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الفنانة بلقيس:
تشرفت بالغناء مع القيصر كاظم الساهر
كتب /أشرف ياسين
عام  2011كان عالمة فارقة في حياة نجمة الغناء الخليجي والعربي بلقيس ،ففيه حصدت لقب أفضل صوت
نسائي شاب ،وخالله وفي دار األوبرا بقطر ،كان اللقاء األول لها مع قيصر الغناء النجم كاظم الساهر حيث تنبأ لها
بالنجومية ،ومرت السنوات لتتحقق توقعات الفنان الكبير ،من خالل أغنية «يا هوى» عام  ،2013التي وضعت أول لبنة
في هرمها الغنائي ،وأعقبها ألبومات «يا مجنون» ،و«زى ما أنا» ،و«أراهنكم» ،والعديد من األغاني والكليبات وغناء
تترات المسلسالت ..تغني بكل اللهجات العربية كالمغربية والخليجية ..ومع الطرب باتت رمزا للجمال والموضة
واألناقة حتى إنها امتلكت عالمة تجارية لكريم األساس ،وعن الفن والجمال ندخل ..صرح ملكة الطرب..
وإلى التفاصيل..

12

13  مع ًا.. احلياة جميلةJamila / September 2022

غالف

الرياضة واالبتعاد
عن مصاصي
الطاقة اإليجابية
سر رشاقتي

هل تأخير إصدار أغنية «أهل
العشق» كان لصالحها؟

التأخير لمدة خمس سنوات كان خارجا
عن إرادتنا بسبب جائحة كورونا ،نسأل
اهلل العافية لكل شعوب الوطن
العربي والعالم وبال شك طرحها بعد
انحسار الجائحة كان لصالحها ،فقد
أذيعت في فترة اطمئنان وسالم نفسي
واجتماعي بين المواطنين بعد تراجع
الوباء ،وشرف لي أن أغني مع قامة
غنائية كبيرة وعظيمة مثل القيصر
كاظم الساهر ،ونجاح األغنية أثلج صدري
فقد حققت ماليين المشاهدات بعد
فترة قليلة من طرحها على اليوتيوب
وعبر منصات التواصل االجتماعي.

هل أسعدتك توقعات القيصر لك
بالنجومية في عالم الغناء؟

نعم ،فلقد شاهدني الفنان كاظم
الساهر أغني ألول مرة في دار األوبرا بقطر
عام  ،2011وتنبا لي بالنجومية وهو
وسام أعتز به وازدادت سعادتي بالغناء
مع القيصر نفسه هذا العام ،وأتمنى أن
تجمعنا أغاني كثيرة قادمة.

تجربة الديو مع القيصر سبقها ديو
عالمي مع اليشا كيز ..ماذا يعني
ذلك لك؟

بتوفيق اهلل وحمده ،عملي واجتهادي
وسهر الليالي كانت ثمرته نجاحا عالميا
جذب المطربة العالمية اليشا ألن
تطلب مني عمل ديو معها ،ومن قبلها
قدمت ديو مع اندريا بوتشيلي مغني
االوبرا االيطالي.
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هل تعتبرين نفسك رائدة مدرسة
التغيير والتجديد في الغناء؟

نعم ،فأنا أرفض أن أظل على خط
واحد ،وأحب أن أطور من أدواتي الفنية
باستمرار وأقدم أفكارا غنائية جديدة.

هل هذه الرؤية بسبب نشأتك على
سماع أغاني المتجددة سميرة سعيد؟
نعم ،فلقد تربيت بين أحضان أغاني
الفنانة سميرة سعيد ،والنجمة فيروز
وغيرهما من أساطين الغناء العربي،
فصرت أعتبر الغناء رسالة سامية وهدفا
نبيال وحمال ثقيال.

هل وراثتك الصبر والعقالنية عن
والدك أفادتك كمطربة؟
نعم ..ألن الوسط الفني والظروف
المحيطة قد ترهق الفنان ،فيجب
أن يكون صبورا عاقال حتى يتخطى
المصاعب وينزع األشواك التي قد
تصادفه من ورد الفن.

ما المقصود بأشواك ورد الفن؟

أي صعوبات يصادفها الفنان المطالب
دائما بتطوير أدواته الفنية وأن يواكب
التطور ويقدم أفكارا وألحانا جديدة ،فهو
أحيانا يظل مستيقظا أليام ،حتى ينتهي من
بروفة ألغنية لتظهر للنور في أبهى صورة.

حوار
غالف
هل ترين أن اإلتقان في العمل سر
النجاح؟

نعم ،وهذا ما قصدته بالصعوبات التي
قد يصادفها الفنان ،فإما أن يتقن عمله
فيحصد النجاح أو ال فيصادف الفشل،
واإلتقان هو سر نجاح أي عمل في الحياة.

هل إتقانك للغناء بمختلف
اللهجات العربية ساهم في
نجاحك؟

نعم ..فقد سبق وغنيت باللهجات
اليمنية والمغربية والمصرية والخليجية.

«يا هوى» هل هي وثيقة تعارفك
مع الجمهور الخليجي؟

بالفعل ..وقدمتها عام  2013وبعدها
كانت ألبوماتي الغنائية التي قدمتني
للجمهور مثل «مجنون» و«زي ما أنا»
و«أراهنكم» وأغنيات منفردة ،وكليبات
عديدة حرصت من خاللها جميعا على
تقديم غناء متفرد مميز ال يشبه غيره
وهلل الحمد.

كل أغانيك حققت نسب مشاهدة
مرتفعة جدا ..ماذا يعني ذلك
بالنسبة لك؟

إنني أسير على الطريق الصحيح ،وما زال
في جعبتي الكثير الذي سأقدمه قريبا
بإذن اهلل بعد أغنياتي «حالة جديدة»
و«خاف علي» و«ممكن» و«انتهى»
و«دبلوماسي» وغيرها ،وجميعها حققت
ماليين المشاهدات بفضل اهلل ودعم
المعجبين وجمهوري الحبيب.

ماذا يعني لك ايضا فوزك بلقب
أفضل مطربة اكثر من مرة؟

حب الجمهور والجوائز مؤشر على نجاح
الفنان ،وحصولي على لقب أفضل
مطربة أكثر من مرة وأحدثها جائزة
الموريكس دور تطمئنني أنني أسير
على الطريق الصواب في عالم الطرب
والغناء.

كيف صرت أيقونة للجمال
والماكياج حتى أنك أطلقت عالمة
تجارية إيطالية لكريم األساس؟

أي امرأة تحب أن تهتم بجمالها
ومكياجها حتى تصبح أجمل ،ومنذ
نعومة أظافري وأنا أحب الماكياج
والتجميل واالهتمام بمظهري العام
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ورثت الصبر
والعقالنية والفن
من والدي

فالعين تعشق قبل األذن أحيانا وعندما
أطلقت العالمة التجارية اإليطالية لكريم
األساس أردت من خاللها إبراز جمال بنات
حواء وخاصة الخليجية.

ما أهم مالمح مكياج العيون الذي
تعتمدينه؟

أحب التغيير باستمرار ،وأعتمد ألوانا
مختلفة من العدسات الالصقة ال سيما
أنني الوجه الدعائي إلحدى شركات
العدسات الالصقة ،فأحيانا ما أظهر
بألوان الرمادي واألزرق واألخضر مع إطاللة
عيني البنية الداكنة األصلية فذات مرة
ظهرت بإطاللة بلون عين البني مع
ماكياج سموكي داكن وبين البني
والرمادي والرموش الطويلة والكحل
األسود وأحمر الشفاه الحيادي.

وما ألوان الماكياج
التي تناسب أصحاب
البشرة الحنطية أو
السمراء؟

أنا شخصيا أحب
تدرجات ماكياج اللون
البنفسجي والماكياج الناعم وأحيانا
أظهر دون ماكياج أو بماكياج خفيف
وااليالينر المجنح.

وما هي نصائحك لماكياج صاحبات
البشرة السمراء بصفة عامة؟

بالنسبة للون أحمر الخدود يفضل اختيار
األحمر الغامق أو البرتقالي الداكن
أو البرونزي أو الوردي وظالل العين
المناسبة هي الغامقة البني النحاسي
أو الخمري وأحمر الشفاه الداكن مثل
الذهب أو التوتي أو الخمري ودرجات

البني المختلفة.

أخيرا ما سر رشاقتك؟

أداوم على ممارسة الرياضة فالعقل
السليم في الجسم السليم ،والرياضة
تخفف عني ضغط الحفالت وأبتعد عن
الدهنيات والنشويات واألكل الجاهز
من الخارج ،واألهم من كل ذلك االبتعاد
عن مصاصي الطاقة اإليجابية من بني
البشر والمحبطين ،وال أتعامل إال مع
أصحاب الطاقة اإليجابية الذين يوفرون
السكينة والراحة النفسية لمن حولهم.
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الرئيس التنفيذي لـ مجموعة «براندز فور لس» توفيق كريدية:
نحرص على التعاون مع الجهات التي تضفي طابعا متجددا على عالمتنا

حوار  /حنان الغزواني
ّ
افتتحت «مجموعة براندز فور لس» ،لتجارة التجزئة بأسعار مخفضة ،متجرها األول في قطر ،معلنة بذلك دخولها
الرسمي ألحد أكبر أسواق التجزئة المتنامية في المنطقة .ويقع المتجر الجديد في شارع السد بالعاصمة الدوحة ،وتم
إطالقه تماشي ًا مع رؤية المجموعة للعام  2022واستراتيجيتها الرامية لتوسيع انتشارها ومحفظة أعمالها.
وتوفر «مجموعة براندز فور لس» لعمالئها تجربة تس ّوق مثالية بأفضل األسعار الحصرية ألكثر من  3000عالمة تجارية،
فض ً
ال عن ترسيخ حضورها في قطاع التجارة اإللكترونية محليا وإقليميا وعدد من دول العالم .ولمعرفة المزيد عن هذه
العالمة ،التقت «جميلة» توفيق كريدية ،الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة براندز فور لس ،الذي نجح في
قيادة المجموعة للتوسع كعالمة متفردة في استراتيجيتها التسويقية ،وإلى التفاصيل..
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كيف تصف رحلتك مع «براندز فور لس»؟
بدأنــا بتطبيــق نموذجنــا المبتكــر
للمبيعــات فــي لبنــان عــام  ،1996وكنــا
الســباقين علــى مســتوى المنطقــة فــي
بيــع منتجــات العالمــات التجاريــة بأســعار
ـتلهمت فكــرة هذا
ُمخفضــة .وقــد اسـ
ُ
النمــوذج للمبيعــات خــال إحــدى زياراتي
إلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة،
حيــث أُعجبــت بنمــوذج أعمــال منافذ
بيــع شــركة « ،»TJ Maxxوالحظــت أن
هــذه المنهجيــة غيــر ُمتبعــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.
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وبعــد أربعــة أعــوام مــن انطالقتنــا في
لبنــان ،توجهنــا إلــى دولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة فــي خطــوة شــكلت
نقلـ ًـة نوعيــة فــي مســيرة «برانــدز فور
لــس» وســهلت توســعنا فــي العديد
مــن األســواق اإلقليميــة والعالميــة
األخــرىَّ .
ـت دولة اإلمــارات حاضنة
ومثلـ ْ
لنمــو مجموعتنــا ،فقــد شــهدنا طلبـ ًا
كبيــراً علــى منتجاتنــا ،ونجاحـ ًا الفتـ ًا
لنموذجنــا فــي األســواق المحليــة،
ممــا دفعنــا إلطــاق المزيــد مــن الفروع
ومنافــذ البيــع فــي أنحــاء الدولة،

والتوجــه نحــو األســواق المجــاورة وفي
العديــد مــن الــدول ،مثــل المملكة
العربيــة الســعودية ودولــة قطــر
وســلطنة عمــان.
رحلتــي مــع «برانــدز فــور لس» هــي قصة
نجــاح عنوانهــا فكــر ٌة ســباقة وإراد ٌة
َ
ـان بالقــدرة علــى تحقيــق
طموحــة وإيمـ ٌ
األهــداف .وآمــل أن تشــكل هــذه الرحلة
تجربـ ًـة ملهمــة لــرواد األعمــال العرب،
وخاصــة جيــل الشــباب ،في ســعيهم
لبلــوغ أهدافهــم الطموحــة وتجــاوز
كافــة التحديــات.

ما هــي أبرز العوامل التي
أهلت «برانــدز فور لس» لتحظى
بمكانــة قوية في قطاع
التجزئة؟
رغــم المنافســة الشــديدة فــي قطاع
التجزئــة علــى مســتوى المنطقــة،
إال أ نَّنــا تمكنــا فــي مجموعــة «برانــدز
فــور لــس» مــن ترســيخ حضورنا في
هــذا القطــاع ،ومواصلة التوســع
فــي العديــد من األســواق الرئيســية
لمبيعــات التجزئــة ،حتــى فــي ظل
التحديــات االســتثنائية التــي فرضــت
نفســها خــال األعــوام الثالثة
الماضيــة .و يُعــزى نجاحنــا بشــكل
رئيســي إلــى قــدرة المجموعــة على
توفيــر نمــوذج تســوق متفــرد للعمــاء،
مــن خــال إتاحــة المنتجــات عالية
الجــودة للعديــد مــن العالمات
التجاريــة العالميــة بأســعار تنافســية،
إلــى جانــب مواكبــة االتجاهات
الجديــدة لألســواق ،وتوفيــر تجربــة
متكاملــة فــي كافــة فروعنــا ومنصاتنــا
للتجــارة اإللكترونيــة.
وقــد أتــاح لنــا هــذا النهج تجــاوز العديد
مــن التحديــات علــى مــدى  25عامـ ًا من
تواجدنــا فــي أســواق التجزئــة ،وتطوير
اســتراتيجيات جديــدة وأســاليب
مبتكــرة وفقـ ًا لتوجهــات وأنمــاط
ســلوك العمــاء .ونحــرص فــي «براندز
فــور لــس» علــى تلبيــة احتياجات أوســع
نطــاق مــن أفــراد المجتمــع ،عبــر إتاحة
ـات متميــزة بأســعار ُمخفضــة،
منتجـ ٍ
وتوفيــر العديــد مــن المعروضــات
واألصنــاف التــي تشــمل المالبس
اليوميــة والرياضيــة ،والتجهيــزات
واإلكسســوارات المنزليــة ،وألعــاب
األطفــال وغيرها.
وتتضمــن شــبكة المجموعــة متاجــر
متنوعــة ،مــن ضمنهــا «هومــز فــو لس»
و«تويــز فــور لس» و«موي موتشــو»،
إلــى جانب «الكشــري فــور لس» ،وهو
اإلضافــة األحــدث لمحفظــة أعمالنــا
وأول متجــر لــدى المجموعــة مخصــص
لمبيعــات منتجــات العالمــات التجاريــة
الفاخــرة .وهــذا التنــوع يُمكننــا من
تعزيــز تنافســيتنا فــي األســواق من
خــال تلبيــة احتياجــات المســتهلكين
ضمــن قطاعــات مختلفــة ،وتوفيــر
العديــد مــن فئــات المنتجــات تحت
ـقف واحد.
سـ ٍ

نفخر بدخول
السوق القطرية
وافتتاح أول
فروعنا بالدولة
في العاصمة
الدوحة

كيــف تقيمون نجاح فرع الدوحة
وما هي خططكم التوســعية
محلي ًا ؟

نعتــز فــي مجموعــة «برانــدز فــور لس»
بتواجدنــا فــي دولــة قطــر ،حيث شــهد
أول فــرع لنــا بالدولــة فــي العاصمة
الدوحــة .إقبــا ًال كبيــراً ،ويشــكل ذلك
مؤشــراً علــى الفــرص الواعــدة للعالمة
فــي الســوق القطــري ،ونتوقع أن
يســجل فرعنــا وقطــاع التجزئــة عمومـاً
أداء قويـ ًا فــي قطــر ،مع اســتعداد
ً
الدولــة الحتضــان منافســات كأس
العالــم  .2022وسيســاهم هــذا الحــدث
العالمــي فــي تحقيــق النمــو بأعــداد
الســائحين والزائريــن إلــى الدولــة،
والزيــادة فــي زخــم األنشــطة التجارية.
وتشــمل خططنــا للعــام الحالــي
مواصلــة التوســع وافتتــاح فــروع جديدة
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ماهي أحــدث الحلول في مجال
البيع بالتجزئــة وتأثيرها على
خيارات المستهلك؟

شـ َّ
ـكل تنامــي اإلقبــال علــى قنوات
التجــارة اإللكترونيــة أحــد أبــرز االتجاهات
الســائدة علــى صعيــد التجــارة خالل
الســنوات الماضيــة .وقــد أتــاح ذلك
آفاقـ ًا جديــدة للمبيعــات ،وخلــق تجربــة
ـارات أكثــر تنوعـ ًا
تســوق متكاملــة وخيـ ٍ
للمســتهلكين.
واليــوم ،يتيــح توفر الشــركات
والعالمــات التجاريــة حلــو ًال جديــدة
للمتســوقين مواكبـ ًـة للطفــرة
فــي اإلقبــال علــى منصــات التجارة

اإللكترونيــة .وتتضمــن هــذه الحلــول،
بمــا فــي ذلــك خيار الشــراء عبــر االنترنت
والتســليم فــي نفــس اليــوم ،إلــى جانب
ـدد خيــارات البيــع بطــرق أكثر سالســة
تعـ ُّ
وموثوقيــة.
وتعتمــد العالمــات التجاريــة على
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي لتعزيز
مبيعــات التجزئــة عبــر منصــات التجارة
اإللكترونيــة ،حيــث تتيــح هــذه التطبيقات
أدوات فعالــة فــي إدارة المخــزون وتحليل
ٍ
األنمــاط الســلوكية للمســتهلكين،
واستشــراف االتجاهــات المســتقبلية
لألســواق .كما تســاهم هــذه االبتكارات
فــي الحفاظ علــى تنافســية العالمات
التجاريــة وحضورهــا في األســواق ،وتتيح
للشــركات تصميــم وتطويــر منتجات
مخصصــة لتلبيــة احتياجــات الشــرائح
المســتهدفة مــن المتســوقين.

