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بمشاركة « »500عالمة تجارية تمثل أكثر من عشر دول

انطالق النسخة  18لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات
أعلنت قطر للسياحة انطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خالل الفترة من  9إلى  13مايو
الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ..وتستند النسخة المقبلة من المعرض إلى النجاح
الكبير الذي حققته الدورات السابقة لهذا الحدث المهم  ،حيث من المقرر أن يشارك في النسخة
الحالية من المعرض أكثر من  500عالمة تجارية رائدة من أكثر من  10دول ،ولذلك ستكون بمثابة منصة
لتعزيز التواصل بين هذه العالمات وبعضها البعض من ناحية ،وبينها وبين الزوار من عشاق المجوهرات
والساعات القادمين من قطر وخارجها من ناحية أخرى.
كما ستشهد نسخة هذا العام عودة الجناحين التركي والهندي ،ومبادرة المصممين القطريين الشباب،
ومن المقرر أن تشارك في نسخة هذا العام نجمة بوليوود الهندية عاليا بهات ،وسوف يشهد المعرض
ورش عمل وجملة من الفعاليات المهنية تتضمن نقاشات حيوية حول صناعة المجوهرات والساعات،
كونه فرصة فريدة لعشاق هذه الصناعة للتعرف على حرفة صياغة المجوهرات وصناعة الساعات.
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وقالت ســعادة الشيخة حصة
آل ثاني ،رئيس قســم التسويق
والتخطيط في «قطر للســياحة»:
نحن متحمســون إلقامة معرض
الدوحة للمجوهرات والســاعات
مجــددا ،ولعرض أحدث التصاميم
الفاخــرة لعالمات تجارية عالمية
ومحليــة ».وأضافت :إن معرض
الدوحة للمجوهرات والســاعات
يعد األشــهر واألقدم في قطر
والفريــد من نوعه في المنطقة،
وإلى جانب مشــاركة عدد كبير
من العارضين ســوف يتمكن الزوار
مــن حضور عدد من ورش العمل
ألشــهر المصممين ،وهو ما يميز
نسخة هذا العام.
وقالت الســيدة بثينة المسلماني
من شــركة قطر لفعاليات األعمال
وهي الشــركة المنظمة« :تقام
النســخة الحالية لمعرض الدوحة
للمجوهرات والســاعات في مركز
الدوحــة للمعارض والمؤتمرات
بعد تأجيل نســخة العام الماضي
بســب القيود الخاصة بجائحة
كوفيــد –  ،19ومن المقرر أن
يســتقطب المعرض في دورته
الحاليــة مجموعة من العالمات

التجاريــة الرائدة والمصممين
والعارضيــن الدوليين والمحليين.
وقالــت :يبلغ عدد العالمات
التجارية المشــاركة في المعرض
 500عالمــة تجارية من  10دول،
باإلضافة إلى مشــاركة الجناح
التركــي بـ  8عالمات تجارية،
والجناح الهندي بـ  18مشــاركا،
فضــا عن عودة نخبة من
المصممين القطريين.
وقالت بثينة المســلماني“ :سوف

تشــهد نسخة العام الحالي من
المعرض إقامة سلســلة من ورش
العمــل وأفالم عن المجوهرات
ســيعلن عنها من خالل الموقع
اإللكتروني ،وسيشــارك في ورش
العمــل جملة من المصممين
وخبراء المجوهرات المشــاركين
فــي المعرض ،الفتة إلى أن الذين
زاروا الطبعــة الماضية من معرض
الدوحة للمجوهرات والســاعات
لمــرة واحدة فقط بلغ  33ألف
زائــر ،متوقعة أن يزيد العدد في
النســخة الحالية ،مبينة أن معرض
الدوحة للمجوهرات والســاعات
يعتبــر قيمة مضافة لرزنامة
المعــارض التي تطلقها قطر
للسياحة”.
وقال الســيد حمد الخاجة ،رئيس
قســم الدعم الفني للفعاليات
والمهرجانات الســياحية في
«قطر للســياحة» :يعد معرض
الدوحة للمجوهرات والســاعات
من أهــم الفعاليات المرتقبة
التي تنظمها «قطر للســياحة»،
ويســعدنا أن نرحب بزوار المعرض
مــن قطر ومن جميع أنحاء
المنطقة.
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بقيادة السيد أحمد حسين العبد اهلل

“الدانة” يطلق هويته الجديدة وخطة شاملة للتطوير
كشــف نادي الدانة عن هوية جديدة وخطة تطوير شــاملة لكافة الخدمات التي يقدمها باعتباره
مــن أبــرز النــوادي االجتماعيــة في الدولة طوال تاريخه الممتد ألكثر من  20عامــً .ويخضع أحد أكثر المباني
شــهرة في الدوحة لعملية إعادة تســمية للعالمة التجارية وإعادة تجديدات شــاملة ،بعد نقل إدارته إلى
كتارا للضيافة.
وقد أعلن نادي الدانة عن تعيين أحمد حســين العبداهلل مديرًا عامًا جديدا حيث ســيتولى مســؤولية
اإلشــراف على كافة العمليات وخطط التنمية المســتقبلية للنادي  ،وذلك اعتبارًا من  3شــهر يناير .2022
ويمتلك أحمد حســين العبداهلل  10ســنوات من الخبرة في مجال الضيافة  ،حيث كان يعمل مدير عمليات
إدارة األصول ،قبل أن ينتقل إلى منتجع ســيلين بيتش كمســاعد مدير تنفيذي في عام  ، 2018حيث قدم
مســاهمات كبيرة في ضمان التشــغيل الســلس للمنتجع ..ولمعرفة المزيد عن أبرز الخدمات الجديدة
للنــادي واســتراتيجية الســيد أحمــد لتزويد أعضاء نادي الدانة بتجارب رائعة ودعــم التقاليد التي يفخر بها
لتحســين جودة الخدمة وقيمة العالمة التجارية في المســتقبل كان لـ «جميلة» الحوار التالي معه…
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كيف بدأت في مجال الضيافة؟
بدأت بدراســة تخصص بكالوريوس
إدارة األعمــال في مجال الضيافة
والفندقة في جامعة ســتندن قطر
حيث قامت كتــارا للضيافة بابتعاثي
الكمال دراســتي وضمان وظيفة
مســتقبلية شاغرة .بدأت في التدرج
الوظيفي من منتجع شــاطئ
ســيلين وبعدها القيام بمهام أخرى
تدريبيــة تأهيلية وبرامج ذات جودة
عاليــة في فنادق كتارا للضيافة
ذات العالمــات التجارية العالمية
وبعــد ذلك قمت بالعمل في كتارا
للضيافــة كمدير للعمليات ،وتم
تعييني أيضا في منتجع شــاطئ
ســيلين مرة أخرى كمساعد مدير
تنفيــذي حيث صقلت مواهبي
بالطريقة األنســب لتتناسب مع
شــاغر مدير عام ،مما منحني
الفرصــة أن أكون مديرا عاما لنادي
الدانــة في هذا العام .تجربتي
تجســد التزام كتارا للضيافة بتطوير
الكادر القطري بما يتماشــى مع رؤية
قطر .2030
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كيف تق ِّيم الواقع الحالي لسوق
األندية السياحية في قطر؟
سوق األندية في قطر هو سوق
تنافسي بين األندية العريقة كنادي
الدانة و النوادي الجديدة التي تم
افتتاحها مؤخرا باإلضافة إلى
النوادي تحت اإلنشاء حيث يعكس
هذا التنوع تطور مجال األندية
واختصاصها في دولة قطر مما
يعزز من انفتاح القطاع السياحي
والمنافسة بما يتناسب مع سوق
العرض والطلب.

ما الذي يميز نادي الدانة ويجعله
متخصصًا في السياحة العائلية؟
يعتبــر نادي الدانة من أعرق النوادي
في دولــة قطر ويتميز بمرافقه
المختلفــة ،حيث يضم بركتي
ســباحة داخلية وخارجية ،صاالت
رياضيــة ومالعب رياضية متعددة
أهمهــا ملعب تنس مغلق يعتبر
مــن أجود مالعب التنس في دولة
قطــر  ،باإلضافة إلى مرافق األغذية
والمشــروبات من أهمها مطعم
بيــت الدانة الذي تم تجديده

وافتتاحــه تجريبيا مؤخرا ،حيث يقدم
أشــهى المأكوالت العربية والشرقية.
وينفــرد نادي الدانة كذلك بوجود
صالة رياضية لألطفال (من ســن
 14 - 6ســنة)  ،كما يتم تخصيص
أيام للنســاء واألطفال فقط حيث
تكــون مرافق النادي كافة مخصصة
لهــن وأيضا خالل األيام األخرى يتم
تخصيص ســاعات معينة للنوادي
الرياضيــة والمرافق المصاحبة لها
للنســاء واألطفال فقط خالل ساعات
العمل مما يســتقطب شريحة كبيرة
من العائالت.

كيف تجذب وتحافظ على
الموظفين الجيدين؟ وما هي
التحديات؟
تقــوم إدارة نادي الدانة و إدارة
الموارد البشــرية بكتارا للضيافة
بالتنســيق المستمر للحفاظ على
أعلى مســتويات التطوير المهني
والوظيفي وصقل الكفاءات
والمهــارات لدى موظفينا حيث إن
تطبيق االســتراتيجيات المتعلقة
بالموارد البشــرية واإلدارية تجذب
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الموظفيــن الجدد وتعزز الحفاظ
علــى الموظفين الجدد بالنادي ولكل
مجتهد نصيبا.
التحديات تكمن في انفتاح ســوق
الضيافــة والفندقة حيث إن عرض
الشــواغر يجعل اختيار الكوادر
المطلوبة موضوعا تنافســيا وذلك
لتجهيــز القطاع على كافة األوجه
لفعاليــات دولة قطر القادمة
كاســتضافة كأس العالم .2022

ما هي استراتيجيتكم لزيادة
اإلشغال واإليرادات؟
بــدأ نادي الدانة هذا العام بتجديد
عالمته التجارية وبرســم وتنفيذ
خطة تســويقية شاملة وكاملة
تهــدف لترويج خدماته وموقعه
في الســوق وال يكتمل هذا النصاب
إال بتطويــر آليات العمل ،وقد نجح
نادي الدانة في ذلك وتم تحســين
الخدمات ورفع مســتوياتها بما
يتناســب مع السوق المحلي وإضافة
إلى ذلك ،تم تحســين خدمات
األغذية والمشروبات واالفتتاح
التجريبــي لمطعم بيت الدانة.
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ما هي أبرز الخدمات الجديدة التي
يعتزم النادي تقديمها؟

كتارا للضيافة ملتزمة
بتطوير الكادر القطري
بما يتماشى مع رؤية
قطر 2030
ما هي أبرز مالمح إشغال نادي
الدانة خالل هذا العام؟
إشغال نادي الدانة في تصاعد
مستمر السيما مرحلة بعد رفع
القيود المتعلقة بجائحة كوفيد 19
في الربع األول من العام الحالي مما
أنعش السوق وزاد من إقبال األعضاء
واستقبال العديد من األعضاء الجدد
وعلى الخطة الزمنية و اإلستراتيجية
المبنية سوف يتزايد اإلقبال على النادي
تدريجيا حتى نهاية العام وبداية
السنة التالية.

من أبرز الخدمات الجديدة إضافة
عروض عضوية جديدة تتناسب مع
السوق المحلي حيث قمنا بالتعاون
مع شركائنا لتقديم باقات عضوية
متعددة تشمل إقامة مجانية في
منتجع المسيلة ومنتجع سبا لوكشري
كوليكشن وأيضا تذاكر مجانية لزيارة
شالالت الصحراء بمنتجع وفلل هيلتون
سلوى  ،كما سنقوم بإضافة خدمة
جديدة الستقبال الزوار غير األعضاء
عبر باقة االستخدام اليومي لمرافق
محدودة شاملة لتجربة مطعم بيت
الدانة خالل الشهر القادم.

ما هي خطتكم الستقطاب
شريحة جديدة من العمالء؟

اإلستراتيجية الجديدة تقوم على
مبدأ تطوير الخدمات بصقل المواهب
الحالية لرفع مستوى الخدمات لدينا
وتحسين المرافق العامة بما يتناسب
مع اإلمكانيات الموجودة لنيل رضا
أعضائنا الكرام وبالقيام بهذا التطوير،
سوف نستقطب شريحة جديدة
من العمالء .أما بالنسبة للمرافق

المخصصة للنساء واألطفال فسوف
تتم إضافة فعاليات خالل فترة الصيف
القادم للترفيه عن األطفال خالل فترة
إجازتهم وأيضا إضافة فعاليات أكثر
تخص السيدات والرجال مما يسهم
في جعل العائالت تخوض تجربة
فريدة من نوعها بما يتناسب مرافق
النادي المخصصة لجميع الفئات.

كيف يلعب نادي الدانة دورًا
رئيسيا في تعزيز برامج والء
العمالء لمجموعة كتارا للضيافة؟
يعتبر نادي الدانة أول نادٍ ينضم
لمحفظة كتارا للضيافة ويعزز برامج
والء العمالء من خالل خدمات النادي
المتميزة اإلضافية كبرامج تعليم
السباحة والتدريب للتنس األرضي
وبرامج المدربين الخاصين للياقة البدنية
التي يتميز بها النادي عن غيره كخبرات
رياضية مقدمة وأيضا يتميز نادي الدانة
بمطعم بيت الدانة المختص في
المأكوالت العربية والشرقية .ويتميز
نادي الدانة أيضا بكونه مملوكا ويُدار
من قبل كتارا للضيافة حيث يعكس
في خدماته بصمات الخبيرين في
مجال الضيافة والسياحة بشكل مميز.

ماذا عن باقات األعراس التي
يوفرها النادي؟

لألجيال القادمة من خالل اإللتزام
برؤية قطر .2030

باقات األعراس في تطور مستمر
حيث يوفر نادي الدانة أعرق قاعة
احتفاالت وهي قاعة الجيوان التي
تعتبر إرثا للمجتمع القطري ونحن
ملتزمون بتقديم أعلى الخدمات في
تدشين حفالت األعراس .ويقدم نادي
الدانة عضوية سنوية للزوجين عند
القيام بحجز قاعة الجيوان لالحتفال
بمناسبة الزواج وأيضا سوف نقوم
على زيادة ذلك في المستقبل القريب
بالتعاون مع شركائنا.

ما االتجاه األكبر حال ًيا في قطاع
الضيافة؟ وما هي استعداداتكم
لكأس العالم 2022؟

كيف تقيمون األسعار التي
تقدمونها للعمالء؟
أسعارنا مقارنة بالمنافسين تعتبر
من أفضل األسعار المتاحة في
السوق المحلي بما يتناسب مع
مرافق وخدمات نادي الدانة حيث إننا
ملتزمون بتطوير الخدمات المقدمة
والمرافق بالتوجيهات القيمة من
قبل كتارا للضيافة إلضفاء بصمة
فريدة من نوعها تعكس األصالة
والحضارة والتراث القطري المتوارث

يتجه قطاع الضيافة في دولة
قطر للتنوع في الخدمات السياحية
والفندقية بكل فئاتها لتتناسب مع
جماهير كأس العالم قطر  2022حيث
سيتم افتتاح مشاريع كثيرة في الربعين
الثاني والثالث من هذا العام لتعكس
صورة عربية مشرفة للعالم أجمع وأريد
أن أشيد بأن الجميع ملتزمون في جميع
القطاعات بتقديم أفضل نسخة لكأس
العالم على مر التاريخ ونحن نراهن على
ذلك من خالل الخدمات والعالمات
التجارية العالمية والوطنية المقدمة
من قبلنا بما يختص في قطاع
الضيافة .ويستعد نادي الدانة بالتعاون
مع شركائنا المحليين بتوفير جميع
الخدمات الالزمة إلنجاح هذا الحدث
الرياضي المهم حيث إن جميع مرافقنا
وخدماتنا سوف تكون جاهزة على أتم
وجه خالل الربع األخير من هذا العام.
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الفنانة التشــكيلية منى الســادة:
ال أحب األشخاص المتلونين بالرغم من عشقي لأللوان
حوار /حنان الغزواني
منى السادة ..فنانة قطرية متميزة ،خريجة كلية التربية قسم التربية الفنية ،امتهنت التعليم باحترافية
كمعلمة فنون بصرية لفترة ،لتتفرغ بعدها إلى شغفها بالرسم وحب األلوان .وهي عضوة في جمعية
الفنون التشكيلية القطرية ورابطة المرأة القطرية وصاحبة مبادرة «شكرا قطر».
موهبتها التي صقلتها مع الزمن جعلتها تحلق إلى فضاء واسع لتحقيق جملة من الطموحات والمشاريع
الفنية في قطر والخليج ،أبرزها إنشاء مركز «رسم لإلبداع الفني» ،الذي أصبح الوجهة األولى للفنانين وهواة
الرسم “ .جميلة” التقت منى السادة خالل مشاركتها في معرض كيو للفنون بمناسبة اليوم العالمي
للمرأة الذي استضافه فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة بهدف تسليط الضوء على المواهب االستثنائية
للسيدات في قطر ،واالحتفاء بإنجازاتهن.
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كيف ُتع ِّرفين القراء بنفسك؟
منى هاشــم خليفة السادة ،فنانة
تشــكيليه شهادتي بكالوريوس تربية
فنية مدرســة فنون بصرية سابقًا،
وحاليًا متفرغة للفن من خالل إنشــائي
لمركز رســم لإلبداع الفني ،أعشق
األلوان فــي كل لوحاتي ولكن يمثلني
لون واحد ،ال أحب األشــخاص المتلونين
رغم عشقي لأللوان.

