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فنادق ومنشآت كتارا للضيافة
جاهزة الستقبال العالم في حدث رياضي تاريخي

متابعة  -حنان غزواني
قبيل بدء العد التنازلي على انطالق منافسات كأس العالم  FIFAقطر  ،™2022أعلنت فنادق ومنشآت ومرافق
كتارا للضيافة ،شركة الضيافة الرائدة في قطر على أتم استعدادها وجاهزيتها لهذا الحدث ،حيث من المرتقب أن
تقيم  5منتخبات في  5فنادق مختلفة تابعة لها ،باإلضافة إلى حديقة الشيراتون التي سوف تقام فيها فعاليات
ترفيهية رائعة تقام على هامش البطولة ،باإلضافة إلى الفعاليات واألنشطة المتعددة للمواطنين والمقيمين
و الزوار في مختلف فنادقها ،ومن هذا المنبر ندعو الجميع إلى متابعة حسابات فنادق كتارا للضيافة على مواقع
التواصل االجتماعي لمعرفة الجديد و المزيد.
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تعد كتارا للضيافة شركة قطرية
عالمية مالكة ومطورة ومشغلة
للفنادق ومقرها دولة قطر ،تمتلك
وتدير  42فندقا ضمن محفظتها من
الفنادق ،وتركز الشركة على الوصول
إلى هدفها بإضافة  60فندقا إلى
محفظتها بحلول عام  .2030ومع
خبرة تتجاوز الخمسين عام ًا في قطاع
الضيافة ،تعمل كتارا للضيافة على
تنفيذ خططها االستراتيجية للتوسع
من خالل االستثمار في الفنادق الرائدة
في قطر في الوقت الذي تعمل فيه
على تنمية مجموعتها من الفنادق
الرائدة في األسواق الدولية الرئيسية.

 3فنادق و 22مطعما جديد ًا

نعتز بكوننا جزءا ال يتجزأ من هذا
الحدث الكبير الذي يترقبه الجميع
بحماسة وقطر على جاهزية تامة
الستضافة نسخة فريدة من البطولة
العالمية ،بعد أكثر من عشرة أعوام
من العمل الجاد ،والتعاون الوثيق مع
الشركاء في أنحاء البالد .وفي هذا
الصدد يسرنا اإلعالن عن افتتاح  3فنادق
جديدة لتقديم معايير خدمة فندقية
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غير مسبوقة وال تضاهى
لزوار مونديال قطر ،و  22مطعما جديداً،
حيث أن القطاع الفندقي قد سخر
جهوده منذ فترة طويلة لتجهيز كافة
المطاعم وإضافة اخرى إلى منظومة
الفنادق الخدمية .كما أننا سنشارك في
فعاليات تنظيمية في دعم المونديال
من خالل توقيع  5عقود لضيافة
المناطق الحرة للمشجعين ،معسكر
قاعدة الفرق ،ومن إنجازات كتارا توفير
مناطق عائلية–حديقة الفندق ونادي
الدانة.
ومن المشاريع التي أنجزتها كتارا
للضيافة وتصدرت المشهد السياحي
في الدولة:

أبراج كتارا
معلمان جديدان ليس لهما مثيل،
ّ
يحتل رافلز وفيرمونت الدوحة ،اللذان
يُعتبر خبر افتتاحهما من أكثر األخبار
المهمة لعام َ ،2022معلمين محليين
عد األبراج
شهيرين جديدين في قطر .تُ ّ
تع ّج بالرمزية
الشهيرة في لوسيل التي ُ
ترجم ٍة معماريّة لشعار دولة قطر
الوطني ،إذ تُمثل كل منها شكل
ّ

السيوف المعقوفة (سلة السيف).
تضم هذه األبراج معقوفة التصميم
عناصر إبداعية فريدة ،بما في ذلك ردهة
مذهلة على ارتفاع  30مت ًرا ،ومجموعة
من األعمال الفن ّية المخصصة،
والحدائق الس ّرية وسمات مستوحاة
من الثقافة المحلية في قطر ومناظرها
الطبيعية .يبرز كل من فندقي رافلز
جناحا
الدوحة ذو فئة الست نجوم 132
ً
وفيرمونت الدوحة ذو فئة الخمس
نجوم  362غرفة وجناحا بأسلوبهما
الخاص بالفخامة.
المتم ّيز واختالفهما
ّ
تقع األبراج في مدينة لوسيل التي
عد منطقة جديدة مبتكرة ومشهورة
تُ ّ
صممت المنطقة
في الدوحة .حيث ُ
بأكملها ً
وفقا لمبادئ االستدامة البيئية،
وتطوير البنية التحتية الذكية ،وتطبيق
مفاهيم العمران العصريّة .وفي جميع
مرافق المبنى ،تم إرفاق مجموعة
من أحدث التقنيات الذكية لتعزيز
تجربة الزائر واالرتقاء ببرنامج استدامة
بتصميم
قوي .إنه أول مشروع ضيافة
ّ
ٍ
يتح ّلى بنظام عالمي لتقييم مستوى
االستدامة ،باإلضافة إلى حصوله على

شهادة تصنيف من فئة  5نجوم في
قطر ،من المتوقع االنتهاء من المشروع
قريبا.
 فندق فيرمونت الدوحة وفدق رافلزمع مجموعة أكور والفيفا يعملون معا
على تنظيم فعاليات للزوار والمشجعين،
فنادق أبراج كتارا فيرمونت ورافلز والذي
سيفتتح العديد من المطاعم ذات
الطابع المختلف.
إعادة تجديد فندق ريكسوسالخليج الدوحة ،بما في ذلك جميع
غرف الضيوف ،قاعات المؤتمرات
واالجتماعات ،ومرافق الترفيه والمناطق
العامة .وهو اآلن يسمى بفندق
ريكسوس الخليج .يعد هذا التجديد
عالمة فارقة رئيسية لهذا الفندق الشهير،
والمعروف بأنه أول فندق من فئة  5نجوم
في الدوحة ( )378غرفة وجناحا ،ونؤكد
من جديد التزامنا بإيجاد تجربة علمية
عالية لضيوفنا ،من المتوقع االنتهاء من
المشروع قريبا .عندمـا يعـاد افتتاح فندق
الخليج ،سيعزز مكانته كأفضـل فندق في
الدوحة ،مع أعلى معايير المرافق الفاخرة
والحديثة في جميع جوانب عملياتـه.
ويمثل هذا التجديد عالمة فارقة رئيسية
للفندق ،والمعروف بأنه أول فنـدق مـن
فـئـة  5نجـوم فـي الدوحة ،ويؤكـد مـن
جديد التزام الفندق بإيجـاد تجربة عالية
للضيوف.
تم إعادة افتتاحه في إبريل ،يقع سمرست
الخليج الغربي في شارع السفارات في