كيف أثــر العالم الرقمي في
الماركة وزبائنها؟ وكيف
تأقلمتم معه؟

تغيرات
أحــدث التحــول الرقمــي
ٍ
كبيــرة فــي ُمختلــف مناحــي التســوق،
مــن منهجيــات البيــع إلــى تجربة
المتســوقين واختياراتهــم وقنــوات
المشــتريات ووســائل عــرض المنتجــات،
وغيرهــا .ونحــرص فــي مجموعــة «براندز
فــور لــس» علــى مواكبة هــذا التحول،
وتوظيــف البيانــات وابتــكارات الرقمنــة
لالرتقــاء بمفهــوم التســوق عبــر منصــات
التجــارة اإللكترونيــة ،وتوفيــر تجربــة أكثــر
سالســة وشــمولية للمتســوق.
ونؤمــن فــي مجموعــة «برانــدز فور لس»
أن اســتمرار الريــادة فــي قطــاع التجزئــة
يتطلــب منــا تعزيــز حضورنــا فــي العالــم
االفتراضــي ،بالتــوازي مع توســيع
نطــاق شــبكة فروعنــا ،لتلبيــة احتياجــات
العمــاء بالشــكل األمثــل خالل
التســوق حضوريـ ًا وافتراضيـ ًا  ،وتســهيل
حصولهــم علــى منتجاتنــا عاليــة الجــودة
بأســعار أقــل .وقــد أثبتــت التحديات
التــي شــهدها العــام طــوال الفترة
أن االكتفــاء بمنهجيــات البيــع
الماضيــة َّ
التقليديــة يحــد مــن القــدرة التنافســية
للعالمــات التجاريــة ،وهــو مــا يدفعنــا
للمضــي ُق ُدمـ ًا فــي تطويــر قنوات
مبيعاتنــا الرقميــة.

 Jamila / September 2022احلياة جميلة ..مع ًا 21

حوار

 Antonio Calceالرئيس التنفيذي لدار Greubel Forsey
في حديث عن استراتيجيته ومشاريعه المستقبلية للدار

حوار  /حنان الغزواني
أكد  Antonio Calceأنطونيو كالسي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة بشركة « Greubel Forseyغروبل فورسي»
للساعات أن فن صناعة الساعات الفاخرة هو نقطة البداية بالنسبة لـ «غروبل فورسي» ،حيث يتعزز ذلك بفضل
اإلبداع الرائد القائم على مبدأين أساسيين هما :عدم االكتفاء بالنجاحات الراهنة ،والسعي الدائم إلى التجديد،
كالسي شخصية معروفة في عالم صناعة الساعات ،ويمتلك نحو  30عام ًا من الخبرة في هذا المجال .وقد شغل عدة
مناصب عليا وأدوار ًا إدارية عامة في عالمات الساعات الراقية في الماضي .ومع تعيين كالسي في هذا المنصب،
تدشن غروبل فورسي آفاق ًا جديدة وفرص ًا للتطوير إضافة إلى رؤية استراتيجية لمستقبل العالمة .في عام ،2020
انضم إلى دار «غروبل فورسي» فشغل في البداية منصب مستشار روبرت غروبل قبل تعيينه في منصب الرئيس
التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة .ولمعرفة المزيد عن استراتيجيته المستقبلية لقيادة الدار وفلسفتها وقيمها كان لنا
هذا اللقاء مع أنطونيو كالسي وإلى التفاصيل..
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ما هي التغيرات التي قمت بها
في «غروبل فورسي»؟

يمكننا الحديث عن التطورات أكثر من
التغييرات .بصفتي الرئيس التنفيذي
وعضو مجلس اإلدارة ،أسعى لضمان

نجاح طويل األمد لشركة «غروبل
فورسي» من خالل بناء هيكل إداري
قوي .منذ انضمامي إلى الدار أجرينا أنا
وروبرت محادثات طويلة واتفقنا على
أن كل اإلبداعات والمنتجات االستثنائية

يجب أن تتم صياغتها وفق استراتيجية
محددة لتحقيق النجاح والتميز .لذلك
أعدنا التفكير في عرض المنتج الذي
يناسب شريحة األسعار الجديدة ،ما بين
 200ألف إلى  300ألف فرنك سويسري
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حوار
من خالل ابتكارات تواكب الحداثة
من حيث التصميم مع الحفاظ على
االهتمام بالتفاصيل باإلضافة إلى
حركاتها الفريدة ودقة التشطيب.
وبصراحة إبداعات «غروبل فورسي» نادرة
ونفيسة ومميزة ،فهي تسلط الضوء
على موضوع أساسي وهو تجسيد
اإللهام التكنولوجي والفني على ارض
الواقع ،كما تتيح التناغم بين الزمن
والفضاء وتضع قوانين الحركة والرؤية
والجماليات الفنية التقليدية جماليات
الفن التقليدي لصناعة الساعات
الفاخرة.

كيف ترى مستقبل صناعة
الساعات؟

دائما
تتمثل مهمة «غروبل فورسي»
ً
في دفع عجلة االبتكار إلى أبعد الحدود
لتكون رائدة في صناعة الساعات ،كما
دائما منذ بدايتها عام  ،2004ومنذ
كانت
ً
ذلك الحين قدمت الدار مجموعة من
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االبتكارات الزمنية المذهلة بما في ذلك
ابتكاراتها السبعة ،كما طورت  30كاليبر
متنوعة.
تحرص «غروبل فورسي» على االستمرار
في جعل الناس يحلمون من خالل
ابتكارات استثنائية بآليات جديدة تماما
تعكس فيها أساليب غير معهودة في
عرض الوقت ومؤشرات سهلة القراءة،
كما تبرز فيها اللمسات الختامية على
مستوى عال من الدقة واإلتقان ،وتقديم
جودة ال هوادة فيها ومعترف بها.

حدثنا عن ابتكارات الدار خالل
معرض الدوحة للساعات
والمجوهرات

كشفت «غروبل فورسي» خالل معرض
الدوحة للساعات والمجوهرات تحت
مظلة «مجوهرات الماجد» عن إصدارات
جديدة تعكس رؤيتنا الجديدة .أول ساعة
قدمناها هذا العام ه ي �Balancier Con
 vexe S2تعرض الساعة جس ًرا مصقو ًلا

داخل ًيا كبي ًرا لعجلة التوازن المائلة .تم
دمج هذا العيار في علبة محدبة مميزة
بتشطيبات ورموز تصميم جديدة .بد ًال
من المنحنيات الناعمة والجمالية العامة
الرصينة ،يدور Balancier Convexe S2
حول التباين والقوة ،كما أطلقن ا �Dou
 ble Balancier Convexeتشغل األجزاء
الناظمة الثالثة (عجلتا توازن وترس
تفاضلي واحد) أكثر من نصف مساحة
المينا وتوفر عمق ًا غير مسبوق .تزخر
الساعة بمختلف أشكال التباين وبأعلى
درجات التقنية ما يجعلها معاصرة أكثر
من أي وقت مضى.

كيف كان أداء «غروبل فورسي»
خالل الفترة األخيرة؟

بعد األزمات المتعددة التي شهدها
العالم خالل السنوات األخيرة ،حرصنا
على إيجاد فرص جديدة من خالل
استهداف شريحة جديدة بسعر تنافسي
وعرض منتج جديد ورموز جديدة مما فتح

حوار

ابتكاراتنا عملية
للغاية ..موثوقة
وأنيقة تتح ّدى القيود
التكنولوجية

لنا المجال لجلب عمالء جدد 2021 ،كان
رائعا بالنسبة لغروبل فورسي.
ً
عاما ً

ما هي مشاريعكم الحالية؟

لدينا العديد من المشاريع المهمة،
أطلقنا ساعة رائعة خالل شهر يوليوز
وأخرى في أغسطس .نعمل وفق
رؤية محددة مع مخطط رئيسي واضح
يستمر حتى عام  .2032لدينا العديد
من المفاجآت لعشاق الماركة فيما
يتعلق بخططنا التوسعية مع الحفاظ
على سمات العالمة ،كما أننا سنعيد
النظر في سلسلة التوزيع الخاصة بنا
لتتماشى مع رؤية وأهداف الدار ،كما أننا
نستثمر في إنشاء محتوى عالي الجودة
يوضح مميزات «غروبال فورسي» وما
يجعلها أكثر فرادة عن باقي العالمات
التجارية.

ما الجمهور المستهدف واألسواق
التي تفكرون فيها؟

اكتسبت «غروبل فورسي» مكانة
مرموقة عند هواة جمع التحف النادرة
والساعات االستثنائية ،وهم فئة
تبحث عن التميز في التنفيذ واالبتكار
بالنسبة لهم أمر بالغ األهمية .التميز هو
استراتيجيتنا .اليوم ،أصبحت ساعاتنا
توقيعا وهوية
بتصميم العلبة المحدبة
ً
قوية .لقد عملنا ً
أيضا على تطوير
الكاليبر في الساعات الجديدة التي
تستهدف أسعارا جديدة ،مما مكننا من
ابتكار منتج غني للوصول إلى العمالء
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األصغر س ًنا من هواة الجمع والخبراء.
ما يهمنا اليوم هو تنفيذ نموذج توزيع
يتوافق مع روح العالمة التجارية وقيمها.

ما هي خططك وتوقعاتك لهذا
العام؟

سنكشف عن مجموعة ابتكارات جديدة،
واحدة في يوليو واألخرى خالل معرض
جنيف في أواخر أغسطس .تركيزنا
ينصب على ما نتقنه لتقديم منتج
حصري ونادر لعمالئنا« .غروبل فورسي»
هي نوع خاص حيث يوجد بها مكتب

تصميم كبير يتماشى مع المعايير
الهندسية والتقنية المتعلقة بالحركات
والتصاميم والتكوين ولديها فريق
عمل ضخم بما في ذلك الفيزيائيون
والرياضيون وخبراء المواد ،وهو ما يؤكد
حقيقة أننا نقوم بالتحقق من اآلليات
والساعات ،ونختبرها ،ونحللها ،ونكتسب
بذلك معرفة واسعة عن كل آلية على
مسار التطوير .جميع هذه الخطوات
الممزوجة معا تشكل ثقال مهما داخل
ماركتنا.

ساعات

..HUBLOT
HUBLOT

بيغ بانغ أونيكو سامر بوربل

تواكب هوبلو صيحات الموضة هذا الصيف ،وتطلق ساعة بيغ بانغ أونيكو سامر بوربل بلون بنفسجي جديد
استوحي من األلوان الزاهية والجريئة لربيع وصيف  .2022يُجمِ ع ّ
أن األلوان الجريئة
عشاق الموضة من حول العالم على ّ
ِ
ّ
والزاهية تطل برأسها من جديد هذا الموسم! فقد كان التنسيق بين األلوان المد ّوية عنوان عروض األزياء
التي أقيمت في العواصم الكبرى في إطار فعاليات أسبوع الموضة.
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واستمدت هوبلو اإللهام من هذا
ّ
االتجاه الجديد إلطالق حملتها األخيرة »
» City the in Summer
وطرح نسخة جديدة من ساعة بيغ بانغ
ّ
تطل اآلن بلون
أونيكو الشهيرة التي
بنفسجي بالكامل! تأتي هذه الساعة
بعلبة مصقولة والمعة مصنوعة من
األلمنيوم الخفيف
والعصري ،يبلغ قطرها  42مم،
ويغلفها اللون البنفسجي بالكامل.
وقد أبدع المهندسون لدى هوبلو في
ابتكار هذا اللون اآلسر باعتماد عملية

دقيقة تعزّز متانته
ومقاومته للخدوش والضربات .إّنه
إنجاز تقني بامتياز!
زُودت ساعة بيغ بانغ أونيكو سامر
بعيار  HUB1280الذي هو عبارة
عن حركة كرونوغراف تمتاز بعجلة
عمودية ظاهرة في القرص .كما
تتمتع باحتياطي طاقة يبلغ  72ساعة،
ّ
وبعقارب ومؤشرات باللون البنفسجي
نفسه مع لمسات من اللون األبيض
المتوهج.
ّ
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موضة

زارا ZARA -

تعلن عن افتتاح متجرها األحدث في PLACE VENDÔME
افتتحت العالمة التجارية االسبانية الشهيرة « »ZARAأحدث متاجرها في أفخم منطقة في الدوحة Place-
 . VENDÔMEيتكون المتجر من ثالثة طوابق تجسد المتجر بتصاميمه الصورة الحديثة والراقية لـ  ZARAمن خالل
مناطق العرض والتكنولوجيا الفعالة وذلك بهدف توفير أعلى معايير الخدمة .تبلغ مساحة المتجر أكثر من  3آالف
متر مربع .يحتوي الطابق األرضي على المالبس الرجالية والطابق األول على المالبس النسائية وفي الثاني مالبس
األطفال والمراهقين.
تجربة فريدة للتسوق

ألول مرة في قطر يحتوي متجر ZARA
أقساما جديدة مصممة لعرض أحدث
منتجات العالمة التجارية ،مثل قسم
 ZARA Beautyوخط مستحضرات
التجميل ،باإلضافة إلى مجموعة
المعدات الرياضية في Athleticz
للنساء والرجال .ويجدر بالذكر أن

30

مستحضرات التجميل تضم مجموعة
من منتجات العناية بالبشرة «حول
العينين ،الشفاه ،الوجه وأيض ًا األظافر.
يتم استخدام أجود المنتجات في علب
صديقة للبيئة تُعاد تعبئتها بأكثر من
 130لون ًا من األلوان النيود والمعدنية
والبراقة والالمعة .كما يضم قسم
المستحضرات التجميلية غرفة قياس

ذكية مع أجهزة تعمل باللمس لتجربة
المنتجات على الوجه.
تضم  Athleticzمنتجات رياضية
عصرية ومريحة مصنوعة من مواد
مستدامة ومريحة مثل األحذية
والمالبس الداخلية والحقائب ومعدات
رياضية مختلفة.