من هو الرسام العربي أو العالمي
الذي أثر في مسيرتك ؟
في المرحلة الدراسية تعرفت على
فنانين عالميين ودرسنا الكثير عن
لوحاتهم وأساليبهم المتنوعة
باختالف مدارسهم ،خزنت في الذاكرة
من ترك بصمة في جعبتي الفنية.

ما مصدر الهامك؟ ومتى ترسمين؟
أستلهم لوحاتي من عدة مصادر،
منها عبارات من ثقافتنا العربية مثل
(يا أبيض يا أسود) ،نفذت ثالث لوحات
تعبر عن هذه المقولة أقول فيها
من ناحية الفلسفة وفكر اإلنسان
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عند الحيرة واالختيار بين أمرين تكون
المرحلة الرمادية بينهم مرحلة
التفكير ،ومن ناحية فنيه وتقنية مزج
اللونين األبيض واألسود يكون اللون
الرمادي.
من ناحية أخرى بعض العناصر أتأثر
بها مثل شخصية البنت من موروثنا
الشعبي بلباس البخنق وكذلك
العروس في ليلة الحنة بلباسها
األخضر الجميل المطرز بخيوط
البريسم الذهبي وكذلك تأثرت
بقضايا المرأة .أرسم لوحاتي وقتما
أحس بالحاجة للفرشاة واأللوان في
أي وقت ألني اعتبرهما مالذي وراحتي.

ما هي الخدمات التي يقدمها
مركز «رسم لإلبداع الفني»؟
أوال ،ومن فضل ربي ،أنا أعتبر مركز
رسم لإلبداع الفني هو استكمال
لمسيرتي الفنية بعد التفرغ من
التدريس .يقدم المركز مجموعة
من الورش الفنية في جميع
مجاالت الفنون البصري من باب
تبادل الخبرات وإبراز مجموعة من

محبي الفن والهواة الذين يحبون
الرسم وال يجدون من يحتضن
مواهبهم اإلبداعية ،مكان يوفر لهم
جوا فنيا جميال وهادئا ،كما يقوم
المركز بتنظيم معارض فنية متنوعة
لعرض إبداعات الفنانين سواء في
المركز أو خارجه وكذلك نوفر خدمة
االشتراكات الشهرية لمحبي الرسم
في المركز لممارسة هوايتهم في
أجواء مناسبة مع إطاللة مميزة.

كيف ترين المشهد الفني في
قطر؟
االهتمام والتوجه نحو الفن والفنانين
واضح من خالل تواجد الفنانين في
جميع المناسبات بالرسم المباشر
وعرض أعمالهم سواء في معرض
الكتاب وكذلك مهرجان الخيول
ومهرجان الصقور والعديد من
المناسبات في دولتنا الحبيبة قطر
باإلضافة إلى االهتمام بالمتاحف
المختلفة على مستوى الدولة،
وتتعدد المؤسسات المعنية بالفنون
ابتداء من المؤسسات األكاديمية
والمؤسسات الثقافية واالجتماعية

الحركة التشكيلية
مهمة إلبراز الهوية الثقافية
وغيرها ،وذلك إلعداد جيل جديد من
الفنانين التشكيليين القطريين لتكون
لهم مكانتهم على الساحة المحلية
والعالمية .هذا االهتمام يشجع الفنان،
ويجعله في حماس مستمر لتقديم
المزيد والمشاركة في العديد من
األنشطة.

اخترت مجال الرسم؟
لماذا
ِ

مجال الرســم هو من اختارني ،حيث
كنت شــغوفة وأنا في المرحلة
االبتدائيــة بالتلوين فكانت عمتي اهلل
يحفظهــا تحضر لي دفاتر التلوين
لممارســة هوايتي وشغفي بالتلوين
وجماليــات األلوان وبعد االنتهاء من
الرســمة كنت أعيد رسمها وتلوينها
بطريقة مختلفة ،واستمررت
علــى هذا المنوال وتطورت إلى أن
أصبحت أرســم كل شيء يعجبني
وأجمع رســوماتي في فايالت إلى
أن جاء وقت الحســم بعد االنتهاء
مــن الثانوية العامة وعند دخولي
الجامعة دخلت كليه التربية قســم
التربيــة الفنية ومن ثم تخرجت
وأصبحــت معلمة تربية فنية.
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هل ســاهمت مواقع التواصل
االجتماعــي في معرفة الناس
بك؟
يؤثر التقدم التكنولوجي بشــكل
كبير علــى جوانب كثيرة من حياتنا.
ومــع االعتماد المتزايد على اإلنترنت،
أصبح اســتخدام منصات التواصل
االجتماعي جزءا أساســيا للتواصل
واســتقبال المعلومات .أكيد ،ال أحد
ينكر دور وســائل التواصل االجتماعي
في االنتشــار ،فهي تساعد كثيرًا
الفنان على التواجد بشــكل جميل
والفت بما في ذلك االنســتغرام
والفيــس بوك وتويتر ومن خالل الويب
ســايت وقنوات اليوتيوب كلها تقوم
بدور كبير وتســاعد الفنان في االنتشار
طالما أحســن الفنان استخدامها.

وأي منصة تفضلينها لعرض
أعمالك؟
يوجد لدي حســابان في االنستغرام؛
واحــد منهما يخص أعمالي
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ولوحاتي وأنشطتي ومشاركاتي
في المعارض وهو monaalsada.
 artsوحســاب آخر خاص بشغل مركز
رســم لإلبداع الفني وهو rassem.
 centerنعرض فيه كل أنشــطة
المركــز من ورش ودورات تمت في
المركــز ،وتقدم تغطية كاملة عن
أبرز المعارض التي تمت وســتتم
في المســتقبل كذلك يوجد ويب
سايت خاص بالمركز https://rassem.
/center
كما أن لدينا حســابا على الفيس بوك
باســم المركز نحرص على التواجد
عبره فــي مختلف المنصات للوصول
إلى مختلف الشرائح.

ما هي أهم عناصر اللوحة
الفنية؟
أوال العنصر محور اللوحة وطريقة
توظيفه من خالل التكوين العام
في اللوحة ومن ثم يأتي دور األلوان
في تشكيلها من حيث االنسجام
والتدرجات اللونية وإبراز الظل والنور

فيها ،كلها تساهم في إبراز جمال
اللوحة من حيث الشكل والتكوين
العام واالختيار لأللوان والتوظيف
الصحيح لها.

ما هي المميزات التي يجب أن
تتوفر في الفنان التشكيلي؟
الموهبة -الشغف -والحس الفني
واألهم صقلها بالدراسة والبحث
المتواصل على كل ما هو جديد في
الساحة الفنية.

ما هي مشاريعك المستقبلية؟
أركز حاليا على الشــراكات الفنية
من خالل مركز رســم لإلبداع الفني
والتعاون مع الفنانين ســواء هنا
فــي قطر أو دول مجلس التعاون
الخليجــي بعمل ملتقيات فنية وورش
وإقامة معارض متنوعة ســواء في
المركــز أو خارجه مثل ما تم في
معرض ســكب باسم المركز بالتعاون
مع المؤسســة العامة للحي الثقافي
كتــارا والقادم أجمل بإذن اهلل.

فن

جوهرة الفن العربي ..هدى حســين:

ما زلت أعمل بروح الهاوية ..وسأظل اتعلم حتى آخر حياتي

حوار /أشرف ياسين
هدى حسين ..أيقونة النجاح الفني واإلنساني ،فنانة من العيار الثقيل ،آمنت أن الفن الصادق ليس مجرد
متعة وترفيه ،وإنما رسالة كالفيزياء والكيمياء تساهم في تطور البشرية ،وتسمو باألرواح والعقول وتربي
أجياال ،وهو ما تبنته طوال رحلة فنية طويلة في المسرح والدراما والغناء.
بدأت في السابعة من عمرها مع األبيض واألسود ،وظلت كجوهره ثمنيه تزداد قيمتها مع مرور األيام،
وتشع بهجة وألوانا تسر الناظرين ،شعارها في الفن نحن ال نفشل إما ننجح أو نتعلم ،تألقت مؤخرا في
دور “الطبيبة عبلة في مسلسل «من شارع الهرم إلى»  ،والتي تتشابه لحد ما مع شخصيتها الحقيقة،
فمن أشد وفاء وأكثر إخالصا من هدى ،التي تألقت في عيد الفطر أيضا في رحلة عشقها ،وإبداعها مع
أبو الفنون ،بمسرحية في الطابق الثاني ،وما أعمالها الناجحة األخرى منا ببعيد مثل ،علمني كيف أنساك،
وفضة قلبها أبيض ،وعطر الروح ،وغصون في الوحل ،وشغف ،والناجية الوحيدة ،وغيرها من األعمال
الخالدة في مكتبة الفن العربي ..إنها ملكة المسرح ،وسندريال الدراما ،وجوهرة الفن العربي ،ورمز األناقة
واالحتشام ،هي األبيض إذا غيرها تلون ،وإذا كان البعض جميال بشكل ما فهي جميلة بكل الطرق ،النجمة
هدى حسين ،تبوح بأسرارها في السطور القادمة.
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جمال الروح يكسب..
واألناقة ال تتعارض
مع االحتشام

مبروك نجاح «من شارع الهرم إلى»
مبارك عليكم عيد الفطر المبارك،
أعاده اهلل عليكم ،وكل األعياد باليمن
والبركات والخير والسعادة ،والحمد
هلل رب العالمين على النجاح الذي أثلج
قلبي ،وقلوب كل فريق العمل معي
في المسلسل.

حدثينا عن أجواء التصوير ..كيف
كانت؟
كانت جميلة وحلوة ،والكل تكاتف
وبذل أقصى جهد إلنجاح العمل بداية
من المخرج المثنى صبح والمؤلفة هبة
مشاري حمادة وكل فريق العمل.

هل عوض نجاح المسلسل
إرهاقكم في العمل؟
أوال أنا سعيدة لتواجدي بفضل اهلل
كل رمضان على الشاشة ،وبنجاح دور
الطبيبة عبلة ،وكل المسلسل ،وبالفعل
تعبنا كثيرا ،بسبب كثرة مواقع التصوير،
والمشاهد التي لم تكن سهلة،
ومتشعبة في وجود أبناء الطبيبة
وأحفادها ،والجميع أفنوا أنفسهم
من أجل النجاح ،بقيادة المخرج المثنى
صبح ،وكل شيء يهون فدا ًء لرساتنا
الفنية وإرضاء الجمهور.

هل هناك أوجه شبه بين هدى
حسين والطبيبة عبلة؟
نعم من حيث تحري الصدق والوفاء
لألهل واألصدقاء والحكمة ،وحب
اآلخرين ،وتمني الخير لهم.
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أجيال تربت على
أعمالي

كيف حافظت على نجاحك الفني
طول رحلتك الفنية الطويلة ؟
نحن نسعى ونجتهد ونتعب واهلل ال
يضيع أجر من أحسن عمال ،والباقي
على رب العالمين سبحانه وتعالى،
والنجاح ثمرة التخطيط السليم واختيار
القضايا المهمة والمبتكرة والجديدة،
والبحث الكثير المستمر ،واالطالع،
وقراءة عشرات الكتب ،واالستشارات،
والثقافة ،والعمق ،وتطوير الفنان
ألدواته باستمرار ،وممارسة العمل بحب
وعشق ،ودراسة واحترام ،وضمير يقظ،
وإحساس بمسؤولية وأمانة.

كيف تحولين الشــخصيات
التي تجســدينها لتلك البراعة
واإلتقان؟
الخبــرة والنضج الفني ،فنحن ندخل
من عمل آلخر ،ونســتحضر مشاهدتنا
العربيــة ،والعالمية ومخزوننا
الثقافي ،والفني ،وحتى مشــاهدتنا
اليوميــة في حياتنا الخاصة ،ومع
استشــارة المؤلف والمخرج نصل معا
إلى شاطئ آمان الشخصية.

لماذا تعشــقين األدوار الصعبة
والمركبة؟
تمثل التحــدي الحقيقي للفنانة ،ولذا
أبحث عنها ،وكل شــخصياتي ماثلة
أمام عينــي بما تحمله من صعوبة
وبعد وعمق نفســي وعصبي وذهني
وجسدي.

برغم كل ســنوات النجاح الزلت
تعملين بروح الهاوية
يظل اإلنســان يتعلم حتى آخر نبض
فــي قلبه ،ففوق كل ذي علم عليم،
وأنا كفنانة ســأظل أتعلم آلخر رمق
في حياتي.

هــل تجدين صعوبة في
التخلص من اللزمات
الشــخصية التي تجسدينها
على الشاشة؟
أحيانا تتقمصني لزمات
وحركات الشخصية التي
أقدمها على الشاشة
لفترة سواء أثناء
البروفات أو حتى
في حياتي الخاصة،
وهذه إحدى سلبيات
التقمص العميق،
ولكن في النهاية
كل شخصية تأخد
وقتها ثم تتالشى
ويأتي غيرها ،ولكني
طوال الوقت احتفظ
بهدى حسين.

وما هواياتك؟
القراءة ثم القراءة ،فهي
توسع مدارك اإلنسان
وتنمي عقله.

كيــف التزمت باألناقة
مع االحتشام؟
لم يكن االحتشام يوما
متعارضــا مع األناقة ،وأنا تربيت
منذ نعومة أظافري ،على
الجدية واالحترام والعمل
بجد واجتهاد ،واألناقة مع
االحتشام ،والفضل في ذلك
كان يرجــع لوالدتي أوال وأخيرا.
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فن

الدكتورة عبلة
تشبهني ..والنجاح
عمل جماعي

سرعان ما أصفو ،وأعود لطبيعتي بعد
ثوان أو دقائق معدودة..

هــل ترين أن الجمال الطبيعي
يكسب؟
نعم روح اإلنســان هي التي تضيف
جماال إلى جماله ،ولو كان الشــخص
شــريرا أو خبيثا ،فماذا تفعل
مســاحيق الدنيا في وجهه ؟

ماذا عن إطاللتك في بوســتر
مسلســل من شارع الهرم إلى؟
الكالســيكية المناسبة لشخصية
الدكتــورة عبلة ،مع تغطية الرأس
بالتوربــان ،واعتماد المكياج الترابي
وأحمر الشفاه النيود.

اعتمــدت طريقة المكياج
الخليجي بأســلوب هادئ
كيف كان ذلك؟

ماذا تعلمت من والدتك؟
اإلصرار والصبر والمسؤولية والكفاح
والتصرف “برجولة” كما يقال ،وأتذكر
كيف إنني عندما تعلمت قيادة
السيارات في صباي ،كانت والدتي
تطلب مني الذهاب لمركز إصالح
السيارات ألصلح السيارة بنفسي مع
مراعاة أن أجلس في مقعد بمفردي
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خارج الورشة ،وليس داخلها فتعليم
احترام الذات ،وتلقي النصائح الدقيقة
هامة جدا لتكوين شخصية اإلنسان
السوية المحبة للخير.

مــاذا فعلت بك حنية الوالدة؟
الكثير فقد كانت حنونة جدا ،وبرغم أن
الحنان ال يورث ،إال أني ورثت منها الحنان
والطيبة ،وبرغم عصبيتي أحيانا إال أنني

أحب المكياج الطبيعي غير المبالغ
فيه ،كثيرا ما أعتمد ماكياج العيون
الترابي ،مع إبراز العنينين ،ومنحهما
وسعا بتخطيطها بالكحل العربي،
واستخدام ظالل األلوان الهادئة
والمتناغمة مع لمسات طفيفة من
اللون الذهبي ،والميتالك لمنح مزيد
من اإلضاءة للعين ،وتحديد العين
من الداخل والخطوط الرفيعة،
والمسحوبة إلى خارج العين أما
بالنسبة ألوان البالشر ،فأفضل
المشمشية والخوخية إلشراقة
طبيعية خالبة وأحمر الشفاه اختار له
درجات ألوان النيود والوردي بنغمات
مطفأة غير المعة.