الدوحة عند واجهة الكورنيش البحرية.
كما يقع مركز سيتي سنتر للتسوق على
مسافة قصيرة سيراً على األقدام ،تتميز
شقق سمرست الخليج الغربي بتصميم
أنيق عصري وتجهيزات حديثة .ويشتمل
المبنى على  228شقة فندقية تحتوي
كل شقة على غرفة نوم وغرفتين وثالث
غرف نوم تكملها مجموعة كاملة من
مرافق نمط الحياة وخدمات دعم األعمال،
مما يجعلها خيارًا مثال ًيا لإلقامة للمدراء
التنفيذيين وعائالتهم الباحثين عن
أسلوب حياة عالمي متوازن.

مجموعة فنادق مروب
هي الذراع التشغيلي لكتارا للضيافة،
حاليا مجموعة مروب تدير  4فنادق محلية
أحد الفنادق منتجع شاطئ سيلين التي
تمتلكها كتارا للضيافة ،أما بالنسبة
للفنادق االخرى فهي فنادق يمتلكها
مالك قطريون وتديرها مجموعة فنادق
مروب بالنيابة عنهم :منتجع شاطئ
سميسمة وفندق ذا افنيو وفندق الجوري
تديرها إدارة مروب.
كل من هذه الفنادق سيكون لها طابع
يعكس الهوية القطرية بنكهة رياضية
حيث ان المطاعم والمقاهي المصاحبة
لهذه الفنادق كل منها ستتزين بأعالم
وألوان الفرق المشاركة بكأس العالم
وستقدم وجبات محلية وعالمية ويتواجد
شاشات عرض في مناطق مختلفة للزوار
من خارج هذه الفنادق.

خدمات مميزة لجمهور المونديال
باإلضافــة إلى ما ســتقدمه كتارا
للضيافــة للجمهــور والزوار ،قطر
للســياحة الداعم الرئيسي واألول،
ســيكون لهــم دور فعال في جميع
فنــادق قطر بشــكل عام حيث أنهم
ســيوفرون المنشــورات التعريفية لدولة
قطــر من خرائط و أماكن ســياحية
أساســية والمعلومات العامة لوســائل
النقــل العامــة والخاصة ،أرقام الهواتف
واالرشــادات المهمة لوســائل التنقل.
أمــا الفنادق األخرى التــي تمتلكها
كتــارا وتحــت إدارة عالمية مختلفة
منهــا أكور العالميــة هيلتون وماريوت
وريكســوس أكدوا لنا جاهزيتهم
الســتقبال الحــدث العالمي ولديهم
خبرات عالمية ســابقة الســتضافة
مثــل هذا الحدث العالمي وســتكون
الفنــادق هذه لديهــا فعاليات مصاحبة
عديدة ،وأيضا أريد أن أســلط الضوء
علــى أن كتــارا للضيافة دائما تدعم
وتوجــه الفنادق على األماكن
والفعاليــات الجديــدة في الدولة مثل
متاحــف قطــر ،ومن فعاليات ودعوات
مفتوحــة ومعارض ،مزرعة ســدرة ،كتارا
الحــي الثقافــي والبرامج الرياضية في
دولة قطر.
 حديقــة الفنــدق المواجهه لفندقالشــيراتون ســتنظم الكثير من
الفعاليــات للعوائل والزوار.
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في حفل توزيع جوائز شركة (سكاي تراكس) العالمية للخطوط الجوية لعام  2022م.

اختيار الخطوط الجوية التركية كأفضل خطوط جوية في أوروبا

قامت الخطوط الجوية التركية بتحقيق
أرقام قياسية جديدة بعد ظهور أكبر
أزمة في تاريخ الطيران والتي ميزتها
عن منافسيها بأداء قوي طوال العام،
وحصلت الخطوط الجوية التركية؛
وهي شركة طيران تقوم بتسيير
رحالتها إلى العديد من الدول أكثر
من أي شركة طيران أخرى ،على لقب
أفضل شركة طيران في أوروبا حسب
تصنيف شركة (سكاي تراكس) في
حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية
العالمية المرموقة لعام  2022م.
أُقيم الحفل في فندق النجهام التاريخي
بلندن في  23سبتمبر ،وشهد هذا
الحفل العالمي العديد من الجوائز
واألوسمة التي تم تقديمها إلى الناقل
الوطني الناجح بجانب جائزة أفضل
شركة طيران في أوروبا .باإلضافة
إلى حصولها على لقب أفضل
بناء على آراء
شركة طيران في أوروبا
ً
المسافرين من جميع أنحاء العالم،
حصلت كذلك شركة الخطوط الجوية
التركية على جائزتين رئيسيتين أخريين
خالل الحفل ،وهما أفضل شركة طيران
تقوم بتقديم خدمات الطعام إلى فئة
رجال األعمال في العالم وأفضل شركة
طيران في جنوب أوروبا.
تم إجراء استطالع رأي للعمالء عبر

االنترنت من سبتمبر عام  2021م
إلى أغسطس  2022م ،أثناء عملية
تقييم خطوط الطيران الجوية لتحديد
الفائز بهذه الجوائز ،مع إرسال الدعوات
ومخاطبة الفئات التي تم إجراء
استطالع الرأي عليها العام السابق
كما هو مسجل في البيانات اإلحصائية
في ذلك الوقت .تم تنفيذ استطالع
الراي على العمالء باللغة اإلنجليزية
والفرنسية واإلسبانية والروسية

واليابانية والصينية ،حيث شارك أكثر
من ( )100عميل من مختلف الجنسيات
في استطالع رأي عام  2021/2022م
مع إحصاء  14.32مليون من المدخالت
الصحيحة المستوفية للشروط وأخذها
في االعتبار في النتائج النهائية
الستطالع الرأي.
قام باستالم الجوائز رئيس مجلس
اإلدارة واللجنة التنفيذية للخطوط
الجوية التركية الدكتور( :أحمد بوالت)