التسوق اإللكتروني المبتكر

تسعى  ZARAلتقديم تجربة عصرية وفريدة من
نوعها في قطر وذلك من خالل غرفة القياس الذكية
التي بإمكانها رصد المنتجات التي يود المتسوقون
تجربتها .كما تعرض الشاشات والمرآة الذكية األلوان
والمقاسات المتوفرة في المركز أو أونالين أو في
المتاجر األخرى .لتسهيل الخدمة تقدم  ZARAالخدمة
اآللية للدفع والطلبات عبر اإلنترنت أو االستالم من
المتجر .هذه الميزات تجسد البيئة العصرية للتسوق
الذكي عبر تكنولوجيا مصممة من مجموعة .Inditex

المتجر المستدام

تماشي ًا مع التزام  ZARAباالستدامة يحتضن المتجر
الجديد في  Place Vendômeعدة استراتيجيات
لتوفير حلول مستدامة في األعمال اليومية لفريق
 ZARAمن خالل خارطة طريق واضحة تتماشى مع
أهداف العالمة التجارية في كل مرحلة .تلتزم ZARA
بتخصيص ما ال يقل عن  %50من المنتجات بمعايير
 JOIN Lifeفي عام  2022حيث يتم تصنيع المنتجات
بمواد وآليات تحافظ على االستدامة.
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أزياء

لخريف وشتاء 2023 - 2022
دار جورج شقرا تطلق مجموعة الخياطة الراقية المستوحاة من الشانزليزيه
اختار جورج شقرا أن ّ
يقدم مجموعته الجديدة لخريف وشتاء  2023 - 2022من باريس ،وبالتحديد من أعالي جادة
مطلة على قوس النصر وبرج إيفل ،ألن باريس كانت وستبقى ملهمة الشعراء ،الفالسفة ،العلماء،
الشانزليزيه ال ُ
الفنانين والمبدعين.
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أزياء

افتتح العرض بسترة مخملية عصرية
راقية مع أكمام من الحرير المتدرّج .لمسة
من المشغوالت المخملية المتقنة التي
ّ
أهم
تذكر بشرفات باريس .قد يكون ّ
ما يم ّيز مجموعة هذا الخريف والشتاء،
هي السترات المنتفخة الثالثية األبعاد
من المخمل المشغول والمشكوك
حرفي دقيق ،تضفي
بالريش بأسلوب
ّ
فخامة على الفساتين الناعمة
والمصنوعة من قماش شانتيي.
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موضة
أزياء
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أزياء
المجموعة المؤ ّلفة من  49تصميم ًا،
تؤكد على الجماليات الحرفية التي
تقدمها دار جورج شقرا العريقة،
ّ
وتستعرض الخبرات الطويلة لأليادي
العاملة في مشاغل الدار .من الملفت
ّ
الفضي الالمع من الجلد
المعطف
الصناعي والترتر الذي يتهادى فوق تنورة
قصيرة ،في وقت تخطف الفساتين
الفخمة من شيفون الحرير والتول
واألورغنزا ،األنظار.
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أزياء

رامي العلي يطلق تشكيلة راقية من فساتين الزفاف لعام 2022
كشف المصمم رامي العلي عن تشكيلته الجديدة من فساتين الزفاف الفاخرة التي تجمع بين التميز واألناقة
وتعكس أسمى معاني الحب ضمن تفاصيلها الفنية الفريدة .وتتميز التشكيلة ،المؤلفة من سبع قطع ،بتصاميمها
اإلبداعية والمبتكرة ،وتعكس الرؤية الفنية االستثنائية للمصمم الشهير.

40

وتعكس تشكيلة العلي الجديدة
التناغم المثالي بين اللمسات التقليدية
المتألقة والتصاميم العصرية الراقية،
تجسد المعنى الحقيقي للجاذبية
حيث
ّ
والعفوية المطلقة.
وتبرز في التشكيلة لمسات االبتكار
والخيال ،بفضل تصاميمها المتقنة
وتفاصيلها االستثنائية .وتضم التشكيلة
فساتين تقليدية شبيهة بفساتين
األميرات وتنانير واسعة وطويلة مع
تصاميم الكورسيه الضيقة التي تشكل
خياراً مثالي ًا للعروس الجريئة.
وتظهر خبرة العلي االستثنائية بأنواع
األقمشة من خالل الجمع بين الحرير
الفاخر والساتان والتول والدانتيل.
ويستخدم المصمم التطريزات الفريدة
والتقنيات الحديثة ليعكس اإلرث
العريق للدار في مجال العمل اليدوي،
حيث حرص على منح كل قطعة من
التشكيلة تركيزه الكامل إلضفاء طابع

من الفخامة والتم ّيز عليها.
وتشكل زخارف الخرز ثالثية األبعاد جزءاً
أساسي ًا من الهوية البصرية لتصاميم
العلي ،حيث تُظهر أسلوبه الفني الذي
يعتمد الجمع بين العناصر العصرية
والكالسيكية للحصول على تصاميم
بسيطة وفريدة في نفس الوقت.
كما أضاف المصمم ريش النعام إلى
تصاميم األكمام الواسعة ،لتتحرك
بانسيابية تامة وتلبي تطلعات السيدات
الراغبات بالتألق بإطاللة عصرية في يوم
العمر.
ونجحت الدار مجدداً باستكشاف حدود
جديدة لإلبداع من خالل تقديم تشكيلة
كالسيكية فاخرة ترقى إلى أعلى درجات
األناقة والفخامة ،مع تميزها بطابع
عصري مبتكر ،مما يمنح عاشقات
العالمة فرصة التعبير عن أنفسهن
والتألق باإلطاللة التي لطالما حلمن
بها.
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فنادق

قولي نعم بأناقة

فندق الوادي إم غاليري ..المــكان المثالي لحفل زفاف أحالمك
يقع فندق الوادي إم غاليري في المركز الثقافي األنيق للدوحة وعلى بعد خطوات فقط من سوق واقف التاريخي،
ويمزج بسالسة بين التقليدية والحداثة لخلق حدث ال يُنسى ليومك الخاص.
رائعا ً
حقا لحفالت الزفاف في قطر والمناسبات الخاصة األخرى ،والتي يغمرها الضوء
تعد قاعة الواحة المذهلة مكا ًنا ً
الطبيعي .سواء كنت ترغب في إقامة حفلة لمناسبة خاصة أو تجمع لألحبة ،يمكن ً
أيضا تقسيم القاعة إلى مكانين
أنيقين بتصميم عصري وديكور أنيق الستحضار التراث القطري.
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من التجمعات غير الرسمية إلى األعياد
ذات الطراز العائلي ،تتوفر ثالث باقات
خصيصا
للطعام والشراب ،تم إنشاؤها
ً
من قبل فريق الطهي االحترافي في
فندق الوادي إم غاليري .يقع على بعد
خطوات من اثنين من أكثر األجزاء حيوية
في الدوحة ،ويضم أجنحة وغرف الفندق
الفاخرة والمزينة بأناقة وعددها  213هي
ً
أيضا األماكن المثالية إلقامة الضيوف
قبل وبعد الحدث الكبير.
قال المدير العام لفندق الوادي إم
غاليري ،السيد رمزي سعراني ،إن الفندق
لديه فريق داخلي محترف ومتفان لخلق
حفل الزفاف المثالي بكل تفاصيله -
من الفكرة إلى التنفيذ.
وأضاف« :نحن نعلم أن حفل الزفاف
الذي يحلم به أي شخص يبدأ بموقع
رائع .إن عملنا الجماعي يتخطى
حدود اإلبداع لضمان التعامل مع كل
بدءا من المكان وصو ًال إلى
التفاصيل ً -
تقديم الطعام»« .سيكون قريق العمل
بجانبك قبل وأثناء يومك الخاص
وسيساعدون في إنشاء مناسبة تحتفل
بك وبأحبائك».
«من خالل العمل جن ًبا إلى جنب مع

المتخصصين الموثوق بهم في هذا
المجال ،يمكننا إنشاء كل شيء
بدءا من التجمعات الخاصة الصغيرة
ً
وحتى االحتفاالت الفخمة ،من الزهور
وحتى أدق التفاصيل  -كل ذلك مع
ضيوفنا ورغباتهم في تصميم كل ذلك
وبالطبع ،جن ًبا إلى جنب مع فندق الوادي

الشهير إم غاليري ،الخدمة الشخصية
المصممة حسب الطلب واهتمامنا
بالتفاصيل  -من لحظة دخولك إلى
فندقنا ،نذهب إلى أبعد الحدود لضمان
كل ضيف  -من العروس إلى العائلة
واألصدقاء  -تجربة مليئة باللحظات
المميزة».
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مجوهرات

Akh-Ba-Ka
حكاية ألماسة استثنائية
تكتب دار ميسيكا سطور فصل جديد في حكايتها ،مع ألماسة استثنائية وزنها  33قيراطا ،تُضيء مجموعة
المجوهرات الفاخرة الجديدة لعام  .2022كعادتها ،تجرّأت ڤاليري ميسيكا على قبول تح ً ّد غير مسبوق وابتكار طقم
المرصع باأللماس ،مع عائلة مكونة من 15
 Akh-Ba-Kaالمستوحى من مصر القديمة ،بتصميم من الذهب األبيض
ّ
حج ًرا استثنائ ًيا مقطوعة من ألماسة خام واحدة وزنها  110قراريط.
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بلغة الفراعنة ،تعني كلمة «كا»  KAجوهر الحياة،
التحول خالل التحليق نحو
فيما تعني كلمة «با» BA
ّ
القوتَين ،يخلق
الحياة بعد الموت .عند اجتماع هاتين
ّ
ما يُعرَف بالـ»آخ»  ،AKHأي انتقال الميت نحو النور.
وهكذا يُ ّ
شكل طقم  Akh-Ba-Kaتحفة متسامية ،ال
بل ملحمة ُملهمة بطلتها ألماسة خام ،فيروي حكايةً
عنوانها االنتقال إلى حياة جديدة ،والعائلة ،والخبرات
غير المسبوقة.

خلف هذه الحكاية المذهلة ألماسة خام وزنها  110قراريطُ ،عثر
عليها في منجم  Lucaraفي بوتسوانا .اشترى تاجر األلماس
أندريه ميسيكا وابنه إيالن ،الرئيس التنفيذي للشركة ،هذا الحجر
االستثنائي ُقبيل فترة إقفال البالد والحدود التي فرضتها جائحة
كورونا عام  .2020ومن هذه األلماسة الخام ،أبصرت النور 15
ألماسة ،منها ألماسة استثنائية وزنها  33قيراطا.

عام  ،2022أرادت ڤاليري ميسيكا أن تخطو خطوة
ً
مكملة رحلة
جديدة في عالم المجوهرات الراقية،
البحث عن أحجار استثنائية .وفي معرض الشرح،
شكل ً
«أردت ألماسة قوية تُ ّ
إرثا للدار».
تقول ڤاليري:
ُ
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مجوهرات
وبما أنّها ال تفارق شقيقها إيالن ،راقبت
ڤاليري المراحل المختلفة التي رافقت
عمله مع هذه األلماسة المذهلة
التي يبلغ وزنها  110قراريط .عند رؤية
األلماسة التي تزِن  33قيراطا واألحجار
الـ 14األخرى التي قطعت من األلماسة
الخام نفسها ،اتّخذت ڤاليري قرارًا غير
مسبوق ،واشترت األلماسات الـ .15وهي
الحب من النظرة
خطوة «جريئة أتت بعد
ّ
األولى» بحسب قولها ،إذ من النادر أن
ً
ً
كاملة من
عائلة
تشتري دور المجوهرات
األحجار.
ً
أتحدى نفسي
«أردت أن
قائلة:
وتتابع
ُ
ّ
ّ
باستخدام العائلة الكاملة المؤلفة
من  15ألماسة في طقم واحد .وهكذا
اجتمعت  15ألماسة في طقم ينبض
ويجسد والدة األلماسة األصلية
باإلبداع،
ّ
التي تزِن  110قراريط من جديد .النتيجة
ساحرة واستثنائية ،حيث تجد كل ألماسة
مكانها المثالي في الطقم ،وكأنّها
قطع أحجية ،أو معزوفة موسيقية يتر ّدد
فيها صدى كل األحجار بتناغم تام.
يأتي التعاون مع إيالن ميسيكا ليروي
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حكاية شقيقة تحمي شقيها وتتناقل
معه خبراتها .فقد عملت ڤاليري ميسيكا
إلى جانب والدها لسنوات عديدة،
القوة من عائلتها.
وتستمد الكثير من
ّ
ّ
ومن خالل شراء هذه األحجار ،استطاعت
وتمد شقيقها بالقوة
أن تر ّد هذا الجميل
ّ
هذه المرة ليتبع قلبه ويخطو إلى األمام
في مشاريعه المهنية.
ً
عالوة على كونه تحد ًيا عائل ًياّ ،
شكل
طقم  Akh-Ba-Kaتحد ًيا فن ًيا كبي ًرا
في مجال المجوهرات الراقية .فالعقد
يُع َتبر تحفة فنية بكل معنى الكلمة،
ويتباهى بـ 2550ألماسة وزنها اإلجمالي
 71قيراطا .ي ّتسم بتصميم معاصر
مستوحى من الجعران المج ّنح في
أساطير الفراعنة ،وذلك بفضل البراعة
في الجمع بين األلماس والذهب األبيض
أن هذا الذهب
المصقول .يُشار إلى ّ
مستخرج بالكامل من المنجم ذاته في
أفريقيا ،وحائز على شهادة المنشأ من
منجم واحد .SMO
يتوسط هذا العقد االستثنائي األلماسة
ّ
التي تزن  33قيراطا ،والتي أ ُ
َ
ضيفت

من خالل تالعب دقيق بالقالدات .ومع
القصة المربّعة لأللماسة منحتها
أن
ّ
ّ
حس فاليري
ً
أن ّ
طابعا كالسيك ًيا ،إال ّ
ميسيكا اإلبداعي حملها إلى بُعد آخر.
فقد استطاعت المديرة الفنية أن تُظهر
جوهر هذا الحجر ،الذي يحاكي شكل
الجعران المج ّنح بأسلوب ريترو وسابق
المقدسة
لعصره في آن .فهذه الحشرة
ّ
بالنسبة إلى الفراعنة ،ترمز إلى الوالدة
جسد الخلود ،مثلها مثل
من جديدة ،وتُ ّ
األلماس.
قوة هذه األلماسة من مزاياها
تنبع ّ
االستثنائية ،فهي مص ّنفة  Dمن ناحية
اللون و  FLمن ناحية النقاوةً .
إذا ي ّتسم
جدا ،وبريق
هذا الحجر المم ّيز بنقاوة نادرة ً
اجا.
وه ً
منقطع النظير ،ح ّتى يكاد يكون ّ
للمصممة المبدعة والسابقة
وارتأى
ّ
لعصرها أن تزيد من هذا البريق من خالل
استخدام الذهب األبيض حص ًرا ،وهو
أن الفراعنة اعتادوا
تفصيل مفاجئ بما ّ
استخدام الذهب األصفر.

