

ما أهمية االستثمار في قطاع 
الصناعات الدوائية؟

يمثل قطاع األدوية واحدا من أهم 
قطاعات الصحة والرعاية الطبية، 

وتزداد أهميته ليس فقط من 
ناحية األهمية االقتصادية والدور 

الذي يلعبه القطاع سواء في النمو 
االقتصادي أو سوق العمل، بل 

تكمن أهمية قطاع صناعة األدوية 
في الدور الذي يقوم به في دعم 

البحث العلمي والتطوير واالبتكار في 
االقتصاد. وبحكم تخصصي وخبرتي 

في قطاع الدواء والصيدلة أسست 
عدة شركات سابقة في هذا المجال، 

السيما وأنني متواجد في قطاع 
الدواء بالسوق القطري منذ عام 

1991، وقتذاك كان عدد الشركات 

محدودا، ومن ثم تطور تدريجيا، 
وفي عام 1995 بدأت عملية تسجيل 

وتسعير األدوية ووضع الضوابط 
الالزمة من الجهات المختصة. 

كيف ترى قطاع الصناعة 
الدوائية في قطر ؟

يعتمد قطاع الصناعة الدوائية في 
قطر بشكل كبير على واردات األدوية 

والمنتجات الصيدالنية من االستيراد 
من الخارج، والتزال هذه الصناعة في 

بدايتها وتخطو خطواتها األولى، حيث 
تعتبر استثمارا طويل األمد يتطلب 

رأسمال كبيرا، والكثير من الصبر 
لتحقيق األرباح من هذا االستثمار، وفي 

إطار استراتيجية التوسع والتطوير 
هناك العديد من المحاوالت الجادة 

والناجحة لتوطين الصناعة الدوائية في 
قطر، إال أنها ال تزال قليلة نوعا ما، حيث 

إن عملية توطين الصناعات الدوائية 
تتطلب بنية تحتية علمية قوية، وهو ما 
يستدعي ضرورة دعم األبحاث الدوائية.

كم تبلغ حصة الشركة في 
السوق المحلي؟

تصل حصتنا السوقية في 
المستلزمات الطبية التجميلية إلى 

نحو 20 % محليا، ولذلك ليس تجاوزا 
التأكيد على أن شركة »كوزمو تريد« 
هي صانع السوق في هذه الفئة من 

األدوية، وأما باقي الفئات فحصصنا 
بها متفاوتة ونستهدف زيادتها خالل 
السنوات المقبلة لنصبح ضمن قائمة 

أفضل 3 شركات عاملة في قطاع 
األدوية المحلي.

هل هناك تعاون مع مؤسسة 
حمد الطبية؟

بالفعل لدينا اتفاقية لتوريد األدوية 
والمستلزمات الطبية المختلفة مع 

مؤسسة حمد الطبية وذلك عبر 
الشركة الزميلة »سو فاليو«. 

ما هي خططكم التوسعية؟

نحن بصدد تطبيق خطة لالندماج مع 
شركة أخرى كبيرة في السوق وتتمتع 

بمميزات قوية تنعكس إيجابا على 
الطرفين، حيث يعد االندماج فرصة 

لزيادة الحصة السوقية مع تخفيف 
تكاليف اإلنتاج والخدمات، باإلضافة 

إلى ارتفاع القدرات المالية والكفاءة، 
وزيادة القدرات التنافسية للشركة، 

مع تحسين نوعية اإلنتاج والخدمات 
المقدمة، وخلق قيمة مضافة، 
وبالتالي توسيع نطاق العمليات 

التجارية وارتفاع نسبة الحصة 
السوقية للشركة أو الكيان الجديد.
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حقن الفيلر قبل وبعد مع د. مرام فاعوري

أخصائية الجلدية والتجميل في مجمع المحمود الطبي
   حوار/ حنان الغزواني

تحظى حقن الفيلر للبشرة بإقبال كبير في مجمع المحمود الطبي، حيث تعزز من نضارة البشرة كما 
تعمل على تخفيف بعض مشاكل وعيوب الوجه مثل التجاعيد الخفيفة وجفاف الجلد. إبرة الفيلر من 

شأنها إضافة اللمسات الجمالية التي يحلم الشخص بتعديلها دون جراحة حيث تزيد من ثقتك بنفسك.. 
وفي هذا الصدد كان لـ»جميلة« هذا الحوار مع دكتورة مرام فاعوري  أخصائية الجلدية والتجميل في 

مجمع المحمود الطبي التي حرصت على  تقديم التوصيات والتعليمات التي يجب على العميل أو العميلة 
االلتزام بها قبل وبعد العملية.

د. مرام حاصلة على بكالوريوس طب والجراحة من كلية الطب في الجامعة األردنية والبورد األردني في 
الجلدية والزمالة البريطانية في الجلدية، عملت سابقًا في الخدمات الطبية الملكية األردنية لمعرفة أبرز 

خبايا هذه التقنية وأنواعها.

تجميل



صحتكم .. أولويتنـاصحتكم .. أولويتنـا

د.سامر حجارين
استشاري أمراض جلدية وتجميل

د.شذى السيد علي
أخصائية ا�مراض الجلدية والتجميل

د.مرام الفاعوري
أخصائية ا�مراض الجلدية والتجميل

د.أفنان حمدان
أخصائية ا�مراض الجلدية والتجميل

د.ماريا باول
أخصائية ا�مراض الجلدية والتجميل

عيادة الجلدية والتجميل

د.مروة عبدالستار
طبيب أسنان عام

د.أيفي شاكال
أخصائية تقويم أسنان

د.عبد الرحمن الروسان
أخصائي جراحة فم و أسنان

عيادة ا�سنان

د.محمد الشيخ عطية
استشاري أمراض باطنية

د.هند محمود جاد
أخصائية المختبرات الطبية 

والميكربيولوجي

عيادة الباطنية والمختبر

د.خلود أسعد
أخصائية نساء و توليد

د.ديمة السيد علي
أخصائية نساء و توليد

عيادة النساء والوالدة

  4413 9000 - 3100 0403

Almahmoud.mc - www.ammcq.com
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تجميل

ما أكثر العالجات التجميلية في 
مجمع المحمود الطبي؟

أكثر العالجات الجمالية إقبااًل 
في مجمع المحمود الطبي 

من السيدات تنحصر في 3 تقنيات: 
وهي الفيلر والبوتوكس وإبر 

النضارة.

كيف يمكن اختيار العالج 
التجميلي المناسب؟

يعد اختيار أي إجراء تجميلي قرارًا مهما 
للغاية، ونقوم في مجمع المحمود 
الطبي بتقييم حالة المريضن وما إذا 

كان يحتاج إلى نضارة أو عالجات رفع أو 
إمالء تجويف بالفيلر أو البوتوكس.

ما هو الفيلر وممَّ يتكون؟

الفيلر هو تقنية حقن مادة الهيالورونيك 
أسيد ذات الروابط لملء البشرة 

وشّدها. هذه المادة يتم إنتاجها 
عن طريق خاليا الفيبروبالست، وهي 

موجودة بشكل طبيعي في األنسجة 
الضامة في الجسم، لكّنها مع مرور 
الوقت تقّل نسبتها. لذلك، ما إن يتّم 

حقن فيلر هيالورونيك اسيد في البشرة، 
يتّم تعزيز الكوالجين مرة أخرى، ما 

يساعد في التخّلص من التجاعيد 
والخطوط الدقيقة. في حاالت الترهل 

يعمل الفيلر على شد الجلد، وفي حالة 
الخطوط الرفيعة يعمل على تعبئة 
التجاعيد، وفي حالة وجود تجويف 

يعمل على ملء التجويف.

ما أفضل أنواع الفيلر وأكثرها 
شهرة؟

توجد عدة أنواع للفيلر منها المتحرك 
والتابت، لكل نوع آلية عمل معينة، عادة 
النوع الثابت يستخدم للرفع والمتحرك 
للخطوط التعبيرية، هناك فيلر الدهون 

الذاتية في بعض الحاالت قد يتم 
استخدام دهون جسم المريض في 

حقن الفيلر. غالًبا ما يحتاج المريض 
للخضوع ألكثر من جلسة لكي يحصل 

على النتائج المنشودة، وقد يدوم 
تأثير فيلر دهون الجسم لعدة أشهر 

أو سنوات. فيلر الهيالورونيك تشبه 
تركيبة هذه المادة إلى حد كبير تركيبة 
األنسجة الرابطة في الجلد، وتعد هذه 

المادة إحدى أكثر مواد حقن الفيلر 
شيوًعا واستخداًما، وفيلر الكالسيوم 

الذي يستخدم لتحسين مظهر 

التجاعيد أو الخطوط الرفيعة التي تتراوح 
حدتها بين المتوسط والشديد.

ليس هناك ما يمكن أن نطلق عليه 
أفضل أنواع الفيلر، فكل حالة لها ما 
يناسبها وتختلف المواد المستخدمة 

للتخلص من التجاعيد عن تلك المناسبة 
لنفخ الخدود أو تكبير الشفاه. وعمومًا 
فإن اختيار الطبيب المناسب يضمن لك 

اختيار أفضل أنواع الفيلر. 

هل من حاالت
يمنع عليها الفيلر؟

ال ينصح باستخدام الفيلر في حاالت 
وجود حساسية تجاه أّي من مكونات 

الفيلر، التهاب جلدي، الحامل أو 
المرضعة. على العموم الفيلر إجراء آمن 

ولكن يجب القيام بالتحاليل الضرورية 
لالطمئنان على صحة المريض وعالج أي 

مشاكل طبية قبل االجراء مثل ضبط 
السكر والضغط.

متى ينصح باستخدام الفيلر 
للبشرة؟

ننصح بالفيلر في حالة ترهل البشرة، 
تجويف تقليل أو إزالة السواد أو التجاعيد 

تحت العينين، عالمات الشيخوخة ، 
عندما يكون خط االبتسامة  عميقا 
جدا، في هذه الحالة يكون اللجوء 

للفيلر عالجيا اكثر منه تجميليا  ، ليس 
هناك  عمر  معين  لتلقي الفيلر فيمكن 
استخدامه عندما نالحظ  فقدان البشرة 

للكوالجين ومرونة الجلد.

هل الفيلر يناسب جميع أنواع 
البشرة؟ وما هي مميزاته؟

الفيلر مادة طبيعية موجودة في 
البشرة، لذلك ال ضرر  منه طالما ال يعاني 

المريض من حساسية من مكوناته 
واألسباب المرضية التي تمنعه من 

ذلك، والتي ذكرت سابقًا. الفيلر يمتصه 
الجسم بعد فترة بنسبة مائة بالمائة 

ولذا يلزم تكراره بصورة دورية.

ما هي نصيحتك للحفاظ على 
فيلر الشفاه؟

للحفاظ على كل أنواع الفيلر ننصح 
بشرب السوائل بكثرة ألن الهيالورونيك 

أسيد يمتصه الجسم بنسبة مائة 
بالمائة. بالنسبة لفيلر الشفاه ننصح 

بتجنب الحرارة )التدخين والسوائل 
الساخنة لمدة يومين بعد الحقن( تجنب 

الرياضة وبذل مجهود بدني، ألن فيلر 
الشفاه نستخدم النوع المتحرك.. لذلك 
للحفاظ على شكلها يفضل عدم بذل 

أي مجهود ، كما ننبه أصحاب السكري  
والقلب الذين  يأخدون مميعات الدم 
بضرورة التوقف عن تناول أي مضادات 

للتخثر بالدم وأدوية مميعات الدم على 
األقل 5 أيام قبل العملية، ويجب التأكد 

بعد استشارة طبيب مسؤول عن ذلك 
للحرص على عدم حصول أي مشاكل 

صحية أخرى بحال تم التوقف عن شرب 
هذا الدواء .