والذي أفصح قائ ً
ال“ :نحن في قمة
السعادة أن نكون معكم مرة أخرى
في هذه المكانة التي نال فيها
المقدمة
منهج الخدمات المميزة ُ
من الخطوط الجوية التركية التقدير
الكامل في العديد من المرات ،ونحن
فريق عمل شركة الخطوط الجوية
التركية “نشكر جميع مسافرينا الكرام
الذين وضعوا هذه الثقة الكبيرة فينا
من أجل الحصول على هذه الجوائز
القيمة  ،وكذلك نقدم الشكر لفريق
عمل شركة (سكاي تراكس) الذين
كان لهم الجهد الكبير في ظهور هذا
التقييم وتطبيقه على أرض الواقع”.
مع منهج الخدمات المميزة الذي
نقدمه والذي يميزنا عن منافسينا،
نود إعالمكم بأننا مستمرون بتطبيق
خطوات ثابتة لتحقيق هدفنا وهو
حصول الخطوط الجوية التركية على
جائزة أفضل الخطوط الجوية في
العالم من خالل تقديم خدمات ال مثيل
لها “.
صرح السيد( :إدوارد بليستيد) الرئيس
التنفيذي للشركة عند تسليم جوائز
شركة (سكاي تراكس)“ :نقدم التهنئة
للخطوط الجوية التركية على النجاح
الذي حققوه والذي تم ترجمته عن
طريق الحصول على جوائز الخطوط
الجوية التركية العالمية ،ويعتبر الفوز
بجائزة أفضل شركة طيران في أوروبا
رائعا في واحدة من أكثر األسواق
إنجا ًزا ً
تنافسية على اإلطالق .إلى جانب
ذلك ،يسعدنا أن نرى الخطوط الجوية
التركية تحتل المرتبة األولى في تقديم
أفضل خدمات الطعام والوجبات إلى
فئة رجال األعمال في العالم على
متن الرحالت الجوية الخاصة بها ،مما
يعكس المعايير العالية التي تم
تحقيقها في ذلك الصدد من خالل
تعاونهم مع شركة ( )DO&COفي
كافة أشكال وأنواع الوجبات التي يتم
تقديمها على متن رحالت الخطوط
الجوية التركية”.
تُواصل الخطوط الجوية التركية
الحفاظ على جودة الخدمات المميزة
التي تقدمها مع صبغة الضيافة
التركية في كل ركن من أركان العالم
من خالل رحالتها التي ال يضاهيها أحد،
مع تأكيد شركة الطيران العالمية على
مكانتها الرائدة من خالل أن تصبح أكبر

نبذه عن الخطوط الجوية التركية:
تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام  1933م بأسطول مكون من خمس
طائرات ،وكانت عضوا في (تحالف ستار) ولديها أسطول مكون من ( )389طائرة
(ركاب وشحن على حد سواء) وتقوم بتسيير رحالتها إلى ( )340وجهة حول
العالم منها ( )287رحالت دولية و( )53رحلة محلية إلى ( )129دولة .للمزيد من
المعلومات عن الخطوط الجوية التركية يمكنكم العثور عليها على موقعها
الرسميwww.turkishairlines.com .
أو عبر حساباتها على وسائل التواصل االجتماعي مثل (الفيسبوك ،تويتر،
يوتيوب ،لينكد إن ،إنستغرام).
نبذه عن تحالف ستار:
تأسست شبكة تحالف ستار في عام  1997م كأول تحالف عالمي للخطوط
بناء على عرض القيمة المقدمة للعمالء للوجهات العالمية والتميز
الجوية،
ً
الواسع االنتشار وتقديم خدمات مستمرة للعمالء .ومنذ تأسيسها ،قدمت أكبر
شبكة طيران تشمل جميع الخدمات ،مع إلقاء الضوء على تحسين تجربة العمالء
عبر الرحالت الجوية لدى التحالف .شركات الطيران األعضاء هي :طيران إيجه،
طيران كندا ،طيران الصين ،طيران الهند ،طيران نيوزيلندا ،طيران نيبون ،خطوط
آسيانا الجوية ،الخطوط الجوية النمساوية ،طيران أفيانكا ،طيران بروكسل،
خطوط كوبا الجوية ،الخطوط الجوية الكرواتية ،مصر للطيران ،طيران إيفا،
خطوط لوت الجوية البولندية ،طيران لوفتهانزا ،الخطوط الجوية االسكندنافية،
خطوط شينزين الجوية ،الخطوط الجوية السنغافورية ،الخطوط الجوية لجنوب
إفريقيا ،الخطوط السويسرية ،طيران تاب البرتغالي ،تاي ،الخطوط الجوية التركية،
طيران يونايتد .بشكل عام توفر (شبكة تحالف ستار) في الوقت الحالي أكثر من
 12000ألف رحلة طيران يومي ًا إلى ما يقرب من  1300مطار إلى  197دولة .تقوم
شبكة تحالف ستار بتقديم المزيد من الرحالت عن طريق ربطها برحالت الشركاء
وهي (خطوط طيران جونياو وطيران تاي سمايل.
شركة نقل في العالم حيث يتعلق
األمر بسعة المقاعد المتاحة على
الرحالت الدولية وتفعيل دورها بنظام

التطوير واالستدامة في مجال الطيران
مع العديد من المشاريع لتقديم
خدمات عالية الجودة لألجيال القادمة.