طقم Oudjat
عين الحماية من الحسد
تستلهم ڤاليري ميسيكا األفكار من
ّ
للحظ ،وتتجلّى هنا في هذا
حلي الجالبة
ال ُ
الطقم المعاصر المستوحى من عين
العودجات ،أو عين حورس.
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مجوهرات
ترمز هذه التميمة إلى إله الصقر في
أساطير الفراعنة القديمة ،كما توحي
بانتصار الخير على الشرّ .يحمي طقم
 Oudjatصاحبته من الشرّ ،فهو تميمة
خ ّلابة مزدانة بألماسة وزنها  7قراريط.
وخاتما وسوارًا،
عقدا
يشمل الطقم
ً
ً
فتولد صورة العودجات من جديد في
حدد الخطوط األساسية لهذا
تصميم يُ ّ
الرمز الشهير .يغوص الطقم في جوهر
الرمز ،ويرسم عي ًنا معاصرة يشعّ منها
األلماس.

48

مصممة
يشمل هذا الطقم وصالت
ّ
ببراعة تتماهى مع حركة الجسم.
ويُساهم تسلسل األحجار بأحجام
مما
متفاوتة في إبراز هذه الحركةّ ،
إيقاعا ً
أنيقا إلى التصاميم.
يُضفي
ً

ً
عالوة على التصميم الجريء ،تضرب
دائما بالرموز السائدة في
دار ميسيكا
ً
عالم المجوهرات عرض الحائط ،م ّرة تلو
األخرى ،من خالل نوع القطع المطروحة.
تكمل هذا
وهذه الم ّرة ،اختارت أن
ّ
الطقم الجريء مع خلخال وسوار لليد.
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مكياج

خبيرة التجميل اللبنانية -زينب كاعين:

االهتمام بالبشرة سر المكياج الناجح

كتبت  /حنان الغزواني
تفاصيل كثيرة تلك التي
تعيشها العروس ليلة زفافها،
بداية من اختيار الفستان
وتصفيفة الشعر والمكان
الذى سيقام فيه الحفل  ،وألن
المكياج جزء ال يتجزأ من إطاللة
العروس تبدأ كل منهن رحلة
البحث عن الميكب آرتست
التى ستتولى مهمته قبل
موعد الزفاف بأشهر ،إال أن نجاح
اإلطاللة والمكياج ال يقتصر على
المتخصصين فقط ،لذا إليك
عدد من النصائح للحصول على
إطاللة مميزة فى ليلة العمر
نق ًلا عن خبيرة التجميل اللبنانية
زينب كاعين.
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وفي هذا الصدد  ،قالت خبيرة التجميل زينب كاعين « :عندما أفكر في
مكياج العروس ،أفكر في مكياج ال يمكن محوه من الذاكرة ،فلو قررت
العروس االطالع على ألبوم زفافها بعد مرور  15عام ًا من الحفل ستحب
إطاللتها ولن تشعر أن أسلوب مكياجها قديم ويزعجها مظهره ،لذا
اعتني ببشرتك واختاري بحكمة خبير المكياج الذي ستعتمدينه ليومك
المهم».
مكياج العروس يعتمد على نحت الوجه بطريقة طبيعية من خالل دمج
األلوان ،حيث ال يظهر على الوجه خطوط حادة .في الوقت الحاضر،
تختار العرائس المكياج والشعر الذي يعزز جمالهن الطبيعي في يوم
زفافهن ،بد ًال من إخفائه.
خالل أحدث جلسة مكياج اعتمدت كاعين أسلوب مكياج أنيقا وناعما
يتناسب مع مالمح المودل ولون بشرتها .وكما نعرف المكياج المثالي
يبدأ وينتهي ببشرة صحية ونضرة ،لذا بدأت بإعداد بشرتها باستخدام
توهجا ،ثم قمت
قناع الوجه والمرطب الذي ينعم بشرتها ويضيف
ً
بتطبيق البرايمر الذي يغلق ويخفي المسام ويعمل كحاجز بين
الماكياج والجلد ،وأكرر دائما أنه ال يوجد مكياج جميل بدون بشرة جيدة.
تتبع خبيرة التجميل زينب كاعين طريقة خاصة لتطبيق المكياج تسمى
«تقنية الطبقات» ،حتى تحصل العروس على لمسة نهائية ال تشوبها
شائبة ،مع توهج طبيعي للغاية ..لضمان ثبات مكياجك طوال يوم
زفافك ،توصى زينب باستخدام الـ Fixing Spraysوالبرايمر المناسب
للبشرة ومستحضرات المكياج التي تخفي اللمعة غير المرغوب بها.
وفي الختام قالت زينب :تصميم الفستان ونوع المكياج المعتمد
وبشرة العروس هي المفاتيح الرئيسية إلطاللة العروس النهائية التي
ستجعلها تبدو غاية الجمال في يوم زفافها.

Products by: @maccosmetics / @makeupforever / @tomfordbeauty
@hudabeauty / @diorbeauty / @sensaibeauty / @yslbeauty
Dress by: @mariannakastrinos
Photograoher : Spiros Atsalis Wedding Gown Designe: Marianna Kastrinos
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جمال

«نيلز» و«بلو دراي بار قطر»
يقدمان خدمات جمالية متكاملة وعصرية
إنه عصر اتجاهات وخدمات الجمال ،عصر يضيف قيمة للعمالء في قطر .تقوم شركة «أي .أن .دي .ترايدينغ» بتزويد
السوق القطري بكل ما يرتبط بخدمات الجمال لتلبي طلبات السيدات اللواتي يبحثن عن أنماط عصرية تتماشى مع
المتطلبات الحياتية.
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إن عالمتي «نيلز»  Nailsو» بلو دراي
بار قطر»(BD) Blow Dry Bar Qatar
هما عالمتان تجاريتان تسلطان الضوء
على خبرتهما في السوق .مع الخدمات
والراحة واألساليب التي تبرز في هذه
الصناعة ،من الصعب التصديق أن
الشركة بدأت في عام  2005مع فريق
مكون من ثمانية أعضاء فقط ،وارتقت
إلى تحقيق رؤيتها لتضم اليوم أكثر من
 200موظف في  10مواقع مختلفة في
الدوحة.
وقد استوعبت الشركة السوق القطري
سنة بعد سنة تماشي ًا مع نموها
وتوسعها .فيما تستمر اتجاهات صناعة
الجمال بالتغيير والمنافسة توصلت «أي.
أن .دي .ترايدينغ» إلى تقديم الحل األمثل
وهو :الخدمات السريعة.
يقدم «بلو دراي بار قطر» الوفي
لمفهومه واسمه ،إصدارا رائعا من
ثماني تسريحات سريعة ذات أنماط
كالسيكية مختارة بدقة وأربعة أنماط
موسمية يمكن أن تتماشى مع كل
مناسبة .تأتي خدمات الشعر السريع
األولى من نوعها في الدوحة بأسعار
ال تصدق ،مما يجعلها رائدة في قسم
التسريحات العصرية والراقية التي
حظيت بإعجاب وطلب كبير .ليس ذلك
فحسب ،بل يمكن أيضا الحصول على
عالجات قبل تجفيف الشعر باستخدام
منتجات «أفيدا» النباتية الحصرية

المتوفرة في قطر لدى «بلو دراي بار
قطر» ،وذلك في وقت قياسي .باإلضافة
إلى ذلك ،إذا كنت تبحثين عن خدمات
ماكياج سريعة من قبل فريق يضع
ميزاتك في االعتبار أثناء تألقك ،فيمكنك
االستفادة من خيارات المكياج السريع
لمناسباتك خالل النهار أو في المساء.
وبالنسبة للواتي تبحثن عن حل سريع
في االهتمام باألظافر ،فإن العالمة
التجارية «نيلز» تحت مظلة «أي .أن .دي.
ترايدينغ» موجودة لتأخذك في رحلة
سريعة من الفخامة ،حيث يمكنك
االختيار من بين قائمة كبيرة من خدمات
العناية باليدين والرجلين ..ويمكنك
توفير الوقت أثناء الحصول على كلتا
الخدمتين معا حيث يقع «بلو دراي بار
قطر» داخل «نيلز» وفي غضون ساعة
يمكنك الحصول على مانيكير وباديكير
سريع وكذلك تسريح شعرك!
وبينما نتحدث عن الخدمات السريعة،

يمكنك اختيار تدليك سريع  ،بدءا من 15
دقيقة ،أثناء عالج أظافرك أو شعرك .وإذا
كان لديك المزيد من الوقت ،فهناك
دائما خيار الحصول على عالج وجه سريع
في غضون  30دقيقة  -وهو الحل
المطلق للكثيرين!
في حدود ميزانية تنافسية قدرها 270
رياال قطريا ،سوف تتمكنين من االهتمام
بجمالك .ويجدر بالذكر أن الشركة
تستخدم منتجات أمريكية الصنع
ومعتمدة من إدارة الغذاء والدواء لجميع
منتجاتها وخدمات األظافر الخاصة بها
الجديرة بالثناء تماما.
يتوفر « بلو دراي بار قطر» ( 4فروع) و»نيلز»
( 8فروع) في مواقع مختلفة في الدوحة،
ويقدم خدمات سريعة وعصرية .ويمكن
زيارة @nailsqatar @blowdrybarqatar
على انستغرام لمعرفة المزيد عن آخر
صيحات الموضة وأحدث المنتجات في
مجال صناعة الجمال.
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New In Town

عيادة بادرا لزراعة الشعر تفتتح فرعها األول في قطر
أعلنت بادرا كلينك ،إحدى عيادات مجموعة فخرائي ،أكبر مجموعة لزراعة الشعر في العالم ،عن افتتاحها الرسمي
للفرع األول لعيادة بادرا لزراعة الشعر في قطر في لوسيل مارينا ليكون هذا الفرع الثامن للشركة في العالم.
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أقيم حفل االفتتاح بحضور مجموعة
واسعة من كبار الشخصيات وممثلين
عن وسائل اإلعالم ،وقام كل من
السيد فرهاد فخرائي المدير التنفيذي
والمسؤول عن عيادة بادرا في قطر
والسيد هادي فخرائي المدير التنفيذي
بقص شريط االفتتاح.
لبادرا كلينك،
ّ
ويأتي افتتاح العيادة في إطار حرص
مجموعة فخرائي على مواصلة التقدم
الذي تحرزه المجموعة في تنفيذ خطة
التوسع وتلبية لحاجة السوق القطري
ّ
حيث ستكون هذه العيادة األولى من
نوعها في قطر.
وبهذه المناسبة ،قال السيد فرهاد
فخرائي« :نحن سعداء بافتتاح فرعنا
الجديد في دولة قطر ليصبح لدى
المجموعة ثمانية أفرع عالميا ،لنلبي
حاجة السوق حيث لم يعد هناك
داع للسفر إلى الخارج من أجل زراعة
الشعر ،بل يمكن للعميل الحصول
محليا على أفضل أنواع زراعة الشعر
وأرقى مستويات الخدمة التي تناسب
متطلباته على يد أمهر األطباء ،كما
سنستمر في تلبية متطلبات عمالئنا
من خالل العمل نحو افتتاح أفرع جديدة
في أمريكا ،كندا واسبانيا في القريب».
تو ّفر عيادة بادرا ابتكارات عريقة في حلول
زراعة الشعر حيث تضم أكثر األجهزة
تطوراً وتستخدم أحدث التقنيات مثل
تقنية (النانو مايكرو سكوب) لالقتطاف
الحديث ،والموجودة حصراً في جميع
ويتم استعمالها على يد خبراء
أفرع بادرا
ّ
يضم
ومختصين في هذا المجال .كما
ّ
المركز مجموعة أطباء وفنيين على
أعلى مستوى من الخبرة والمهنية.
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اعالن تحريري

متوفرة في أكبر وأرقى المتاجر في قطر
فرشاة أسنان حائزة على جائزة التطور واالبتكار من

Apriori

أعادت  Aprioriتصميما عنصرا يوميا بطريقة مبتكرة
وأنيقة من خالل فرشاة  SLIMمن  Aprioriالحائزة على
براءة االختراع في مجال العناية بالفم .وهي متوفرة
لدى أكبر وأرقى المتاجر في قطر من باري غاليري  ،الصالون
األزرق  ،هارفي نيكلزوغاليري الفاييت.
يحتوي  SLIM by Aprioriعلى بالستيك أقل بنسبة 30٪
مقارنة بفرش األسنان اليدوية العادية ،نظ ًرا لتصميمها الفريد
الحاصل على براءة اختراع.
تستمد  Aprioriإلهامها من صناعات المجوهرات والسيارات
والساعات ،بفضل خبرة خبرائها والحرفيين العاملين بها
البتكار فراشي أسنان فريدة من نوعها ومصممة بشكل
جميل تراعي أدق وأعلى معايير العناية بالفم ،مما يضمن
للعمالء الحصول على حماية عالية طول اليوم.
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ُفرَش أسنان تناسب ذوقك
من كان يتوقع أن العناية بالفم يمكن أن تكون أنيقة للغاية؟
خفيفة الوزن وأنيقة ،تدمج  SLIM by Aprioriبين الحداثة
والبراعة والوظيفة العالية في منتج واحد بسيط.

SLIM Black Gold

 فرشاة أسنان سوداء أنيقة بشعيرات ناعمة ،بلمسات ذهبيةغنية.
  Red Dotحائزة على جائزة. رأس شعيرات غير متماثل مثالي إلزالة البالك. مكونات عالية الجودة وتصميم متطور. ُفرَش األسنان األنيقة هذه هي نتاج ثالث سنوات من البحثوالتطوير .في عام  ،2020تم منح  SLIM by Aprioriجائزة
 Red Dotلتصميم المنتجات.
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بشرة

عالجات طبيعية للعناية بالبشرة خالل الصيف
يعتقد الكثيرون أن العناية بالجمال والبشرة يتطلب إنفاق الكثير ،لكن هذا خاطئ تمام ًا؛ إذ يمتلك الجميع
أفضل الحلول التجميلية الطبيعية في منازلهم ،وفي هذا الصدد «جميلة» رصدت مجموعة من الحلول السهلة
للعناية بالبشرة خالل فصل الصيف ،والتي تتيح االسترخاء تحت أشعة الشمس دون القلق بشأن اآلثار الضارة التي
تتركها على البشرة من جفاف وطفح جلدي وحروق وغيرها.
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قناع الموز والعسل والليمون

مقشر العسل والسكر للشفاه

يعد الموز غني ًا بالفيتامينات والمعادن
التي تساعد على تغذية البشرة
وإعطائها مظهراً مشرق ًا وناعم ًا ،كما
يساعد العسل على ترطيب البشرة،
فيما يساهم عصير الليمون في
الحصول على لمس ٍة إضافي ٍة من
اإلشراق والتفتيح .ويُنصح باستخدام هذا
العالج لالستمتاع ببشرة متألقة هذا
الصيف.
الخطوات :يتم تقشير موزة وهرسها،
ثم مزجها مع العسل وعصير الليمون.
يُوضع المزيج على الوجه لمدة 15
دقيقة تقريب ًا ،ويُغسل بعدها بالماء
الدافئ.
النتيجة :بشرة مشرقة طوال موسم
الصيف.

يساعد العسل على ترطيب البشرة
الجافة والحصول على شفاه ناعمة
ورطبة في موسم الصيف .وينصح
باستخدام مرطب للشفاه بعدها
لالنطالق بثقة إلى الشاطئ
الخطوات :يُمزج السكر والعسل
للحصول على قوام عجيني ،ثم يتم
وضعها على الشفاه باستخدام فرشاة
األسنان وفركها بلطف لمدة  2-3دقائق،
وغسلها بالماء الدافئ.
النتيجة :شفاه ناعمة ورطبة.

قناع الخيار للعينين
يتميز الخيار بتأثير مبرّد طبيعي
ويساعد في تخفيف التورم وتجديد
شباب البشرة ،فض ً
ال عن دوره في
ترطيب المنطقة المحيطة بالعينين
واسترخائها .ويغني هذا القناع عن
ارتداء النظارات الشمسية الضخمة
إلخفاء الهاالت السوداء تحت العينين.
الخطوات :يُ ّ
قطع الخيار إلى شرائح
تُوضع في البراد لمدة  15دقيقة ،ثم
يتم وضعها على العينين لمدة تتراوح
بين  10و 20دقيقة.
النتيجة :تخفيف انتفاخ العينين
والهاالت السوداء.