كيف يتم حقن الفيلر؟

يمكن أن يقوم الطبيب باستخدام 
كريم مخدر أوًلا لتخدير البشرة، ثم 

يقوم بحقن الفيلر عن طريق إبر تحقن 
في نقاط معينة أو إبرة بالستيكية 

الكانيوال للنحت ، والتي تحقن تحت 
طبقة الجلد كطبقات لتتوزع المادة 

تحت الجلد.  ويستغرق العالج عادًة ما 
بين 20 و30 دقيقة، حسب المنطقة 

التي يتم عالجها.

متى تظهر نتائج الفيلر للوجه؟

بعد أسبوعين ، الفيلر بحاجة ليمتص 
الماء ويستقر حمض الهيالورونيك 

الموجود في مادة الفيلر في أنسجة 
الجلد ويبدأ في التفاعل مع الماء 

الموجود في بشرتك.

كم تدوم نتائج الفيلر؟

على حسب  المنطقة  المستهدفة 
ونوع الفيلر ، حيث عادًة ما تستمر 
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من بضعة أشهر إلى حوالي عام، 
وفي بعض األحيان إلى سنة ونصف ، 

وُيوصى عادًة بجلسات عالجية إضافية 
للحصول على أفضل النتائج، وتعتمد 
الكمية الُمعطاة على عمق وحجم 

الجلد أو التجاعيد المراد عالجها.

كيف يعمل  الفيلر على تصحيح 
الذقن المزدوجة وتجميل األنف 
و التخّلص من الهاالت السوداء 

تحت العينين؟

يمكن التوصية بالفيلر للتخلص من 
الذقن المزدوجة، وتحديد الفك في 
الحاالت المتوسطة لو طولنا الذقن 
قليال وحددنا الفك بالفيلر ستعمل 

على زبادة حجم الذقن وتساعد 
على رفع الجلد الرخو، وبالتالي إخفاء 

الذقن المزدوجة . يعد فيلر األنف أحد 
الحلول األكثر مالءمة لألشخاص الذين 

يخافون من جراحة االنف وال يريدون 
تغييًرا دائًما في األنف.

الفيلر تحت العين يتم استخدام 
حمض الهيالورونيك مع حقن 

الكوالجين  مما يساعد على ملء 
الفراغ وتعديل شكل التجاويف، 
مما يحفز الخاليا على االنقسام 

وملء تحت الجلد المترهل حتى يعود 
لطبيعته ثانيًة مما يعطي النضارة.

ماذا عن حقن النضارة الفورية 
Skin Booster؟

هي عبارة عن حقن »فيلر« يتم فيها 
استخدام منتج يحتوي على »حمض 
الهيالورونيك« قليلة الروابط تمتصها 

البشرة مما يساعد على إنتاج الكوالجين 
و وااليالستين )ألياف بروتينية تعمل على 

توفير حلقة وصل مرنة بين األنسجة 
الضامة الموجودة في مناطق الجسم 

المختلفة(، مما يعزز نضارة ومرونة  
البشرة.

وما يميز هذه الحقن أنها تأتي بخاصية 
عدم التعبئة باستثناء التجاعيد الخفيفة.

ما العناية المطلوبة بعد حقن 
الفيلر وما اآلثار الجانبية؟

قد يحدث انتفاخ في مناطق الحقن 
يختفي خالل يومين ، في حال أي 

تحسس نعطي مثبطات التحسس، 
ونتابع حالة المريض أوال بأول ، بعد 

الحقن بأسبوعين نتأكد أن المادة ثابتة 
ولم تتحرك وعدم وجود أي تكتل.

ما أسباب زوال الفيلر بسرعة 
عند البعض؟

حسب الدراسات الفيلر يتكون 
من حمض الهيالورونيك، بعض 
األشخاص تكون عمليات األيض 

في أجساِمهم سريعة لذا يستمر 
الفيلر لمدة زمنية أقل، والبعض اآلخر 

تكون عمليات األيض لديهم بطيئة 
األمر الذي ينتج عنه بقاء الفيلر لمدة 
زمنية أطول، إّلا أن هناك العديد من 
العوامل األخرى التي تؤثر في ذوبان 

الفيلر، ومنها:
- الحركة والمجهود البدني : 

تتسبب الحركة المتكررة لمناطق 
َحقن الفيلر في تحلل المادة بشكٍل 

أسرع، والتقليل من مدة بقائها، لذا 
تبقى حشوات الفيلر أطول فترة 
زمنية ممكنة في المناطق ذات 

الحركة. 
- التعرض ألشعة الشمس: التعرض 

المستمر ألشعة الشمس ُيسّرع من 
شيخوخة الجلد، األمر الذي يؤدي 

إلى ظهور التجاعيد، وكذلك األشعة 
فوق البنفسجية الصادرة عن أشعة 

الشمس.
- التدخين يؤثر على تكتل الفيلر  
وُيساعد على تحلله بشكٍل أسرع.

عدم شرب الماء بكثرة. 

ماذا عن فيلر الشعر؟

في مجمع المحمود الطبي نوفر 
العديد من عالجات الشعر . الفيلر 
استخدم حديثا للشعر وهو عبارة 

عن مزيج ذكي من الكوالجين بروتين 
فيتامين E والهيالورونيك أسيد 

في إبرة واحدة، تعمل على تنشيط 
الشعر وفروة الرأس وتقلل من 

تساقط الشعر وتساهم في تحفيز 
بصيالت الشعر للنمو للحصول على 

شعر أكثر كثافة وقوة.

PROMOITALIA فيلر
يسر كوزمو تريد الوكيل الحصري لفيلر Promoitalia  في الدوحة اإلعالن أن 

الشركة توفر عدة أنواع فيلر، منها الهيالورونيك كروس لينكنج الشبكي
• الفضي أخف تركيزا  لمنطقة تحت العين
• الذهبي لمناطق الشفاه والثنيات األنفية 

• األلماسي يعطي كثافة عالية للخدود و تعبئة أكبر  للفك.
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بشرة

  حــوار / حنان الغزواني

التحول من موســم إلى آخر وتغيير فصول الســنة يأتي مع تغيرات بيئية ومناخية تؤثر على البشــرة مما 
يجعلهــا تتفاعــل مــع الطقس بصورة مختلفة، لذلك يحتــاج كل فصل إلى روتين عناية خاص.

 في حين أن التغيرات في المواســم والطقس خارجة عن إرادتنا إال أن العناية ببشــرتنا في أيدينا، وهذا 
ما يدركه أخصائي وفريق عمل مركز » في ال ســي ســي« VLCC   الرائد في تقديم خدمات الصحة، 

التجميل والعناية بالبشــرة والشــعر، حيث يوفر لعمالئه باقة من العروض على أحدث العالجات 
والتقنيــات للعنايــة بالبشــرة بمختلــف أنواعها، و التي تتغير احتياجاتها  حســب اختالف الفصول  مما يؤثر 

علــى خياراتنــا للتقنيــات أو  المنتجات الجمالية، العلم والبحث المســتمر قد ســاهما في تطوير تقنيات 
مختلفة لضمان نضارة البشــرة أحدثها تقنية الهايدرو Hydro  أو إبرة الســبع نقاط.

ولمعرفــة المزيــد عــن هذه التقنية »جميلة« التقت د. ريما حســون اختصاصيــة األمراض الجلدية والتجميل 
والليزر في قطر وتركيا والمدير الطبي لشــركة »في ال ســي ســي«  VLCC  ، التي أوضحت لنا الكثير عن 

الهايــدرو وكيفيــة االســتفادة منها وما يميزها عن باقي اإلجــراءات التجميلية وإلى التفاصيل ..

ضمن فعاليات مهرجان VLCCVLCC للربيع

 HydroHydro أحدث تقنيات نظارة البشرة مع د. ريما حسون
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عرفينا أكثر على د.ريما حســون ؟

درســت في كلية الطب البشري في 
جامعــة حلب وتخرجت عام 2005، 
حصلت على درجة الماجســتير في 

اختصاص األمراض الجلدية من 
دمشــق عام 2011 ، ومنذ ذلك الحين 

أواصل شــغفي بمتابعة كل ما هو 
جديد في مجال اختصاصي ســواء 

عبــر متابعة الندوات والمحاضرات 
العلميــة التخصصية أو بحضور 
المعــارض الحديثة للتجهيزات 

الطبيــة والتجميلية .. عملت 
كمحاضــرة في كليتي الطب 

البشــري والصيدلة بجامعة حلب، 
كما حصلت على شــهادة دوام 

من قســم الجلدية في مستشفى 
شيشــلي حميدية أطفال للتدريب 

واألبحاث –إسطنبول عام 2017، 
لــدي مركز تجميل خاص في 

تركيا و خبرة واســعة باألمراض 
الجلديــة والتجميل والليزر والفيلر 

والبوتوكــس والبالزما والعديد من 
اإلجــراءات التجميلية )بروفايللو –

بروفاوند..(. 

ما هي جلســات نضارة البشرة؟

لقد ساهم العلم واألبحاث 
المتواصلــة في الطب التجميلي 
في اكتشــاف عدة تقنيات توفر 

النضارة للبشــرة وتمنحها اإلطاللة 

الشــبابية. قد يظن الكثيرون أن 
مصطلح نضارة البشــرة يقتصر على 

القيام ببعض ماســكات التنظيف، 
والترطيــب، أو الحقن بإبر النضارة 

الشــهيرة، ولكن األمر في الواقع 
أعمق بكثير.

جلسات النضارة أنواع وتختلف حسب 
نوع البشرة، والنتيجة المطلوبة من 

اإلجراء، وغالبًا تكون بهدف منح البشرة 
المزيد من اإلشراق وتصغير المسام 

مع توحيد لونها خاصة لو كان الوجه 
يعاني من جزء داكن أو تصبغات. ما 
مدى اإلقبال في مركز »في ال 

سي سي« على جلسات النضارة 
للبشرة؟

يزداد إقبال النساء والرجال على جلسات 
النضارة نظرًا لفوائدها المتعددة.

تساعد جلسات النضارة باختالف أنواعها 
في معالجة جفاف البشرة ومنحها 

الترطيب الالزم مما جعلها أكثر حيوية، 
كما تساهم في إيقاف عجلة الزمن، 

ومنع ظهور عالمات تقدم البشرة 
والخطوط الدقيقة أو التجاعيد.

ما هي فوائد إبرة  Hydro؟

إلبر الهايدرو فوائد عديدة على البشرة، 
فهي تعمل على ترطيبها وشدها، 

كما تساعد على تخفيف التجاعيد..  
حمض الهيالورونيك هو مادة طبيعية 

موجودة في الجلد و عادة ما تكون 
لينة وشبه الهالم.. ومع التقدم في 

العمر تفقده البشرة باإلضافة إلى 
الكثير من مكوناتها الحيوية، أغلب 

تلك المكونات هي بروتينات يصعب 
امتصاصها عن طريق الطبقة الخارجية 

للجلد، مثل الكوالجين. لذلك الحل 
المناسب هو إبر النضارة للبشرة.