غالف
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 Roberto Coinتكشف عن روائع جديدة
في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2022
اعــداد  /حنان الغزواني
تتطلــع أنظــار محبي المجوهرات الفاخرة والســاعات الراقية ،ووكالء بيعهــا في مختلف أنحاء العالم،
واإلعالميين والزبائن ،ومســؤولي الماركات في كل مكان إلى مدينة الدوحة ،والتي تســتضيف هذا
الشــهر فعاليات معرضها للســاعات والمجوهرات  2022بعد انقطاع لمدة ســنتين بســبب تداعيات
انتشار فيروس كورونا.
وتستمر عالمة «روبرتو كوين»  Roberto Coinفي مخاطبة توقنا للجمال وبحثنا المستمر عن مالمح
األنوثة التي تح ّرك فينا مشاعرنا العميقة ورغبتنا في التألق بأرقى القطع واالبتكارات .فمنذ تأسيسها
عام  ،1996تطورت تصاميم كوين إلرضاء األذواق المختلفة ،فهو يرى أن االختالفات والتغييرات هي
بمثابة مصدر إلهام له لخلق شيء جديد .تتميز تصاميمه بأنها تمزج بين التقنيات التقليدية للحرفيين
والتكنولوجيا الحديثة ،ما يجعل كل قطعة من مجوهراته قطعة فنية في حد ذاتها.
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غالف

Princess Flower

الفخامة على طبق من ماس

نجــح روبرتــو كوين من جديد في االســتئثار بإعجابنا مع
مجموعتــه الجديدة من مجوهرات Princess Flower
التــي تجمع بين المالمح االنســيابية المعاصرة وتفاصيل
المجوهــرات الخالــدة التي تدوم العمر كله.
ُأعيــد تفصيل الزهــرة المصنوعة من األلماس الصغير،
التــي تزيّن باقي مجوهرات مجموعة برنســيس ،لتصبح
ّ
لكل قطعة .لقد كان
النقطــة المحوريــة الوحيدة
تطــوّ رًا طبيعيًا للزهرة أن تنمــو وتتف ّتح لتخطف األنظار
بروعتها.
يعــرض الغالف الداخلــي للزهرة جميع المميّزات
المصنوعــة من الذهــب واألحجار الكريمة الثمينة.
ـتخدم خاصية الســلك الملتوي مرّ ة أخرى هنا
كما ُتسـ
َ
فــي جوهر هيــكل القطعة ،لصنع إطار ثالثي األبعاد
تامة.
يحتضــن الزهرة بأناقة ّ
ويُنشــأ ٌّ
كل من الجزء الخارجي والهيكل الداخلي
للزهــرة بتقنية ثالثيــة األبعاد لضمان الحصول على
ثم يعمل
النســب المثاليــة لجميع العناصر .ومن ّ
الحرفيــون على تجميــع قطعة المجوهرات ،واحدة تلو
األخــرى ،وزهرة تلو األخرى.
إن عمليــة اإلنتــاج المتميّزة والدقيقة هذه ،تجعل ّ
ّ
كل
زهــرة من أزهار المجموعة بمثابــة النتيجة المثالية
للتــوازن واالهتمــام ،تمامًا كالزهور الموجودة في
الطبيعة.

Rock & Diamonds

تشكيلة معاصرة للمرأة القوية

مجموعة مفعمة بالحياة والحيوية للمرأة القوية ،صفاتها
ثمينة مثل الماس ،طبيعتها قوية مثل الصخر ،ديناميكية
وحيوية ،مستعدة لغزو العالم بسحر تناقضاتها.
وإليك بعضًا من أجمل وأبرز قطع المجموعة التي تأتي في
أشكال مبتكرة والتي صنعتها أيادٍ ال تعرف سوى االحتراف
واإلتقان والتجديد المبتكر.
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غالف

....Love
Love in Verona
مجموعة غنية بالرموز

مجوهرات مجموعة «الحب في فيرونا» هي جزء من الجسر
الذي يربط عالمة روبرتو كوين بالمدن اإليطالية.
يوجد داخل كل جوهرة بنية معقدة من الخيوط الملتوية
التي يبدو أنها تريد أن تظل مخفية ،وتكشف عن نفسها
فقط لمن يرتديها .جاذبية الغموض هذه هي نفسها التي
دائما بأساطيرها وأسرارها التي ال تعد
ميزت مدينة البندقية
ً
وال تحصى ،والتي تتناقلها جي ًلا بعد جيل.
من الخارج ،التصميم هو إعادة تفسير للزخارف الموجودة
في قصور البندقية ويؤكد المظهر الرومانسي لعائلة األميرة
بأكملها .وتستحضر لعبة األلماس األبيض واألسود رؤية
األضواء الخافتة لمصابيح الشوارع وهي تنعكس على المياه
رائعا يبرز ،مرة
المظلمة لقنوات البندقية ،مما يخلق تأثيرًا ً
أخرى ،هالة المدينة الغامضة.

Venetian Princess

هوية واسلوب متفرد

تشكيلة»أميرةالبندقية»المتمثلةفيزهرةرباعيةالبتالتمصنوعةمن
ألوانالذهبالمختلفةومرصعةباأللماسالفاخرومطعمةباألحجار
الكريمةذاتاأللوانالزاهيةتشكلرمزًاأنثويًاراقيًالمجموعةالحصرلها
منقطعالمجوهراتالراقيةالتيتشملتصاميممبتكرةمنالقالدات
واألساورواألقراطوالخواتمالمميزة .
جزءا من الخيط الذي يربط مجوهراته بالمدن اإليطالية األكثر شهرة.
ً
وتأخذنا في جولة في إيطاليا ،لتصبح المجوهرات سفيرة لجمالها.
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Art Deco

بنفحة قريبة للروح العربية

مجموعة المجوهرات الراقية Art Decoمن روبيرتو كوين،
تستمد اإللهام من أرشيف العالمة وتعيد إحياءها من خالل
وتتضمن تصاميم خالدة.
الموهبة اإلبداعية لحرفيي الدار،
ّ
وتتميز مجموعة اآلرت ديكو بنفحة قريبة للروح العربية ،بخطوطها
المتعرجة والمنحنيات العريضة والزوايا المدببة والشراريب الناعمة.
كل ابتكار من آرت ديكو يجسد قوة الهندسة وكثافة األحجار
الكريمة النابضة بالحياة والكالسيكية بتناغم تام كما الفنون
البصرية في .Art Decò

Black Jade

باألحجار الكريمة واأللماس الثمين
يستمر عشق المصمم اإليطالي الشهير روبرتو كوين لألحجار
النفيسة ليخلق قطعًا تليق بأناقة المرأة وأنوثتها ،والتي تضفي
طابعًا متجددًا إلطاللتها الفريدة ومناسباتها المميزة.
استخدم روبرتو كوين في مجموعته «بالك جايد» «»Black Jade
األحجار المناسبة ليطلق أسلوبا جديدًا في صناعة المجوهرات،
مزيجا بين الذوق الكالسيكي والبساطة العصرية ،من خالل
أحجار اليشم األسود والعقيق األخضر وعرق اللؤلؤ التي ترمز إلى
جاذبية المرأة الغامضة وقوتها وأنوثتها في آن واحد.
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غالف

.. Roberto Coin

اسم إيطالي رائد في عالم المجوهرات الفخمة

روبرتو كوين ..مصمممجوهرات
إيطالي،انتقلمنعالمالفنادق
إلىعالمالجواهرفيالعام1977
،وسعىمنذذلكالحينإلىأخذ
خطواتمدروسةمنمدينةفيتشنزا
اإليطاليةنحوالعالمية،ليصبحاليوم
فيمصافدورالمجوهراتالعريقة.
بــدأعملهفيتصنيعالذهب
وتوريــدهألبرزالعالماتالفاخرةفي
المجوهراتمماأكســبهالخبرة
والحرفيــةالمطلوبةلخوضهذا
الميدانالتنافســيبقلبقوي
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مدعــمبروحالمغامرةوحساإلبداع
والمهارة.
فيالعام1996أطلقروبرتوكوين
عالمتهالخاصةالتيتحملرمز
ياقوتةحمراءكتعويذةللنجاح
والشهرة .
تتميزتصاميم «روبرتو كوين»
بدمجهابينالتقنياتالعريقة
والحديثةفيصياغتها،كماتعرف
هذهالداربتعددتشكيالتهاوتنوعها
وذلكحرصًامنالمصممعلىتلبية
جميعاألذواقوالميزانياتوخلق

قطعأيقونيةمستلهمةمنمصادر
إلهاممتنوعةوتحاكيشخصيات
مختلفةمنالنساءوتبرزجمال
وأناقةحواء.
ينفرد أسلوب «روبرتو كوين» بخط
مميز ،يجمع بين التصاميم العصرية
والجريئة في مجوهرات سهلة
االرتداء ويمكن للمرأة أن تتألق بها
في إطالالتها اليومية والمسائية
على حد سواء.
وتنفرد تصاميمه بموديالت منقطعة
النظير ومفعمة باألناقة والبساطة

في آن معًا ،وهذا ما يمنحها التميز
والفرادة ،وتغلب عليها األشكال
الهندسية المحددة مثل المربّعات
ذات الزوايا المستديرة ،وتجدين
هذه األشكال غالبا في الخواتم
والعقود الرفيعة المتدلية والفخمة
واألقراط واألساور ،وتدخلها لمسة
من األلماس لتضيف الفخامة والبريق
واللمعان إليها ،ويدخل أيضًا اللؤلؤ
ّ
المسطح إلى بعض القطع ليمنحها
اللمسة األنثوية الناعمة.
وتتنوع المجموعة بين أقراط من

الذهب الوردي مرصعة بالعقيق
األخضر واليشم األسود ،وقرط آخر
من اليشم األسود والعقيق ،مع
فصوص الماس التي ترصع الماس
الوردي في مزيج رائع.
الخواتم لم تختلف كثيرًا فجاءت
من الذهب الوردي المرصع بالماس
والعقيق األخضر .خاتم آخر جاء
أسود في مجمله بحجر واحد كبير
من اليشم يزين الخاتم من الذهب
األصفر الالمع .خواتم أخرى جاءت
بتصاميم مختلفة دمجت بين األلوان

الثالثة األخضر واألسود والذهبي مع
الماس بتصاميم جميلة ومبتكرة.
القالئد جاءت ملونة ً
أيضا بهذه
األلوان التي تعتمد على حجر اليشم
األسود إلبراز جمالها ،قالدة طويلة
من أحجار متجاورة ترصع الذهب
الوردي واألصفر بطريقة جذابة.
األساور جاءت ً
أيضا بدمج األحجار
معا من اليشم األسود
المختلفة ً
والعقيق والماس مع الذهب الوردي
واألصفر في تصاميم بسيطة بال
مبالغة في الخطوط أو الصياغة.
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ازياء

أزيــاء طوني ورد
لربيــع  -صيف 2022
تندرج مجموعة المصمم
طوني ورد لربيع  2022ضمن
المجموعات الالفتة ،التي
تم تقديمها افتراضيًا على
ّ
هامش فعاليات أسبوع باريس
تضمنت دعوة
للموضة ،وهي
ّ
مفاجئة اختصرتها إحدى أشهر
العام..
أغنيات هذا العام
استوحى المصمم طوني ورد
فكرة مجموعته من األزياء
الجاهزة الخاصة بربيع 2022
من أحدث أغنيات النجمة ديانا
روس ،التي تحمل عنوان If the
لو رقص
 world just dancedأو ““لو
اآلن”.
”.
العالم اآلن
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ازياء

أكثر من  50إطاللة

وتضمنــت هذه المجموعة أكثر من 50
ّ
إطاللة تنوّ عــت ألوانها بين الليلكي،
والزهــري ،واألخضر المائي ،والتوركوازي،
والبيج ،والمرجاني.
وقد تناســقت فيها القمصان البيضاء
الكالســيكيّة مع تنانير طويلة مط ّرزة ،فيما
ظهر “الجامبســوت” بطابع عصري يناسب
األجــواء االحتفاليّة ،ودخلت قصة “الكاب”
على العديد من اإلطالالت بأســلوب متجدد.
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ازياء

قصات مبتكرة
تزيّنــت العديد من األثواب باألزهار النافرة
والتطريــز الغني ،كما تك ّرر ظهور األزياء
بقصات
التي بــدا فيها الخصر محددًا
ّ
مبتكــرة .وقد ترافقت معظم اإلطالالت
مع أقراط كبيرة انســدلت من األذنين،
كما تناســق بعضها مع إكسسوارات
للرأس أضفت لمســة من التميّز على
اإلطالالت.
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حرف ّية عالية في
التفصيل والتنفيذ
تم ّيــزت تصاميم هذه المجموعة
بحرفيّة عالية فــي التفصيل والتنفيذ،
باإلضافة إلــى كونها مفعمة بالحيويّة
واالنطالق ،بدت أشــبه بإطالالت
الخياطــة الراقية ،رغم كونها تندرج
ضمــن مجموعات األزياء الجاهزة ،وقد
غلبت علــى معظم تصاميمها صفات
الرقة واالنســيابيّة التي امتزجت مع
حيو ّيــة تج ّلت في الخامات المواكبة
لحركة الجسم.
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ساعات

 Jaeger-LeCoultreتستحضر فن صناعة الساعات الراقية

إلــى معرض الدوحة للســاعات والمجوهرات 2022

تستحضر دار جيجير -لوكولتر ّ
فن صناعة الساعات السويسرية الفاخرة من قلب وادي «فالي دو جو»
إلى قاعات معرض الدوحة للساعات والمجوهرات الذي تقام فعالياته في قطر من  9إلى  13مايو الجاري
حيث ستس ّلط الضوء على بعض من أبرز الساعات المم ّيزة التي تحمل توقيعها.

واختارت الدار هذا العام تشكيلة من
الساعات االستثنائية لتستعرضها
في المعرض ،وتحديدً ا ساعة
«ريفيرسو» التي أبصرت « النور قبل
عاما ،و ُت ّ
شكل خير
أكثر من تسعين
ً
مثال على إبداع جيجير -لوكولتر في
جسد هذه
تصاميم اآلرت ديكوُ .ت ّ
الساعة الحداثة بجرأة و ُتعتبر تحفة
فنية ممتازة تطوّ رت مع مرور الوقت
تبدل األذواق والتكنولوجيا.
لتواكب ّ

56

وتواصل ســاعة «ريفيرسو» تحقيق
غاية وجودها في األســاس بأناقة
ال يُعلــى عليها ،في دليل على
تاريــخ جيجير -لوكولتر العريق
والمميّز .منذ البداية ،ا ّتســمت
ســاعة «ريفيرسو» بابتكاراتها
الجذريــة ،إن كان من ناحية الفكرة
ّ
المعقدة التي
أو هندســة اآللية
ســمحت بقلب العلبة وإحكامها
ص ّممت هذه اآللية
فــي مكانهاُ .
لتتحمل حركات اليد في
المتحرّ كــة
ّ
فــي مباريات البولو وتحمي الزجاج
ّ
الهش .بعد مرور أكثر من
األمامــي
عامــا حافلة باالبتكارات الفنية
90
ً
والتقنية ،لتزال ســاعة «ريفيرسو»
تجمع بين الشــكل والوظيفة
حيث تتم ّيــز بتصميم مبني على
الفكرة األساســية :إمكانية قلبها،
مما يجعلها إحدى أكثر ســاعات
ّ
المعصــم ابتكارًا في التاريخ .ي ّ
ُوفر
الجــزء الخلفي الدوّ ار الذي يُميّز
ســاعة «ريفيرسو» خيار وجود ميناء
ثان عن
ممــا يُتيح وجود تعبير ٍ
ثـ ٍ
ـانّ ،
إمــا لمنطقة زمنية ثانية أو
الوقت
ّ
مما
لشـ ٍ
ـكل آخر في الوقت نفسهّ ،
يمنح مرتدي ســاعة «ريفيرسو»
الفرصة لتنســيقها مع أي مالبس أو
مظهر.
بهذه المناســبة ،قال نادر إسكندر،
مديــر عام جيجير -لوكولتر في
الشــرق األوسط والهند وجنوب

أفريقيا« :تتشــرف جيجير -لوكولتر
بالمشــاركة في معرض الدوحة
للســاعات والمجوهرات مرة جديدة،
دائما الستعراض
ونحن متشــوّ قون
ً
الســاعات الحصرية والمميّزة التي
تسـ ّلط الضوء على حرفية الدار
قدما
وخبرتها االســتثنائية .نتط ّلع
ً
إلى اســتقبال هواة جمع الساعات
فــي جناحنا في المعرض ليتعرّ فوا
إلى أكثر من  188ســنة من الخبرة
في مجال صناعة الســاعات الفاخرة
واالبتــكار والحرفية التي اقترنت
باسم جيجير-لوكولتر».

ساعات

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date
“متجمد” وسوار متد ّرج قابل للتبديل والتعديل
مع مينا
ّ

عندما يتعلق األمر بتصور مالمح ساعة غوص رياضية جديدة ،لم تذهب “مون بالن” إلى المياه االستوائية
في العالم للحصول على اإللهام ،بل صعدت إلى البحيرات الجليدية على سفوح الجبل األبيض “مون بالن”.
صعودًا عبر وادي شاموني إلى “مير دو جالس” (بحر الجليد) ،انبهر مصممو الدار بالنسيج الجليدي والسفوح
ّ
وتشكلت عبر آالف السنين.
تجمدت
المتشابكة من البلورات التي
ّ
بعــد عدة تجارب وجدت الدار ح ً
ال
تقنيًا لخلــق انطباع حقيقي بالعمق
واللمعان .واســتخدم صانعو المينا
تقنية قديمة شــبه منسية تسمى
 gratté boiséكقاعدة أساســية.
وتجســد النتيجة روح االستكشاف
لدى “مون بالن” ،ســواء من حيث
المغامــرات التي صنعت من أجلها
الســاعات ،وكذلك من حيث طريقة
تصميمها وصنعها.