توحيد اللون من الطماطم والخيار
تساهم الطماطم في عالج المسامات
الكبيرة والمفتوحة؛ ومحاربة عالمات
كواق
التقدم في السن ،كما تعمل
ٍ
طبيعي من أشعة الشمس ما يتيح
االستمتاع بموسم الصيف دون القلق
بشأن اآلثار الضارة للشمس.
الخطوات :يُخلط عصير الخيار ولب
الطماطم ثم يُطبق على البشرة
باستخدام كرات القطن ويُترك لمدة
 10دقائق ،ويُغسل بعدها بالماء
الدافئ.
النتيجة :مسامات صغيرة وضيقة.

مقشر الجسم من جوز الهند والليمون
ال تقتصر مزايا جوز الهند على كونه
عصيراً منعش ًا ولذيذاً ،بل يعد أيض ًا
مقشراً طبيعي ًا فعا ًال للجسم ،إذ
يساهم جوز الهند في إزالة الخاليا
الميتة ويمنع تقشر البشرة؛ ويمنحها

رطوبة ونضارة وعطراً مميزاً.
الخطوات :يُمزج زيت جوز الهند وجوز
الهند المبشور والسكر األبيض العادي
وعصير الليمون ،ويُفرك الجسم به قبل
غسله بالماء واالستحمام بعد ذلك.
النتيجة :بشرة ناعمة ورطبة.

عالج زيت الزيتون للشعر
تؤثر أشعة الشمس على الشعر
وتجعله جاف ًا ومتجعداً ،ويساهم زيت
الزيتون في إصالح هذا الضرر والحصول
على شعر مشرق وناعم.
الخطوات :يتم تدليك الشعر بزيت
الزيتون ولفه بغطاء أو منشفة وتركه
لمدة ساعة تقريب ًا .ثم تتم إزالته بالماء
وغسله بالشامبو.
النتيجة :شعر ناعم والمع.

مقشر الشوفان والملح والليمون للقدمين
تتعرض أقدامنا إلجهاد كبير كل يوم؛
لذا من الضروري أن نمنحها االهتمام
والعناية الكافية .ويُعتبر الشوفان
مقشراً فعا ًال يتميز بخصائص مضادة
لألكسدة؛ ويساهم في عالج البشرة
الجافة وتلطيفها وتنعيمها؛ ويمنح
القدمين االسترخاء الالزم للتألق في
موسم الصيف.
الخطوات :يُمزج الشوفان مع الملح
والليمون وصودا الخبز والماء لتصبح
عجينة متماسكة ،ثم يتم فركها
بلطف على المناطق الجافة والقاسية
وغسلها بالماء البارد.
النتيجة :أقدام أكثر نعومة.
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بشرة

دللي بشرتك مع تقنية العناية بالوجه «فاير & أيس فيشل»
مع حلول فصل الصيف ،ربما تكون بشرتك قد تأثرت من بعض الجفاف وفقدان الترطيب ،أو انتشار بعض الحبوب
والبثور .جددي بشرتك وتخلصي من مشكالتها وأعيدي إليها النضارة والحيوية مع المعالجة الثورية «فاير & أيس
فيشل» والتي تعني تقنية «النار والثلج» للعناية ببشرة الوجه.
هذه المعالجة المحترفة متعددة
الخطوات مصممة إلعادة تجديد الطبقة
الخارجية للبشرة بإجراء سريع ونتائج
رائعة تتضمن تخفيف مظهر الخطوط
ملمسا
الرفيعة والتجاعيد ،ومنح البشرة
ً
ناعما مع تحسين مظهر البقع الداكنة
ً
والتص ّبغ المفرط ،لتكون هذه المعالجة
هي اإلجراء المثالي للبشرة المعرضة
للمشكالت المتعددة.
معالجة «فاير & أيس فيشل» هي الحل
الوسط المثالي بين تقنية العناية
بالوجه التي تعرف بمصطلح «فيشل»
كما هو متعارف عليها ،وبين تقنية
التقشير الجراحي للبشرة ،وهي مبتكرة
من أنقى المكونات الطبية التجميلية
وتناسب معظم أنواع البشرة من
مختلف األعمار.
تماما من اآلثار
تخلو
المعالجة
وألن هذه
ً
الجانبية ،وال تحتاج البشرة معها إلى فترة
للنقاهة أو التعافي ،فهي المفضلة لدى
نجمات الصف األول في هوليوود ،مدينة
الجمال والتألق.

معالجة ثورية بنتائج فورية
تبدأ معالجة «فاير & أيس فيشل»
ّ
المركزة والفعالة بتنظيف ثالثي
للبشرة إلزالة أي آثار للمكياج واألوساخ.
تلي خطوة التنظيف خطوة وضع قناع
ّ
المركز،
(ماسك) تجديد سطح البشرة
وهي معالجة لتقشير البشرة بتركيبة
من حمض الجليكوليك ،وحمض
الالكتيك ،وفيتامين  ،B3والريتينول
لتقشير سطحي كيميائي للبشرة
يذوب في خالياها ليتركها مشرقة
بشكل فوري .هذه الخطوة هي ما
يطلق عليها « »Fireأو «النار» ،حيث
تشعر البشرة معها بلسعة خفيفة
وإحساس بالدفء بينما يقوم هذا
المزيج بتجديد خالياها ومنحها التوهج
المرغوب.
بعد إزالة الماسك ،تستعيد البشرة
درجة الحموضة الطبيعية ()PH
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باستخدام ّ
مركب التنظيف مرة أخرى،
قبل االنتقال إلى خطوة «الثلج» في
هذه المعالجة وهي الخطوة التي
مجدد
يوضع فيها على البشرة ماسك
ّ
بارد مبتكر لتهدئة وانتعاش البشرة
ومساعدتها على التعافي .هذا
الماسك معزّز بحمض الهيالورونيك،
وخالصات النباتات مثل عرق السوس

والروز ماري والشاي الياباني األخضر،
وجل األلوفيرا للترطيب العميق
للبشرة.
تكتمل المعالجة مع مزيج منتقى من
أنواع السيروم وكريمات منطقة العين
ّ
ومرطبات البشرة والمنتجات التي
تحتوي على عوامل الحماية من أشعة
الشمس الضارة (.)SPF

عطور

مسك سلك سوبريم
مجموعة المِ سك الفاخرة من أجمل للعطور

ق ّدمت أجمل للعطور بخبرتها الطويلة الممتدة على مدى سبعة عقود من الزمن عطورا معاصرة مستوحاة من
التراث الشرقي ،إضافة للبخور والعود ومزيج الزيوت المعطرة الفاخرة ،والعود الهندي ،وها قد أطلقت عطرها الجديد
الفاخر مسك سلك سوبريم ،في توقيت مثالي لموسم الصيف.
ويتكون عطر مسك سلك سوبريم
من أجمل للعطور من مزيج من أزهار
الزنبق واألوستوما وزهور الشمع .وتضيف
زهرة زنبق الوادي على هذا المزيج سح ًرا
إضاف ًيا حيث تحتل أعلى الزجاجة ،ويأتي
المسك في المنتصف ،ومزيج من العنبر
والمسك في قاعدتها.
يركز مسك سلك سوبريم من أجمل
للعطور على المكونات الشرقية
األساسية ،وهو عطر فاخر يجمع بين
الروائح الكالسيكية من زنبق الوادي مع
الروائح الدافئة من المسك العنبري.
ويعتبر كل جزء منه ينم عن الفخامة
والدفء والرقي ،مما يضمن قيمته

المميزة لدى خبراء العطور .كما تنضح
كل رائحة بالغموض والجاذبية التي
تدوم طوي ًلا .مسك سلك سوبريم هو
مزيج من الزهور المثيرة التي تحمل أثر
العنبر األكثر روعة وتمي ًزا.
ويقول عبد اهلل أجمل ،نائب الرئيس
التنفيذي للعمليات في أجمل للعطور:
«نحن متحمسون إلطالق عطرنا الجديد،
مسك سلك سوبريم .ويمثل هذا العطر
قصيدة تحكي عن غموض العطور
صمم مسك سلك
الشرقية وتنوعهاُ .
سوبريم ليجذب خبراء العطور الذين
يبحثون عن تجربة أصيلة مستوحاة من
العناصر الثمينة والفريدة وبطريقته

الفريدة ،يُعيد هذا العطر المعاصر روح
الروائح التاريخية العتيقة ويجعلك تسافر
عبر العصور وتمر بتجارب امتدت لقرون
عديدة».
يُعبأ كل عطر بشكل أساسي ليعكس
اندماج الطبيعة والبساطة والمكونات
الشرقية واجتماعها في زجاجة واحدة،
ويتوفر في جميع منافذ البيع بالتجزئة
في أجمل للعطور في دول مجلس
التعاون الخليجي تعتبر مجموعة مسك
سلك سوبريم بمثابة تأكيد مستمر
على رقيها الذي يرضي أهم خبراء
العطور.
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مستحضرات

 WONDERSKINتق ّدم مجموعة PUREVOC All Day Glow
مع تب ّدل اتجاهات موضة الجمال ّ
ن  WONDERSKINأن البشرة النضرة هي مظهر ال
كل يوم ،تدرك
ووندرسك ّ
ِ
ن �WONDER
تبطل موضته أبد ًا .والجيل التالي من مستحضرات الجمال هو أفضل طريقة لوصف ابتكار
ووندرسك  ّ
ِ
 SKINالجديد ،أال وهو مجموعة «بيوريفوك أول داي غلو»  PUREVOC All Day Glowللعناية بالبشرة.
أي
إذ تنتج هذه المجموعة تأثير ًا يبدو وكأنه يزيد البشرة توهّ ج ًا من الداخل بشكل شبيه بالفلتر ،دونما الحاجة إلى ّ
مكياج مفرط أو القلق بشأن تغطية الشوائب.

وكلمة «بيوريفوك» PUREVOC
ّ
تشكل في الواقع كلمة
باإلنجليزية
( COVER UPتغطية) مكتوبة بشكل
عكسي ،حيث تهدف المجموعة إلى
ّ
لكل ما هو «عكس التغطية»،
الترويج
حيث تضمن هذه التركيبة الفريدة من
أنك ستح ّبين
نوعها للعناية بالبشرة ِ
أكنت تضعين
دائم ًا بشرتك! وسواء
ِ
هذا المستحضر وحده أو تحت طبقة من
كريم األساس ،فسوف تعشقين فع ً
ال
هذه المستحضرات الرائعة التي تو ّفر
الترطيب والتأ ّلق مع ًا لبشرتك.
وتتكون المجموعة من ثالثة منتجات:
ّ
مصحح الشوائب All-Day
المصل
ّ
Glow Multi-Corrective Serum
وكريم الوجه All Day Glow Face
 Creamوكريم محيط العينين All
 ،Day Glow Eye-Creamويمكن
استخدامها جميع ًا بشكل منتظم
وشامل للعناية بالبشرة.
مصحح الشوائب
ويعمل المصل
ّ
على إخفاء الشوائب من خالل أصباغ
بجزيئ ّيات لؤلؤيّة عاكسة للضوء
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بشكل فائق ،في حين أن فيتامين سي،
ومستخلصات بذور المانجو واألعشاب
ّ
وترطبها وتزيدها
تشد البشرة
البحرية،
ّ
توهج ًا ألكثر من  30ساعة .ويمكن
ّ
مصحح الشوائب
استخدام كريم الوجه
ّ
 All Day Glow Multi-Correctiveفوق
السيروم بعد عالج العناية ببشرة الوجه
إلشراقة تدوم طوال اليوم .أما كريم
محيط العينين فيعمل على تفتيح
وترطيب وعالج الخطوط الدقيقة
والبقع الداكنة باستخدام
النياسيناميد .بينما يحتوي
أيض ًا على مادة الكافيين
إلزالة االنتفاخ من منطقة
أسفل العينين.
وهذه المجموعة
الكاملة مصنوعة
مكونات
من
ّ
تالئم البشرة،
وهي نباتية
وخالية من
البارابين
والغلوتين

أي عناصر مسيئة
ولم تستخدم فيها ّ
للحيوانات.

INGLOT

تطرح أحدث مجموعاتها

أطلقت أنجلوت كوزمتكس ،إحدى العالمات التجارية المتنامية لمجموعة أباريل ،مجموعة مستحضرات جديدة في
جميع متاجرها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ظهرت المجموعة ألول مرة مع تشكيلة
رائعة من طالء األظافر التي تتضمن ما
ال يقل عن  77٪من المكونات الطبيعية
األصلية في  7ألوان صيفية ،وهي متينة
للغاية ومقاومة للتشقق وتحافظ على
اللون واللمعان لمدة تصل إلى  6أيام
وجمالك الذي ال مثيل له.
سحرك
لزيادة
ِ
ِ
وتشتمل منتجات البشرة على درجات
مختلفة من البرونزر وبودرة التنعيم تحت
العين بثالثة ألوان ولوحة تريو لكونتور
الوجه .كما تقدم أنجلوت محدد عيون
غنيا في ستة ألوان جديدة إلبراز جمال
عينيك وتزيينهما بجزيئات متأللئة
ِ
ً
ً
لمنحك لمعانا ساحرا لمظهر مميز.
ِ
اكتشفي أيض ًا زيت البشرة للوجه
والجسم من انجلوت لتغذية البشرة
وشدها وتنعيمها مما يترك
مظهراً صحي ًا ومشرق ًا .أو
تعرفي على مجموعة
أحمر الشفاه التي
تتضمن عناصر
كريمية وسائلة
لتوفير الحماية

من العوامل الخارجية وتحسين حالة
البشرة .غذي شفتيك باأللوان الغنية غير
الالمعة واحصلي على مظهر جميل في
مناسباتك الخاصة.
ِ
تتوفر أيض ًا مجموعة مختارة من أطقم
هدايا مكياج العيد من أنجلوت ،ألولئك
الذين يرغبون في مشاركة هذه
المناسبة السعيدة مع أحبائهم.
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فنادق

الفندق األول للعالمة التجارية في قلب الدوحة
بولمان الدوحة الخليج الغربي يدعو ضيوفه لتجربة جديدة كلي ًا
إضافة إلى مشهد أفق
افتتح فندق بولمان الدوحة الخليج الغربي أبوابه للضيوف في أغسطس الماضي ،في
ٍ
الخليج الغربي الشهير بمبانيه وأضوائه الخالّبة ،وإلى قطاع الضيافة المتنوع في الدوحة ..يرحب الفندق بالمقيمين
والزوار من كل مكان ألغراض الترفيه والعمل مع  468غرفة وجناحا وشقة ،باإلضافة إلى مطاعم عالمية ،ومساحات
بديكورات ولمسات فنية خاصة ،وغرف اجتماعات ُمجهزة ،وخدمات مميزة تجاري أسلوب الحياة العصرية.
وفي هذا الصدد ،أوضح إيهاب برغوث مدير عام فندق بولمان الدوحة الخليج الغربي قائال« :هذه فرصة رائعة لنا لنفتتح
فندق بولمان األول في الدوحة قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة ،والتي ستُقام في غضون بضعة
أشهر هذا العام .يتميز الفندق بتصميمه المعاصر ،وبمرافقه الحديثة وخدماته الموثوقة التي تُعد األفضل في فئتها،
باإلضافة إلى نهجه المتوازن بين خدمات األعمال والخدمات الترفيهية .أنا واثق من أن بولمان الدوحة الخليج الغربي
حد سواء».
سيصبح وجهة مفضلة للمقيمين في الدوحة وللزوار من الخارج على ٍ
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بولمان ..Playground
تصميم نابض بالحياة