كيف تعمل تقنية الهايدرو 
Hydro على تجديد شباب البشرة؟

حقن الهايدرو هي بمثابة فيلر معالج 
على درجات حرارة محددة تهدف إلى 
تهجين حمض الهيالورونيك للحصول 

على ثالثة أوزان جزيئية  )وزن عالي /
متوسط /منخفض( لكل وزن جزيئي 
وظيفة معينة، فالوزن العالي يهدف 
إلى الترطيب، بينما المنخفض يعمل 

على تحفيز الكوالجين والمتوسط 
يساعد على بناء خاليا الجلد، للحقنة 

الواحدة 3  تأثيرات حيوية للبشرة  :شد- 
ترطيب عالي  و نضارة مما يساعد في 

تأخير التجاعيد.
يتم حقن إبر Hydro  بعد تحديد 7 

نقاط بشكل متناظر على الجهة اليمين 
واليسار للوجه، تمد هذه الحقنة البشرة 

بحمض الهيالورونيك و هو طبيعي 
وآمن يعيد للبشرة حيويتها و يحفز 

خالياها. يجب أن يتم الحقن في عمق 
معين على يد طبيب مختص ذي خبرة 

لتحقيق النتيجة المرجوة. تتم هذه 
العملية تقريبًا دون إحساس باأللم 

ونتائجها فورية وقد تحتاج المريضة من 

ال يستخدم 
الهيدرو للنفخ 

أو التكبير بل 
للترطيب والشد 

والنضارة 

بشرة
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3 إلى 4 جلسات بفاصل أسبوعين بين 
كل جلسة. 

المميز في الهايدرو هو إمكانية حقنه 
مع منتجات نضارة أخرى في نفس 
الجلسة للحصول على نتائج أقوى، 

نظرا ألن حمض الهيالورونيك يكون 
بشكل خطي غير شبكي ينتشر داخل 

الخاليا وال يسبب أي تكتالت يمكن 
استخدامه مع تقنيات متعددة مثل  

البالزما ، الميزوثيرابي  أو جهاز الديرمابن 
أو ما يسمى بـ micro needling ، حيث 

نفتح قنوات صغيرة في البشرة ونطبق 
عليها منتجات غنية باألحماض األمينية، 
الفيتامينات وحمض الهيالورونيك، بينما 

يتم حقن الهايدرو في طبقات الجلد 
األعمق.

هل تناسب هذه التقنية مختلف 
أنواع البشرة؟

نعم بفضل تركيبتها الطبيعية، حمض 
الهيالورونيك  ال يسبب أي حساسية، 

وكلنا بحاجة إلى إعادة نضارة البشرة 
وترطيبها بعد عمر العشرين.  جلسات 

الهايدرو إجراء بسيط يستغرق تقريبًا 
10 دقائق، و غالبًا ال تتطلب حتى وضع 

كريم تخدير موضعي، ليس لها آثار 
جانبية، من الممكن أحيانًا حدوث احمرار 

مكان الحقن، ويزول بسرعة في نفس 
اليوم.

هل من نصائح معينة لما بعد 
حقن الهايدرو ؟

بعد جلسات الهايدرو ننصح بتجنب 
العوامل التي تؤدي إلى تلف البشرة، 

وذلك عن طريق عدم التعرض المباشر 
ألشعة الشمس وشرب كميات كبيرة 

من الماء يوميًا والمحافظة على روتين 
يومي للعناية بالبشرة يحتوي على 

المواد األساسية للحفاظ على صحة 
البشرة ونضارتها، وال ننسى أهمية 

الترطيب واستعمال كريم واق من 
الشمس.

ما الفرق بين إبر
النضارة والبالزما؟

تختلف مشاكل البشرة حسب المرحلة 
العمرية والحالة الصحية والظروف  

المناخية، ومدى درجة االهتمام بها، 

فاهتمام اإلنسان بالبشرة والحفاظ 
عليها والعناية اليومية يجنبه الكثير من 

المشكالت في المستقبل. 
وجه االختالف بين إبر النضارة والبالزما 

يتمثل في المادة المحقونة خاصة 
أنها في األولى تكون عبارة عن أحماض 

أمينية  وفيتامينات ومواد طبيعية 

مختلفة مهمة للجلد، أما حقن البالزما 
تكون المادة المحقونة هي البالزما 

التي يقوم الطبيب المعالج بفصلها 
عن باقي مكونات الدم للمريض نفسه، 

ويتم إعادة حقنها في البشرة مرة 
أخرى حيث تكون غنية بالصفيحات 

الدموية التي تحتوي على عوامل 
النمو لتقوم بدورها في تغذية خاليا 

البشرة وتحفيزها إلنتاج الكوالجين، 
وملء التجاعيد واستعادة نضارتها، 

وغالبًا ما ينصح الطبيب بالمشاركة بين 
عدة إجراءات للحصول على النتيجة 

المطلوبة بوقت أقصر.
يمكن مالحظة نتائج الجلسات من 
الجلسة األولى، وبعض الحاالت قد 

تحتاج إلى 2 إلى 4 جلسات. األمر برمته 
يتوقف على بعض العوامل أبرزها 

حالة البشرة وطبيعتها، وكذلك مهارة 
وخبرة الطبيب المعالج، واختيار الجلسة 

المثالية لنوع البشرة.

ما الفرق بين الهيدرو 
والهيدرافيشال والفيلر ؟

الهيدرافيشال جهاز لتنظيف البشرة 
مختلف تماما عن جلسات الهيدرو، أما 

الفيلر فيكون على شكل جل داخل 
سيرنج يستخدم لتعبئة تحت الجلد 
وتعويض فقدان الدهون الطبيعي 

الناتج عن التقدم بالعمر، بينما الهيدرو  
يكون على شكل سائل معالج حراريًا 

ال يغير من المالمح الطبيعية للوجه وال 
يستخدم بهدف النفخ أو التكبير  بل 

لتجديد وإعادة حيوية ونضارة البشرة 
وترطيبها

ما جديد إبر النضارة؟

عالم التجميل واسع ودائم التجدد  
من البوتكس إلى الفيلر إلى التقشير، 

كل يوم تظهر لنا األبحاث تقنيات 
جديدة، فعلى سبيل المثال هناك تقنية 

الريجينيرا التي أثبتت نتائج واسعة في 
معالجة حاالت عديدة من تساقط 

الشعر وإعادة حيوية ونضارة البشرة 
وأيضًا معالجة البهاق.. والحقن 

التجميلي هذا ينقسم إلى )إبر النضارة، 
وحقن البالزما، وحقن الميزوثيرابي( 

وتلك األنواع كلها تمتاز بفوائدها 
السريعة، واآلمنة على البشرة.

المميز في الهايدرو 
هو إمكانية حقنه 
مع منتجات نضارة 

أخرى

PROMOITALIA

الشركة المصنعة
 HydroHydro إلبر النضارة

شركة »كوزمو تريد« هي 
الموزع الحصري لمنتجات 

برومو إيطاليا الطبية 
والتجميلية، التي ابتكرت 

حقن الهايدرو التي أحدثت 
ثورة في ترطيب وشد 

وإعادة الحيوية والنضارة 
للبشرة . 

Promoitalia من الشركات 

الرائدة والعريقة في 
المجال الطبي والتجميلي، 

من األوائل الذين ابتكروا 
خيوط الشد للبشرة، 
لديهم قسم كامل 

لألبحاث والتطوير في 
كل سنة تطرح منتجات 

جديدة ثورية، طرحت 
تقنية الهيدرو منذ سنة 

ونصف تقريبًا وتالقي إقبااًل 
كبيرا في مختلف أنحاء 

العالم.
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استشاري عالج اللثة وزراعة األسنان في مجمع الدكتور تميم لألسنان

السكرتير العام لألكاديمية األميركية لليزر طب األسنان

د. وليد الطيب: صحة قلبك من صحة لثتك!
هل تعاني من التهاب اللثة؟ قلبك قد يكون التالي!

يعتبر المرض اللثوي شائع االنتشار، حيث يتأثر قرابة 47 % من البالغين باألشكال البسيطة والمتوسطة 
منه، بينما يتعرض 10 - 15 % للدرجات الشديدة التي تقود إلى فقدان األسنان.

المرض »حول السني« والمعروف أيضًا بـ »التهاب اللثة« عبارة عن إنتان جرثومي يصيب اللثة والعظم 
المحيط باألسنان. يكون التهاب اللثة غير مؤلم وصامتا حتى في مراحل متقدمة من المرض. العامل 

المسبب اللتهاب اللثة مجموعة من الجراثيم التي تتوضع على سطوح األسنان واللثة وفي المسافات بين 
السنية.

تعد األمراض القلبية الوعائية السبب 
الرئيسي للوفيات في العالم حيث 
تسببت في عام 2019 بوفاة 18 

مليـون شـخـص، وهـو مايشكل 
32 % من معدل الوفيات 

العالمية. 
تقدم البيانات التي وصلت إليها 

عشرات األبحاث الطبية مؤشرات 
على ثبات وقوة العالقة بين 

التهاب اللثة واألمراض القلبية 
الوعائية. ومن هذه الدراسات بحث 

امتد لخمس سنوات قمنا بإنجازه 
 .)Altayeb et al 2018( على 581 فردا
خلصت دراستنا إلى أن التهاب 

اللثة المتقدم يرفع 
من خطر اإلصابة 

بالتصلب 
الشرياني 

المسبب 

لألمراض القلبية الوعائية بمعدل 
ثالثة أضعاف. كما كشفت دراستنا 
عن تواجد الجراثيم اللثوية شديدة 

اإلمراضية في بطانة األوعية الدموية 
المصابة بالتصلب الشرياني عند 

مرضى الدراسة الذين خضعوا 
لجراحة القلب المفتوح، وهذا 

ينسجم مع ما وصلت إليه دراسات 
أخرى عالمية من إمكانية مشاركة 
التهاب اللثة في إمراضية التصلب 

الشرياني عن طريق التلوث الدموي 
بالجراثيم الممرضة اللثوية.

مرضى التهاب اللثة تكون فرصة 
إصابتهم بأمراض القلب واألوعية 

الدموية أكبر بثالثة أضعاف من 
األشخاص الذين يتمتعون بلثة 

سليمة. 

لماذا التهاب اللثة بالذات؟

يمتاز التهاب اللثة عن بقية التهابات 
الجسم بالخصوصيات التالية:

• طبيعة المرض الصامتة التي ال تفرض 

على المريض مراجعة الطبيب طلبًا 
للمعالجة، وبالتالي قد يتعايش المصاب 

مع المرض لفترة زمنية طويلة تمتد 
لسنوات قبل طلب المعالجة.

• شدة إمراضية الجراثيم اللثوية.

• خصوصية الفم من كونه نافذة 

الجسم الخارجية وغزارة التوعية 
الدموية فيه، مما يعطي مساحة عبور 

صحة
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كبيرة لألعضاء الداخلية.
تشكل اللثة السليمة الحاجز الذي 

يمنع مرور األحياء الدقيقة واألجسام 
الغريبة من المرور من الوسط 

الخارجي إلى األعضاء الداخلية، وأن 
اللثة الملتهبة تفقد جزءًا من هذه 

الوظيفة. يقود دخول الجراثيم حول 
السنية ومنتجاتها للدوران الدموي 

إلى إحداث أذية مباشرة للطبقة 
المبطنة لألوعية الدموية والتي 

تقود الحقا لتطور األمراض القلبية 
الوعائية.