حوار

تأكيدا على مكانتها الريادية في عالم الرياضة

اختتام النسخة األولى للمنتدى العربي للتكنولوجيا الرياضية في الدوحة

اختتمت فعاليات المنتدى العربي للتكنولوجيا الرياضية في أسباير ،بهدف تمكين الشركات واألفرقة واألفراد من
التفوق في صناعة الرياضة ،وقد تم إطالق نسخته األولى من مدينة الدوحة العاصمة القطرية ،تأكيدا على مكانتها
الريادية في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية.
شارك في المنتدى  14من نخبة المتحدثين والخبراء على الصعيد العملي واألكاديمي ،قدموا العديد من الندوات و4
جلسات حوارية ،تم من خاللها مناقشة محاور مهمة أبرزها :أثر التتبع والتحليل الذكي على أداء الرياضيين ،الشركات
الناشئة في قطاع التكنولوجيا الرياضية وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها ،االستثمار في قطاع التكنولوجيا
الرياضية والرياضات اإللكترونية ،وأخير التفاعل مع الجمهور الرياضي من خالل التقنية .ولمعرفة المزيد عن هذه
الفعالية التي تعد منصة للقاء الالعبين والقادة الرئيسيين من قطاع التكنولوجيا الرياضية وعالم الرياضات
اإللكترونية والرياضة بشكل عام محليا وعالميا« ،جميلة» التقت السيد مالك شيشتاوي مؤسس المنتدى العربي
للتكنولوجيا الرياضية...
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حوار
حدثنا عن فكرة المنتدى العربي
للتكنولوجيا الرياضية؟

التكنولوجيا تنقل الرياضة إلى
المستقبل ،خرجنا بفكرة المنتدى العام
الماضي تأكيدا على الدور الريادي
والمكانة المهمة لدولة قطر ،التي
تولي اهتمام ًا كبيراً للرياضة في جميع
مجاالتها ،وتحسين أدائها وإمكانياتها،
وتحقيق إنجازات مميزة في هذا المجال.
ومن أبرز إنجازاتها في مجال التكنولوجيا
الرياضية كان اختراع روبوت سباق الهجن
قبل أكثر من  16عاما ،والذي ساهم في
حماية األطفال والحفاظ على إرث الخليج
التراثي ،باإلضافة إلى توفرها على
العديد من المرافق الرياضية عالمية
المستوى مثل اسباير واسبيتار والمالعب
الرياضية المتنوعة التي تشكل عالمة
فارقة في تصميم وبناء المالعب وانتهاء
باستضافة كبرى الفعاليات الرياضية من
اولمبياد وبطوالت التي سيكون أهمها
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استضافة كأس العالم الذي يعتبر اإلنجاز
األكبر كونها أول دولة عربية تستضيف
هذا الحدث العالمي.

من هم شركاؤكم في نجاح
المنتدى؟

نوجه لجميع شركائنا في النجاح كل
الشكر والتقدير ،من القطاع العام
أسباير زون من خالل سبورت اكسيليريتور
وفندق الشعلة ،ومركز قطر للمال وقطر
للتكنولوجيا المالية التابعة لبنك قطر
للتنمية ،ومن القطاع شركة الليغا تيك
التابعة للدوري االسباني ،تي اس اي
قطر ،سولوستا ،ضو ستوديوز ،إضافة
لسارت اب جرايند بيزنس ستارت اب قطر.

ما هي أحدث االتجاهات والحلول
في هذه الصناعة التي سلطتم
الضوء عليها؟
تم مناقشة اتجاهات وحلول لمواضيع

هامة أبرزها :أثر التتبع والتحليل الذكي
على أداء الرياضيين ،الشركات الناشئة
في قطاع التكنولوجيا الرياضية وأبرز
الفرص والتحديات التي تواجهها،
االستثمار في قطاع التكنولوجيا
الرياضية والرياضات اإللكترونية ،وأخيرا
التفاعل مع الجمهور الرياضي من خالل
التقنية.

وهل سيتم تنظيم المنتدى بشكل
سنوي؟

صحيح ..سيتم بشكل سنوي وسيعقد
منه نسخ في عدة دول عربية إن شاء اهلل.

كيف تقرأ المشهد الرياضي
المعاصر؟

الذكاء االصطناعي امتد للرياضة،
سيطر عليها وجعل الممارسة االحترافية
أسهل وأدق خاصة فيما يتعلق بحسابات
وإحصاءات األداء البدني والقوة

روبوت سباق
الهجن ..اختراع
أنقذ األرواح
وحافظ على
الموروث
والفعالية في الميدان ،حيث أصبح
الرياضيون يستعملون معدات متطورة،
وأجهزة ذكية ،وتقنيات تعمل بالذكاء
االصطناعي ،بهدف تطوير أدائهم،
وقراءة الخصوم ،وتوفير حلول أكبر،
ونتائج إيجابية أكثر ،وبالتالي عدم ترك
أي شيء للصدفة.
ُقدر حجم السوق العالمية للتكنولوجيا
الرياضية بنحو  11.70مليار دوالر أميركي
في عام  2020ومن المتوقع أن يصل
إلى  13.74مليار دوالر أميركي في عام
 ، 2021وبمعدل نمو سنوي مركب
 17.75٪ليصل إلى  31.21مليار دوالر
أميركي بحلول عام .2026

ماذا عن المسابقات الرياضية
الكبرى التي أصبحت مناسبات
مهمة إلظهار ما وصلت إليه
كل العلومومنتجات الشركات
العمالقة؟

بكل تأكيد الفعاليات الرياضية الكبرى
تشكل دافعا للشركات العمالقة
لالستثمار في تمكين الشركات والفرق
واألفراد من التفوق في صناعة الرياضة،
ففي النهاية ال يمكننا تجاهل أن هذه

الفعاليات هي عبارة عن قطاع أعمال
من القطاعات ذات الدخل الكبير  ،فعلى

سبيل المثال دخل  NFLأكثر من 16

مليار دوالر ،و  NBAأكثر من  10مليارات
دوالر ،و الدوري االسباني الليغا حوالي
 5مليارات دوالر  ،وهذه األرقام تعطي

فكرة واضحة عن دور المسابقات الكبرى
في تطوير هذه الرياضات وعلومها
وتقنياتها.
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تحقيق

كأس العالم في عيون خليجية
أهم بطولة في عالم كرة القدم تحتضنها دوحة الخير

كتب /جمال العدواني
ً
تقام كأس العالم كل أربع سنوات ويشارك فيها  32منتخبا يتنافسون فيما بينهم على اللقب الكبير .تتأهل
المنتخبات للبطولة عبر التصفيات القارية ،والبطولة تمثل فرصة رائعة للجماهير الذين يجمعهم شغفهم بالساحرة
المستديرة .لكن هذه الدورة ستكون مختلفة شكال ومضمونا ألنها تقام ألول مرة في تاريخ كرة القدم لكأس العالم
في دولة عربية وخليجية ،على أرض قطر «درة الخليج» ..وفي هذا الصدد التقينا مع عدد من نجوم الخليج وسألناهم
كخليجيين عن شعورهم بأن إحدى دول الخليج تستضيف أهم حدث عالمي رياضي في العالم..
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إبراهيم الزدجالي:

عبدالمحسن النمر:

كوني عمانيا ،أفتخر جدا بمبادرة قطر
الحبيبة في احتضان أهم وأكبر حدث
رياضي في العالم وهو كأس العالم
وهذا مفخرة لكل العرب والخليج وإلى
األمام دائما.