سوار قابل للتبديل والتعديل

تتضمن هذه الســاعة إضافة سوار
قابــل للتبديل من الفوالذ الصلب
على شــكل حرف  ،Vبحيث يمكن
تبديله بســرعة وسهولة للحصول
على ســوار مطاطي دون الحاجة
إلى العودة إلى المتجر أو اســتخدام
أي أدوات أخرى .والســوار ليس
قاب ً
ال للتبديل فحســب ،بل إنه قابل
للتعديــل أيضًا على المعصم ،لذلك
يمكن لكل من يقتني الســاعة أن
يجد ما يناســبه تمامًا ،خاصة عند
ارتدائهــا فوق بدلة مبللة.
ويأتي الســوار المصنوع من الفوالذ
الصلــب أيضًا مزودًا بطرف متدرج
جــذاب من  20إلى  16ملم ومثبت
بمشــبك غلق مزدوج .ومن النادر
جدًا العثور على أســاور عريضة
بهذا الســعر ،نظرًا لحقيقة أنها
أكثر تعقيــدًا وتكلفة في التصنيع،
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ولكنهــا تحدث فرقًا كبيرًا كونها
تجلب عنصرًا من الشــخصية
واألناقة.

معيار  ISO 6425للغوص

تعد ســاعة “مون بالن  1858آيسد
ســي أوتوماتيك ديت” أكثر من
مجرد ســاعة رياضية ،فهي أداة
توقيــت غوص معتمدة تتوافق مع
معيــار الجودة  .ISO 6425وباإلضافة
إلى شــهادة السالمة المهمة هذه،
خضعت كل ســاعة الختبار مون
بالن المخبري لمدة  500ســاعة
للتأكــد من أنها مقاومة للصدمات
والمغناطيســية ودرجة الحرارة
ومقاومــة للماء ( 30وحدة ضغط
جــوي) ،وأن مثبتاتها معززة لتوفير
أقصى درجات األمان.
ويجب أيضًا أن تكون الســاعة مرئية
فــي جميع الظروف .ولهذا الغرض،
قامــت “مون بالن” بدمج مادة
ســوبر-لومينوفا® باللون األبيض
على العقارب والمؤشــرات ،والنقطة
عند مؤشــر الساعة  ،12والتي تتوهج
جميعهــا في ظل مضيء في
اإلضاءة الخافتة ،وبما يتماشــى مع
المظهر الجليدي.

ثالثة ظالل

تأتي ســاعة “مون بالن  1858آيسد
ســي أوتوماتيك ديت” بثالثة ألوان
مختلفــة للمينا  -األزرق واألخضر

واألســود  -والتي تمثل ألوانًا مختلفة
لألنهار الجليدية.
ويتم تشــغيل التشكيلة بواسطة
حركة أوتوماتيكية ،وتشــير إلى
الســاعات والدقائق والثواني والتاريخ
عند مؤشــر الساعة  .3وتأتي الساعة
أيضًا مع جراب ســاعة معاد تدويره
وقابــل إلعادة التدوير ،بحيث يكون
مرتديها مجهزًا بشــكل أفضل
ومســتعدًا للمغامرة التالية!

مجوهرات

«مجوهرات الماجد»

تكشف عن مجوهرات وإكسسوارات كأس العالم قطر 2022
بعد حصولها على ترخيص رسمي من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لتصميم وبيع
المجوهرات واإلكسسوارات التي تحمل عالمة كأس العالم لكرة القدم قطر  .2022ستقوم مجوهرات
الماجد بالكشف عن عن تشكيلتها الخاصة بالحدث الكروي األبرز لهذا العام خالل معرض الدوحة
للساعات والمجوهرات.
ووفقــً لالتفاقية الموقعة مع
االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) ،ســوف تشرف مجوهرات
الماجد علــى عمليات إنتاج وتصميم
وبيع المجوهرات واإلكسسوارات
الفاخــرة التي تحمل عالمة كأس
العالــم لكرة القدم قطر ،2022
والمصممــة إلبراز قطر باعتبارها
الدولــة المضيفة للمونديال ،عبر
مجموعة فاخرة ومحدودة
اإلصـدار مستوحاة من التراث
والثقافة القطرية ،حيث ســيحظى
عمالء مجوهرات الماجد من
مختلــف أنحاء العالم بتجربة
ومشاركـــة وتجميع هذه القطع
التي ستبقـــي هذا الحـدث الفريـد
ذكـــرى مبهجـة وراسخة في
األذهان مدى الحياة.
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وستقدم مجوهرات الماجد العديد
من المنتجات الرسمية المرخصة
لبطولة كأس العالم قطر  2022من
مجوهرات ،تحف وأقالم والعديد
من المنتجات الفاخرة المصنوعة من
األحجار الكريمة من خالل نقاط البيع
المتعددة من المتاجر المتوسطة
إلى المنافذ الكبرى والفاخرة بما في
ذلك السوق الحرة في المطارات،
متاجر التجزئة في الفنادق ،التجارة
اإللكترونية ،وجميع صاالت عرض
مجوهرات الماجد.
وسوف تقام بطولة كأس العالم
قطر 2022في الفترة من  21نوفمبر
وتستمر حتى  18ديسمبر 2022
بمشاركة  32منتخبًا يتنافسون على
ثمانية مالعب.

مجوهرات

 Cartierتعلن انضمام هند صبري

إلى مجتمـع أصدقائــها العالمـي

انضمــت الممثلة والمنتجة والناشــطة
العالميــة هند صبري إلى دائرة
أصدقــاء دار كارتييــه العالميين ،حيث
تتشــاطر هند وكارتييه الشغف
وااللتزام ذاته باالحتفاء بالنســاء
صانعــات التغييــر ،منطلقتين من
قناعتهمــا المشــتركة التي ال يمكن
تحقيقها دون
ضمان المساواة
بين الجنسين
وتمكين النساء.
ويهدف هذا
التعاون إلى تذكير
العالم ّ
بأن انخــراط المرأة الكامل
والعادل في كافــة القطاعات يمثل
جان ًبــا ال غنى عنه بهدف بناء مســتقبل
ً
وإنصافا.
أكثر مســاواة
وقالت صبــري مع ّلقة« :بمجرّ د أن
أصبح لي صوت فــي الفضاء اإلعالمي،
بدأت بمحاربــة التفكير النمطي
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السائد عن النســاء على الشاشة،
حيــث يتم تصويرهــن على أ ّنهن إما
مالئكــة أو شــخصيات خاضعة ال قرار
الخاصة ،بينما أرى
لهــا في شــؤونها
ّ
لكل
علــى أرض الواقع نســاء متنوّ عات
ٍ
منهن شــخصيتها ،وأســلوب تفكيرها
الخاص ،ومشــاعرها وطريقة حديثها
الفريدة».
مــن جانبها ،قالت
صوفي دوارو،
الرئيســة التنفيذية
لدار كارتييه في
الشرق األوسط
والهند وإفريقيــا« :نحن في غاية
الســرور للترحيــب بالمتألقة هند صبري
صديقــة لدارنا ،لتنضم إلــى مجتمعنا،
فهي مــن المواهب الواعدة التي
تتشــاطر القيم وااللتزام الراسخ
بالعمل من أجل المســاواة بين
الجنســين وتمكين النساء».

اكتشــفوا عالم Piaget
خالل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
يسر بياجيه أن تكشف عن جناحها الخاص في معرض
الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام  ،حيث تكشف عن
قطع المجوهرات الراقية والحصرية للدار بما في ذلك طقم
غولدن اوازيس المؤلف من عقد وأقراط مستوحى من الجمال
الخارق للشمس المشرقة من محيط من الذهب المتأللئ ،أو
خاتم بياجيه األزرق الرائع المصنوع من الياقوت األسطوري ،و
الذي تم اكتشافه في أوائل الثمانينيات .وقد أُطلق على الحجر
اسم “أزرق بياجيه “ تقديرًا للون األزرق الرمزي للدار.

كمــا يمكنكم ان تلقوا نظرة على
مجموعة بوســي شن التي تدور حول
مفهوم الحركة والشــكل والدوران .انها
أكثر من مجرد مجموعة بوسيشــون
هي دعوة للتعبير بحرية عن شــخصياتنا
وتجربــة ما هو فريد من نوعه .انه أكثر
من مجــرد خاتم ،إنها لفتة .انه أكثر من
مجرد ســوار  ،انها قطعة الفتة .انه أكثر
مــن مجــرد عقد  ،إنه نوع من تواصل .جربوا
اإلضافــات الجديدة أي الياقوت والياقوت
األزرق والزمرد والصدف.
ومن التشــكيالت المرتقب أن تالقي إقباال
كبيرا مجموعة واســعة من ساعات اليماليت
غاال ،بما في ذلك اإلبداعات التي تم الكشــف عنها في
معرض واتشــز اند واندرز األخير؛ أي اليماليت غاال افنتورين،
فهــي مجموعة خالــدة مقتصرة على  300قطعة وقد
وجدت إلهامها في ســحر وغموض سماء الليل.
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مجوهرات

الصالون األزرق

يقدم روائع مميزة خالل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2022
عاما ،وحافظ بنجاح
كان الصالون األزرق في طليعة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لمدة 18
ً
على مكانته كمنتدى رفيع المستوى لصائغي المجوهرات والعالمات التجارية العالمية والمصممين
الطموحين ،حيث قدم ساعات حصرية وأندر أنواع الماس والجواهر لمواصلة تقديم الرفاهية ألكثر من 40
عاما.
ً
في أحدث نســخة من معرض
الدوحة للســاعات والمجوهرات ،
ســيعرض جناح الصالون األزرق أحدث
تشــكيلة من ماركات المجوهرات
الراقية والساعات ذات اإلصدار
المحــدود وغيرها من المنتجات
الفاخرة  ،التي تشــارك ألول مرة في
هــذا الحدث المميز في الدوحة .
يضــم جناح الصالون األزرق عددً ا من
البوتيــكات  ،ولكل منها مجموعة
غنية من الســاعات والمجوهرات
ذات المســتوى العالمي و الحصرية.
يعــد جناح الصالون األزرق رحلة ال
تقدر بثمــن في قلب التألق والبهجة.
يعمل الجمال والفن واإلرث
معا
والحرفيــة الفريدة من نوعها ً
فــي حصرية  DJWEلرواية حكاية
ال ُتنســى لكل جوهرة  ،مع تقديم
ساعات خاصة تعمل كأدوات
للمحترفين.
يعرض الصالون األزرق عالماتهم
التجاريــة المتميزة ZENITH / AIKON
/ BREITLING / LUIS ERARD /
BOVET / MB&F / Pierre De Roche
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/ Maurice Lacroix / Pierre De
Roche / Rudis Sylva Watchand
مــاركات المجوهرات المنتظرة من
جميــع أنحاء العالم .وهذا يدل بال
شــك على االهتمام المتزايد بين

العارضيــن الدوليين تجاه الحدث
الذي عزز بالفعل ســمعته كواحد
من أهم معارض المجوهرات
والساعات الفاخرة في الشرق
األوسط.
لقــد بذلنا قصارى جهدنا لخلق
تجربــة لكل زوار جناح الصالون األزرق،
الذين ســيحظوا بفرصة اإلطالع
على أحدث الســاعات والتقنيات
التــي تعرضها عالماتنا التجارية
العالميــة واألكثر فخامة  ،باإلضافة
إلــى العالمات التجارية للمجوهرات
والمــاس والقطع الرائعة الموجودة
حصريًا في الجناح.
يتطلع الصالون األزرق إلى عرض
التصاميم الفريدة ألشهر ماركات
المجوهرات والساعات والمجوهرات
في العالم ،والتي تكمل الذوق
الفريد والفخم الحالي .استمتع
بجمال الماس الملون النادر ،ساعات
الصالون األزرق الحصرية المخصصة
للدوحة والصالون األزرق ً
أيضا.
الترقب يقترب من نهايته  ،ويسعدنا
أن نراكم في جناحنا.
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ساعات

مجوهــرات الماجد ودار الســاعات األلمانية Nomos

يطلقان إصدارًا حصريًا مستوحى من قلعة الزبارة األثرية
تمت هندستها في  ،Glashütteالمركز التاريخي لصناعة الساعات
تتبع ساعات  NOMOSالفاخرة ،والتي ّ
ّ
في ألمانيا ،مبادئ التصميم التي وضعتها  .Bauhausيتم ّيز كل تصميم في مجموعتنا بوطيفة عملية
ومظهر بسيط وهو مصنوع بالكامل داخل الدار.
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وبالتنســيق مــع وكيلهــا الحصري في قطر «مجوهرات الماجد» خصت
الدار األلمانية الشــهيرة قطر بنســخة مميزة ،ســاعة نوموس الجديدة،
إصدار محدود – الزبارة  30« -قطعة فقط» ،وهي مســتوحاة من
القلعــة األثريــة «الزبارة» التي تضم شــواهد فريدة على التفاعل القوي
بيــن اإلنســان والطبيعة التي تلتقــي فيها مياه البحر مع الرمال.
ويعتبــر ص ّناع الســاعات في نومــوس من بين األفضل في مجالهم–
مــا يتقنونــه ال يزال يمثــل تحديًا لزمالئهم في أماكن أخرى .وذلك ألن
الســاعات تم تصنيعها في غالشــوتي ألجيال عديدة– على مدى
عاما ،على وجه الدقة.
أكثــر مــن ً 170
ً
وفقا لمبادئ
وتصنع شــركة نوموس غالشوتي الســاعات وتنتجها
دويتشــر وٍ يركبوند ،مقدمة حركــة باوهاوس :الجمع بين الحرفية
المتميزة والبراعة الشــهيرة للهندســة األلمانية من ناحية ،والبحث
المتقــدم مــع أحدث ما توصلت إليــه التكنولوجيا -تقنية حديثة
من ناحية أخرى ،هي أســاس الجودة الفائقة لســاعاتها.
ويقــوم المصممون فــي وكالة نوموس اإلبداعية في برلين
بتصميم شــكلهم الرائع .وتشــمل الخصائص التي تشترك
فيها جميع ســاعات نوموس مواد عالية الجودة وأقراصا
ً
عادة ،وحواف ضيقة
مصقولــة وأيــادي أنيقة ونحيلة
وشــكال واضحا بشكل اســتثنائي– فلطالما اعتبرت
العديد من الموديالت كالســيكية .عالوة على
ذلــك ،فقد حصــل المصممون على ما يزيد على
 130جائــزة للتصميم والجودة.
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مجوهرات

Maison Mirath
ألول مرة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات
بعد نجاح كبير في هارفي نيكولز الدوحة ،تشارك ميزون ميراث ،وألول مرة ،في معرض الدوحة للمجوهرات
والساعات ،الذي يقام من  13 - 9من الشهر الجاري ،ويسعد ميزون ميراث أن تتواجد في الوحدة  16من جناح الفردان.
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وستتواجد مؤسسة ميزون ميراث ومصممتها سهى أبو
علوان حمدان مع ابنتها المصممة نادين حمدان لتقديم
تجربة خاصة ومميزة لزوارهما في المعرض .وستكشف
دار ميزون ميراث للمرة األولى في الدوحة عن مجموعة
من مجوهراتها الفريدة ،الحصرية والبارزة والتي تجعلها
ً
عالوة عن ذلك ،ستعرض ميزون
قطع ميراث حقيقية،
ميراث تصميم عالمتها المميز وهو مجموعة الهارموني
من الخواتم القابلة للتكديس والتي تحمل إمكانيات ال
متناهية من االبتكار واإلبداع.
ميزون ميراث تصمم مجوهراتها من الذهب عيار 18
المصنعة بدقة وحرفية والمرصعة باأللماس واألحجار
الكريمة.
وُ لدت ميزون ميراث عام  2015من شغف المؤسسة
سهى حمدان لألحجار الكريمة والمجوهرات .فبالرغم من
جميع التحديات ،غيرت سهى حياتها المهنية وهي في
منتصف العمر ،فواصلت دراسات عديدة في هذا المجال،
وبدأت بإنشاء دار المجوهرات الخاصة بها بمشاركة
ابنتها المصممة وسيدة األعمال نادين ،واليوم أصبحت
ميزون ميراث إرثًا عائليًا قاعدته األساسية بيروت ،مع رؤية
مستقبلية دولية.
زوري مع أصدقائك معرض الدوحة للمجوهرات
والساعات ،واكتشفي قطع المجوهرات العصرية التي
صُممت لتتكامل مع شخصية المرأة القوية والمتميزة،
وتلهمك المثابرة لتحقيق
تمنحك الثقة
تلك المجوهرات
ِ
ِ
وأهدافك فتكون جزءًا من ميراثك.
أحالمك
ِ
ِ
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مديرعامالشركةالدوليةللمعارضفيقطر ..حيدر مشيمش :