قد تصل مساحة اللثة الملتهبة 
إلى 40 سم2 أي ما يعادل مساحة 
راحتي اليدين المبسوطتين، بالتالي 
تخيل تواجد هذه المساحة الغنية 
بالجراثيم والمنتجات االلتهابية في 
أي مكان من الجسم، وخاصة في 

مكان نشيط الحركة وغني بالمعابر 
)األوعية الدموية( ولفترات زمنية 

طويلة قد تمتد لسنوات، وعندها 
ستجد جوابًا لسؤال: »لماذا التهاب 

اللثة بالذات؟«.

األعراض
• نزف لثوي وخاصة عند تفريش 

األسنان.
• احمرار اللثة وانتباجها.

• رائحة نفس غير مستحبة.
• حركة األسنان.

• تغير وضعية إطباق األسنان عند 
العض.

• ألم لثوي.

كيفية العالج
توصي الدراسات الحديثة بضرورة 

إجراء المعالجة اللثوية الشاملة عند 
مرضى التهاب اللثة المصابين بأحد 

أشكال األمراض القلبية الوعائية 
واألشخاص المعرضين لعوامل 
الخطورة، حيث ال يقتصر هدف 

المعالجة على التخلص من المرض 
الفموي، ولكن يتعداه إلى تقليل 

خطر التعرض لالختالطات الجهازية، 
حيث تدخل المعالجة اللثوية عند 
هؤالء األشخاص في إطار تعديل 

نمط الحياة.

يقوم عالج اللثة الحديث على تضافر 
ثالث تقنيات متقدمة باإلضافة إلى 

خبرة ومعرفة اختصاصي اللثة، 
وهو ما يقدمه مركز تميم لألسنان 

من خالل استخدام تقنية تنظيف 
األسنان وعالج اللثة الموجه الذي 

يعتمد على الكشف عن الجراثيم 
المتواجدة داخل الفم، باإلضافة إلى 
استخدام ليزر األشعة تحت الحمراء 
لتطهير النسج العميقة وخاصة في 

حاالت التهاب اللثة والتهابات حول 
التركيبات السنية وتقويم األسنان.

يرغب الجميع بالحفاظ على 
أسنانهم وقلبهم، إن العناية 

الفموية المعالجة اللثوية تخدم كال 
الهدفين.

من المهم معرفة أن القيام 
بإجراءات الصحة الفموية مثل 

تفريش األسنان والمراجعة الدورية 
لطبيب األسنان يمكن أن يساعد 

في تخفيض خطر اإلصابة بمشاكل 
صحية هامة من أبرزها أمراض القلب 

واألوعية الدموية.

* األجهزة الحديثة المستخدمة في عالج اللثة اللويحة الجرثومية المتواجدة على األسنان واللثة
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 HUAWEI WATCH GT3 تتميز ساعة
بتصميم جديد كلًيا من مجموعة 

مراحل القمر II وميزات إدارة الصحة 
وتتبع اللياقة البدنية وأطول عمر 

للبطارية، ال تخجل هذه الساعة من 
التكنولوجيا القوية

لطالما كانت الساعات الذكية 
مختلفة عن الساعات الكالسيكية 

التقليدية، سواء من حيث التصميم 
أو الوظيفة. ومع ذلك، كانت هناك 

محاوالت لدمج كليهما. تمتزج 
أحدث ساعة ذكية من هواوي، 

HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة 

مراحل القمر  II مًعا، متخذة 
الخطوة التالية في تطور 

الساعة الذكية، بهدف 
منح مستخدميها 

مظهًرا وشعوًرا متميًزا 
باستخدام تقنية ذكية 
وقوية إلبقائهم على 
أصابع قدمهم. هذه 
الساعة الذكية مثيرة 

على جميع الجبهات، وإليك 
السبب.

 HUAWEI تتوافق ساعة

WATCH GT 3 مع أجهزة هواوي 

باإلضافة إلى أجهزة تعمل على 
أنظمة Android و iOS األخرى. تأتي 

الساعة 

الذكية في نوعين مختلفين: 46 
ملم و 42 ملم وستكون متاحة 
للشراء في قطر بسعر 949 رياال.

  HUAWEI WATCH GT 3HUAWEI WATCH GT 3 بتصميم جديد كلًيا
ساعات
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فندق ماندارين أورينتال، الدوحة

يرحب بالضيوف لتجربة الضيافة األسطورية خالل شهر رمضان المبارك 

يتشرف فندق ماندارين أورينتال، الدوحة باستقبال الضيوف الكرام خالل شهر رمضان المبارك. يتميز فندق 
ماندارين أورينتال، الدوحة بموقع مثالي في براحة مشيرب الذي يشكل الوسط الثقافي لمدينة مشيرب 
قلب الدوحة، الوجهة األصيلة للسياحة، والعيش، والترفيه، واألعمال في المنطقة وعلى مقربة من أبرز 
المعالم السياحية في المدينة. سوف يبحر الفندق مع الضيوف في رحلة طعام مستوحاة من مختلف 

الوجهات على طول »طريق الحرير« القديم. وسوف يستمتع األوالد بمغامرات الروايات في مكان مليء 
بشخصيات الحيوانات مثل »فاني« القرد من أدغال المكسيك و»ستريكس« البومة من مدينة لندن.

اعالن تحريري
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اإلفطار والسحور
في مطعم موزايك

يقدم اإلفطار والسحور في 
مطعم موزايك مع بوفيه مفتوح 

على الطابق الثامن في الفندق 
مع أجوائه الباعثة على االسترخاء 
وإطالالته البانورامية على المدينة. 
سيقدم مطعم موزايك للضيوف 
تجربة تناول طعام مستوحة من 
»طريق الحرير« بناًء على نكهات 

الطهي من الوجهات في آسيا 
والشرق األوسط وأوروبا حيث يضم 

تسعة مطابخ مفتوحة تشمل: 
المشويات، والسوشي، والشواء 

رة في  العربي، والمأكوالت الُمحضَّ
فرن التندور، والطهي اآلسيوي، 

رة في مشواة  والمأكوالت الُمحضَّ
ياكيتوري، هذا إلى جانب مجموعة 

من الحلويات التقليدية. 
 مواعيد اإلفطار )المغرب – 8:30 

مساء( والسحور )9 مساء – 2 
صباحًا(، األسعار: 240 رياال قطريا 

ومجاًنا لألطفال دون 12 عاًما. 
يمكن للعائالت وأطفالهم 

االنضمام إلى رواية القصص 
لألطفال في مكان تحول إلى غابة 

مليئة بشخصيات حيوانات بابيني. 
تتوفر جلسات رواية القصص يومًيا 
من الساعة 8:30 مساًء حتى 9:30 

مساًء في غرفة أوبل. 

إقامة رمضانية

صمم الفندق تجربة إقامة 
رمضانية في ماندارين أورينتال 

خالل شهر رمضان المبارك 
لحجوزات الغرف واألجنحة والشقق 
المخدومة. تشمل اإلقامة تسجيل 

المغادرة المتأخر حتى منتصف ليل 
اليوم التالي ورصيدا يوميا لتناول 
الطعام بقيمة 500 ريال قطري 

للغرف وأجنحة الجونير والشقق 
بغرفة نوم واحدة ورصيدا يوميا 

بقيمة 1500 ريال قطري لألجنحة 
والشقق المكونة من غرفتي 

نوم وثالث غرف نوم. من خالل 
هذه اإلقامة يمكن تناول اإلفطار 

والسحور في مطعم موزايك مع 
بوفيه مفتوح أو من خالل خدمة 

الغرف من قائمة خاصة بشهر 
رمضان. األسعار ابتداء من 1400 

ريال قطري.

للحجوزات في مطعم موزايك 
واإلقامة يرجى االتصال على رقم 

الفندق  8888 4008 974 +
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 جوهر هوبلو: نجحت شركة صناعة الساعات، للمّرة األولى، في جمع كامل قوة ساعات بيغ بانغ إنتغرال 
وسماتها الحصرّية في علبة بقطر 40 مم، على نحو غير مسبوق

ثالث قطع، ثالثة عقارب، ثالث مواد، لكن قطر 
واحد: 40 مم. إّنها سابقة في ما خّص ساعات 
بيغ بانغ إنتغرال. لم يسبق أبًدا لتصميم هوبلو 

الشهير أن أطّل بحّلة رقيقة وجّذابة إلى هذا 
الحّد. 

ساعة أرّق من أي وقت مضى، متقنة تماًما، في 
علبة من الذهب األصفر، التيتانيوم أو سيراميك 

»أول بالك«، ُتضفي على الوقت لمسة تفيض 
رقًيا. هذه المجموعة الجديدة، التي أطلق عليها 

ببساطة اسم »تايم أونلي«، ُتعيد التركيز على 
األساس في صناعة الساعات: الساعات، الدقائق، 
الثواني والتاريخ، من دون االنتقاص على اإلطالق 

من قوة الرموز الممّيزة لشركة صناعة الساعات. 
كما تعود السمة الجمالّية المميِّزة لساعات بيغ 
بانغ إنتغرال، ونقصد بذلك السوار المدمج، لتمنح 

الساعة تأثيًرا قوًيا.          

Big Bang IntegralBig Bang Integral   تطلق  HublotHublot
ساعات
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  Cuir de Venise هو عطر متأثر بتقاليد صناعة الجلود في المدينة اإليطالية، يأتي هذا السحر الجديد 
إلى مجموعة عطور بوشرون الراقية ، مما يوفر اختراقا رائعا في حاسة الشم، في ممرات صائدي األحجار 

الكريمة، نتجه إلى جمهورية البندقية الهادئة، وهي مدينة متعددة الثقافات وديناميكية واحتفالية حيث 
تلتقي الثقافات األوروبية.

La Collection Cuir de VeniseLa Collection Cuir de Venise  من بوشرون
عطور

تم تطوير هذا العطر بواسطة 
 Clement Marx و Michel Almairac

Robertet((، أحدث عطر في مجموعة 

عطور Boucheron Cuir de Venise هو 
ماء عطر خشبي وجلدي.

تنبض النضارة الحارة للزنجبيل 

والقرفة مع مشروب الكاكاو 
الناعم، تسلط حبال الزعفران الضوء 

على هذا المزيج وتضفي على 
الرائحة لمسة من الجلد المشغول 

حديثا، ويتبعهم الحبال الدافئة 
والخشبية من الجاياك جنبا إلى جنب 

مع الباتشولي، فإنها توفر الثراء 
والملمس للرائحة، يمتزج الكاكاو 

والفانيليا بشكل ال تشوبه شائبة مع 
ظالل خشب األرز األمريكي ويوفران 

إحساسا بالصفاء وموطنا حقيقيا 
للرائحة الجذابة.
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  كشفت عالمة هيريرا بيوتي عن إطالق تشكيلة نود كوتور الجديدة المستوحاة من بساطة 
التسعينيات، وتتمحور التشكيلة حول استخدام األلوان الهادئة لتعزيز الجمال الطبيعي. وتتميز المنتجات 

الجديدة بتركيبة جديدة غنية بمكونات ترطيب الشفاه مع 10 تدرجات لونية مطفية. وعلى الرغم من 
اعتماد تدرجات البيج، إّلا أن التشكيلة األخيرة تضم العديد من األلوان التي تم ابتكارها لتناسب جميع أنواع 
البشرة. وتمنح هذه المستحضرات الغنية إطاللًة طبيعية ولونًا موحدًا يدوم لساعات طويلة دون أن يترك 

عالمات تقشر أو جفاف.