سعيد جدا بأن يتحقق حلم كروي لكل
عشاق هذه اللعبة العالمية من كل
بقاع األرض وأن يكون من بلد خليجي
مثل قطر فكل الحب والتقدير لكل
القائمين على هذا الحدث العالمي
ونحن كخليجيين ال تسعنا الفرحة
الغامرة في تحقيقه على أرض الواقع.

النجم سعد الفرج:

جمال الردهان:

عبد الرحمن العقل:

ألف مبروك للخليج ككل بأن أصبح لدينا
حلم رياضي عالمي يتحقق على أرض
خليجية ،فدائما قطر سباقة في مختلف
الميادين ونحن كخليجيين نفتخر كثيرا
بهذا اإلنجاز العالمي وإلى األمام دائما.

سعيد جدا بأن نرى ونشاهد أبطال
كأس العالم يتجهون إلى دوحة الخير
ليمارسوا عشقهم وحبهم في مباريات
كأس العالم فأنا كخليجي فرحان جدا
لهذه النقلة النوعية في طموحاتنا
كخليجيين التي تتحقق على أرض
الواقع.

ألف مبروك لكل القياديين والقائمين
على هذا الحدث الرياضي العالمي
وهذا الشيء ليس بغريب على أهلنا
في دوحة الخير ،فدائما يقدمون المميز
والراقي لكل الخليجيين ،وأنا سأحجز
تذاكر لحضور المباريات ألني أعشق
كرة القدم .قطر حققت حلم كل عربي
عاشق للرياضة وللرياضيين.
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تحقيق
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عبداهلل بوشهري:

جاسم النبهان:

أحمد العونان:

بصراحة أفتخر بأن أبطال كأس العالم
أخيرا اتجهوا إلى دول الخليج لكي نبرهن
لهم أننا قادرون على استضافة مثل هذه
البطوالت وبجدارة ،واليوم قطر ستثبت
للعالم بأنها قادرة وبامتياز ،نتمنى لهم
التوفيق.

استضافة بطولة كأس العالم في قطر
هي مفخرة لكل عربي وخليجي تحديدا
ألنه حدث عالمي وألول مرة تستضيفه
دولة خليجية ،فكل الشكر والتقدير
لكل من يقف وراء هذا اإلنجاز الرياضي
العالمي.

كل الحب والتقدير لكل إخواننا في قطر
الخير فمساعيهم الدائمة الستضافة
مثل هذه األحداث الرياضية دليل على
جهدهم ومثابرتهم بأن يكون الخليج
منصة مشرقة للعالم ككل ،وهذا ليس
غريبا على أهلنا في الدوحة ونتمنى
لهم دائما أن يكونوا في المقدمة.

إبراهيم الحربي:

صالح المال:

شهاب حاجية:

بالشك أنا سعيد جدا الستضافة بطولة
كأس العالم في هذه الدورة في بلد
عربي وخليجي وهي قطر التي سعت
جاهدة بأن تكون الخليج في الصفوف
األولى على مستوى الرياضة وهذا بحد
ذاته إنجاز عربي وعالمي نفتخر فيه.

كوني قطريا وخليجيا أنا فخور جدا لبلدي
التي استطاعت أن تحتضن هذا الحدث
العالمي ألول مرة في تاريخ الدول
العربية والخليجية وتكون في الصدارة،
فكل الحب والتقدير لكل القائمين
وتمنياتنا بالمزيد من اإلنجازات المضيئة.

أنا من عشاق كرة القدم ومن المتابعين
الدائمين لمباريات كأس العالم ،وكان
حلمي أن أحضر إحدى المباريات في
العالم ،لكن اليوم قطر الخير حققت
لي الحلم وأصبح قريبا جدا وإن شاء اهلل
سأتواجد في عدد من المباريات ووسط
الجماهير العريضة من كل بقاع العالم.

عبداهلل الطراح:

محمد الوسمي:

حسين المنصور:

كأس العالم ملتقى عالمي بين وحدث
كروي مهم ،وعندما يكون هذا األمر في
منطقة عربية وخليجية ،كمواطن كويتي،
فهذا مصدر فخر واعتزاز ،وقد رأينا االستعدادات
التي قامت بها دولة قطر منذ سنوات ونحن
أمام حصاد لهذه الجهود ،وكإعالمي سوف
أتواجد خالل هذا الحدث فهو ملتقى إعالمي
رياضي اقتصادي وسياحي.

قطر حققت حلم كل عربي وخليجي
باستضافتها لهذا الحدث الرياضي
العالمي .كل الحب والتقدير لكل
إخواننا في دوحة الخير لتحقيق هذا
اإلنجاز العالمي ،ومن خالله استطاعت
أن تخطف كل األبصار وعيون العالم
نحو منطقة الخليج ليعيشوا معنا
الحلم على أرض الواقع.