مستوحاة من األلوان الطبيعية للرمال،
تمتلئ أجواء فندق بولمان الدوحة
باألضواء المتأللئة ،بينما تعزز الديكورات
والمعروضات الراقية في الداخل أجواء
البساطة والرقي.
يُعد فندق بولمان الدوحة المكان
المثالي للعمل والمتعة على ح ٍد
سواء ،وذلك بفضل أجوائه المتجددة
على الدوام والمفعمة طوال اليوم ،عبر
صاالته وغرفه ومطاعمه.
تم تأسيس فندق بولمان الخليج الغربي
ليكون مالذاً لمن يعيشون حياتهم
على طريقة «النوماد الرحالة» ،وينعكس
ذلك بوضوح في مجسم الكرة األرضية
بشكل رائع على يد الفنان
المنحوت
ٍ
ماتيو ليهانور ،والموجود في الردهة
الرئيسية .تُمثل الكرة األرضية عنصري
الزمان والمكان ،وتعطي شعور السفر
والتجول واالستكشاف ،واألهم من
ذلك كله ،تُجسد روح بولمان .ويستقبل
الضيوف عند دخولهم وتجولهم
في الردهة الرئيسية مجموعة من
المنحوتات العصرية المفعمة باأللوان
المرحة ،إلى جانب مجموعة القطع
الفنية والكتب الزخرفية المنسقة
بذوق
بعناية ،والتي تضيف لمسات
ٍ
خاص على تصميم الفندق من الداخل،
وتترك أثراً مميزاً على تجربة الضيف.
سيتم استكمال المفهوم الفني الحق ًا
هذا العام مع تدشين ما يسمى «Artist
 »Playgroundوهو عبارة عن مساحة
في الردهة ُمخصصة للمعارض الفنية
الملهمة حيث يعرض فيها الفنانون من
ُ
قطر والخارج أعمالهم.
غرف الضيوف وغرف السكن الفندقية:
بتصميمها األنيق ،تمتد مجموعة الـ
 375غرفة وجناح ًا فندقي ًا (بما في ذلك
 4بولمان بنتهاوس) في  47طابق ًا في
ً
موزعة على  11فئة مختلفة.
الفندق،
يوجد في كل غرفة مجموعة متنوعة
من المنتجات واألدوات من ماركة C.O
 Bigelowالبريطانية وهي منتجات
للعناية بالبشرة مصنوعة يدوي ًا للوجه
ومقدمة حصري ًا لعالمة
والجسمُ ،
بولمان التجارية .أيض ًا يحصل الضيوف
على وسادة ومجموعة أغطية خاصة
تعكس مفهوم بولمان للنوم العميق
والمريح أثناء الليل .كما يوجد  93شقة
أنيقة ،جميعها مفروشة بالكامل وبها
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فنادق

نوافذ ممتدة من األرض حتى السقف،
بعضها مع شرفات .حول ذلك ،يُعلق
إيهاب برغوث بالقول« :تُلبي شققنا
احتياجات اإلقامة الطويلة باإلضافة إلى
الخدمات الالزمة التي تجمع بين رفاهية
فنادق الخمس نجوم وراحة منزلك».

مفاهيم مبتكرة لتناول الطعام

يُعد فندق بولمان الدوحة الخليج الغربي
خيارات
وجهة رائعة لتناول الطعام مع
ٍ
متعددة من المأكوالت الطازجة التي
تُرضي جميع األذواق .وفي هذا الصدد
قال إيهاب برغوث« :تماشي ًا مع مفهوم
طور فريق
الطعام والشراب في بولمانّ ،
الطهي الموهوب لدينا والذي يشرف
عليه الشيف رينيه ألكوسر مفاهيم
مبتكرة لتناول الطعام تجعلنا الوجهة
الجديدة المفضلة لتذوق الطعام في
المدينة».
مطع م  : Avenueيدعو مطعم �Ave
( nueأفنيو) بأجوائه المفعمة بالطاقة
واألضواء الساطعة الضيوف لتناول
وجبات اإلفطار والغداء والعشاء في
المكان الذي تم تصميمه ليجمع الناس
ويمتعهم بمشاهدة فريق الطهي
أثناء العمل ومشاهدة حيلة تقليب
الطعام  CuisiInMotionالتي يتميز
بها المطعم ،أو الذهاب في رحلة تذوق
الطعام عبر أربعة من أشهر الشوارع
العالمية وهي الشانزليزيه في فرنسا،
وتسوكيجي في اليابان ،ومضيق
البوسفور في تركيا ،وبرودواي في
الواليات المتحدة.
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مطعم ( BiCEبيتشي)  :يُمكن
لعشاق الطعام أيض ًا االستمتاع بأفضل
النكهات اإليطالية في مطعم BiCE
المطل على
(بيتشي) العالمي الشهير ُ
والمصمم على طريقة القبو أو
المدينة
ُ
السرداب.
( The Scoreذا سكور) المجهز كام ً
ال بين
األجواء غير الرسمية والمطبخ األمريكي
المعاصر ،ويُقدمالمأكوالت التقليدية
المفضلة.
مطعم ( The Junctionذا جنكشون)
 :يقع المطعم في قلب الفندق،
مما يجعله موقع ًا مثالي ًا للتواصل
االجتماعي مع مجموعة مختارة بعناية
من الخيارات الصحية واألطعمة الشهية
والحلوة وشاي بعد الظهيرة ،كل
ذلك باللمسة العصرية التي يتميز بها
الفندق.
ويعكس مفهوم ( Meet/Playاجتمع
واستمتع) حاجة رواد األعمال اليوم
إلى الجمع بين الكفاءة والمتعة مع
تجديد الجوانب التقليدية لالجتماع،
حيث تخلق المجموعة الواسعة من
مرافق الفعاليات في الفندق بيئة معززة
تدفع الضيوف ألبعد من حدودهم
وتطلق إمكاناتهم .يضم الفندق
سبع غرف اجتماعات ُمجهزة بخدمات
وأجهزة االنترنت وجميعها ُمؤثثة بذكاء
ومجهزة بمعدات سمعية وبصرية
ُ
ً
ً
متطورة لتوفر مكانا مثاليا الستضافة
المناسبات الصغيرة والكبيرة .يأتي جزء
«االستمتاع» مع غرفة لالسترخاء التي
ً
مباشرة.
تقع بجوار صاالت االجتماعات
وهي مفهوم مبتكر من بولمان يدعم

Pullman Spa

مهام االجتماعات حيث يوفر مكان ًامثالي ًا
ألصحاب األعمال إلعادة شحن طاقاتهم
من خالل أخذ استراحة لتناول فنجان من
القهوة أو اللعب.

للحفالت والمناسبات

وتُعد قاعة الثريا واحدة من أكبر القاعات
في قطر ،ويمكن أن تستوعب ما يصل
إلى  700ضيف على طراز المأدبة .ومع
المصممة
األسقف العالية والجدران ُ
على نمط فن األرابيسك والواقعة تحت
ثريات سواروفسكي الضخمة ،تُعد قاعة
الثريا المكان المثالي إلقامة حفل زفاف
األحالم والمناسبات واالحتفاالت الهامة.

يضم ( Pullman Spaبولمان
ً
واحة من الهدوء
سبا) الذي يُمثل
والسكينة ،ثماني غرف للعالج،
ومناطق منفصلة للذكور واإلناث،
وحماما .ويمكن للضيوف االختيار
من بين مجموعة ُمنتقاة من
عالجات السبا من  ،Sothysالعالمة
التجارية الفرنسية المشهورة
عالمي ًا.
من جهته ،يُقدم Pullman Fit
(بولمان فت) صالة رياضية
ُ
ُمخصصة للسيدات فقط وأخرى
مختلطة ،وهي مفتوحة على
مدار الساعة طوال أيام األسبوع
للضيوف المقيمين وأعضاء
الفندق .ويتضمن النادي أحدث
المعدات الرياضية الموجودة في
صالة األلعاب الرياضية ،إلى جانب
سلسلة من حصص تمارين اللياقة
البدنية  Les Millsالتي تغمر الفرد
في عالم الحركة والنشاط.
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حوار

ياسمينة حايك :
«أم شريف كافيه» يُجسد فص ًال جديد ًا في مسيرة مطاعمنا
حوار  /حنان الغزواني
كشفت عالمة أم شريف ،سلسلة المطاعم
الشهيرة لصاحبتها ميراي حايك ،عن افتتاح
«أم شريف كافيه» األول لها في قطر في
فندق ميلينيوم الدوحة .وتوفر الوجهة األنيقة
قائمة طعام محضرة حسب الطلب ،تحفل
باألطباق اللبنانية التقليدية والخيارات الشهية،
وتدعو الذواقة للتعرف على فنون الطهو
التقليدية المقدمة بأسلوب إبداعي جديد،
وسط أجواء ترحيبية تعكس حفاوة ودفء
الضيافة الشرقية األصيلة التي تشتهر بها
وتم تصميم المطعم بما
مطاعم أم شريف.
ّ
ً
ً
شرقية أصيلة بعيد ًا عن
تجربة
يضمن لضيوفه
صخب الحياة وضجيجها ،حيث يتميز بجدرانه
ببراعة برسومات المزهريات الشرقية
المزينة
ٍ
والتفاصيل النباتية األنيقة ،إضافة إلى قطع
األثاث المريحة بتدرجاتها الترابية الهادئة
والطاوالت الرخامية الفخمة .وبهذه المناسبة
«جميلة» التقت الشيف التنفيذي لسلسلة
مطاعم «أم شريف «ياسمينة حايك  ،وإلى
تفاصيل الحوار:
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كيف اكتشفت موهبتك في
الطهي؟ وكيف كانت البداية؟

لقد نشأت في بيئة لبنانية ،حيث ان
الكل كان مرحبا به فنحن عائلة كبيرة،
وكان كل اجتماع وكل مناسبة وكل
عطلة ذريعة للتجمع حول المائدة.
«حين كنت صغيرة كنت أرى والدتي
تستضيف حفالت العشاء في المنزل،
كانت تعد كل شيء بنفسها وكنت
أراقب كيف كانت تحضر األطباق
اللبنانية ،فهكذا أصبح الطبخ شغفي
ولهذا السبب تعلقت به.

حدثينا عن «أم شريف كافيه»
ماذا يمكن للز ّوار توقعه من هذا
المفهوم الجديد؟

يمثل أم شريف كافيه فص ً
ال جديداً في
مسيرة مطاعم أم شريف ،التي تتميز
بتقديم األطباق المحضرة حسب الطلب
ومجموعة من الخيارات اللذيذة ،حيث

يدعو الكافيه ضيوفه للتعرف على فنون
الطهو التقليدية المقدمة بأسلوب
إبداعي جديد تميزه النكهات المبتكرة
واألجواء الممتعة.
كما يتميز أم شريف كافيه بحفاوة
الترحيب والضيافة التي تعكس روعة
أجواء بيروت المذهلة ،متيح ًا لزواره
تجربة طعام لبنانية أصيلة .لقد تم
مؤخرا افتتاح أم شريف الكافيه األول لها
في قطر في فندق ميلينيوم الدوحة،
و هو الكافيه الثامن الذي تم افتتاحه
في سلسلة مطاعم أم شريف كافيه،
فنحن متواجدون حالي ًا في اإلمارات
العربية المتحدة في فندق المنزل في
دبي والخليج العربي في أبوظبي ،وفي
المملكة العربية السعودية ،في ذا
زون الرياض ،ومول األڤنيوز في الكويت
باإلضافة لموقعين آخرين في مصر
(واترواي  2وبارك ستريت).

باعتبارك شيف ًا تنفيذي ًا  ،ورئيس
طهاة بالمطبخ الشرقي ،كيف
ترين اإلقبال من مختلف الجنسيات
على المأكوالت العربية؟

لطالما كان المطبخ العربي يلقى إقباال
واسعا من مختلف الجنسيات لكونه
معروفا» بأطباقه المتعددة و تنوع
وصفاته الشهية .فدائما» ما كانت ترتبط
مقولة أهل الكرم بالثقافة العربية،
و الجدير بالذكر أن المطبخ العربي
يحاكي جميع االذواق اذ انه يتميز بتنوع
أطباقه ليدلل حواس الذواقة حول
العالم.

يعد أم شريف كافيه  ،أحد أهم
المطاعم في قطر  ،ما أدواتك
لجذب وإرضاء هذه األذواق
المختلفة؟

يشتهر أم شريف كافيه بتقديم األطباق
اللبنانية الشهية المحضرة بلمسة
مبتكرة ،ليمنح الضيوف تجربة طعام
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حوار
مذهلة غنية بالنكهات التقليدية الشرق
أوسطية .ويحرص المطعم على
اختيار أجود أنواع المكونات ،بما فيها
المنتجات الطازجة واللحوم الشهية.
وتضم قائمة األطعمة تشكيلة واسعة
من السلطات والمقبالت الباردة
والساخنة إلى جانب العديد من خيارات
األطباق المميزة التي يمكن االستمتاع
بها حسب الطلب.

كيف تقيمون المنافسة مع كل
هذا العدد من المطاعم اللبنانية
في قطر ؟

إن االنفتاح الثقافي بين دولة قطر و
لبنان ساهم بشكل كبير في خلق
المنافسة بين المطاعم اللبنانية.
فما يميز أم شريف هو طريقة تقديم
األطباق اللبنانية المختلفة حيث اننا
ندعو ضيوفنا للتعرف على فنون الطهو
التقليدية المقدمة بأسلوب إبداعي
جديد تميزه النكهات المبتكرة واألجواء
الممتعة.

70

برأيك ما المطبخ العربي األكثر
شهرة عالمي ًا بين المطابخ
العربية؟ ولماذا؟

إن المطبخ العربي و باألخص اللبناني
قد تخطى جميع الحدود ،واكتسب
شهرة واسعة وذلك من خالل تواجد
اللبنانيين في جميع أنحاء العالم ،أما
بالنسبة لعالمة أم شريف فبالرغم من
وجودنا في أكثر من بلد حول العالم
نحرص دائما على ابتكار األطباق
الجديدة مع الحفاظ على تراثنا المتميز
بتنوع أطباقه و غناه كالمازات الباردة
و الساخنة ،األطباق الرئيسية و األطباق
النباتية وغيرها..

ما الذي تعلمته من ميراي حايك؟

أمي « ،ميراي حايك» دفعتني دائما
لفعل ما أنا متحمسة له في الحياة..
فأنا تعلمت منها أن أسعى دائما» إلى
المثالية في عملي من خالل المثابرة و
االهتمام بأدق التفاصيل.

ما هي مشاريعك المقبلة؟

نعمل حاليا على افتتاح مطعم أم
شريف في الدوحة في جزيرة المها،
والمتوقع أن يتم اإلعالن عنه في األول
من نوفمبر  ،2022عدا عن ذلك ،سنفتتح
قريبا مطعم أم شريف في ُعمان ودبي،
وأم شريف سي كافيه في أبوظبي
والرياض ،و أم شريف كافيه في بغداد
وعمان والمملكة العربية السعودية
ُ
والبحرين واألردن وأربيل.
كما وسعت المجموعة أعمالها إلى
فروع في هارودز
أوروبا من خالل افتتاح
ٍ
بلندن ،وفندق هوتيل دو باريس ( (�Ho
)tel De Parisفي موناكو ،وقريب ًا في
اليونان وفرنسا وسويسرا .وأطلق
المطعم مؤخراً أحدث فروعه تحت اسم
أم شريف ذا ديلي ( ،)The Deliوالذي
ً
باقة من األطباق الجاهزة من
يقدم
قائمة مأكوالت مميزة .وحققت العالمة
توجته
اللبنانية الشهيرة نجاح ًا الفت ًا ّ
بإطالق فرع مميز داخل متجر هارودز في
لندن في يناير  ،2022ومن المتوقع أن
ينتشر هذا المفهوم الفريد إلى جميع
المناطق في السنوات القليلة القادمة.
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سيارات

تحديث شامل لسيارة  SUVالرياضية المدمجة من بورشه

تجربة قيادة َم َ
كان الجديدة ..مزيد من القوة مع تعزيز اإلطاللة الرياضية

نظم مركز بورشه الدوحة ،شركة البُراق للسيارات ذ.م.م تجربة قيادة ألحدث جيل من سيارة َ
مكان التي تأتي بتصميم
َ
َ
أحدث مع تعزيز األداء وإضافة المزيد من األلوان الجديدة لمجموعة الطرازات التي تضم َ
مكان ومكان  Sومكان .GTS
وتعتبر َ
مكان ثالث أكثر سيارة مبيع ًا من بورشه في قطر ،وتتميز هذه الطرازات الجديدة بالسمات الرياضية الفريدة
لبورشه ضمن هذه الفئة شديدة التنافسية .
َ
َ
تمتاز طرازات َ
ومكان
ومكان S
مكان
 GTSبقوة أكبر بكثير مقارنة بالجيل
السابق ،مما يؤكد على اعتالء السيارة
لصدارة فئة سيارات  SUVالمدمجة.
ويعتبر طراز  GTSالطراز األقوى بين
مجموعة طرازات َم َ
كان ،حيث يتفوق
على الطراز السابق بمقدار  44كيلووات
( 60حصان متري) ،حيث يولد محركه 324
كيلووات ( 440حصان متري) ،مما يقلل
زمن التسارع من السكون إلى  100كم/
ساعة إلى  4,3ثانية ،فيما تصل سرعته
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القصوى إلى  272كم/ساعة.