مستحضرات

وتتنوع األلوان بين تدرجات الوردي بما فيها نود أليرت )رقم 
770( وهوت نود )رقم 771( وسالي نود )رقم 772( ونود 

كوتور )رقم 742( وشيك نود )رقم 780( ونود كاشمير 
)رقم 740( ونود سوبريم )رقم 741( وصواًل إلى التدرجات 
الداكنة بلون الشوكوالتة مثل بي نات )رقم 781( وسويت 

براون )رقم 743( ودارك ليذر )رقم 744( وغيرها من تدرجات 
البيج التي تالئم جميع أنواع وألوان البشرة.

Herrera BeautyHerrera Beauty
Nude CoutureNude Couture تطلق تشكيلة



تقّدم Dolce&Gabbana Beauty »شيرليبس«SHEERLIPS بلسم مرّطب وملّون 
للشفاه، الذي يجمع  بين قوام البلسم وإشراقة أربعة ظالل مستوحاة من 

األزهار، يحتوي كل واحٍد منها على أصباغ دقيقة مثالية إلضفاء الشفافية 
الرقيقة بألوان األزهار الناعمة.

مزيج استثنائي مرّطب، مشبع بُمرّكب حوض المتوسط المتوّهج 
من«دولتشي وغابانا« Dolce&Gabbana ، يمنح الشفاه العناية والراحة الفائقة، 

وقد تّم إثراء«شيرليبس« Sheerlips بشمع بذور عباد الشمس البتكار بلسم 
بصيغة مرّطبة.

من الّسهل تطبيقه، وهو قابل للتكّيف مع كل ألوان الشفاه الطبيعّية، كل 
 Lovely « لون من الظالل األربعة اآلسرة مستوحى من زهرة مختلفة: الخزامى
Tulipلون وردي داكن بلون الغُسق مع تلميحات من العمق والعاطفة؛ الزنبق 

 Spring لون السكاكر بالوردي الباهت، رقيق وناعم. زهرة الفاوانيا Sweet Lily

Peony ، لون فوشيا حيوي، نابض بالحياة وعصري، لكنه مرح برّقة؛ وزهرة عباد 

الشمس Joyful Sunflower 4، هي الدرجة المرجانية المثالية.

Dolce&Gabbana BeautyDolce&Gabbana Beauty
تطرح SHEERLIPSSHEERLIPS بلسم مرّطب وملّون للشفاه
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لتطبيق ماكياج مناسب أليام رمضان ال بد من اتباع بعض الخطوات والنصائح التي تفيد أي سيدة ترغب 
ببشرة نضرة وبمظهر الئق وماكياج راق.  إليك بعض الخطوات البسيطة والسهلة للحصول على إطاللة 

مميزة وراقية تليق بمناسبة سهرة رمضان..

إطاللة مميزة وناعمة

خطوات بسيطة لماكياج يليق بأجواء رمضان

ماكياج
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العناية بالبشرة..

الحفاظ على بشرة نظيفة وصحية 
دومًا، فأساس الماكياج الناجح في 

أيام رمضان وغيره، يحتاج لعناية 
مسبقة بالبشرة، فعندما تكون 

البشرة نظيفة وصحية لن تحتاج أي 
سيدة إلى تطبيق الكثير من الماكياج 

عليها، ألنها ستكون غاية بالروعة، 
ما عليك سوى تقشيرها، ترطيبها 

وتطبيق كريم العينين.

الماكياج الهادئ..

فـي رمضـان اعتمـاد الماكيـاج 
الهـادئ وذلك من خــالل االبتعــاد 
عـن المنتجـات التـي تحتـوي علـى 

لمعـة أو بـريق، دائـمـًا اختيــار األنــواع 
الـمطـفـيـة أو الناشفة.

أحمر الشفاه النيود

اختيار أحمر الشفاه النيود مع أحمر 
الخدود المائل إلى الخوخي.

6 خطوات لتطبيق الماكياج

اما من ناحية تطبيق هذا النوع من 
الماكياج فيكون على الشكل التالي:
1 - توزيع األساس بتساٍو على الوجه 

والرقبة. 

2 - تطبيق ظالل العيون الذهبي 
الفاتح على كامل الجفن العلوي. 

3 - رسم بالكحل األسود خط الكحل 
على الجفن العلوي. 

4 - تخطيط االيالينر السائل فوق 
الكحل الجاّف من أجل المزيد من 

التألق والثبات. 
5 - إضافة الماسكرا إلى الرموش 

لمزيد من التمّيز للعينين. 
6 - تطبيق أحمر الشفاه بشكل 

خفيف، واختيار لون مناسب للبشرة 
من تدرجات األلوان الطبيعية. 

نصائح لبشرة نضرة مشرقة 

أما بخصوص التمتع ببشرة نضرة، 
مشرقة بدون ماكياج فيجب اتباع 

هذه النصائح التالية:
1 - شرب المياه بوفرة ما ال يقل عن 

2 لتر من الماء يومًيا للحفاظ على 
ترطيب البشرة وتنقية السموم خارج 

الجسم.
2 - الفيتامين س يعتبر من الوسائل 

األكيدة لتنقية البشرة والحفاظ على 
حيويتها.

3 - عصير الخيار من أفضل المكونات 

الطبيعية التي تساعد على إزالة 
عيوب البشرة كالبقع الداكنة 

والهاالت السوداء. القيام بخلط ثمرة 
من الخيار داخل محضرة الطعام، 

واستخالص العصير الناتج. يستخدم 
عصير الخيار على بشرة الوجه ويترك 
لبضع دقائق، ثم يشطف جيًدا بعد 

ذلك.
4 - الحرص على تطبيق واقي 

الشمس بشكل منتظم قبل الخروج 
من المنزل، مع تجنب أشعة الشمس 

الحارقة خالل فترة الذروة. األشعة 
فوق البنفسجية من المسببات 

األساسية للتجاعيد المبكرة والبقع 
الداكنة على البشرة.

5 - المحافظة على الجمال الطبيعي 
ونضارة البشرة، تحتاج أي سيدة 
لتصفية الذهن تماًما والتخلص 

من آثار التوتر والضغوط النفسية 
واالستمتاع بحياتها.

6 - تساعد التمرينات الرياضية على 
تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق 

الدم داخل خاليا البشرة لتتمتع 
بنضارة طبيعية وجمال ساحر.

7 - الخطوات األساسية للعناية 
بالبشرة هي التنظيف، استخدام 

التونر، الترطيب والتقشير. وهي من 
أهم القواعد األساسية للحفاظ على 

صحة وحيوية البشرة.
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بانوراما األعمال الخليجية
التي تتصدر المسلسالت الرمضانية 20222022

  جمال العدواني 

مع اقتراب شهر رمضان الذي يصادف 2 من شهر أبريل بدأت تتضح خريطة األعمال التليفزيونية التي 
ستتنافس في هذا الموسم. ومثل كل عام يتنافس على شاشة رمضان مجموعة كبيرة من األعمال 

العربية ما بين المصرية والسورية والخليجية، ويحاول كل عمل أن يحجز موقعه في المنافسة الرمضانية 
من خالل نجومه وقصته وتقديم حلقة أولى قوية ومليئة باألحداث. وفي هذا التقرير ترصد »جميلة« أبرز 

األعمال الخليجية لرمضان 2022

دراما
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»دحباش«

مسلسل تراثي وواقعي يتطرق إلى حقبة مهمة في 
تاريخ الكويت، بداية الكويت في عام 1810م لغاية 1831م 
يسلط الضوء في فحواه على ثالثة خطوط درامية رئيسية، 
أولها شخصية دحباش ابن البادية الذي قدم إلى الكويت، 
والثاني ولد شمة ابن الكويت، والثالث بالل اإلفرنجي الذي 
فّر من بلده بسبب الديون التي أثقلت عاتقه، حيث يلتقي 

الثالثة عند الشيخ صالح.
مع توالي وتصاعد األحداث، سيتضح وجود صراع قائم بين 

الطواش وابن عمه، إلى أن ينتشر الطاعون في الكويت، 
األمر الذي يوّلد أحداثًا كثيرة يتجسد فيها الصراع من أجل 
البقاء ضمن مجتمع صغير متكاتف تصقله تلك المواقف 
لبناء مجتمع جديد، خصوصًا بعد زوال الوباء عن الكويت.
العمل من تأليف المنتج والمؤلف الكاتب مشاري حمود 

العميري وبطولة نخبة من النجوم مثل محمد جابر 
وجاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، عبداإلمام عبداهلل، 

محمد الصيرفي، هيفاء حسين، ماجد مطرب، عبير 
الجندي، عبداهلل الخضر، محمد الدوسري، فتات سلطان، 

فاطمة الدمخي، زينب كرم، عبداهلل هيثم، إسماعيل 
الراشد ومن إخراج حسين أبل.
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دراما

سنوات الجريش 

تطل النجمة القديرة حياة الفهد على جمهورها عبر 
»سنوات الجريش«، حيث يسلط الضوء على السنوات 

العجاف التي مرت بمنطقة الخليج في فترة الحرب 
العالمية الثانية، والتي تعرف بسنوات الجريش.

وتضمن ملصق العمل عبارة تم اقتباسها من إحدى 
قصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش »ستنتهي 
الحرب، ويتصافح القادة، وتبقى تلك المرأة تنتظر ولدها 

الشهيد«، مما يشير إلى أن المسلسل يدور في إطار 
تراجيدي مأساوي حول مخلفات الحرب.

ناطحة سحاب 

تعود الفنانة الكويتية 
سعاد عبداهلل 

بمسلسل »ناطحة 
سحاب« بعد غياب 

عن الشاشة الصغيرة 
بسبب جائحة كورونا 
التي فرضت إجراءات 

صارمة استمرت ألكثر 
من عامين.

استطاع القائمون 
على العمل الحفاظ 

على سرية المسلسل وقصته وأحداثه، مما زاد من حماس 
الجمهور لمتابعته، كل ما استطعنا معرفته أنه عمل 
درامي اجتماعي.. العمل يضم فهد العبد المحسن 

وشيماء علي وروان العلي وجود عزيز ويعقوب عبداهلل 
وحسين المهدي.. والعمل من تأليف سيناريو وحوار نوف 

المضف، وإخراج عيسى ذياب.

عائلة عبدالحميد حافظ 

مسلسل عائلي اجتماعي يرصد حقبة 1994، ويتكلم عن 
روح العائلة الكويتية، ويتطرق إلى مشاكلهم وهمومهم، 

وأيضا الجانب الرومانسي فيه كبير، إذ يوجد ارتباط عميق 
بين هذه العائلة وعبدالحليم حافظ، حيث عرف عن الفنان 

أنه مطرب لألغاني الرومانسية، وقام الكاتب بربط هذه 
العائلة بزمن عبدالحليم، لتخرج للمشاهد توليفة اجتماعية 

رومانسية.
اعتمد العمل على البطولة الجماعية، سيكون لكل ممثل 
خط درامي خاص به، العمل من تأليف الكاتبة مريم نصير، 

ومن إخراج سعود بوعبيد، وبطولة أحمد الجسمي وهيا 
عبد السالم ونور، وفؤاد علي، وغيرهم.
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العاصوف 

حجز الموسم الثالث من »العاصوف« 
مكانه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث 

سيحمل تطورات في األحداث وتسارعها، كما 
سيحدث تغيير في المرحلة الزمنية، حيث 

تحمل المرحلة أهمية في عدد من الجوانب 
من بينها السياسية واالجتماعية والفكرية.