كل التوفيق للشقيقة والحبيبة دولة
قطر حكومة وشعبا ،واإلبداع ليس
بغريب عليهم ،وأي إنجاز من أي دولة
ضمن منظومة مجلس التعاون
الخليجي فهو مفخرة لنا جميعا ،وأسأل
المولى لهم دوام النجاح والتقدم
والرخاء ولكل الدول.
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جامعات

جامعة سيتي يونيفرستي كوليدج بالشراكة مع جامعة أولستر
تحتفل بافتتاح الحرم الجامعي الجديد وتخريج دفعة 2022

تحت رعاية سعادة السفير جوناثون ويلكس ،سفير المملكة المتحدة في قطر احتفلت جامعة سيتي
يونيفرستي كوليدج بوضع حجر األساس للحرم الجامعي الجديد للجامعة في لوسيل بحضور وفد جامعة أولستر .كما
تخلل الحفل أيضا تخريج دفعة  2022حيث تم تكريم الخريجين إلنجازاتهم المتميزة وتم منح الخريجين المختارين جوائز
التميز األكاديمي.
شكر َ الدكتور فارس قرشي ،العميد التنفيذي لسيتي يونيفرستي كوليدج مدير جامعة أولستر ووفدها لحضورهم
الحفل الكبير الذي يمثل النمو المستمر لسيتي يونيفرستي كوليدج أولستر ويعزز الشراكة بينهما .وأعرب البروفيسور
بول بارثولوميو ،مدير جامعة أولستر عن سعادته وتقديره لرؤية المبنى الجديد للحرم الجامعي على أرض الواقع
خالل المراحل األولى من هذه الرحلة المذهلة .وعلّق بأن هذا الحفل إلى جانب المبادرات األخرى يشكل دلي ًلا على
التزام الشراكة بين سي يو سي و جامعة اولستر بتوفير مؤسسة تعليمية بمستوى عالمي تقدم تجربة تعليمية رائدة
لطالب البكالوريوس والدراسات العليا.
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ً
عرضا ح ًيا ألوركسترا
وقد شهد الحفل
قطر الفلهارمونية .تخلل حفل التخرج
خطاب للدكتور خالد العلي نيابة عن
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
والسيدة فاطمة سلطان الكواري،
رئيس الموارد البشرية في مجموعة
أوريدو ،ومدير جامعة أولستر والعميد
التنفيذي لجامعة سيتي يونيفرستي
كوليدج وممثلي الطلبة .وأعرب السفير
البريطاني والدكتور خالد العلي عن
فخرهما بالشراكة بين جامعة سيتي
يونيفرستي كوليدج وجامعة أولستر
خالل حفل االفتتاح.
ألقى سعادة السيد جونثان ويلكس،
سفير المملكة المتحدة في قطر كلمته
خالل االفتتاح حيث سلط فيها الضوء
على نجاح الشراكة بين جامعة سيتي
يونيفرستي كوليدج وجامعة أولستر
وهي مؤسسة تعليمية بريطانية حيث
دائما االنضمام الحتفاالت
قال« :أجد
ً
المشاريع الناجحة ،ال سيما في قطاع
وإلهاما
التعليم ،أحد أكثر األشياء بهجة
ً
في عملي .إذ ندرك من خالل نجاح هذا
المشروع وغيره من المشاريع أن هناك

طل ًبا متزايداً للحصول على درجات
علمية من الجامعات البريطانية عبر
المؤسسات التعليمية الموجودة في
قطر» .وأضاف« :تم توقيع مذكرة تفاهم
في بداية هذا العام بين حكومتي دولة
قطر والمملكة المتحدة لتعزيز العالقات
بشأن الجوانب التعليمية .وقد أجرى

وزير التعليم البريطاني زيارة في يونيو
الماضي وأعتقد أنها أخبار جيدة للغاية
وهي جزء من السياق اإليجابي لما
نحتفل به هنا اليوم».
كما أشاد الدكتور خالد العلي ،وكيل
الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي
في وزارة التربية والتعليم والتعليم
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العالي بالشراكة بين جامعة سيتي
يونيفرستي كوليدج وجامعة أولستر
وقال« :إن هذه الجامعة هي جزء من
القطاع الخاص ،وتؤدي عمال رائعا من
خالل تعليم ابناء هذا البلد والمقيمين
على هذه األرض .فهم يختارون البرامج
المطلوبة بشدة في سوق العمل.
ويتمثل دورنا في ضمان جودة التعليم
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العالية والمعايير لتكون مماثلة لمعايير
دائما من أن
جامعة أولستر ،والتأكد
ً
البرامج المتاحة تلبي احتياجات الدولة
وتتاح ألولئك الذين يسعون للحصول
على مؤهالت التعليم العالي».
ومن جهتها ،هنأت السيدة فاطمة
الكواري رئيس الموارد البشرية في
مجموعة أوريدو الخريجين على نجاحهم

جدا بكم .ويجب أن
قائلة« :أنا فخورة ً
ً
تفخروا بأنفسكم أيضا وبعملكم الجاد
وتفانيكم للحصول على مؤهالت عليا.
واليوم حان وقت االحتفال وتذوق طعم
النجاح الذي تستحقونه والفخر بثناء
أساتذتكم وعائالتكم وأصدقائكم».
أعرب العميد التنفيذي لسيتي
يونيفرستي كوليدج الدكتور فارس
قرشي عن فخره تقديراً إلنجازات
الخريجين موضح ًا« :يمثل هذا االحتفال
تتويجا لساعات طويلة من العمل الجاد
ً
والدراسة المتفانية التي قدمها طالبنا
في كل من برامج الدبلوم الوطني
العالي  BTECوبكالوريوس جامعة
أولستر نتيجة لجهودكم المتفانية
والعمل الدؤوب لهيئة التدريس
المذهلة».
كما سلط مدير جامعة أولستر
البروفيسور بول بارثولوميو الضوء
على الشراكة بين سيتي يونيفرستي
كوليدج وجامعة أولستر واالحتفال
بإنجازات الطالب ،مشيداً بإسهامات
العاملين وأعضاء هيئة التدريس في
النجاح األكاديمي.
كما شارك ممثلو الطالب الخريجين

تجربتهم في جامعة سيتي
يونيفرستي كوليدج وجامعة أولستر،
وفي هذا الصدد قال مؤمن علي،
ممثل خريجي الدبلوم الوطني
العالي  BTECفي جامعة سيتي
يونيفرسيتي كوليدج« :لقد منحتنا
جامعة سيتي يونيفرستي كوليدج
العديد من الفرص لالزدهار في جميع
جوانب حياتنا .فقد تم تدريبنا لتحقيق
أهداف تتجاوز توقعاتنا بكثير .كانت
هناك فرص للنمو وإلهام اآلخرين
واستلهام األفكار منهم .وأن نكون
بصحبة طالب آخرين متحمسين
وطموحين وموهوبين ومحاضرين
دائما؛ لنتعلم أهم المهارات
مهتمين
ً
التي ال يمكننا تعلمها في الفصل
الدراسي».
كما عبرت هند خميس الكواري،
ممثلة خريجي بكالوريوس جامعة
أولستر قطر ،عن عميق شكرها
بقولها« :أتذكر منذ عامين عندما
قررت استكمال درجة البكالوريوس
في دراسات األعمال كطالبة بدوام
جزئي وموظفة بدوام كامل .فقد

كانت تجربة صعبة للغاية ،وكان
لدي نجاحات وإخفاقات ولكن بعد
كل شيء ،تخرجت! أعضاء هيئة
التدريس الموقرون ،لقد تعلمت
الكثير منكم ،فشكراً لكم على
دعمكم المستمر طوال رحلتنا».