ض «بروجكتقط ر»
س لمعر 
ال يوجد مناف 

ُيعد معرض بروجكت قطر معرض األعمال األول في البالد المتخصص في قطاع التشييد والبناء
وغيرهما من الصناعات المرتبطة به ،حيث يعتبر بمثابة المنصة المثالية للوصول إلى سوق البناء القطري
المزدهر باإلضافة إلى إمكانية خلق فرص جديدة لألعمال مع الشركات على اختالف أحجامها .وبالتالي،
فإن معرض بروجكت قطر  2022يمثل منصة ال نظير لها ،لذا تجدر المشاركة فيه للفوز بحصة من الفرص
المتاحة بهذا القطاع الهام في قطر.
وفي حوار لـ “جميلة “ أكدالسيدحيدرمشيمش،مديرعامالشركةالدوليةللمعارضفيقطر،أنالشركة
تدرس خطةالتوسعفيتنظيممعارضكبرىفيقطاعاتجديدةبخالفالضيافةوالبناء،مبينًاأنأجندة
المعارض سوف تتغير في السنوات القادمة تماشيًا مع متطلبات السوق .كما توقع زيادة اإلقبال على
الدورةالثامنةعشرةمنمعرضومؤتمر”بروجكتقطر” المرتقب انعقادهاخاللالفترةمن 6إلى  9يونيو
بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات  .
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معارض

ما أبرز مميزات النسخة18من
معرضبروجكتقطر  2022؟
سنقومبتنظيممعرضومؤتمر
“بروجكتقطر”،الحدثالتجارياألبرز
علىمستوىالمنطقةفيمجال
البناء،فيدورتهالثامنةعشرة،التي
ستقامخاللالفترةمن6إلى9يونيو
بمركزالدوحةللمعارضوالمؤتمرات،
ويحظىالحدثبمشاركاتدوليةمن
عدةدولأبرزهاتركياوإيطالياوألمانيا
والهندوباكستانوإيران،والجديد
هذاالعامأنهذهالدولستشارك
بأجنحةوطنيةرسميةبقيادةوزارات
التجارةفيتلكالدول .
ويُعدمعرضبروجكتقطرمعرض
األعمالالوحيدبالبالدالمتخصص
فيقطاعالتشييدوجميعالصناعات
المرتبطةبه .وبعد17دورةناجحة
منانعقاده،أصبحالمعرض بوابةإلى
سوقالبناءالمزدهربالبالدباإلضافة
إلىإمكانيةخلقفرصجديدة
لألعمالمعالشركاتعلىاختالف
أحجامها.وبالتالي،فإنمعرض
بروجكتقطريمثلمنصةالنظير
لها،لذاتجدرالمشاركةفيهمن
قبلكلمنيبغيالفوزبحصةمن
الفرصالمتاحةبهذاالقطاعالهام
فيقطر .
تتمير المعارضالتيتنظمهاالشركة
الدوليةللمعارض بطابعهاالذي
يجمعمابينالدوليوالمحلي،وهي
صيغةنحرصعليهامنذالبدايةوما
زلنامتمسكينبها،وبطبيعةالحال
ستشاركمعنابالمعرضمجموعة
منكبرىالشركاتالمحليةباإلضافة
إلىالجهاتالحكوميةالمعنية
بقطاعالبناء،مثلهيئةاألشغال
العامة“أشغال”وشركةالمناطق
االقتصادية“مناطق”وشركةالديار
القطريةباإلضافةإلىشركةقطر
للمواداألوليةوشركةالمالحة
القطرية“مالحة”،كماأنالمعرض
يقامتحترعايةمعاليرئيس
مجلسالوزراء،وبدعممنوزارة
التجارةوالصناعة .
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ي
تصوير  /محمود حفناو 

“بروجكتقطر” من 6إلى  9يونيو
بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات
هلسيوفرالمعرضالفرصة
لعقدشراكاتوتحالفاتبين
الجهاتالمشاركةفي الحدث ؟

كيفترىآلياتدعممعرض
بروجكتقطرلقطاعالبناءمع
اقترابمونديال 2022؟

يعتبرالمعرضفرصةجيدةللقطاع
الخاصلعقدشراكاتوتحالفات
بينالجهاتالمشاركة ،كما يشكل
منصة مثاليةتعرض من خاللها
شركات المقاوالتمنتجاتها
وحلولها،وأحدثماتوصلتإليه
التكنولوجيا في مختلفالدول
المشاركةمثلإيطالياوألمانيا
وتركياوغيرها،مما يعزز من فرصة
 عقدشراكاتوتحالفاتجديدة
تزودالسوقالمحليبالمنتجات
والخدماتوالمعدات المتخصصة
والعالية الجودة في قطاع البناء
والتشييد ،هذا القطاع الذييشهد
طفرةفيالوقتالحاليإلكمال
تنفيذالمشاريعالمرتبطةبالبنية
التحتيةفيقطر،وكذلكمشاريع
مونديالقطر. 2022

يمثلالمعرضمنصةلتعزيزنمو
قطاعالتشييدوالبناءفيقطرويمكن
التأكيدعلىالنجاحاتالتيحققتها
النسخالسابقةمنالمعرض،فمنذ
إعالناستضافةدولةقطرلبطولة
كأسعام،2010شهدالمعرضالذي
انطلقفي2004تحوالنوعيافي
مسيرتهعلىمستوىعددالشركات
الدولية،والدولالتيأبدتاهتمامها
بالسوقالقطريعنطريقالمشاركة
فيالمعرض،كانتلهامساهمة
مباشرةفيالمشاريعالكبرىالتي
نفذتهاالدولةعلىمستوىالبنية
التحتيةمثلتوسعةمطارحمد
وشبكةمتروالدوحةوغيرهامن
المشاريعالتنمويةالكبرى،هذه
الشركاتلمتكنتعلمشيئاعن
السوقالقطريولميسبقلهاالتواجد
إالعنطريقمعرضبروجكتقطر .

هلستتضمنالنسخةالجديدة
ورشعمل؟وكمعددالزوار
المتوقع استقطابهم هذا العام ؟

كيف ترصدونمستوياترضا
عمالءالشركاتوالجهاتالمشاركة
فيالمعارضالتي تنظمونها؟ 

في أيمعرضنقومبتنظيمه
نسعى إلىتحقيقثالثةأهداف أوال:
خلقمساحةللتواصلبينمختلف
األطرافالفاعلةبالسوق،ثانيا :خلق
فرصعملومشاريعواستثمارات
جديدة،ثالثًا :عرضأفضلالممارسات
واالبتكاراتالرائدةواالستفادةمن
التجاربالتيتهدفإلىتحسينأداء
القطاع،وبالتاليسيتاحلمتخصصي
قطاعالبناءوالتشييدالفرصة
لالستفادةمنالدوراتالتدريبية
وورشالعملالمجانيةاألخرى،والتي
ستقامطوالأيامالحدثاألربعة،
وستركزورشالعملعلىالمشاريع
االستراتيجية،ومشاريعالبنيةالتحتية
الكبرىبدولةقطرلمرحلةمابعد
استضافةكأسالعالم،وكذلك
مناقشةالمدنالذكيةواالستدامة
باعتبارهامنالتحدياتالرئيسية
للمرحلةالمقبلة،أمابالنسبةلعدد
الزوارالمتوقعاستقطابهمفإنميزة
المعرضأنهيستقطبسنويًاجميع
أهلالقطاع،العامالماضيكانلدينا
14ألفزائرونتوقعأنيشهدالعدد
زيادةفيهذاالعام .

النرصدفقطردوداألفعالوإنما
نذهبإلىأبعدمنذلك،حيث
نحرصعلىقراءةتوقعاتالعارضين
ومعرفةمتطلباتهممنالمعرض
بالدوراتالمقبلة،حتىصياغة
هويةالمعرضوالعناوينالرئيسية
التييعالجهاالحدثتعتمدعلى
المعطياتالتيتردنامنالشركات
والجهاتالمشاركة،أماقياسرضا
العمالءفيتمبالوسائلالتقليدية،
مثلإجراءاالستبياناتواالتصاالت
الهاتفيةالمباشرة،وكذلكعودة
العارضينإلىالمشاركةعامابعد
عامهودليلواضحعلىمستوى
الرضا،وبالتالياستمراريةالعارضين
وامتالكهملسجلطويلمن
المشاركةمؤشرواضحعلى
رضاعمالءالشركاتوالجهات
المشاركةبالمعرض .

إذاأردناترتيبشركاتتنظيم
المعارضفيدولةقطر ..فما
حصةالشركةالدوليةللمعارض ؟
تكادتكونالشركةالدولية
للمعارض الوحيدةالتيتعمل
فيالسوقالمحلي،لذلكيمكن

القولإنالسوقاليزالبحاجةإلى
إطالقوتأسيسشركاتتنظيم
معارضدوليةمتعددةتثري
المنافسةوتعملعلىتطويرأداء
قطاعالمعارضوالمؤتمراتالذي
يحظىبفرصاستثماريةجيدة
للغايةويوفرفرصاللنمو،فالتوجد
منافسةبالمعنىالشائعلكنمع
زيادةعددالمعارضوالمؤتمرات
والفعالياتفيدولةقطرفي
كافةالمجاالتالتجاريةوالسياحية
والعقارية،فإنذلكيساهمفي
دفععجلةاالقتصادالوطنيإلى
األمامواالرتقاءأيضابقطاعتنظيم
المعارضلألفضل،ونحنالنصنف
أنفسناألنمانقومبهاليقومبه
غيرنا،وفيمايخصالمعارضحاليًاال
نقومبتنظيممعارضبمركزقطر
الوطنيللمؤتمرات،وإنماجميع
المعارضالتينقومبتنظيمهافي
الوقتالحاليننظمهابمركزالدوحة
للمعارضألسبابتتعلقبموقعه
وقربهمنمركزاألعمالوماإلى
ذلك،فإذاأخذناحجماإلشغال
السنويبمركزالدوحةللمعارض
والمؤتمراتفإنالشركةالدولية
للمعارضتستحوذعلىحصةاألغلبية
بنسبةتتراوحبين % 40و% 50من
حجماإلشغالالكلي .
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تنطلق فعالياته من  9-6يونيو

معرض قطر للضيافة..

منصة تغطي متطلبات القطاع

يستعد معرض قطر للضيافة لفتح أبوابه أمام قطاع السياحة والضيافة العالمي بالتزامن مع
فعاليات «بروجكت قطر» التي تنظمه الشركة الدولية للمعارض في الفترة من  6-9يونيو  ،ويمثل
ً
منصة يستكشف من خاللها قطاع السياحة والضيافة الفرص المتعددة واآلفاق
المعرض هذا العام
الواعدة لألعمال التي يحملها هذا الحدث الرياضي العالمي ..
ماالذييميز النسخةالجديدة
2022منمعرضقطر للضيافة
مقارنةبالنسخة السابقة؟
معرضقطرللضيافةيفتحأبوابه
أمامقطاعالسياحةوالضيافة
العالميبالتزامنمع فعاليات معرض
«بروجكت قطر» الذي تنظمه الشركة
الدولية للمعارض في الفترة من 6-9
يونيو،ويمثلالمعرضهذاالعام
ً
منصةيستكشفمنخاللهاقطاع
السياحةوالضيافةالفرصالمتعددة
واآلفاقالواعدةلألعمالالتييحملها
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هذاالحدثالرياضيالعالمي،كما
ً
خطوة
يشكلالمعرضهذاالعام
ً
هامةفيمسيرةالنموالتييشهدها
ً
ومنصة
قطاعالسياحةوالسفر،
مثاليةتساعدجميعالمشاركين
منمنتجينوموردينوخبراءعلى
المضيقدمًانحوحقبةجديدةفي
مسيرةالقطاع،ويشملهذاالحدث
ً
مجموعةمنالنشاطاتالرائدة
البارز
،بمافيها” مؤتمرقطرللضيافة”،
وهومؤتمرمتعددالموضوعاتيتم
تنظيمهعلىمدى3أيامبالشراكة
مع قطر للسياحة،وسيركز على

موضوعتجربةالزواروالعمالءخالل
زيارةقطربمختلفالمرافقالسياحية
التيستوفرهاالدولةخاللالبطولة.

ماأبرزتفاصيلمســابقة
الطهيالتيســتقامضمن
فعاليات المعرض؟
مسابقةالطهيالحي،هيعبارة
عنمسابقةمشوقةتضعمهارات
وإبداعاتالطهاةالمشاركينتحت
االختبار،حيثيتنافسالمتسابقون
منأجلتقديمأفضلاألطباق
للفوزبالمركزاألول،وهيفرصة

نادرةللزوارلمشاهدةأفضلالطهاة
والتعلممنهم،باإلضافةإلىأنها
تتيحللطهاةالعاملينبالقطاع
السياحيمنصةلتبادلالخبرات،مع
توفيرالفرصةللعديدمنالشركات
الفرصةالستعراضمنتجاتها،باعتبار
أنهؤالءالطهاةيستخدمون
منتجاتالشركاتالعارضة،
والجديدبالمسابقةأنهاستتيح
للدولالمشاركةإمكانيةاستعراض
أطباقهاالتقليديةللتعريفبالمطبخ
الذيينتميإلىتلكالدول .

ماذاعن حجم المشاركات
الدولية  في المعرض هذا العام ؟
نتوقعأنتكونالمشــاركةالدولية
هذاالعامأكبرمنســابقتها،ألنه
يشــكلفرصةاستثنائية،وغالباما
يشــهدالمعرضتواجددوللم
يســبقلهاالمشاركةمنقبل،لكن
الدولاألساســيةتظلهينفسها
مثــلتركياوإيطالياوالهندوإيران
وغيرهامنشــركاءقطرالتجاريين،
ومــنجانبنانحرصعلىأنتحقق

الشــركاتالمشاركةفيالمعرض
االســتفادةالقصوىبحيثتصل
إلىأســواقهاالمستهدفةوتقدم
مســاهمتهافيتنميةالقطاعمن
ناحيــةالمرافقوالتصميمالداخلي
والديكورواالســتجماموالترفيه
والســفروالجوالتالسياحية
وغيرها .

حدثنا عن شراكتكم مع قطر
للسياحةفيمعرضقطر
للضيافة2022؟
شراكةتخدمكالالطرفين،وهي
حصيلةثقةمتبادلة،تتماشى
معاالستراتيجيةالوطنيةللقطاع
السياحي،ورؤيةقطرالوطنية
،2030لجعلقطروجهةرائدةعلى
مستوىالعالموضمانتقديم
تجربةاستثنائيةللزوارلالستمتاع
بأفضلمايمكنأنتقدمهالدولة،
منخاللالفعالياتوالمعارض
والمؤتمرات،فإناستضافةهذه
الفعالياتالعالميةهيالركائز
األساسيةلهذهالشراكة .

ماعددالزوارالمتوقع
استقطابهم هذا العام  ؟
نتوقعأنيستقطبالمعرضمابين
10آالفو12ألفزائر .