ويشارك في بطولة العمل الفنان ناصر 
القصبي، عبداإلله السناني، حبيب الحبيب، ريم 

عبداهلل، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، 
ريماس منصور، زارا البلوشي، وهو من إخراج 

السوري المثنى الصبح.

نوح العين 

يؤكد النجم القدير محمد المنصور أن عودة شركة »سفن 
ستايل« ستكون عبر عمل درامي تليفزيوني ذي مواصفات 

إنتاجية عالية الجودة مقرونة بمضامين فكرية وإبداعية 
عالية الجودة. 

ويشير الفنان محمد المنصور إلى أن التحضير لتجربة 
مسلسل »نوح العين« استغرق أكثر من أربعة أعوام على 

صعيد الكتابة والتحضير اإلنتاجي لتقديم تجربة فنية 
استثنائية في صناعة الدراما الخليجية. 
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أمينة حاف 2

تعود الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في الجزء الثاني من 
مسلسل »أمينة حاف« الذي حقق مشاهدات عالية في 
رمضان الماضي، ويشارك إلهام الفضالة، شهاب جوهر، 

طيف، غدير السبتي، فهد باسم، طالل باسم، .

مسلسل بيبي

العمل يناقش القضايا االجتماعية الجريئة في المجتمع 
الخليجي، المسلسل من بطولة شجون الهاجري وبشار 

الشطي.

شارع الهرم 

تدور أحداث المسلسل حول »عبلة« الطبيبة النسائية 
المتميزة والوالدة المتحكمة والجدة العطوفة، وهي التي 

تضع القوانين التي يجب أن تنفذ من قبل عائلتها التي 
تعمل في القطاع الطبي في البيت والمستشفى. 

ويناقش المسلسل قضية الوصاية المادية والتجارية من 
خالل عائلة »عبلة«، المكونة من أم وستة أبناء وزوجاتهم 
وأبنائهم. حيث ال يوجد أي شكل من أشكال الخصوصية 

في هذه العائلة حتى في مكان عملهم. 
وتبدأ أحداث العمل في ليلة زفاف أحد األبناء الستة، وحين 

تصل راقصة مصرية إلحياء الزفاف تقرر عدم العودة إلى 
بالدها. ومن جهة أخرى هناك سر خطير ال يعلمه أحد 

إال »عبلة« يخص ماضيها وزواجها سينكشف ويؤدي إلى 
العديد من التبعات. 

العمل من بطولة هدى حسين وخالد البريكي ونور 
الغندور، ليلى عبداهلل ومرام وأحمد إيراج وعبدالمحسن 

القفاص، لولوة المال وغيرهم.
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شمس جارة خالد المال في »بيج بوس« 

مسلسل »بيج بوس« من نوعية المسلسالت الاليت كوميدي 
الخفيف، يروي حكاية إنسان بسيط يرى األموربشكلها 

الطبيعي البسيط ولكنه يفاجأ دائما بالقوانين والمنغصات 
التي تعترض مشاريعه وأحالمه البسيطة. 

من جانبه قال الفنان المحبوب خالد المال: تجربة درامية 
متميزة.. خفيفة على القلب. عبر أجواء وشخصيات وأحداث 

تناقش عددا من القضايا والموضوعات االجتماعية التي 
كتبت وتنفذ باحترافية عالية بقيادة المخرج القدير غافل 

فاضل وفريقه الرائع. 
بدورها قالت المطربة الفنانة شمس: سعيدة بأن أخوض 

هذه التجربة الدرامية التليفزيونية. حيث أجسد جارة الفنان 
المطرب خالد المال، وأعمل على دعم مشاريعه في إطار 

من األحداث الكوميدية الخفيفة. 
فيما قال الفنان عبداهلل الطراروه: أخوض في هذا العمل 

تجربتين األولى )المنتج المنفذ(، وبهذه المناسبة أثمن الدعم 
اإليجابي الذي تقدمه )فو( لدعم الشباب وحركة اإلنتاج 
الفني الخاصة باالعتماد على جيل الشباب في مختلف 

القطاعات الفنية. كما أخوض تجربة التمثيل إلى جوار 
كوكبة من النجوم الذين أعتز بهم وأفتخر لتقديم هذا 

العمل الكوميدي المحبب.

محمد علي رود )2(:

أكد المخرج المنتج الكويتي عبداهلل بوشهري أن الموسم 
الثاني من مسلسل )محمد علي رود( يمثل أول عمل 

رعب تراثي في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية. ويذهب 
إلى صراع متفجر بين الخير والشر ويستحضر شخوص 

وأحداثيات الموسم األول ليذهب إلى حصاد الشر الذي 
يتفجر وبقوة حيث تتحرك الشخصيات عبر مجموعة من 

المحاور األساسية التي تم من خاللها بناء أحداث هذا 
العمل الدرامي الضخم والذي يحمل مفاجآت عديدة 

ويجمع أكبر عدد من نجوم الدراما الخليجية وبمواصفات 
إنتاجية ضخمة وعالية الجودة.

واستطرد بوشهري متابعا: العمل يرتكز على مجموعة 
من المحاور التي تحرك الشخصيات وهي الطمع والخوف 

والحب، وهي المحاور واألساسات التي تتحرك من 
خاللها جميع األحداث والشخصيات. فالشخصية تبدو 

هنا طموحة محبة خائفة، ولنا أن نتصور مقدار وشحنة 
التفاعالت التي تعصف بها وطبيعة ونوعية الصراع الذي 

تعيشه على مدى حلقات العمل بموسمه الجديد. الذهب 
المدفون عنصر أساسي يحرك أطماع األشرار في »محمد 

علي رود«. فكل شيء محتمل، وكل الشخصيات تحمل 
في قلبها جوعا للوصول إلى النهاية.. والبقاء لمن لديه 

الحيلة. لكن يبقى السؤال في النهاية: من سينتصر الخير 
أم الشر؟



90

  كشف مركز بورشه الدوحة، 
شركة الُبراق للسيارات ذ.م.م، 

النقاب عن أحدث جيل في حفل 
إطالق جذاب أقيم في مدينا 

سنترال، اللؤلؤة- قطر.
ويتميز أحدث جيل من سيارة 

مَكان بتصميم أحدث مع تعزيز 
األداء وإضافة المزيد من األلوان 

الجديدة لمجموعة الطرازات التي 
.GTS ومَكان S تضم مَكان ومَكان

مركز بورشه الدوحة يكشف عن أحدث جيل من سيارة مَكان

وقال سلمان جاسم الدرويش في 
مركز بورشه الدوحة : »يسرنا أن 

نطرح أحدث طراز من مَكان كأول 
إضافة جديدة إلى مجموعة طرازاتنا 

في عام 2022 الذي سيكون حافاًل 
بالسيارات الجديدة. وتعتبر مَكان ثالث 
أكثر سيارة مبيعًا من بورشه في قطر، 

وإحدى الركائز األساسية لنجاحنا 
المستمر، حيث أن نسبة كبيرة من 

مالكها عمالء جدد لبورشه. وسيتوفر 

ثالثة طرازات من مَكان عند طرحها. 
وتتميز هذه الطرازات الجديدة 

بالسمات الرياضية الفريدة لبورشه 
ضمن هذه الفئة شديدة التنافسية، 

وأنا على يقين من أن عمالءنا 
سيستمتعون بمجموعة خيارات 

التخصيص المتطورة التي تؤكد على 
مكانة سيارة مَكان كأحد الطرازات 

األساسية في مجموعة طرازات 
بورشه منذ طرحها للمرة األولى في 

العام 2014«. 
تمتاز طرازات مَكان ومَكان S ومَكان 
GTS بقوة أكبر بكثير مقارنة بالجيل 

السابق، مما يؤكد على اعتالء السيارة 
لصدارة فئة سيارات SUV المدمجة. 

ويعتبر طراز GTS الطراز األقوى 
بين مجموعة طرازات َمَكان، حيث 

يتفوق على الطراز السابق بمقدار 44 
كيلووات )60 حصان متري(، حيث يولد 

محركه 324 كيلووات )440 حصان 

سيارات
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متري(، مما يقلل زمن التسارع من 
السكون إلى 100 كم/ساعة إلى 4,3 
ثانية، فيما تصل سرعته القصوى إلى 

272 كم/ساعة.

يمثل المحرك الجديد رباعي 
األسطوانات مع شاحن التوربو القلب 

النابض للطراز األساسي من سيارة 
َمَكان، والذي يولد قوة تبلغ 195 

كيلووات )265 حصان متري(. ويتسارع 
هذا الطراز من السكون إلى 100 كم/
ساعة في 6,2 ثانية، بينما تبلغ سرعته 

القصوى 232 كم/ساعة. كما تم 
تحسين أداء سيارة َمَكان S الجديدة 
بشكل أكبر بفضل محرك V6 سعة 

2,9 لتر مع التوربو المزدوج، والذي 

زادت قوته اآلن بمقدار 20 كيلووات 
)26 حصان متري(، حيث يولد 280 

كيلووات )380 حصان متري(، ليساعد 
السيارة على التسارع من السكون 
إلى 100 كم/ساعة في 4,6 ثانية، 

فيما تبلغ سرعتها القصوى 259 كم/
ساعة. وتأتي جميع الطرازات مجهزة 

بناقل الحركة ثنائي القابض من 
بورشه بسبع سرعات ونظام التحكم 

بالسحب من بورشه للدفع الرباعي 
كتجهيز أساسي.

ديناميكية األداء 
وتوفر طرازات مَكان الجديدة 
نطاقًا واسعًا لنظام التعليق 

بفضل الشاسيه المطور، مما يوازن 
بين أقصى درجات الراحة واألداء 

الديناميكي للسيارة الرياضية. كما 
يعزز هذا الشاسيه المتطور من سرعة 
استجابة السيارة ودقة التحكم فيها 
في مختلف مواقف القيادة وظروف 

الطريق، حيث يمنح السائق استجابة 
أفضل عبر عجلة القيادة.

وتتوفر السيارة بـ 14 لونًا تشمل لوني 
بابايا ميتاليك وأزرق جنتيان ميتاليك 

الجديدين، إضافة إلى لون أخضر 
 GTS مع مجموعة GTS بايثون لطراز

Sport. ويعزز قسم بورشه للتصنيع 

Exclusive Manufak- »حسب الطلب 
tur« حرية تصميم سيارة َمَكان بال 

حدود وفقًا لمتطلبات مالكها عبر 
خيارات األلوان الفردية وبرنامج األلوان 

المخصصة Paint To Sample. كما 
تمت إضافة سبعة تصاميم جديدة 

للعجالت بقياس أكبر إلى المجموعة 
الحالية التي تبدأ بقياس 19 بوصة 

لسيارة َمَكان، و20 بوصة لسيارة َمَكان 
.GTS و21 بوصة لسيارة َمَكان S
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  كتبت- حنان الغزواني

احتفل مدير وموظفو فندق »الوادي الدوحة - إم غاليري« بيوم المرأة العالمي في 8 مارس 2022 في 
التفاتة تجسد كل معاني التقدير لموظفات الفندق على جهودهن لالرتقاء بمنظومة العمل وتكريما 
للمكانة الكبيرة التي تحتلها المرأة في المجتمع. وقد تم ذلك في الردهة الخارجية لمقهى »أتيتيود« 

Atteatude بمشاركة عدد من السيدات الناشطات في عدة مجاالت في المجتمع وفريق عمل شركة ماضي 
إنترناشيونال الموزع الرائد لكبرى العالمات العالمية في قطاع التجميل بالشرق األوسط.