قوة األداء

يمثل المحرك الجديد رباعي
األسطوانات مع شاحن التوربو القلب
النابض للطراز األساسي من سيارة
َم َ
كان ،والذي يولد قوة تبلغ 195
كيلووات ( 265حصان متري) .ويتسارع
هذا الطراز من السكون إلى  100كم/
ساعة في  6,2ثانية ،بينما تبلغ سرعته
القصوى  232كم/ساعة .كما تم

تحسين أداء سيارة َم َ
كان  Sالجديدة
بشكل أكبر بفضل محرك  V6سعة
 2,9لتر مع التوربو المزدوج ،والذي زادت
قوته اآلن بمقدار  20كيلووات ( 26حصان
متري) ،حيث يولد  280كيلووات (380
حصان متري) ،ليساعد السيارة على
التسارع من السكون إلى  100كم/
ساعة في  4,6ثانية ،فيما تبلغ سرعتها
القصوى  259كم/ساعة .وتأتي جميع
الطرازات مجهزة بناقل الحركة ثنائي
القابض من بورشه بسبع سرعات

ونظام التحكم بالسحب من بورشه
للدفع الرباعي كتجهيز أساسي

جمالية التصميم

تتميز سيارة َم َ
كان الجديدة من الخارج
بتصميم جديد للمقدمة مع لمسة
جمالية بلون السيارة الخارجي تبرز
عرضها ،بينما يُطلى هذا الجزء من
مقدمة طراز  GTSباللون األسود.
وأصبحت المصابيح األمامية بتقنية
 LEDمع نظام اإلضاءة الديناميكي
من بورشه والمرايا الخارجية بتصميم
 Sport Designمن التجهيزات األساسية
في جميع الطرازات الجديدة مع مشتت
الهواء األنيق في الجزء الخلفي.
وتوفر طرازات َ
مكان الجديدة نطاقاً
واسع ًا 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  14لونا تشمل لوني
بابايا ميتاليك وأزرق جنتيان ميتاليك
الجديدين ،إضافة إلى لون أخضر بايثون
لطراز  GTSمع مجموعة .GTS Sport
ويعزز قسم بورشه للتصنيع حسب
الطلب « »Exclusive Manufakturحرية
تصميم سيارة َم َ
كان بال حدود وفق ًا
لمتطلبات مالكها عبر خيارات األلوان
الفردية وبرنامج األلوان المخصصة
 .Paint To Sampleكما تمت إضافة
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سبعة تصاميم جديدة للعجالت بقياس
أكبر إلى المجموعة الحالية التي تبدأ
بقياس  19بوصة لسيارة َم َكان ،و20
بوصة لسيارة َم َ
كان  Sو 21بوصة لسيارة
َم َكان .GTS

 GTالرياضية الجديدة متعددة الوظائف
المستخدمة في سيارة  .911ومن
التجهيزات االختيارية المتوفرة للسيارة
مجموعة فرش المقاعد المصنوع من
الجلد مع الدرزات المتباينة باللون أزرق
جنتيان أو بابايا أو كرايون ،والتي تمثل
إضافة جديدة أللوان المقصورة.

وتجمع المقصورة المطورة بين
الديناميكية المعاصرة واألناقة،
وتتضمن شاشة نظام بورشه إلدارة
االتصاالت عالية الدقة قياس  10,9بوصة
تعمل باللمس .ويمكن التحكم في
العديد من وظائف هذا النظام عبر
األوامر الصوتية أو عن طريق األسطح
التي تعمل باللمس التي تحل محل
األزرار .كما تأتي مجهزة بعجلة القيادة

تظل سيارة َ
مكان منافس ًا قوي ًا في فئة
 SUVالفاخرة بفضل هذه التحسينات
الجديدة .وتعليق ًا على نجاحها ،قال
سلمان جاسم الدرويش« :تتزايد شعبية
سيارة َ
مكان بمرور الوقت ،ويرتكز نجاحها
في األسواق على تعدد االستخدامات
واألداء الفائق المم ِّيز لسيارات بورشه
الذي يستند إلى خبرة أكثر من  70عام ًا
في تصنيع السيارات الرياضية الرائدة».

الديناميكية المعاصرة واألناقة
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سيارات

ميتسوبيشي إكسباندر الجديدة ..
سيارة رياضية بإمكانيات ال محدودة
ميتسوبيشي «إكسباندر» سيارة رياضية متعددة االستخدامات تضم سبعة مقاعد وإمكانيات المحدودة كما توفر
مستويات ال مثيل لها من الراحة والمزايا العملية ،فض ً
ال عن أقصى درجات الجودة والقيمة العالية .تتوفر المركبة اآلن
لدى شركة قطر للسيارات ،الوكيل المعتمد لميتسوبيشي موتورز في قطر ،في صالة عرضها على طريق سلوى وفي
الخور .تشتمل ميتسوبيشي إكسباندر على أفضل المزايا وأكثرها تقدم ًا في التصميم الداخلي والخارجي على حد
سواء ،حيث تتمتع المقصورة الداخلية بمساحة وافرة ،وسعة تخزين كبيرة وأماكن لحفظ األغراض الشخصية ،وأحدث
التقنيات الذكية ،فيما روعي في التصميم الخارجي االرتفاع الجيد للسيارة عن سطح الطريق وسهولة التحكم بثبات
السيارة ،لقيادة شاملة متكاملة العناصر أكثر تطور ًا ومتعة.
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التصميم الخارجي
تتميز الواجهة األمامية من إكسباندر
بإطاللة تشمل خطوط تصميم
عصرية تستشرف المستقبل ،وشبك
علوي من الكروم ،ومصابيح أمامية
 LEDمائلة إلى الخلف ،ومصابيح
نهارية ،كما تحمل الواجهة األمامية
تصميم الدرع الديناميكي المميز
من ابتكار ميتسوبيشي موتورز ،الذي
يضمن مزيداً من الحماية للمشاة
والركاب على حد سواء .أما بالنسبة
لموقع مصابيح  LEDفقد تم ترتيبها
على شكل مجموعة أشبه بالكريستال
ووضعها في مكان أعلى لضمان رؤية
أفضل للسائق.
تم تجهيز السيارة بعجالت ألمنيوم
ماس ّية قياس  16بوصة بدرجتين من
األلوان ،وهوائي على شكل زعنفة
سمكة القرش ،إضافة إلى كاميرا
للرؤية الخلفية تقع فوق الباب الخلفي،
تضم إكسباندر قاعدة عجالت يبلغ
طولها  2,775متر ،فيما يبلغ الطول
اإلجمالي للسيارة  4,475ملم ،وعرضها
 1,750ملم ،وارتفاعها  1,700متر (خط
الوسط)  1,730 /متراً (الخط العالي).

التصميم الداخلي
ركز فريق العمل الذي تولى مهمة
تصميم إكسباندر على تقديم مقصورة
داخلية واسعة تعكس ثقافة كرم
الضيافة عند الشعب الياباني التي
يشار إليها بكلمة»»OMOTENASHI
 ،فهي توفر راحة فائقة لجميع الركاب
السبعة البالغين ،بفضل المقاعد
الداعمة للجسم ،ووسائل الراحة

الفاخرة ،وكذلك المواد عالية الجودة
المستخدمة في المقصورة الداخلية.
فيما تتيح المرونة في إعدادات المقاعد
المصممة لتلبية االحتياجات المتغيرة،
سهولة أكثر في التحميل .كذلك
يمكن طي مسند الذراع إلى األسفل
في الصف الثاني من المقاعد ،وطي
مقاعد الصف الثاني والثالث بشكل
مسطح الستيعاب األحمال الطويلة.

مزايا حديثة لمزيد من الرفاهية
تتسم سيارة إكسباندر بالكثير من
المساحة العملية التي تفي باحتياجات
الجميع ،وحتى مع وجود ركاب في
الصف الثالث من المقاعد ،تبقى
المساحة المخصصة لألمتعة كافية
الستيعاب أربع زجاجات مياه سعة كل
منها  4جالون.
أما بالنسبة لمزايا حفظ المقتنيات
والتخزين في إكسباندر فتضم باإلضافة
إلى صندوق التابلو كال من :جيوب
الباب ،حامالت المشروبات ،جيوب ظهر
المقعد ،صندوق الكونسول األرضي،
درج أسفل مقعد الراكب األمامي،
إضافة إلى منطقة لألمتعة تقع تحت
أرضية الصندوق الخلفي.

مزايا السالمة واألمان المتقدمة
لتوفير أعلى مستويات السالمة ،روعي
أثناء عملية تصميم السيارة تعزيز
مواصفات السالمة وتحسينها بشكل
كبير ،من خالل تزويدها بهيكل متطور
ُمعزز لألمان أثناء التصادم ( )RISEمن
تصميم ميتسوبيشي موتورز ،الذي
يمتص الطاقة الناتجة عن التصادم

بشكل فعال ،ويحافظ على سالمة
المقصورة إلى الحد األقصى في حالة
حدوث اصطدام.
كما تم تزويد جميع األبواب األربعة
بدعامات تعزز الحماية للركاب ،وذلك
تشوه األبواب نتيجة
من خالل الحد من
ّ
التصادم الجانبي .تحظى إكسباندر
أيض ًا بحزمة متنوعة من مزايا السالمة
واألمان النشطة بما فيها نظام الفرامل
المانعة لالنغالق ( ،)ABSإشارة التوقف
الطارئ ( ،)ESSالتحكم النشط بثبات
السيارة ( ،)ASCإلى جانب التحكم
المساعد لإلقالع على المرتفعات
(. )HAS

مستويات جديدة من األداء
يتم الحصول على القوة المميزة التي
تشتهر بها إكسباندر ،من خالل محرك
عالي االستجابة مجهز بعمود كامات
علوي مزدوج ،سعة  1.5لتر ،يضم 16
صمام ًا ،مع نظام  MIVECالمتقدم –
التحكم اإللكتروني المبتكر في توقيت
الصمام من ميتسوبيشي -بما يجعل
صعود مرتفع شاهق وعلى متن السيارة
سبعة أشخاص بالغين مهمة في غاية
السهولة.
أما بالنسبة لالرتفاع الجيد عن سطح
الطريق الممتاز في فئة إكسباندر،
فيمنح السائق الثقة الكاملة للقيادة
على الطرق الوعرة أو المغمورة بالمياه،
فيما يعزز نظام التعليق المدعوم جيداً،
إلى جانب ماصات الصدمات عالية
األداء ،والهيكل الصلب وخفيف الوزن،
ثبات السيارة على الطريق ويوفر راحة
ركوب ال مثيل لها.
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ميسيكا تزيح الستار عن مجوهرات حصرية بدولة قطر
تحيّة تقدير لقطر

ّ
مهمة في تاريخ الدولة ،وبهذه
محطة
تشهد قطر هذا العام
ّ
المناسبة تطرح ميسيكا مجوهرات محدودة اإلصدار من مجموع َتي
قطر.تستمد
 Lucky Moveو  My Moveالشهيرتَين حصر ًيا في
ّ
ڤاليري ميسيكا الوحي من الع َلم القطري لتخ ّلد بزوغ فجر جديد
مع اقتراب موعد انطالق فعاليات كأس العالم  FIFA 2022في
قطر ،ل ُي ّ
شكل محطة تاريخية لمنطقة الشرق األوسط بر ّمتها .فتخ ّلد
مرصعة باأللماس
ميسيكا هذه اللحظة في مجوهرات كالسيكية
ّ
تكتسي بباليت جديدة وراقية من اللونَين الخمري واألبيض
الكالسيكي .ت ّتسم كل قطعة من هذه المجموعة الحصرية بقطر
بتصميم مبتكر وحديث ،بحيث ستكتفي الدار بطرح  122وحدة
مر ّقمة فقط من كل قطعة.

ّ
للحظ ،بحلّة جديدة
حلي الجالبة
ال ُ

طرحت الدار سوار  Lucky Moveوعقد
 Lucky Moveالصغير بح ّلة جديدة
يتم دمغ الخزف
خ ّلاقة .فللمرّة األولى ّ
باللون الخمري على الذهب األبيض،
ليخلق خلفية آسرة لأللماسة المتحرّكة
بحرية بداخله .يلتقي اللون الخمري الذي
يحمل دالالت كبيرة مع أناقة الذهب
األبيض وبريق األلماس ،في قالدات جالبة
ّ
للحظ في السنوات القادمة.

مجموعة  MY MOVEبحلّة جديدة ومميّزة

يو ّفق اإلصدار القطري من سوار  My Moveبين التصاميم الريادية التي
اشتهرت بها ميسيكا وبين تط ّلعات األمة نحو المستقبل .ف ُي ّ
شكل
ومتعددة المزايا ،المزدانة
الجلد الخمري أساس هذه القطعة الفاخرة
ّ
بدرزات بيضاء .يتأ ّلق السوار باأللماسة البرّاقة المتحرّكة التي تشتهر
بها ميسيكا ،والتي تشير إلى الفرص الكثيرة التي يحملها الغد .يتوفر
بحبيبات
هذا السوار محدود اإلصدار بنسخة كالسيكية وأخرى
مرصعة ُ
ّ
األلماس (بألوان الذهب األبيض والوردي واألصفر) ،إلى جانب تفاصيل
من التيتانيوم (باللون الطبيعي أو الرمادي أو األسود) ،ف ُت ّ
شكل أفضل
تعبير عن أسلوب كل فرد.
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فندق ونادي الصحي ويستن الدوحة
يعلن عن تعيين إلكين إيمانوف مدير ًا عام ًا
أعلن فندق ونادي الصحي ويستن الدوحة عن تعيين إلكين إيمانوف في منصب المدير العام للفندق .ويتميز
بخبرة تمتد ألكثر من  20عام ًا من العمل مع أبرز العالمات العالمية ،بما فيها ماريوت وحياة
المدير الجديد
ٍ
وويندام ،تولّى خاللها اإلشراف على  62فندق ًا في وسط وشرق أوروبا.
ودرس إيمانــوف فــي جامعــة أذربيجــان الحكومية للغات
بيــن عامــي  1998و ،2002وحصــل علــى العديد من
الجوائــز مثــل جائــزة التميــز في تقديــم تجربة الضيوف
فــي منتجعــات وفنــادق ماريــوت عام  2015في العاصمة
األمريكية واشــنطن.
وتشــمل خبــرة إلكيــن الطويلــة في قطــاع الضيافة مختلف
المجــاالت ،بمــا فيهــا المأكوالت والمشــروبات ،والمبيعات
والتســويق ،وإدارة العوائــد ،وافتتــاح الفنادق الجديدة،
وعالقــات المســاهمين ،ممــا منحــه قــدرة مميزة للتعامل
مــع جميــع الضيــوف وتلبيــة احتياجاتهــم في تقديم خدمة
مثالية.
وتعليقـ ًا علــى هــذا الموضــوع ،قال إيمانوف« :يشــرفني أن
أتولــى منصــب المديــر العــام الجديــد لفندق ونادي الصحي
ويســتن الدوحة ،وأتشــوق للعمل مع فريقي لالرتقاء
بمكانــة الفنــدق وتقديــم أرقــى التجارب للضيوف».
ويشــكل فندق ونادي الصحي ويســتن الدوحة واحة
حضريــة وســط العاصمــة القطريــة ،ويتميــز بموقعه القريب
مــن أهــم المرافــق الترفيهية والســياحية فــي المدينة ،مثل
ســوق واقف ومتحف الفن اإلســامي ومنطقة مشــيرب
قلب الدوحة وأســباير زون .ويضم الفندق ،الذي يقع وســط
طبيعــة خالبــة 364 ،غرفــة وجناحـ ًا وفيال مزودة بأحواض
ســباحة ومصممة لتعزيز تجارب االســترخاء وتجديد
النشــاط .كمــا يقــدم الفندق برامــج العافية المصممة
ـة مفعمــة بالرفاهيــة والراحة للضيوف.
لتوفيــر تجربـ ٍ
ويحتضــن الفنــدق  6مطاعــم متميزة ،مثل ســيزونال
تيســتس والمطاعــم الحائــزة علــى جوائز بما فيها ســاباي
تــاي ،المطعــم التايالنــدي األصيــل؛ وهانتــرز روم أند جريل،
المطعم العصري الذي يشــتهر بتقديم أشــهى أطباق
اللحوم.