ما هي أبرز مشاريعكم
المستقبلية ؟
الشــركةفي طور دراسةأكثر
منفكرةســواءلمعارضأو
مؤتمراتللتوســعفيتنظيم
معـــارضكبـرىبقطاعاتأخرى
جديــدةبخالفالضيافةوالبناء،
مثــابروجكتقطرخاللالفترة
المقبلــة،لنيركزعلىقطاع
البناءالتقليديوإنماســيركزعلى
التقنيــاتالحديثةفيعالمالبناء
والمــدنالذكية،ونفكرفيالتركيز
أيضاعلىموضوعسالســلاإلمداد
بعــدأنأثرتجائحةكوروناعلى
سالســلاإلمدادحولالعالم،
وأيضــاتعزيزالقطاعالصناعي
وتوطيــناالنتاج،وأجندةالمعارض
ســوفتتغيرفيالسنواتالقادمة
لتالئممتطلباتالســوق .
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Esposacouture

للعــام ..2023
ُمســتوحاة من عناصــر الطبيعة

تكريمًا لألرض والطبيعة،
تعمل مجموعة إسبوزا
كوتور الجديدة لفساتين
الزفاف لعام  2023على زيادة
الوعي من خالل إبداعاتها
وتصاميمها الفخمة.
وتمثل هذه التصاميم
تجسيدا للطبيعة ،حيث
ً
تدمج البراعة الفنية الدقيقة
والشفافة في األقمشة
ال ّناعمة.
وللحفاظ على أسلوب اسبوزا
ّ
فإن فساتين هذه
كوتور،
المجموعة هي تجسيد
حقيقي للرقاء والنقاء إذ
ّ
ً
مشيدة
ُتع ّبر عن األنوثة
وم ّ
ً
تمثلة بمظاهرها
باألرض ُ
بطبقات
نقاء فتتح ّلى
األكثر
ٍ
ً
متعرجات
تعددة لترسم
ُم
ّ
ّ
ّ
وحدة الجبال الشامخة.
ّ
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مجموعة متنوعة من الزوايا الحادة
والقصات التي تزدهر بالخرز واللؤلؤ
المخيط يدويًا ..مزيج من األقمشة
المهيبة والفاخرة المتأللئة باآلالف
من الخرز والكريستال بأنماط
مميزة تمثل أغصان األشجار والمياه
المتدفقة بطريقة رومانسية.
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رصعة
وم ّ
ّ
مصممة من التول الساحر ُ
ومزخرفة بأنماط
البراق
بالكريستال
ُ
عدة
طبقات
األزهار ،ومؤ ّلفة من
ّ
بأشكال أفقية تذكر بغروب الشمس
الدافئ.
ّ
كل فستان يتميز بكورسيه ُمختلف
ّ
وبخط عنق ُمميّز ،لتجتمع
عن اآلخر
تحت دائرة األنوثة والرقي.
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نجــاح باهــر لـ معرض لهــا “نصنع الذكريات”

فــي فندق ومنتجع ويســتن الدوحة

حظي معرض لها “نصنع الذكريات” بحضور مجموعة من سيدات األعمال القطريات وكبار الشخصيات
والمدعوين وذلك في فندق ومنتجع ويستن الدوحة .وحقق الحدث إنجازًا بارزًا ،حيث ساهم في
والضيوف
ّ
ويقدم
الملحة لمعرض يضم أفضل منتجات التصميم العالمية واإلقليمية والمحلية،
تلبية حاجة المجتمع
ّ
ّ
ً
عروضا راقية إلحياء تقاليد الشهر الفضيل واالحتفاء بالضيافة القطرية العريقة.
وحقق الحدث إنجازًا بارزًا ،حيث
ساهم في تلبية حاجة المجتمع
الملحة لمعرض يضم أفضل منتجات
ّ
التصميم العالمية واإلقليمية
ً
عروضا راقية إلحياء
ويقدم
والمحلية،
ّ
تقاليد الشهر الفضيل واالحتفاء
بالضيافة القطرية العريقة.
ويرتقي معرض لها “نصنع الذكريات”
بأجوائه العامرة وبيئته المريحة إلى
والرقي ليمنح زائراته
ذروة التفرّد
ّ
تجارب استثنائية تلبّي تط ّلعاتهن
شغفهن من خالل دعوتهنّ
ّ
وترضي
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إلى استكشاف عالم من المنتجات
والتصاميم األكثر إبداعا تتضمن
قطع الديكور والهدايا الخاصة،
واإلكسسوارات الجميلة ،فض ًلا عن
أروع إطالالت الموضة إلحياء المناسبات
المميزة.
واستقطب الحدث الفاخر ،وهو من
تنظيم الشركة القطرية ديزاين
ً
ّسا في
كريشنز65 ،
عارضا متمر ً
مجاالت التصميم المحلية واإلقليمية
والعالمية ،لعرض أفخر وأحدث
منتجاتهم وخدماتهم المختارة إلى

جانب توفير فرص التواصل مع جهات
أخرى فاعلة في هذا القطاع بهدف
وتعد ديزاين
تحقيق النتائج المبهرةِ .
كريشنز بتقديم نسخة متميّزة شكلاً
ومضمو ًنا ،مرتكزة في نجاحها على
ً
معرضا
تاريخ عريق من تنظيم 18
ناجحا وراقيًا وإنشاء منصة فريدة
ً
للعالمات التجارية والمصممين
المحليّين والعالميّين.
أما أبرز األسماء في قائمة العارضين
ّ
فهي :سكالي ديزاين – قطر  ،سها
آشي  -المملكة العربية السعودية،

غدفة  -المملكة العربية السعودية،
أمل الرئيسي – عمان ،ال بوتيك بالنش
– قطر – Farha Design ،اإلمارات
العربية المتحدة – Riwaya ،قطر ،شذا
عيسى – اإلمارات العربية المتحدة،
خوله  -اإلمارات العربية المتحدة ،أنايا
كولكشن – سريالنكا ،إلى جانب الكثير
غيرهم من مختلف األسواق العالميّة
يقدمون االبتكارات الفريدة
الذين سوف ّ
عالمي األزياء
في
جاهات
وأحدث اال ّت
َ
واإلكسسوارات.
وبهذه المناسبة ،قالت إسراء آبل
“يعد
المتحدثة باسم ديزاين كريشنز:
ّ
معرض لها “نصنع الذكريات” محطة
مشرقة في مجال هذه الصناعة
بالنسبة لجميع المشاركين من
العالمات التجارية المحلية واإلقليمية
والعالمية .ويسعدنا أن نستقبل 65
ً
الدول لمشاركتنا
عارضا من مختلف ّ
بهجة إعادة إحياء التجمعات االجتماعية
بعد عامين من الظروف االستثنائية التي
فرضتها جائحة كوفيد .”19
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لخسارة الوزن بشــكل طبيعي

تعرفي على جهاز الليبوليزر الحراري والبارد Lipo 1060
مع د  .خالد المقدم بمركز في إل سي سي العالمي
حوار  /حنان الغزواني
مع تقدم الطب وظهور العديد من وسائل التخسيس ،تمكنت برامج وجلسات تكسير الدهون من تصدر
مجال العمليات التجميلية التي تضمن لمرضاها نتائج فورية وتدوم لفترات أطول وبأقل مجهود وبشكل
كمًا ونوعً ا مما يسهل
طبيعي دون جراحة ،حيث تقوم باستهداف الخاليا الدهنية العنيدة والتأثير عليها َ
عملية التخلص التدريجي من التراكمات الدهنية والحصول على شكل جسم متناسق وممشوق.
تتعدد خيارات وتقنيات تكسير الدهون بما في ذلك الموجات فوق الصوتية وموجات الراديو والليزر
والتفريغ الهوائي والثيرابي والعالج الضوئي.
للتعرف على خياراتك في تكسير الدهون وما يناسبك منها«..جميلة» التقت د .خالد المقدم -استشاري
عام ورئيس القسم الفني لفروع شركة في إل سي سي العالمية بقطر والكويت وعمان والحاصل على
شهادة االعتماد من مركز عالم السمنة (ورلد أوبزتي) ( )World Obesityوهو المركز االستراتيجي للدراسة
االحترافية في السمنة بإنجلترا وكان لنا معه التالي:
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ما هي تقنية تكســير الدهون؟
وهل هي آمنة للتخســيس؟
تكســير الدهون تقنية تستهدف
الخاليــا الدهنية يقوم بها الطبيب
المختص بواســطة أجهزة حديثة
معينة تعمل على تفتيت الشــحوم
والدهن ،وهنا أود أن أشــير إلى أن
الجســم يحتوي على أنواع مختلفة
مــن الدهون ،بعضها يكون في
صورة الدهون الحشــوية (Visceral
 )fatوهــي الدهون الداخلية التي
تتواجــد في منطقة البطن ،وهناك
دهون تحت الجلد (Subcutaneous
 )fatوالتي تتواجد أســفل النسيج
الجلــدي والتي تعتبر من أصعب أنواع
الدهــون فــي عملية إنزال الوزن إال أن
تقنية تكســير الدهون تستهدفها

وأتثبتت فعاليتها بشــكل كبير.
وتعمل تقنية تكسير الدهون على
التخلص من الدهون الصعبة والعنيدة،
والتي ال يؤثر معها ممارسة الرياضة،
أو اتباع حمية غذائية ،ونحن في مركز
 VLCCنتبع برنامجًا متكام ً
ال يعمل
على التأثير على الدهون الحشوية
( )Visceral fatودهون تحت الجلد
(. )Subcutaneous fat
تكســير الدهون تقنية طبية آمنة،
معتمــدة من االتحاد األوروبي
ومرخصة من وزارة الصحة ،تســتهدف
الخاليــا الدهنية إما بالعدد (تقليل
عــدد الخاليا الدهنية) أو الحجم
(حجــم الخاليا الدهنية الموجودة
تحت الجلد) وتتم تحت إشــراف
اخصائيــي العالج الطبيعي.

هناك العديد من أنواع جلســات
تكســير الدهون ،ما أبرز ها
وأكثرها فاعلية؟
وتتعدد جلســات تكسير الدهون
حســب التكنولوجيا المعتمدة ،فمنها
مــا يعتمــد على تقنية الليزر (البارد
والحــراري) ومنها ما يعتمد على
تكســير الدهون بالحرارة ومنها ما
يعتمــد على الموجات الفوق صوتية،
موجات الراديو أو جلســات مساج
تكســير الدهون .وقد تستخدم
بشــكل فردي أو مزدوج أو أكثر حسب
مــا تتطلب حالة العميل.
ومن أبرز جلســات تكسير الدهون
وأكثرها اســتخداما حاليا هي تلك
التــي تعتمــد على أكثر من تكنولوجيا
في الجلســة الواحدة؛ على سبيل

 May 2022احلياة جميلة ..مع ًا 83

حوار

المثال يمكن اســتخدام موجات
الراديــو مع الموجات الصوتية أو
الليزر مع الضغط الســلبي او التفريغ
الهوائي في نفس الجلســة -ومن
أحــدث التقنيات التي تلقي إقباال
كبيــرًا في فروعنا وخاصة في مجال
الطب التجميلي تكســير الدهون
بالليــزر الحــراري أو ما يعرف بدايود ليزر
والــذي يعتبر أكثر فاعلية في برامج
التخســيس ،والتي تتم تحت إشراف
أخصائيــي العالج الطبيعي بالمركز.

ما هي آلية إجراء تقنية تكســير
الدهون؟
تقنية تكســير الدهون تتم عبر عدة
مراحل كالتالي:
 فحص كامل للجسم عن طريقجهاز ،Body Composition Analysis
يتم من خالله تحليل مكونات الجسم
وتحديد أنواع الدهون ؛ حجمها،
كميتهــا ومكان تراكمها وكل
مــا يتعلق بخريطة الدهون داخل
الجسم.
 تقييم ُســمك الدهون عن طريقجهاز .Caliper
 تقييم الجســم والوزن والتاريخالطبــي للمريض ألخذها بعين االعتبار
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في البرنامج المعتمد لتكســير
الدهــون والبرنامج الغذائي للمريض.
 مرحلــة إعداد البرنامج المخصصلــكل حالة :هناك بعض البرامج التي
تعتمد على الليزر الحراري مع مســاج
أو الليــزر الحراري مع موجات صوتية،
وهنــاك حاالت تعاني من ترهل في
الجســم وزيادة في الوزن وبالتالي
يحــدد لهم برنامج مختلف ،حيث
يقــوم أخصائيو العالج الطبيعي
بتحديد تفاصيل برنامج تكســير
الدهون حســب ما تستدعيه الحالة.
وهنــاك من يحتاج إلى إنزال الوزن
دون شــد ونحت ،في حين هناك
من يحتاج إلى شــد الترهالت فقط،
وهناك من يعاني من ارتفاع نســبة
الماء في الجســم أو السمنة في
الجســم بأكمله أو ما يعرف بـ
.Whole Obesity

ما هي األعمار المناســبة لتقنية
تكسير الدهون؟
يتم تقييم الجســم بواسطة
أخصائيــي العالج الطبيعي أوال وفي
الحاالت الطبيعية تكون جلســات
تكســير ونزول الدهون مناسبة
لألشخاص من عمر 18عاما.

كيف يعمل جهاز تكســير
الدهون 1060 Lipo؟
يعتمــد الجهاز على الليزر الحراري
بدرجــة  1060نانومترا وهي الدرجة
المناســبة للتأثير على الخاليا الدهنية،
حيــث يركز على الخاليا الدهنية
بشــكل متخصص ويستخدم مع
تكنولوجيــا الليزر الحار تكنولوجيا
التبريد في نفس الجلســة الواحدة،
إذ يعمــل الجهاز بنوعين من
التكنولوجيا في نفس الجلســة
مما يعــزز من فاعليته وقدرته على
التركيــز على الخاليا الدهنية تحت
الجلد ،حيث تتراوح نســبة النتائج بين
 1و 20%مــن الدهون في المنطقة
المســتهدفة في الجلسة الواحدة،
حيث تختلــف النتائج طبقا للظروف
الجســمية والصحية ونمط الحياة
للشخص.
وتأثير الجهاز مناســب للدهون
البيضــاء (وهي دهون عميقة وعنيدة
ومخزنة) حيــث تتأثر بالتبريد أثناء
جلســة الليبوليز ،بينما الليزر الحراري
فعال على الدهون البنية ســريعة
التكســير ،وذلك الحتوائها على
الميتوكوندريا بشــكل أكثر من الخاليا
الدهنية البيضاء.

نتوقع أن يخسر العميل
من  %20 - 1من الدهون
خالل الجلسة الواحدة
ما هي مختلف استخدامات
جهاز تكسير الدهون 1060 Lipo؟
يســتخدم جهاز Lipo 1060
بهدف تكســير الدهون وشد ونحت
الجســم ،ويتم هذا اإلجراء تحت
إشــراف أخصائي العالج الطبيعي
طبقــا لمعايير دقيقة بعدما يخضع
المريــض إلــى عملية تقييم تتم عبر
جهاز تحليل الجســم أوال.

ماذا عــن تكلفة هذه التقنية؟
تكلفة الجلســة تختلف من شخص
إلى آخر حســب مستوى تراكم
الدهون في الجســم ،إذ يتم تحديد
التقنيــة من قبل الفريق الطبي
وأخصائــي العالج الطبيعي والتغذية
الذين يحــددون برنامجا مخصصا لكل
حالة.

هــل من مخاطر أو أضرار لجهاز
1060 Lipo؟
الجهــاز آمن ومرخص ومعتمد دوليا
ويتم تحت إشــراف فريق طبي ،لذا
تعد جلســات تكسير الدهون إحدى
جلســات التخسيس اآلمنة التي
تتم تحت إشــراف أخصائيي العالج
الطبيعي.

هل هناك نســبة محددة من
الدهــون التي يمكن للمريض
التخلــص منها عند خضوعه
لعملية تكســير الدهون؟
نعم هناك نســبة تتراوح النتائج بين
 1و 20%مــن الدهون فى المنطقة
المســتهدفة في الجلسة الواحدة
حيث تختلــف النتائج طبقا للظروف
الجســمية والصحية ونمط الحياة
للشــخص ،إذ ال يمكن التخلص من
كل الدهون خالل جلســة واحدة
وذلــك حفاظًا على صحة المريض
وعــدم المجازفة بتعريض صحته

للخطر.
والبرنامج يتم عبر جلســات متعددة،
في كل جلســة يتم اعتماد تأثير
معين على الدهون ،بفرق شــهر
بين الجلســة واألخرى .وبين جلسات
الليزر يكون هناك جلســات التصريف
اللمفاوي وشــد الجسم واستخدام
موجــات الراديو والموجات فوق
الصوتيــة ،وبالتالي فالعميل يحتاج
إلى جلســتين في األسبوع ،نتوقع
أن يخســر العميل بين  1و 20%من
الدهون في المنطقة المســتهدفة
خالل الجلســة الواحدة حيث تختلف
النتائج طبقا للظروف الجســمية
والصحية ونمط الحياة للشــخص.
لذلك نقــدم خدمة متابعة اللياقة
البدنية في قســم لألجهزة الرياضية
بالمركــز ومتابعة مع أخصائي
التغذية والعــاج الطبيعي لعمالئنا
مجانا مع برنامج اليبوليزر لتكســير
الدهون.

الخاليــا الدهنية ،حيث تختلف درجة
الثبات للوزن تبعا لطبيعة الجســم
وصحية نمط حياة الشــخص .لذا
ننصــح عمالءنا ببرنامج تثبيت الوزن،
الذي نقدم من خالله استشــارة
مجانيــة مع أخصائي التغذية
والعــاج الطبيعي بعد انتهاء
البرنامج لمدة  6أشــهر بمعدل زيارة
في الشهر.

ما هي اإلرشــادات التي يجب
اتباعها بعد إجراء عملية تكســير
الدهون؟
مــن أهم األمور التي ننصح بها:
شــرب المياه بكميات وافرة ،الرياضة
وخاصة المشــي تبعا لتوصيات
أخصائيــي العالج الطبيعي ،اتباع
الحمية الغذائية المتوازنة حســب ما
يحدده أخصائيو التغذية ،واســتكمال
الجلســات التي حددها الفريق الطبي
لتثبيت الوزن بعد انتهاء جلســات
تكسير الدهون.