الحرم الجامعي الجديد في لوسيل
تشمل عملية تطوير الحرم الجامعي الجديد
في لوسيل -المدينة الذكية الجديدة في
قطر -إنشاء عدد من الفصول الدراسية ومراكز
التعلم المعاصر وسيشكل جزءاً من المشاريع
التعليمية المتميزة في قطر بهدف إكمال الحرم
الجامعي بمشيئة اهلل الستقبال الطلبة في
سبتمبر  .2024يخدم الحرم الجامعي شبكة
واسعة ومتنامية من الطرق وخطوط المترو
وسيكون من السهل الوصول إليه ،ويتميز
بموقع مناسب بالقرب من جميع وسائل الترفيه.
سيحتوي الحرم الجامعي مرافق متطورة بما
في ذلك حوض سباحة ومسارات للمشي
باإلضافة إلى قاعة رياضية عصرية وصالة
لأللعاب الرياضية .ستمتد الردهة المركزية
لمساحة كبيرة تسمح بدخول الضوء الطبيعي
إلى جميع أجزاء المبنى .وستكون إحدى ميزات
التصميم الرئيسية هي منافذ الوصول الواسعة
والمساحات التفاعلية التي تحتضن الطلبة
لتعزيز ودعم راحة الطالب والكادر الجامعي
ورفاهيتهم .سيوفر هذا التصميم والمبنى
فرصا حيوية عصرية تنمي اإلبداع
الجديد
ً
واالبتكار واألبحاث وريادة األعمال والمشاريع مع
تعزيز وتطوير المزيد من الشراكات مع الشركات
اإلقليمية والدولية الشهيرة باإلضافة إلى
التوافق مع رؤية قطر الوطنية  .2030سيساهم
هذا التطور الفريد في المواءمة بين مكان
التعلم مع الفلسفة التربوية المعاصرة ضمن
إطار شامل للتعلم التفاعلي .كجامعة مبتكرة
وخالقة ذات امتداد عالمي سوف يعزز تصميم
الحرم الجامعي الجديد التزام سيتي يونيفرستي
كوليدج بتقديم تجربة تعليمية فريدة لطالبها.

 Jamila / October 2022احلياة جميلة ..مع ًا 37

غالف

مقابلة مع مصممة األزياء جيلز مانجوالكشمي
التي شقت طريقها إلى أسبوع الموضة في نيويورك

تصوير :محمود حفناوي

كتبت  /حنان الغزواني

مكان التصوير :فندق Banyan Tree Doha
مجوهرات Iman Hazimeh jewellery
شعر ومكياجHair Couture :

«ٔان تكتشف موهبتك ،وتٔومن بقدراتك ،وتثق في ٔادواتك» ..تلك هي فلسفة النجاح التي سطرتها جيلز
مانجوالكشمي مصممة األزياء ومدير العروض لمصممي الشرق األوسط في أسبوع الموضة في نيويورك ،واحد
من أهم الفعاليات العالمية في مجال صناعة الموضة والمجوهرات ،مؤسس ومدير العمليات للعالمة التجارية
« gillsmanjulakshmجيلز مانجوالكشمي» التي زينت إطاللة العديد من المشاهير على السجادة الحمراء مثل
صوفيا كارسون ،المغنية والممثلة األمريكية المشهورة ومؤسس العالمة التجارية  AADIMAلألزياء الجاهزة
المستدامة،التي تهدف إلى تعزيز الوعي باألثر البيئي لصناعة األزياء وتشجيع الناس على أن يكونوا مستهلكين
أكثر وعي ًا ،باإلضافة إلى إدارتها للعديد من المشاريع التي تحتفي باألناقة في نيويورك وإيطاليا.
ولدت مانجوالكشمي وترعرعت في قطر ،تنقلت في حياتها األكاديمية والعملية بين مجاالت عدة؛ بدأت كمدربة
للتعليم ومحاضرة لألزياء والتصميم الداخلي في جامعة فرجينيا كومنولث قطر  ،وبعد عام من عرضها لمجموعة
أزيائها في مؤتمر التصميم الدولي  TASMEEMو  IWEDفي عام  ، 2016تم تكريمها كمصمم يفتتح أسبوع
أزياء مرسيدس بنز  ،وقد تم ذلك تزامن ًا مع تدشين وإطالق عالمتها التجارية الثانية في قطر  . AADIMAفي عام
 ، 2017تم اختيارها كأفضل المصممين العالميين في معرض أزياء شوب قطر.
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شغفها باألزياء وموهبتها الفذة
حوالها لمحاربة قوية استطاعت
بجدارة ٔان تحفر اسمها وسط قليلين
يجيدون فن صناعة األزياء ،حيث عملت
كذلك كمستشارة للعالمات التجارية
للمصممين الجدد والمواهب الواعدة
لمساعدتهم في إطالق عالماتهم
التجارية في السوق بمساعدة استوديو
التصميم الخاص بها  ،إيمان ًا منها بأن
مصممي األزياء المحليين والمواهب
المحلية يستحقون فرصة لتطوير
عالماتهم التجارية في قطر والسوق
العربي من خالل استراتيجية مدروسة
يتم تنفيذها وفق أساليب اإلنتاج
والتسويق .في اآلونة األخيرة تعمل
مانجو على مشاريع األزياء اإليطالية
التي تربط بين السياحة وإنتاج األزياء
الدولية الحصرية مع أسابيع الموضة
في إيطاليا والواليات المتحدة
األمريكية التي تربط المحترفين
اإليطاليين بعالم التصميم العربي.