لمحة حول سلســلة فنادق ومنتجعات ويستن:
تُعد سلســلة فنادق ومنتجعات ويســتن عالمة فندقية رائدة
فــي مجــال العافيــة والضيافــة ،يمتــد تاريخهــا ألكثر من عقد
مــن الزمــن .وتتميــز العالمــة بحرصها على تشــجيع ضيوفها
وشــركائها والمجتمعــات المحليــة العتمــاد نمط حياة
ـم بالصحــة والعافيــة ،واالســتمتاع بحالــة صحية أفضل
مفعـ ٍ

من خالل اعتماد ســت ركائز اساســية للعافية :نوم صحي،
طعــام صحــي ،حركــة صحيــة ،مشــاعر صحية ،عمل صحي،
لعــب صحــي .وتمنــح العالمــة الرائــدة ضيوفها في أكثر من
 200فنــدق ومنتجــع فــي مــا يقارب  40دولــة ومنطقة فرصة
الحصــول علــى عــروض العافيــة الخاصة بها والتي تشــمل
تجربة نوم اســتثنائية مع ســرير  ،Heavenly Bedوبرنامج
 ،RunWESTINومعــدات اللياقــة البدنية من شــركتي
 TRXو  ،Pelotonإضافــة إلــى أشــهى المأكــوالت الصحية
والمغذيــة ضمــن قائمــة  ™SuperFoodsRxوغيرها من
العروض.
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HUAWEI

جدا وتشغيل لمدة  24ساعة
جودة صوت واضحة ً

مع سماعات  HUAWEI FreeBuds SEاآلن في قطر

أعلنت مجموعة هواوي لألعمال
المستهلكين عن الجيل الجديد من
سماعات األذن االستريو الالسلكية
الحقيقية (TWS) - HUAWEI
 ،FreeBuds SEوالسوار الذكي فائق
النحافة مع شاشة عرض كاملة من
هواوي وعمر بطارية طويل األمد،
 HUAWEI Band 7في قطر.
تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds
 SEمزودة بمحرك ديناميكي كبير
بحجم  10ملم وغشاء مركب عالي
الحساسية ،مما يوفر جودة صوت
رائعة وتشغيل الصوت لمدة  24ساعة
وتصميم خفيف شبه داخل األذن
لتجربة ارتداء مريحة.
تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds
 SEبلونين ،األزرق واألبيض ،سيتمكن
المستهلكون من الحصول عليهما
بدءا من  18اغسطس بسعر
في قطر ً
 179رياال قطريا لسماعات HUAWEI
 FreeBuds SEمن منصات هواوي عبر
اإلنترنت وتجار التجزئة المعتمدين.

سماعات HUAWEI FreeBuds SE
تتبىنى سماعات �HUAWEI Free
 Buds SEمكونات صوتية مخصصة،
تحتوي السماعات على محرك
ديناميكي كبير مقاس  10ملم في
هيكلها المضغوط .صوت الجهير
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مرتفع وقوي ،مما يجعل الصوت أكثر
جاذبية للمستخدمين .وفي الوقت
نفسه ،فهي مجهزة ً
أيضا بغشاء
مركب عالي الحساسية ،والذي يعتمد
على قبة تيتانيوم PEEK + PU +
 PETالتي تأتي مع االمتثال العالي
لـ  PUومتانة  ،PEEKمما يؤدي إلى
إعادة إنتاج التفاصيل الواقعية في
الموسيقى .عالوة على ذلك ،مع
تقنية إلغاء الضوضاء البيئية (،)ENC
أثناء المكالمات ،ستعمل سماعات
األذن على معالجة الفرق بين
األصوات التي تم جمعها بواسطة
الميكروفونات ،والتي يمكنها حساب
موضع المتصل بدقة.

 24ساعة من تشغيل الصوت

تأيتي سماعات �HUAWEI Free
 Buds SEمزودة ببطارية كبيرة ضمن
حجمها المضغوط .مع علبة الشحن
المشحونة بالكامل ،يمكن أن توفر
 24ساعة من تشغيل الموسيقى
ويمكن أن توفر السماعات المشحونة
بالكامل  6ساعات من تشغيل
الموسيقى المستمر .للمكالمات
الصوتية ،يمكن أن توفر سماعات
 HUAWEI FreeBuds SE 16ساعة
من المكالمات مع صندوق شحن
مشحون بالكامل ،ويمكن استخدام

سماعات األذن لمدة  4ساعات
عند الشحن الكامل ،مما يسمح
للمستخدمين باالستماع واالستخدام
كما يحلو لهم.

تصميم عصري خفيف
تتبىنى سماعات �HUAWEI Free
ً
Buds SE
خفيفا شبه داخل
تصميما
ً
األذن يأخذ في االعتبار الراحة والثبات،
التصميم يدعم المستخدمين على
ارتدائها لساعات طويلة دون قلق.
سواء كنت تستمع إلى الموسيقى
أو تشاهد األفالم أو تحضر الدروس
دائما أن توفر
عبر اإلنترنت ،يمكنها
ً
للمستخدمين تجربة ارتداء مريحة.
باإلضافة إلى ذلك ،تأتي سماعات
األذن مع أطراف سيليكون بثالثة
أحجام مختلفة ،وهي خفيفة مثل
الريش ،والمواد المرنة أكثر مالءمة
للبشرة .يمكن للمستخدمين اختيار
حجم أطراف السيليكون ً
وفقا
الحتياجاتهم.

2 HUAWEI FreeBuds Pro

في بداية الصيف ،أعلنت مجموعة
هواوي لألعمال المستهلكين ()CBG
عن إطالق HUAWEI FreeBuds
 ،Pro 2الجيل الجديد من سماعات
أذن ستيريو السلكية حقيقية الرائدة
التي توفر مزيدا من االرتقاء في تجربة
الصوت للمستهلكين من خالل
االستفادة من خبرة هواوي فى مجال
سماعات أذن ستيريو السلكية حقيقية
 ،)True Wireless Stereo (TWSترتقى
أحدث سماعات األذن إلى مستوى
اسم سلسلة ،HUAWEI FreeBuds
مما يوفر صوتا حقيقيا يجلب الجمال
إلى أذنيك .تتوافق مع أجهزة هواوي
باإلضافة إلى األجهزة األخرى التى
تعمل على أنظمة  Androidو.iOS
ستتوفر HUAWEI FreeBuds Pro
 2في قطر بسعر  649ريال قطري
بألوان مختلفة الفضيSilver Frost
 ،واألبيض  Ceramic Whiteو األزرق
الفضي .Silver Blue

تم تعيين السيد إمري باسلي مدي ًرا
عاما لفندق جي دبليو ماريوت
ً
ماركيز سيتي سنتر الدوحة حيث
سيتولى مسؤولية اإلشراف على
عمليات واستراتيجيات هذا الفندق
الفاخر الذي يضم  314غرفة،
إلى جانب ضمان تمتع الضيوف
والنزالء بتجارب مميزة مع لمسة
من الفخامة إذ يستعد الفندق
الستقبال بطولة كأس العالم
التي يترقبها الجميع بشدة أواخر
هذا العام.

ولد السيد إمري في تركيا ويتمتع بخبرة
عاما في تجارب الضيافة الفاخرة،
ً 25
فقبل توليه هذا المنصب كان يشغل
منصب المدير العام في قصر ماتيلد -
أحد الفنادق الفاخرة العاملة تحت مظلة
شركة ماريوت الدولية  -حيث أشرف
على تجديد وإعادة إطالق هذا العقار
الشهير في بودابست .كما افتتح فندق
كاريس  -أحد المنتجعات الفاخرة في
مدينة بودروم  -إلى جانب تشغيل عدد
من العقارات الفاخرة األخرى في دبي
والمالديف.
وقد سبق إلمري العمل مع عدد من
الطهاة الحاصلين على نجمة ميشالن
وقام بتطوير مفاهيم عظيمة في مجال
المأكوالت والمشروبات حيث أصبحت
تشكل مفاهيم راسخة ومشهورة.
كما ساهم إمري في تحقيق العديد
من اإلنجازات في الفنادق التي عمل
بها وساهم في حصولها على عدة
شخصا خبي ًرا يلجأ إليه
جوائز جعلت منه
ً
الجميع لتحويل العمليات الفندقية
إلى قصص نجاح ملهمة .وخالل مهمته
األخيرة ،قام إمري بمساعدة قصر ماتيلد
في الحصول على جائزة أفضل فندق
فاخر وجائزة أفضل غرفة نزالء فاخرة في
«حفل جوائز المفتاح الذهبي للتميز في
تصميم الضيافة» وجائزة الفندق الرائد
في هنغاريا لـعام  2021في حفل جوائز
السفر العالمية.
وفي هذه المناسبة ،قال نائب رئيس
المنطقة شفق غوفنك ،عضو فريق

القيادة العالمي والمدير اإلداري
لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا:
«إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالسيد

إمري باسلي في عائلة جي دبليو
ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة ،فأنا
على ثقة بأنه سيشكل إضافة عظيمة
لفريقنا بفضل ما يمتلكه من خبرات
ومعرفة في مجال عمله».
وفي هذا الصدد ،صرّح إمري باسلي
المدير العام لفندق جي دبليو ماريوت
ماركيز سيتي سنتر الدوحة بقوله:
«أشعر بالحماس بانضمامي إلى
عائلة جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي
سنتر الدوحة ،فمن الرائع التواجد في
دولة قطر الشهيرة بثقافتها وتراثها
العريق ،والتي تُعد من الوجهات الرائدة
والناشئة للرياضة واألعمال التجارية،
خصوصا في ظل هذه األجواء المميزة
ً
التي تعيشها البالد مع لحظات تاريخية
ينتظر الجميع شهودها  .وال أطيق
االنتظار حتى أساهم في نجاح الفندق
وهذه الوجهة المميزة».

JW Marriott Marquis City Center Doha

عاما
ماريوت الدولية تعلن عن تعيين «إمري باسلي» مدي ًرا ً
لفندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة
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wall block

virginmegastoreqatar
virginmegastoreme
virginmena
virginmegastore.qa
Doha Festival City
Landmark Mall
Mall Of Qatar
Villaggio Mall
Place Vendôme Mall

أطفالنا أمانة
يجب المحافظة عليها
بقلم :أ .نور ذياب أيوب
مدرب معتمد
: Instag: coachnoorthiab1

األطفال هم زينة الحياة ،وهم المصابيح التي
تنير حياتنا والزهور التي يفوح عبقها في أرجاء
منازلنا فالحياة بدونهم بال قيمة ،لذا يتعين علينا
المحافظة على هذه النعمة التي أنعم اهلل
سبحانه وتعالى علينا بها واالهتمام بالصحة
النفسية الخاصة بأطفالنا كونها العامل
المؤثر األول في تنشئة الطفل وبناء شخصيته
المستقبلية وخاصة في السنوات الخمس األولى.
في الحقيقة تقع مسؤولية تربية الطفل على الوالدين،
ال يتمتع بصحة نفسية جيدة ،أو طف ً
فإما أن ينشئا طف ً
ال
يعاني من اضطرابات ومشكالت نفسية ترافقه طوال
عمره.
ولألسف أرى العديد من اآلباء واألمهات الجدد يتعاملون مع
أطفالهم وكأنهم أعداء لهم ،فتجدهم ينهالون عليهم
بالضرب والشتائم واإلهانات اعتقاداً منهم بأن هذه هي
التربية الصحيحة ،ولكنهم ال يعلمون بأنهم بهذه الطريقة
يعملون على تدمير الطفل نفسي ًا وجسديا.
وهنا أشير إلى أنه يجب على اآلباء واألمهات التعرف على
أهمية الصحة النفسية للطفل ،حيث أنها تعتبر من أهم
أسباب النمو الصحي واالتزان النفسي للطفل ،فالصحة
النفسية الجيدة تعزز قدرات الطفل على التالي:
	*القدرة على بناء المهارات وتطويرها.

	*تقبل طفلك كما هو وال تقارنه باألطفال اآلخرين
وذلك لتعزز ثقته بنفسه.
	*عود طفلك على االعتماد على نفسه ،فبذلك يعتاد
على تحمل المسؤولية.
	*كن صبوراً وحاول أن تجيب على جميع األسئلة التي
يطرحها طفلك فهو يرى العالم من خاللك.
	*استخدم أسلوب التشجيع والمكافأة بد ًال من النقد
الالذع.
	*كن قدوة حسنة لطفلك.
	*عدم خوض الوالدين في مشاجرات أمام الطفل،
حيث يؤدي ذلك إلى تدمير الصحة النفسية للطفل
وسيؤدي إلى عدم الشعور باألمان.

	*القدرة على التواصل الجيد مع اآلخرين.

وفي الختام ،أود أن أشير إلى أن الصحة النفسية للطفل

	*تعزيز الثقة بالنفس.

باتت تشكل قضية مهمة ومؤثرة من القضايا الهامة في
وبناء على ذلك فأنا أعتقد أنه من الواجب علينا
المجتمع،
ً
كآباء وأمهات أن نجعل االهتمام بالصحة النفسية ألبنائنا
من أهم أولوياتنا في تربية أطفالنا ،وذلك حتى نقدم
للمجتمع جي ً
ال خاليا من االضطرابات النفسية ومستعدا
للمساهمة الفعالة في بناء المجتمع.

	*القدرة على االبتكار واإلبداع.
	*القدرة على التعامل مع التحديات والتكيف مع
التغييرات.
سأعرض بعض الطرق التي يجب اتباعها للمحافظة على
الصحة النفسية:
	*أظهر الحب لطفلك دائم ًا وال تجعله مشروط ًا.
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فندق الوادي الدوحة  -إم غاليري
مكان ال يُنسى حقًا ليومك الخاص

يبدأ حفل زفاف األحالم بموقع ال يُنسى.
نحن نقدم اإلعدادات المناسبة و األنيقة لمناسبتك الخاصة مع
تجربة مصممة خصيصًا مستوحاة من الرومانسية.
قولي "نعم أقبل" في فندق الوادي الدوحة  -إم غاليري
Msheireb Downtown Doha | Email: reservations.alwadihotel@accor.com | Tel: +974 4009 9999
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