بالتعاون مع ماضي إنترناشيونال و»جميلة«

»الوادي الدوحة - إم غاليري« يحتفل بيوم المرأة العالمي

مناسبات



93 احلياة جميلة.. معًا March-April 2022



94

قال رمزي سهراني، المدير العام 
للفندق »من المعروف أن فندق 

الوادي إم غاليري تم االعتماد في 
تصميمه على العنصر األنثوي إليماننا 

بأهمية المرأة في المجتمع حيث 
نولي األولوية لضيوفنا من النساء في 

جميع االختيارات، وكما جرت العادة 
نحتفل في فندق الوادي إم غاليري 
يوم 8 مارس من كل سنة بتقديم 
عروض خاصة ومميزة لضيوفنا من 

اإلناث في العديد من مرافق الفندق 
O’Gla- ،لمث مطعم ُسفرة الشهير

cee لالستمتاع بالطعم اإليطالي 

األصيل، كما نقدم خصومات مميزة 
على عالجات الوجه في منتجع إم 

سبا الحائز على عدة جوائز«.
ومن جهتها قالت لوسيل جورجيت 

مدير التسويق واالتصاالت في 
الفندق:»تأتي هذه الرعاية ضمن 

مبادراتنا الوطنية ومسؤوليتنا 
االجتماعية، وتؤكد على رسالتنا 

الدائمة في تمكين المرأة ومنحها 
فرصًا متكافئة لتعزيز دورها الريادي 

في المجتمع«.
كما أكدت ساريا سري الدين 

مناسبات
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مسؤولة بشركة ماضي إنترناشيونال 
على دور المرأة الفعال في المجتمع 

وبأنها تمتلك طاقة غير محدودة 
للنجاح قائلة: في هذا اليوم الكبير، 
اليوم العالمي للمرأة أرسل عبارات 
ورسائل الشكر والعرفان واالمتنان 

لكّل نساء دون استثناء، فكّلهن 
يستحققن الشكر والثناء. كما أشارت 

إلى أن المرأة الناجحة ليست تلك 
التي تبقى في مكتبها أو منزلها 
24 ساعة في  اليوم لذلك اهتمي 

بجمالك الداخلي والخارجي لتكوني 
ناجحة، ال بد من أن تقومي بشيء 

يسعدك، غير مرتبط  بعملك.  
وللعناية بجمال الشعر قامت 

ماضي إنترناشيونال بإهداء الحاضرات 
مجموعة ناشي ارغان االيطالية.

التي تحقق نجاحا كبيرا في مختلف 
دول العالم، والتي تعتبر من أفضل 

منتجات العناية بالشعر والتي تساعد 
وتحفز الشعر على النمو وتمنع 

تساقط الشعر. تتكون المجموعة 
من شامبو، بلسم ناشي ارغان، زيت 
االرغان، سيروم زيت االرغان، ماسك 

زيت االرغان.
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تخلل الحفل كلمة لألستاذة نور 
دياب، مدرب تنمية معتمد أكدت 

من خاللها على دور المرأة األساسي 
في بناء المجتمع قائلة »بهذه 

المناسبة أود أن أوجه بعض الرسائل 
لك عزيزتي المرأة، فأنت نصف 

المجتمع وأنت السند الذي يعتمد 
عليه الجميع لذا كوني قوية وال 

تقعي فريسة لضغوطات الحياة، 
ابحثي عن شغفك فبداخل كل 

امرأة كنز ثمين، وكوني أنت وضعي 
بصمتك الخاصة وال تقارني نفسك 

باآلخرين حيث إنها ستقتل حماسك 
وستشعرك باإلحباط وتعرقلك عن 

التقدم واإلنجاز.

مناسبات
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أحبي نفسك ودلليها فأنت 
المسؤولة عن سعادتك، فإذا لم 

تسعدي نفسك فلن يأتي أحد 
ليقدم لك السعادة على طبق من 

ذهب، حددي وقتا خاصا بك أنت 
ومارسي هوايتك المفضلة، فهذا 
الوقت الخاص سيساهم بتطورك.
وأخيرًا أقول لك عزيزتي المرأة كل 

عام ونجاحاتك تزدهر وأحالمك 
تتحقق، كل عام وأنِت األمل، كل 

عام وأنِت النور في الظلمات واألمل 
عند اليأس، كل عام وأنِت عماد 

أسرتك، كل عام وأنِت مربية أجيال، 
كل عام وأنِت نجاح عملك كل عام 

والعالم بخير ألنك فيه«.
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  قامت دائرة النساء، إحدى مبادرات فندق شيراتون جراند الدوحة لدعم وتمكين المرأة، بالتعاون مع 
أناهي وسفارة الواليات المتحدة األميركية في قطر، بتنظيم فعالية تتمحور في كل تفاصيلها حول المرأة 

والفن والتعبير عن الذات خالل االحتفاالت بشهر تاريخ المرأة في شهر مارس.

بالتعاون مع سفارة الواليات المتحدة األميركية في قطر
»دائرة النساء« تحتفل باليوم العالمي للمرأة

 وتولت أناهي، الشريك المؤسس 
لمبادرة دائرة النساء، إدارة الجلسة 

الخاصة التي كانت بعنوان »الفن 
واألنوثة – رحلة من التعبير عن الذات 

والتمكين«، حيث شارك في هذه 
الجلسة المخرجة شيماء التميمي، 

والفنانة التشكيلية غادة الخاطر، 
والمصممة والفنانة الثقافية أسماء 

درويش، والمغنية األميركية وسفيرة 
الثقافة مايا أزوثينا، حيث تحدث 

الجميع عن كيفية استخدامهم 
لفنهم وأصواتهم كحافز للتغيير 

والتنمية. فاستعرضت مايا أزوثينا 
كيف نسجت التحديات التي 

واجهتها والنجاحات التي شاهدتها 
في لوحاتها الموسيقية من أجل 

تحقيق التعافي والنمو وغرس جذور 
الشجاعة في النفس، وقد علقت 

على ذلك قائلة: »إن عدم الخوف ال 
يعني عدم وجود الخوف بحد ذاته، 

ولكنها الشجاعة في ظاهرها«.

أنشأ فندق شيراتون جراند الدوحة 
بالتعاون مع أناهي مبادرة دائرة  

النساء )The Women’s Circle( من 
أجل توحيد صفوف النساء من 

جميع الخلفيات من أجل مشاركة، 
ومناقشة، ومشاهدة رحلتهن مع 

مفاهيم وعالقات تعاونية منسقة، 
حيث تمثل هذه المبادرة جزًءا من 

برنامج ماريوت للمسؤولية االجتماعية 
للشركات »نحن أفضل مًعا« 

المستوحى من روح الشركة لخدمة 
مجتمعها.

مناسبات
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فندق ومنتجع شرق
يحتفل بـ 15 عامًا من الضيافة االستثنائية

  احتفل فندق ومنتجع شرق - أحد فنادق ريتز كارلتون الدوحة، بالذكرى السنوية الخامسة عشرة في 
يوم 10 مارس من عام 2022، حيث استهل هذا المنتجع الشهير رحلته في 10 مارس من عام 2007 ليترك 

من لحظة والدته األولى انطباًعا سرمدًيا لدى زبائننا الكرام من القطريين والمقيمين والرحالة العالمين 
الذين يبحثون عن تجارب فريدة في وجهات لم يستكشفوها بعد.

فنادق
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وبهذه المناسبة، أعرب السيد يزن 
لطيف مدير عام فندق ومنتجع شرق، 

أحد فنادق ريتز كارلتون، عن مدى 
سعادته والفخر الذي يتملك جميع 

العاملين في الفندق، بقوله: »إننا 
نشعر بالسعادة الغامرة مع احتفالنا 

بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس 
الفندق في دوحة الخير حيث حرصنا 

منذ اللحظة األولى على تقديم 
أفضل مستويات الضيافة الفاخرة 

وترجمة رؤية ثقافة تقديم الخدمات 
في ريتز كارلتون على مر السنين. 

لقد منحنا ذلك الحماس كل يوم 
إلبهار جميع ضيوفنا لمنحهم أجمل 
اللحظات مع #ذكريات_ريتز_كارلتون 

الخالدة.
تقوم شركة فنادق ريتز كارلتون بكل 
فخر بإدارة الفندق كأحد المنتجعات 

الفاخرة التي تستهدف المسافرين 
الذين يبحثون عن تجارب مذهلة 

في المنتجع الذي يتميز بتصاميمه 
الداخلية الفاخرة على الطراز 

القطري إلى جانب أحدث المرافق 
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التي تمنحهم واحة من الهدوء 
واالسترخاء. تستند روح المنتجع على 

مزيج سلس يجمع بين الثقافة والتراث 
القطري األصيل واألفكار الحالمة نحو 

المستقبل.

ِعش تجارب الماضي اليوم

ويضيف شعارنا »ِعش تجارب الماضي 
اليوم« معنى جديًدا كلًيا على الرحلة 
الساحرة التي يمكن لضيوفنا الكرام 

توقعها في أثناء إقامتهم معنا؛ 

فنادق
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حيث نحرص دائًما على تجسيد هذه 
المعاني في كل يوم وهو ما سيظل 

معنا لسنوات عديدة ومديدة.
كانت البداية عندما كان فندق 

ومنتجع شرق مجرد »قرية صيد« في 
السابق، ثم تطور حتى أصبح اليوم 
وبكل فخر من أفخم المنتجعات 

الرائدة من فئة الخمس نجوم، حيث 
تمكن المنتجع من تجسيد قصص 

الحياة للمجتمعات القطرية التي 
تأثر أسلوب حياتها بمياه الخليج 
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العميقة والباردة. لقد بدأت القرية 
في التطور في كل لحظة منذ بداية 

وجودها في حالة من التناغم مع 
تزايد أعداد الغواصين الباحثين عن 

اللؤلؤ، وصيادي السمك، والتجار الذي 
كانوا يبحرون بمراكبهم الشراعية 

الثقيلة بالقرب من الشاطئ للتجارة 
في السوق القديم. ولذلك، عندما 

قررنا تصور قرية ومنتجع شرق للمرة 
األولى، طلب من المهندس المعماري 

القطري إبراهيم الجيدة إعادة تصور 
قرية الصيد القديمة التي كانت تحتل 

المكان في الماضي. 
جاءت والدة فندق ومنتجع شرق 

ثمرة للمهمة الخاصة التي أمر بها 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حيث 

اختار بنفسه المهندس المعماري 
القطري إبراهيم الجيدة من أجل 

تولي مهمة تصميم المشروع. وقد 
تمكن المهندس إبراهيم الجيدة من 

فنادق
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التعامل مع المشروع بكل احترافية، 
بالرغم من عدم توافر ملخص 