هل من الممكن أن تعود
الدهون وتتراكم مرة أخرى عقب
إجراء عملية تكسير الدهون؟

فروع شــركة في إل سي سي
بالدوحة

جلســات تكسير الدهون تقلل
عمليــة رجوع وتخزين الدهون مرة
أخــرى ألنها تقلل عدد وحجم

 فرع الوعب فرع الدحيل -فرع الهالل
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عطور

مستخلص من دهن العود القديم

تحفة من روائع التراث الشرقي من «أجمل للعطور»
تقدم شركة «أجمل للعطور» -دار العطور الرائدة في المنطقة ومتاجر التجزئة -عطرها الجديد
حاليا هذا العطر الكالسيكي السرمدي في مجموعة من أرقى
المستخلص من دهن العود القديم؛ ويتوفر
ً
العطور الشرقية األجمل ،بحيث يمكن للمستهلكين اقتناؤه واالستمتاع بجوهره النفيس في شكل بخاخ.
خصيصا
صمم هــذا العطر
ً
وقد ُ
للمتميزيــن من أصحاب الذوق
الرفيع الراقــي للعطور الملكية
الذين يعشــقون البحث عن
المكونــات النادرة والمعقدة
واألثير ّيــة المفعمة بجوهر األصالة
والفخامــة .ويُعد دهن العود
هو مســتخلص الزيت النقي
المأخوذ من أشــجار الخشب
الهنــدي مكتملة النمو
والعود الهندي ،ولهذا
فهو أكثر العطور
الشرقية المرغوبة
ذات الرائحة
المعقدة
التي تعبق
بها األجواء
على مدار
عدة ساعات،
مما يضفي
دائما،
عط ًرا
ً
ويضيف
لمسة
تقليدية
تستحضر
إحساسا بالسحر
ً
والغمــوض من خالل إحاطة
مرتديها بهالــة ال تخطئها العين
تضيء طــوال اليوم .كما يتمحور
دهن العــود القديم حول التقاليد
وال ُنبل فــي اقتناء أرقى العطور التي
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يقدمها الشــرق .ويُعد هذا العطر
المركز هو خالصة
الســحري الجذاب ُ
الذوق الرفيــع؛ مما يجعل «أجمل
للعطور» ملــك العود الحقيقي.

صمــم «دهن العود قديم» وتم
ُ
ابتــكاره من أجل أصحاب الذوق

الرفيع في اقتنــاء العطور الفخمة
وممــن لديهم ذوق مميز ورغبة
في تــرك انطباع دائم حتى بعد
مغادرتهــم لمكان تواجدوا به.
وتعليقــا عن هذا العطر قال
الســيد عبد اهلل أجمل ،نائب
الرئيس التنفيذي ،بشــركة
«أجمــل للعطور» “ :دهن
العــود القديم» هو عطر
يتركك لتنعم بشــعور من
األلفة واستحضار األيام
الخوالي واألوقات التي
تقضيهــا مع أحبائك،
كمــا يعج ذلك العطر
بنفحات ماضيك
وتقاليدك التي تفوح
منه.
ويُقدم هذا العطر
الفاخر في عبوة
زجاجية مكسوة
بصندوق أسود ُمحاط
برقائق ذهبية متشــابكة
توضح لون خشــب العود
الهندي.
العطــر متوفر في جميع صاالت
العرض لشــركة «أجمل للعطور»
وكذلك عبر موقع الشــركة على
اإلنترنت https://shop.ajmalper�  
fume.com/qatar

عطور

مجموعة العطور الملكية الجديدة

« »Amir Twoمن « أجمل للعطور»
غني وسبعة عقود من الخبرة في
تفخر «أجمل للعطور» -وهي عالمة تجارية ذات إرث ممتد وتراث
ّ
صناعة العطور المتميزة -بإطالق عطرها «أمير تو» الملكي الجديد بعد إطالقها الناجح لمجموعة «أمير
وان» في عام  .2021ويتجلى تميز «مجموعة أجمل» في تجسيدها رحلة االحتفال بالحياة المفعمة بالروائح
خصيصا لتضفي لمسات الرقي المطلق ألصحاب الذوق
صممت هذه المجموعة الفاخرة
ً
العطرية .فحيث ُ
الراقي وتميزهم عن المألوف.
وتم اختيار كل مكون من المكونات
العطرية لمجموعة «أمير تو» الجديدة
الراقية بعناية فائقة على يد كبير
صانعي العطور في «أجمل للعطور»،
وهو السيد محمد أمير الدين
أجمل -الرئيس التنفيذي لشركة
«أجمل للعطور» لتعكس كل نفحة
عطرية من المستحضر العطري أمير
الجديد في جوهرها اإلتقان والخبرة
والتميز في صناعة العطور الشرقية.
ويتميز المستحضر العطري «أمير تو»
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بمكوناته الغنية والفاخرة والمتميزة
التي اختارها السيد محمد أمير الدين
أجمل شخصيًا لتمثل ً
عبقا يتوج رحلته
اإلبداعية.
وصممت كل قطرة من المستحضر
ُ
العطري «أمير تو» ذي الجوهر الراقي
لتمثل مهارة إبداعية في عالم
العطور الشرقية بلمسة أجمل العود،
بحيث تحتوي قمته العطرية على أريج
األزهار والروائح الحمضية المنعشة
من أوراق الورد ،وإبرة الراعي (مسك)،

وجوزة الطيب ،والزنجبيل ،والفلفل.
ويفوح من قلب العطر مزيج خشبي
عنبري من الكهرمان والسيبريول
والباتشولي وخشب الكشمير.
وتتشكل قاعدته من األريج األساسي
الكالسيكي الذي تقدمه «أجمل
مفعما بالبلسم والرائحة
للعطور»
ً
المسكية الممزوجة بالعود وبلسم
الجرجون والروائح الذكية والمسك
والعود.
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اطفال

تصاميم Ckali

ُتكمل فرحة األطفال باألعياد
حد سواء .ولكي تكتمل فرحة العيد ،ننصحك بأن
في موسم األعياد ،يفرح األطفال والكبار على ّ
تختاري ألطفالك أجمل التصاميم االحتفالية من مجموعة “كالي  ”Ckaliالجديدة التي تتوفر لدى
جسد قطع الدار األساس ّية.
فيتي ون ايست
ّ
وتضم قطعًا ُمعاد تصميمها و ُت ّ
بد من اقتنائها ،بلمسات من
المشرقة األلوان ،من تصميم العالمة القطرية “كالي” التي ال ّ
تتز ّين االبتكارات ُ
ُ
ُ
الذهب واأللوان بتأثير البودرة التي ت ّ
جسد هذه االبتكارات عددا من سمات
ذكرنا بألوان الرمل الناعمة .كما ت ّ
ّ
المتم ّيزة ،التي تعيد استخدام أسلوب أيقونات األزياء الراقية بحجم ُمصغر.
الدار ُ
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ازياء

Ckali
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جمال

صالون هاوس أوف بيوتي
يقدم أحدث العالجات والخدمات لتعزيز جمالك

تم افتتاح أول فرع لصالون هاوس أوف بيوتي في عام  2016من قبل مؤسســته الشــيخة /منيرة فهد
آل ثانــي ،ويعتبــر صالــون هــاوس اوف بيوتي أحد مراكز التجميل المشــهورة في قطر منذ افتتاحه وذلك
بســبب مواقع فروعه المتميزة التي تســهل الوصول إليه من جميع المناطق في الجنوب والشــمال ،حيث
يقع الفرع األول في وســط قلب الدوحة في منطقة اللقطة بالقرب من ســوق آل العلي ،أما الفرع الثاني
فيقع في جهة الشــمال في منطقة الخيســة بالقرب من الدوحة فيســتيفال ســيتي مول .باإلضافة إلى
ذلــك ،فــإن تصميــم صالــون هاوس اوف بيوتي المميز والديكور الذهبي البســيط والمريح جعال منه المكان
المفضــل لمحبــي وعشــاق الجمــال ،حيث يتميز الصالون بكونه صالونــً يجمع بين األناقة والفخامة والذوق
الرفيع.
العناية بالشعر وعالجه:
يتميز صالون هاوس اوف بيوتى
بعالجات حصرية و جديدة ومتميزة
للشعر  ،كما يقدم خدمات صبغ
الشعر باحترافية .باإلضافة إلى
تصميم تسريحات متنوعة للشعر
لجميع األحجام المختلفة حسب
رغبات العميلة.
ويحرص العاملون على تقديم
عالجات للشعر من مكونات طبيعية
 100%وآمنة لضمان أفضل نتيجة
لشعر صحي ومثالى مثل العالجات
االورجانيك وعالجات التنعيم و الفرد
اآلمنة جدا.
وسعيًا منا للبحث عما هو جديد في
عالم الشعر  ،فقد أطلقنا الشهر
الماضي واحدا من أهم العالجات
على االطالق فاألكسجين قادر
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على تحويل الشعر التالف الى شعر
صحى المع فى  30دقيقة فقط ،
بعد سلسلة من األبحاث والتجارب
تم اكتشاف أهمية العالج من خالل
توصيل درجات عالية من االكسجين
لتصل إلى مسام الشعر و من ثم
تغذيها مما يسهل تنشيط الدورة
الدموية وتعادل قلوية الشعر
واستفزاز الكرياتين الطبيعي داخل
الشعر ويعتبر هذا العالج الوحيد
في قطر من الجيل الثالث الذي
يعمل عن طريق المضخات لنقل
الفيتامينات داخل المسام.
تقنية األوكسجين أكوا ثيربي :
وهــو أحدث تقنية من عالجات
الجيل الثالث للشــعر التالف ،ابتكار
يحتــوي على أهم الفيتامنات
األساســية والمفيدة للشعر

كفيتامين البايوتين والناياســين و
مجموعــة من االوميجا و االمينو
اســيد ،..حيث يتم ضخ االكسجين
النقي الذى يجعل الشــعر يتنفس
مــرة أخرى فهو غني بالتغذية
الالزمة للترطيب حيث يســاعد في
تنشــيط بصيالت الشعر وتحفيز فروة
الــرأس على إفراز الزيوت الطبيعية
بالشــعر وبالتالي يعمل على إصالح
الشــعر التالف وترطيبه بصورة فائقة،
ويحســن نمو البيبي هير ويوقف
تســاقط الشعر ويمأل األطراف ،مع
العلــم بأنــه يتميز بخلوه من أي مواد
ضــارة لذا فهو آمن على الحوامل
واألطفال.
جلســة واحدة ستشعرك بالفرق
من حيث اللمعة الفائقة وانســيايبة
الشــعر كملمس الحرير.

العناية باألظافر:
تعتبر من أكثر الخدمات إقبا ً
ال لدينا
 ،حيث يشمل هذا القسم كل ما
يخص العناية باألظافر من خدمات
تركيب األظافر بجميع أنواعها
كالبالستيكية والبولي جيل ،عالجات
للتصبغات وتبييض اليدين والقدمين،
وعالجات للتشققات ومشاكل القدم.

العناية بالبشرة و الجسم:
تعتبــر من أهم الخدمات التي
يقدمها الصالون وتشــمل اآلتي:
 العناية بالوجه :تتم معالجهالبشرة بأحدث األجهزة الموجودة
في قطر ( ،)Hydra Cool Plusالذي
يغذي البشرة بالفيتامينات والمعادن
والعناصر الضرورية التي تحتاجها

البشرة لتبقى حيوية ونضرة ،فهو
يشبع البشرة باألوكسجين ويعمل
على تجديد خاليا الجلد ،وشد
عضالت الوجه المرتخية وذلك من
خالل الموجات فوق الصوتية بالجهاز.
 الحمام المغربي :يوفر صالونهاوس اوف بيوتي تنوعا كبيرا في
خدمات الحمام المغربي ومن اهمها
حمام ملكي بالعود إلزالة الجلد
الميت بالجسم وإضافة رائحة زكية
للجسم تدوم لفترات طويلة .اضافة
الى الحمام الملكي يتوفر لدينا
حمام المغربي للتبييض حيث يعمل
على إزالة التصبغات بالبشرة ومتوفر
بروائح متنوعة يمكن للزبائن اختيار
الرائحة المفضلة لهم من بينهم.
 -المساج :يقدم الصالون أنواعا

مختلفة من المساجات للجسم
كالمساج بالزيوت الدافئة والمساج
باألحجار الدافئة وأهمهم مساج
خاص للحوامل يساعد في تخفيف
اآلالم واألوجاع التي تصيبهن في
القدمين والظهر ،ويقلل من التوتر
والقلق المصاحب لهن في هذه
الفترة ،كما يساعدهن على محاربة
األرق والنوم براحة.
وفي الختام ،كل امرأة تستحق
األفضل ونحن نقدم األفضل
ونسعى إلى أن يصبح الصالون
وجهة كل امرأة في قطر وأن
يكون مركزًا تجميليًا متكام ً
ال يضم
جميع تخصصات الجمال والعناية
بالمرأة ،لذا تفضلوا بزيارتنا لالستمتاع
بأفضل خدماتنا.
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بشرة

آمنــة وخالية من األلم

شد الوجه دون جراحة باستخدام الخيوط

تترهل معالم الوجه مع مرور الوقت وتتدلى .ويعود السبب األساسي لذلك إلى االنخفاض المستمر
في البنية األولية للبشرة ،فتتناقص الدهون في البشرة مع تناقص إنتاج الكوالجين ،مما يؤدي إلى تراخي
العضالت .فتبدأ الخطوط الناعمة بالظهور ،ثم التجاعيد والطيات .إال أن التغير األكبر يظهر في القسم
السفلي من الوجه ،حيث يفقد حدوده الواضحة الفتية ،ويميل ألخذ الشكل المستطيل.
حتى وقت قريب ،كان الحل الوحيد للتخلص من ترهل البشرة هو إجراء عملية جراحية لشد الوجه .هذا
يعني القيام بقص البشرة في مناطق معينة ثم رفع الجلد باليد ليظهر بشكل طبيعي حول بنية الوجه
العظمية .وتتطلب هذه العملية تخديرًا عامًا ووقتا طويال للنقاهة .ومع التطورات الحديثة في التقنيات
شد الوجه بالخيوط.لبناء البنية الداعمة الستعادة
غير الجراحية ،أصبح لدينا أسلوب عالجي جديد كليًا–
ّ
الشكل المحدد للبشرة من الداخل.
ـد الوجه بالخيوط
آلية عمل شـ ّ
تركز عملية شد الوجه بالخيوط على
األنسجة التي تسبب ترهل معالم
الوجه ،فيُدخل الطبيب خيوطا طبية
قابلة لالمتصاص ،من طبقة واحدة،
مصنوعة من البوليديوكسانون ()PDO
في طبقة ال ُلحمة من الجلد ،في
المناطق التي تحتاج إلى بعض من
التحفيز .فيرفع نظام الخيوط المصمم
بعناية نسيج الوجه ويحافظ عليه مثبتًا،
كما أنه يحسن الدورة الدموية الشعرية.
وال ترفع الخيوط الوجه فقط ،بل
وتنشط تركيب الكوالجين أينما تم
إدخال الخيوط والمناطق المحيطة،
من خالل تنشيط آلية الشفاء الطبيعية
الخاصة بالجسم .بمعنى آخر ،العودة
بعقارب الساعة للوراء في كل ما يخص
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تناقص إنتاج الكوالجين نتيجة تقدم
السن.
أحد الخواص الجميلة لشد الوجه
بالخيوط هي قدرته على االستهداف
المجهري لمناطق محددة من الوجه،
إلعادة تحديد معالم الوجه بدرجة غير
مسبوقة من التحكم واإلتقان .ال تترك
العملية مكانها أي أثر ،حيث إن الشقوق
بحجم رأس الدبوس ،والقطب غير
مرئية.

النتيجة
شدًا مباشرًا في
ســتالحظين ّ
مالمــح وجهك ،التجاعيد والخطوط
ســتصبح ناعمة جدًا وستختفي
الطيات ومع تنشــيط األوعية
الدموية وتحســن األكسدة ستصبح

بشرتك مفعمة باإلشراق.
تتزايــد النتائج مع الوقت ،فمع
تســارع إنتاج الكوالجين ،تصبح
امتالء ،بينما
بشــرتك مشدودة وأكثر
ً
تخفــف الخواص المذيبة للدهون
فى الخيوط من الشــحم في
بعــض المناطق مثل الذقن.
عالوة على ذلك ،فإن
الشد بالخيوط هذا ال
يقف دوره عند االنتهاء
من الجلسة ،بل إنه
يتابع دوره الحقيقي
داخل البشرة لمدة
تطول بعد ذلك
بكثير .ليقدم لك
رفعًا دائمًا في
معنوياتك.
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مكياج

خبيــر التجميــل فادي قطايا:

هذه هي الخطوات األساسية لمكياج الصيف في الخليج!
حوار /أشرف ياسين
فادي قطايا ..خبير تجميل الفنانات اللبناني ،يحمل بين أنامله شفرات الجمال والتجميل،ال يستوحي من
صيحاته العالمية اال ما يناسب المرأة العربية ،ويضع بصمته الخاصة عليها ،فيصبح وحده مرجعا لصيحات
الموضة والمكياج العربي ،يميل للبساطة واإلطاللة الطبيعية للحفاظ على المالمح األساسية للمرأة ويرى
أن ثقتها بنفسها تزيدها جماال على جمال ،مؤكدا أن موضة المكياج في الثمانينيات والتسعينيات تعود
مجددا هذا العام بقوة ،كاشفا أسرار جمال نجمات الفن الالتي وضع بصمات الجمال على وجوههن ،وعن
المكياج المالئم لهن ،وأسرار الجمال والموضة للمرأة العربية في صيف  2022يتحدث فادي قطايا لـ “جميلة”:
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المكياج..
عالم ال نهاية له
مــا أبرز صيحات مكياج ربيع
وصيف 2022؟
بداية يجب أن تختار المرأة ما يناسبها
ويالئم وجهها من تلك الصيحات،
وأما أبرز صيحات مكياج هذا العام،
فهناك أكثر من اتجاه وأهمها موضة
الحواجب العريضة والكثيفة التي
تعود بقوة هذا العام ،ويمثل العام
عودة للمكياج الالمع مرة أخرى
للجفون والوجنتين ،بينما ألوان أحمر
الخدود المرجاني الخوخي ستصبح
الخيار المفضل للكثير من النساء ،بينما
تطل في الربيع موضة األيالنير الملون
المدعمة أللوان الباستيل ،وتطل ألوان
الباستيل أيضا في ظالل العيون .ويعود
مكياج أحمر الشفاه الوردي البراق أو
الوردي بقوة مع ظالل العيون جليتر
بدال من المطفي فقط.