التصميم المقترح حينها، حيث حرص 
على محاكاة تصميم القرية التي 

كانت تقع هنا في السابق – ليقدم 
مكاًنا يجتمع فيه السياح والمقيمون 

على حد سواء الكتشاف التاريخ 
المدهش للمكان واستحضار قصصه 

الغامضة.
وفي يومنا الحاضر، ُيعتبر الفندق 

المنارة المضيئة للضيافة القطرية، 
وتجسيًدا متقًنا ألسلوب حياة 

القرويين القطريين في السابق، 
على كافة األصعدة، حيث يحاكي 
تصميم الموقع السمات الرئيسية 

للعمارة القطرية إلى جانب اهتمامه 
بالتفاصيل الدقيقة، مما يساهم 

في صنع حالة من الشعور المفعم 
بالحنين إلى الماضي واستشعار 

المستقبل.
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  بمناسبة عيد األم 2022، تستضيف CH Carolina Herrera أصدقاء الماركة لالحتفال بفرحة األمومة، 
في الدوحة سيتم استضافة الحدث في منتجع وفندق مؤتمرات شيراتون جراند الدوحة، وستقوم ضيفات 

.  CH Carolina Herrera من me & Mommy هذه النزهات ألول مرة بإطالق إطالالت مجموعة

CH Carolina HerreraCH Carolina Herrera  تحتفي بعيد األم 
اكسسوار

106106
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تبقى امرأة Carolina Herrera األكثر 
أنوثة ورومانسية بين كّل السيدات، 

فلطالما رّكزت الدار على الحب 
والعشق في مجموعاتها المليئة 

بنقشات القلوب، باإلضافة إلى اللونين 
األسود واألحمر.

قّدمت Carolina Herrera خيارات 
رائعة كهدايا له ولها من خالل 

مجموعة خاّصة بالعيد. تعرض هذه 
المجموعة المستوحاة من الحب 

تشكيلة من المنتجات الجلدية 
واألحذية واإلكسسوارات، من بينها 

كالسيكيات تّمت إعادة تصّورها 
 CH وابتكارها باللون األحمر الممّيز من

..Carolina Herrera

وسواء كانت هدية ألقرب شخص إلى 
قلبكم، أو أحد أفراد األسرة أو صديق 

عزيز، ستمّثل هذه القطع المميزة 
ذكرى على مدى الحياة لحب مشترك. 

 CH اختاروا في يوم فالنتاين هذا
.Carolina Herrera
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باندورا تعيد افتتاح متجرها في الجونا مول وفق مفهوم وتصميم جديد

حوار
P

andora
P

andora افتتحت باندورا، عالمة المجوهرات الرائدة، متجرها المتجّدد في الجونا مول وفق تصميم مبتكر وديكور
ساحر يوّفر للعمالء تجربة تسّوق فريدة ومعّززة.

وحضر حفل االفتتاح مجموعة من كبار الشخصيات، 
ومؤثرون على مواقع التواصل االجتماعي، وممثلون عن 

وسائل اإلعالم، وذلك في 15 مارس 2022. وبعد قص شريط 
االفتتاح تجّول الضيوف في متجر باندورا الجديد الستكشاف 

أحدث مجموعات العالمة التجارية، وحظوا بفرصة خوض 
تجربة واقعية ومرحة لالّطالع عن قرب على مختلف 

القطع والتعرف على الحرفية العالية لصناعة المجوهرات 
التي تتمّتع بلمسات نهائية يدوية.

يمتد متجر باندورا المتجّدد على مساحة 54 مترا مربعا، 
 ،»Evolution Design« ،ويتبع تصميم باندورا الثوري الجديد
المعتمد من العالمة التجارية. كما يضم ركنا خاصا يتيح 

للعمالء تجربة الحلي واألساور وتنسيقها مع بعضها، 
باإلضافة إلى طاولة عرض مميزة تبرز أحدث القطع وأكثرها 

مبيًعا.
وقد اعتمد المفهوم الجديد لباندورا على تصميم مغاير 

كلًيا عن المتاجر السابقة ابتداًء من اختيار األلوان، حيث أصبح 
لون باندورا الزهري هو الّلون األساسي المستخدم، واإلضاءة 

وصوًلا إلى التصميم الداخلي، ليرّكز على خلق بيئة مرّحبة 
وتفاعلية. ويبرز أيًضا في المتجر شعار باندورا بتصميمه 

الجديد، والهوية المرئية، والمنتجات والتعاونات الجديدة 
للعالمة.

اليوم، تعرض باندورا أحدث إبداعاتها وابتكاراتها من ضمنها 

المجموعة األحدث وهي »مارفل x باندورا« التي ابتكرت 
خصيًصا لعشاق مارفل. وقد استوحيت المجموعة من 

الشخصيات المحبوبة لعالم مارفل وتتضّمن حلّيًا ساحرة 
تجّسد هذه الشخصيات.

هذا وتعرض باندورا مجموعة ربيع 2022، »لحظات باندورا«، 
ا من الذهب الزهري عيار 14 قيراًطا وكذلك  التي تضم حلّيً
من الفضة، باإلضافة إلى أقراط وقالدات. تمّثل المجموعة 

الجديدة الطبيعة وتمنح اإلحساس بالسماء الزرقاء.
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مساء كل أربعاء 
شالالت الصحراء للمغامرات واأللعاب المائية تطلق الليلة المخصصة للسيدات

معتمدة على النجاح المبهر الذي حققته نسختها األولى، أطلقت حديقة شالالت الصحراء للمغامرات 
واأللعاب المائية النسخة الثانية من الليلة المخصصة للسيدات، والتي سيتمكّن من خاللها من االستمتاع 

بليلة شيقة ال ُتنسى يملؤها الحماس واألدرينالين، باإلضافة إلى أشهى عروض المأكوالت وألذ الوجبات 
مساء كل يوم أربعاء بدءًا من 9 مارس 2022 بين الساعة 7 مساًء و 11 مساًء.

وتشمل قائمة األلعاب والمنزلقات 
المتوفرة في ليلة السيدات كال من 

المغامرات واألنشطة التالية: زحلوقة 
ملك الكوبرا الشهيرة، وحمام 

سباحة األمواج، ولعبة محاكات 
الركمجة، وبحيرة ليني، و ويزرد مات 

ريسر، والزالجات األنبوبية الداخلية. 
وتتراوح أسعار التذاكر بين 195 رياال 

قطريا للبالغين فوق 1.2 متر و 150 
رياال قطريا للصغار أقل من 1.2 

متر، كما ُيسمح أيضًا بدخول األوالد 
الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما 

دون.
وتتم إدارة هذا الحدث واإلشراف 
عليه من قبل السيدات العامالت 
في المنتجع لتوفير أعلى معايير 

الخدمة والراحة والخصوصية 
للسيدات، حيث أن كافة العاملين 

خالل ليلة السيدات مساء كل أربعاء 
من اإلناث فقط، وقد تم تدريب 

أعضاء فريق أمن خاص من النساء 
على التعامل مع كاميرات المراقبة 

بكل حرفية وتحفظ. 
كما يمكن لنزالء منتجع وفلل 

هيلتون شاطئ سلوى من السيدات 
االستمتاع بفعالية ليلة للسيدات 

مساء كل أربعاء مجانًا، كما تتوفر 
Q-tick-  بطاقات الدخول على موقع

ets.com حصريًا حيث تطبق الشروط 

واألحكام.
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نعيش في هذه الدنيا مرة واحدة فقط، لذا من حقنا 
أن نعيش سعداء، ولكن هل تعلم عزيزي القارئ 

بأن هذه السعادة نحن السبب المباشر لها، ونحن 
المسؤولون عن وجودها أو عدمها؟

تبني التفكير اإليجابي في حياتنا، يكون له مفعوال 
سحري وفعال في تغيير نظرتنا للحياة إلى األفضل، 

ولنحافظ على استمرارية التفكير اإليجابي، علينا 
إحاطة أنفسنا بأشخاص إيجابيين، ألنهم َسُيبرزون 

أفضل ما فينا.إذاَ ماذا سيحدث لك عندما تحيط 
نفسك بأشخاص إيجابيين؟

1 - المحافظة على التفكير اإليجابي، وذلك كونهم 
يبثون فيك األمل وينقلون لك مشاعرهم باالمتنان 

والرضا عن طريق نظرتهم المتفائلة والرائعة للحياة.
2 - تخطي التحديات والصعوبات، وذلك كونهم 

يقدمون الدعم المستمر في إيجاد الحلول المناسبة 
للمشكالت التي تواجهك.

3 - تحقيق المزيد من النجاح، وذلك كونهم يعززون 
ثقتك بنفسك ويخبرونك بأنك قادر على فعل ما 

تريد.. وبالتالي ستحقق المزيد من النجاح.
4 - ستكون أكثر سعادة، حيث أنك ستتعلم منهم 

كيفية االستمتاع بجمال اللحظة الراهنة التي 
تمتلكها بداًل من التفكير في ذكريات الماضي 

واالنشغال بما سيحدث في المستقبل.
ومن خالل تجربتي الخاصة بمخالطة أشخاص 

إيجابيين، فإنهم كانوا السبب الرئيسي لتطوري 

وتقدمي في هذه الحياة، حيث أنهم كانوا السبب 
في انتشالي من فترات االنكسار واإلحباط، وذلك 

لدعمهم المستمر وتقديم جميع الحلول الالزمة 
لتخطي الصعوبات.

كما أنني لن أنسى دورهم الفعال في دفعي 
لتحقيق المزيد من النجاح واإلنجازات سواًء على 

الصعيد العلمي أو على الصعيد الثقافي أو على 
الصعيد المهني، لذا أهدي لهم هذه المقالة وأهدي 
لهم نجاحي، وممتنة لوجودهم في حياتي وأتمنى 
لهم تحقيق المزيد والمزيد من النجاح في حياتهم.

وأخيرًا وليس آخرًا، هكذا هي مخالطة األشخاص 
اإليجابيين، فهي تساهم في نموك وتطورك نفسيًا 

وجسديًا، حيث أنها ال تؤدي إال للسعادة، وذلك 
كونهم يمنحون من حولهم الطاقة اإليجابية 

ويكونون كاألزهار ذات األلوان الزاهية والرائحة الزكية 
في حديقة حياتك.

بقلم: أ. نور ذياب أيوب
مدرب معتمد 

: Instag: coachnoorthiab1

أحط نفسك 
باإليجابيين حتى

رتزهر حياتك!
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إلى وناسة لمشاركة  العام، شق طريقك  في رمضان هذا 

وترفيه  تقليدية  بوفيهات  السحور.  أو  ا�فطار  على  والحب  الفرح 

انتظارك. في  مبهرة  وبيئة  حي 

ا�فطار من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساًء | ٢٢٥ ريال قطري

سحور من 9.30 مساءا - 1 صباحا | ١٧٥ ريال قطري

سيتم التبرع بمبلغ 5 ريال من ا±رباح إلى  التعليم فوق الجميع

marriottmarquisdoha

For reservations, call 4419 5510 or WhatsApp 6643 6890

MARRIOTT MARQUIS CITY CENTER DOHA HOTEL

بنكهات شارك 

رمضـان
وناسة في 