وما موضة ظالل العيون؟
اللــون األخضر بدرجاته المختلفة
حســب لون البشرة ،كما تعود موضة
الغليتــر بقوة ،للعيون والخدود
والشــفاه ومحددات الشفاه الداكنة
كالبنــي الغامق بدرجاته ،وماكياج
الشفاه الوردي.

مــا االتجاه األبرز لمكياج 2022؟

يعد امتدادا لمكياج عام  2021إلى
حد ما ،باتجاه ألوان المكياج الجريئة
كالفوشيا والذهبي والميتالك
والغليتر والبرتقالي ،واأللوان الالمعة
والحواجب ذات الشكل المعتدل
والطبيعي واألنيق واحمر الشفاه
القوي كالزهري الفاقع والغلوس
والبرتقالي.

ما المكياج األنسب المرأة
العربية والخليجية ؟
للمرأة العربية والخليجية أفضل
المكياج الطبيعي غير المبالغ فيه أو

الهادئ ،فاإلطاللة الطبيعية بال مبالغة،
هي األفضل للمرأة عموما.

لماذا تفضل الحفاظ على المالمح
األساسية للمرأة ؟
ليــس هناك أفضل من المالمح التي
خلقها اهلل لإلنســان ،ولكن ال مانع
من عمليات التجميل شــريطة الحفاظ
علــى هذه المالمح ،وعدم العبث
بها حتى ال تعطي نتيجة عكســية،
أمــا المكياج فهو نصير المرأة دوما
شــريطة أن يكون طبيعيا دون
مبالغة ،واختيار المناســب من صرعات
الموضــة لكل امرأة أو فتاة.
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مكياج

هل ينجح المكياج في إخفاء
عيوب عمليات التجميل؟
في بعض الحاالت ،ولكن إجما ً
ال يفشل
في إخفاء العيوب لذا ينبغي التريث
قبل اإلقدام على أية عملية تجميل،
والتأكد من أنها ستكون لصالح المرأة
وليس ضدها.

هل المكياج الطبيعي هو سر
جمال الفنانة نانسي عجرم ؟
نعم وطوال سنوات عملي مع الفنانة
الصديقة الجميلة كماكيير سواء في
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الكليبات ،أو حفالتها العامة أو في
إطاللتها ببرنامج ارأب أيدول ،اعتمدت
البساطة التي أضافت جماال على
جمالها األصلي.

لها ظالل العيون البرتقالي وأحمر
الشفاه البرتقالي المائل لألحمر ،وهكذا
فالمكياج األقرب للبشرة ،والطبيعي
يكسب دائما.

ما أهم مالمح ماكياج من
تعاملت معهن من الفنانات ؟

ما أفضل مكياج يصلح ألي امرأة ؟

البساطة سمة غالبة لهن جميعا،
فالفنانة يارا مثال أعتمد لها ظالل
العيون السموكي الحاد ،وأحمر الشفاه
البرتقالي مع اعتماد لون البشرة
الطبيعي والفنانة أمل طالب اخترت

النيود أو الطبيعي ال سيما األلوان الترابية،
والكحل البني الخفيف ،وظل العيون
الهادئ ،وقبل هذا يجب الحفاظ على
نضارة وصحة البشرة ،حتى ال تحتاج
لتغطية مكثفة من الفاونديشن قد
يفسد مظهر المرأة الطبيعي.

الجمال الطبيعي يكسب
جولة المكياج بالقاضية
كيف تحافظ المرأة على صحة
ونضارة بشرتها؟
بتنظيف البشرة من الرؤوس السوداء،
واعتماد بعض العالجات اآلمنة التي تغذي
البشرة بالفيتامينات بعد إنهاكها لعدة
أشهر قبل فصل الصيف ،والنظام الغذائي
الصحي المتوازن البعيد عن الدهون،
واالبتعاد عن العصبية والتوتر ،والنوم لوقت
كاف ،واستخدام مرطب لطيف للبشرة،
وتجنب التعرض المباشر ألشعة الشمس
أو المياه شديدة السخونة ،التي قد تسبب
انهيار الكوالجين للحارة ،كما ينبغي تجنب
تناول السكر الذي يتسبب في إصابة البشرة
بالتجاعيد مبكرا لفترات طويلة.

ما أهم نصائحك لمكياج الصيف في
الخليج؟
عند ارتفاع درجات الحراة بصفة عامة ،على
المرأة اختيار كريم مرطب خالٍ من الزيوت
واق
قبيل وضع المكياج واستخدام كريم ٍ
من الشمس ،ووضع طبقة خفيفة من
كريم األساس باللون البرونزي والذي يتم
تثبيته ببودرة مضغوطة بشكل منسجم
على الوجه والرقبة مع احمر الخدود
الكريمي بدال من البودرة ،وبالنسبة للعيون
فيجب استخدام قلم العيون بديال عن
محدد العيون السائل ،واستبدال الكحل
األسود بااللوان الفاتحة كاالزرق أو االخضر
بدرجاتهم أو االبيض ،واستخدام ظالل
العيون الفاتحة كالزهري أو البيج ،كما يفضل
استخدام الماسكارا المقاومة للماء.

هل تتبع اسلوبا معينا لمكياج
العروس؟
إطالقا ،وأعتمد عامة على لون عين
العروس وبشرتها ،ثم أضع ما يناسبها من
مكياج ،وعامة أفضل اإلطاللة الكالسيكية
الهادئة ألي عروس ،واعتماد األلوان القريبة
من بشرتها ،والهاياليتر الخفيف الهادئ،
واستخدم األلوان األنثوية الناعمة القريبة
من لون البشرة ،مثل البيح المائل للوردي أو
الخوخي أو الزهري الخفيف.
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عالقات

لتعزيز سعادتك..

عادات سلبية عليك التخلص منها
ترجمة /حنان الغزواني
هناك العديد من العادات التي نعتقد أنها أمر طبيعي بسبب الظروف المرهقة التي نعيشها أحيانا ،إال أنها
تؤثر بشكل سلبي على أدمغتنا وصحتنا الجسدية ،وتزيد نسبة الحزن والكآبة والشعور بعدم الرضا في
حياتنا.
في هذا المقال سنتوقف عند بعض العادات التي تحول بينك وبين السعادة وراحتك النفسية وكيفية
التخلص منها ،عبر خطوات مهمة جدًا وسهلة التطبيق.
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عالقات

 - 1مقارنة نفســك باآلخرين!
ركز على نقاط قوتك وال تنافس إال نفسك
المحتم عليك أن تقارن
يكاد يكــون من ُ
نفســك -في وقت ما -باألشخاص اآلخرين
في حياتــك ،قد تكون المقارنة مع صديق
ناجــح تتمنــى أن تكون مثله ،وغالبًا هناك أحد
الوالدين الــذي ال يفوت الفرصة لمقارنة ابنه
بــأوالد الجيران أو األقارب .العالج الحقيقي
يبدأ من نفســك أنت ،توقف عن التركيز على
نقاط الضعف لديك ،مقارنة نفســك باآلخرين
ســبيل غير آمن يقود إلى استنزاف طاقتك،
لــذا ّ
ركز على نقاط قوتك ،وال تنافس إال
نفسك.
لنتعلم التركيز على أنفســنا بد ً
ال من اآلخرين،
فذلك ســيخفف من توترنا وقلقنا ،ويزيد
من ســعادتنا واحترامنا لذاتنا ،والتمتع بحياة
هادفة وأكثر واقعية.

 - 2التدميــر الذاتي
أعد برمجة نفسك
اجعل االمتنان أول شيء تفعله
عندمــا تفتح عينيك صباحًا ،عوّ د
نفســك إذا ركزت على ما ليس
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لديك ،فســوف تشعر باإلحباط
والحقــد ،وإذا ركزت على ما لديك
بد ً
ال من ذلك ،فستشــعر بمزيد من
الثقــة ،وبرغبة أقل في المقارنة،
هذه العادة ســتجعلك في غنى

عــن قضاء مزيد من الوقت في
التحليــل أو التفكير في مدى جودة
حياتك ،بل ســتركز على كل ما
يُشــعرك بالسعادة وبلحظات الفرح
التي تغمر قلبك.

عالقات

- 3تحمل مســؤولية كل األمور
حاول توزيع المهام
لكل إنسان طاقة ،لكن حينما تحمل جسدك فوق ذلك فتأكد
أنك ستخطئ في بعض األمور أو ستغضب ألمور ال تستدعي
ذلك  ،والسبب هو أنك تتحمل ما ال تستطيع من تعب ذهني أو
جسدي أو عصبي ،لذا يجب عليك أال تضغط على نفسك ،وابدأ
باألمور األهم التي ال تتحمل التأجيل ،ومن ثم األمور المهمة
التي تتحمل التأجيل.
إن السيطرة على زمام األمور هي وهم سواء أكنت تعمل في
مشروع كبير أو تهتم باألمور العائلية ،ال تقع في فخ لعب دور
البطولة والقيام بجميع األمور وحدك ،حرصا منك على الحصول
على نتيجة مثالية ،بد ً
ال من بذل مجهود أكبر مما هو مطلوب
منك ،حاول التفويض والسماح لآلخرين بإنجاز المهام ،مما
سيقلل من إجهادك وربما قد تتفاجأ بالنتائج.

- 4إدمان الهاتف
عش اللحظة الحالة
بعيدا عندما تكون مع األصدقاء والعائلة،
اترك هاتفك
ً
فاإلنسان ببساطة ال يستطيع التركيز بسبب قضاء
الوقت على اإلنترنت ،فهذه الممارسة تؤثر على مستوى
االنتباه ،وتشير الدراسات إلى أن استخدام وسائل التواصل
االجتماعي مرتبط باالكتئاب والقلق ،باإلضافة إلى آثاره
السيئة على الصحة النفسية والبدنية.
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مارس اليقظة الذهنية أ والـ  , Mindfulnessهي ببساطة
ممارسة الوعي باللحظة الراهنة ،دون إطالق أحكام على
ّ
متيق ً
ظا وواعيًا
تجربتك هذه ،فهي تتمحور حول البقاء
بكل تفاصيل اآلن .وتساعدنا هذه اليقظة الذهنية في
مجددً ا ببساطة الحياة من خالل عيش اللحظة
االتصال
ّ
الراهنة ،.ومن خالل الوصول إلى هذه الحالة من الوعي،
يسعنا االستمتاع بحالة من السالم الداخلي.
ُ

- 5كثــرة التفكير في الماضي
ركز على األمور التي تســتطيع التحكم بها
من الصعب أن تنسى األصدقاء الذين لم يقفوا
معك في محنتك أو تخلوا عنك وقت الحاجة،
توقف عن التطلع إلى النصف الفارغ من الكأس.
كثــرة التفكير ومراجعة أنفســنا أمر مرهق ويمكن
أن يقــود إلى المعانــاة ويزيد من القلق والتوتر ،وقد
يصل بالمرء إلى حالة االكتئاب .عند شــعورك بأن
األفــكار تحاوطك وال تســتطيع التخلص منها عليك
بإشــغال نفســك بممارسة أي نوع من النشاط الذي
يخلصك من التفكير ،مثل اللجوء إلى الرســم أو
الكتابة أو ممارســة نوع من الرياضة.

- 6إلقــاء اللوم على اآلخرين

.

تحمل مسؤولية أفعالك
النجــاح ال ياتــي من خالل القاء اللوم على اآلخرين
التذمر والشــكوى تجعالنك تفقد الســيطرة على
زمام األمور ،الطريق الحقيقي نحو الســعادة
يكمن في تحمل مســؤولية افعالك او عدم
التهرب من المشاكل.
مشــاعر الغضب قد تزيد من ضغط الدم وخطر
اإلصابة بأمراض القلب ،التســامح يؤدي إلى
عالقات صحية وتحســين الصحة العقلية ،نعم
يمكن للتخلي عن األحقاد والقســوة أن يفسح
الطريق لتحســين الصحة وتحقيق راحة البال.
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احذر
العالقات السامة!..
بقلم :أ .نور ذياب أيوب
مدرب معتمد
: Instag: coachnoorthiab1

هل تعرضت من قبل إلى الدخول في عالقة سامة؟ هل
تأثرت من تلك العالقة؟
تعتبر العالقات السامة من أخطر األمور على اإلنسان،
فمهما كان نوع هذه العالقة فتأكد أنها ستكون
مهلكة سوا ًء كانت عالقة قرابة أو زواج أو صداقة أو عمل،
حيث إنها ستستنزف جميع طاقاتك وتحولك إلى إنسان
بائس ،لذا يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة
التي يجب أن نتنبه إليها لما لها من تأثير مباشر على حياتنا،
كونها عالقات تتسم بسلوك سلبي من الطرف اآلخر
حيث تتسبب في العديد من المشاعر السلبية مثل القلق
والتوتر والغضب والحزن واالكتئاب .ولتتمكن من التعرف
على الشخصيات السامة ،سأعرض عليك عزيزي القارئ
مجموعة من سمات هذه الشخصية:
• الشكوى الدائمة:
دائما لديهم شيء ليشتكوا منه سوا ًء بالمنزل أو ببيئة
العمل أو بأي موقف يتعرضون له ،فلديهم قناعة بأن
ال شيء في حياتهم يسير على ما يرام حيث إن العالم
يتآمر ضدهم.
•يجيدون عيش دور الضحية:
هذه الشخصيات تعشق تقمص دور الضحية كي ال
تتحمل مسؤولية شيء وحتى إذا حصل أي خطأ تلقي
باللوم على اآلخرين ،وتجد الشخصية السامة مقتنعة
بأنها ضحية الحياة الظالمة والحظ السيئ الذي يدفعها
لليأس من هذه الحياة.
• تحب استخدام كلمة “لكن” كثيرًا:
حيث إنها من الممكن أن تقول لك جملة إيجابية ،ومن ثم
تحولها إلى جملة سلبية باستخدام كلمة لكن.
• القدرة على امتصاص الطاقة:
فالشخصية السامة تستحوذ على اهتمام من حولها؛ إما
عن طريق الشكوى الدائمة والتذمر من الحياة ومن الناس
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ومن المواقف ،أو عن طريق لعب دور الضحية المظلومة،
أو عن طريق استنزاف طاقة اآلخرين عن طريق المناقشة
العقيمة واالستناد إلى رأي واحد ومحاولة فرضه على
اآلخرين.
إذا الحظت وجود هذه السمات في عالقاتك فاحذر كل
الحذر ،فأنت في عالقة سامة وعليك اتباع الخطوات
التالية في التعامل معها:
• انتبه من الشكوى فإنها معدية ،وكن متيقظًا وأنت
تجالس الشخصية السامة ألنك ستجد نفسك تغرق في
مستنقع الشكاوى دون أن تشعر ،حاول أن تغير الموضوع
وإن لم تفلح أنهِ الحديث.
• أتقن فن وضع الحدود ،فهو من أفضل وسائل ردع
الشخصيات السامة ،فحين ترسم حدودك لن تتأثر
بالشخصيات السامة.
• تعامل مع الشخصيات السامة بإنسانية ،حيث إنها ال
تنقل سميتها إليك فقط ،بل هي سامة أيضًا على نفسها،
لذا ال تتكبد عناء تغييرها ألنها لن تتغير بل ستستنزف
طاقتك في محاولة التغيير.
وأخيرًا ،البد من أن نصادف شخصيات سامة في حياتنا،
وبالطبع ال نستطيع دائمًا النجاح في التخلص من جميع
العالقات التي ال تعجبنا ،حيث من الممكن أن تكون هذه
العالقات مع األقارب ،لذا عند اتباع خطوات التعامل
مع الشخصيات السامة ،أكون قد ضمنت لك عزيزي
القارئ أسلوب حياة تستطيع أن تفرضه في التعامل مع
الشخصيات السامة دون التأثر بها.