أزياء للتطوير بأشكالها المختلفة
ومساعدة المواهب الجديدة واكتشاف
إمكاناتهم في مختلف جوانب تصميم.

أسبوع الموضة في نيويورك..
منصة حيوية تحتفي باألناقة
أطلتقت العالمة التجارية �Gills Man
 julakshmiخالل أسبوع الموضة
في نيويورك كأول مصمم من قطر
في عام  ،2018قائلة« :يشرفني أن
أتيحت لي الفرصة لعرض مجموعاتي
في عرض أزياء ذائع الصيت عالم ًيا.
التجربة بمثابة حلم وتحقق» .ومنذ
ذلك الحين تعمل كمستشارة ومخرج
ومنتج لهذا الحدث العالمي إلبراز
مواهب المصممين العرب في هذه
المنصة العالمية ،والتي تعد واحدة
من أربع فعاليات عالمية هي األهم في
مجال صناعة الموضة والمجوهرات،
وتجمع أشهر المصممين والممولين
والمستثمرين والمشاهير من جميع

أنحاء العالم ،لالطالع على أحدث
التصميمات وموضات العام .وتعكس
هذه المشاركة والتمثيل المشرف نجاح
المجهودات التي يتم بذلها مؤخراً
لتشجيع المواهب الفنية المحلية
والشباب القطري على المشاركة في
هذا القطاع الحيوي.
وتقول جيلز مانجوالكشمي« :إن
الساحة المحلية مليئة بالمواهب التي
أتابعها عن كثب وبشكل شخصي
دائما من خالل عملي .وأعتقد أن هذا
هو أفضل وقت يمكن للمصممين
القطريين المشاركة فيه على الصعيد
العالمي» وأضافت مانجوالكشمي،
التي ساهمت في تقديم عالمتين
قطريتين في واحد من أبرز األحداث
العالمية المتخصصة كما قامت بإخراج
العرض أيض ًا في نيويورك ،قائلة« :لقد
تم اختيار «هارلينز» وعالمة المجوهرات
غادة البوعينين التي ظهرت في أسبوع
الموضة في نيويورك في عام 2019
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من بين  100مصمم آخر لتصميماتهم
التي تتمتع ببساطتها وعصريتها
وأنماطها غير االعتيادية ،وهو األمر
الذي أبهر القائمين على العروض في
نيويورك».
عن المشاركة في أسبوع الموضة في
نيويورك ،قالت »:اإلعجاب والحماس
الذي حصدناه خالل المشاركة الماضية
جعلنا حريصين على المشاركة في هذا
الحدث المهم بمجموعة حصرية من
األزياء المصممة خصيص ًا للحدث» ،وال
تزال مانجو الكشمي تواصل رحلتها في
اكتشاف المواهب المحلية في عالم
تصميم األزياء والمجوهرات موضحة:
«لقد بدأت بالفعل في االستعدادات
والعمل جار ٍ على قدم وساق خلف
الكواليس للتحضير وتقديم المصمم
العربي القادم الذي تم اختياره لعرض
تصاميمه في نيويورك خالل فعاليات
أسبوع الموضة .2023

الموضة الصديقة للبيئة
تغزو دور األزياء العالمية
أكدت مانجو الكشمي أن الموضة
ليست مجرد منتج؛ فهي تجسيد لهوية
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األفراد ،وطريقة تعبيرهم عن أنفسهم
وإدراكهم وتصويرهم لها ،وطريقة
تصرُّفهم ،وأسلوب حياتهم  ،موضحة:
«تعكس مجموعاتي التأثيرات الهندية
على المالبس العربية القديمة .مزيج
مثير لالهتمام من المواد الطبيعية
بما في ذلك الجلد والخشب واللؤلؤ
مما يجعل هذه المجموعات فريدة من
نوعها «.
ألن الموضة المستدامة هي مستقبلنا
ّ
ومصير أجيالنا في سبيل بيئة مستدامة

بد
أفضل لنا وألبنائنا وأحفادنا ،فال ّ
من تحفيزها وال ّتشجيع إليها  ،وفي
هذا الصدد أطلقت مانجو الكشمي ،
الباحثة في األقمشة المستدامة مثل
الكتان والحرير  ،حملة بعنوان Think
 Pink Wear Greenفي قطر والهند
لتشجيع الجمهور على استخدام
األقمشة العضوية  ،وتعزيز الوعي
الصحي من خالل األزياء المصنوعة من
الكتان واألقمشة القطنية العضوية
المريحة للغاية.

أناقة السجادة الحمراء
حازت جيلز مانجوالكشمي على العديد
من جوائز التصميم بما في ذلك أسبوع
الموضة  Mercedez-Benzوجائزة
أفضل مصمم من Grazia .يتم تنظيم
وعرض مجموعة أزيائها الرجالية في
نيويورك منذ عام  ،2021تعاونت مع
أشهر مصممي األزياء من بينهم فادي
نهل وستيفان روالند وإريك جاسكينز.
تصاميمها زينت إطاللة العديد من
المشاهير على السجادة الحمراء
مثل صوفيا كارسون  ،فاطمة حسن
الرميحي في حفل األوسكار من خالل
عالمتها  ، AADIMAالتي تهتم
بالموضة المستدامة  ،كما عملت مع
المخرج القطري الشهير خليفة المري
كستايلست في عمل عليان.

نجاح مميز في نيويورك
أطلقت مجموعاتها في بوتيكات
دولية في قطر ودبي والواليات المتحدة
األمريكية والهند .رحب سوق األزياء في
نيويوكرك بمالبس �Gills Manjulaksh
 miاليدوية المشغولة بحرفية بالغة
من الحرير والكتان بنهج أكثر فخامة.
والمصمم وفق أسلوب عصري وعملي

يناسب ذوق نيويورك وومن أجمل
القطع التي حققت إقباال واسعا في
أسبوع الموضة في نيويورك 2018
كان استخدام المعدن المرقق  ،الجلود
التي تم الحصول عليها خصيصا من
لندن من خالل فساتين جلدية مكشوفة
األكتاف مع أقمشة يدوية  ،وفي هذا
الصدد قالت الكشمي :لقد تأثرت ً
حقا
بمدينة نيويورك وتفانيهم في .NYFW
كان مثل حدث وطني بتفان واحتراف

عال .لقد دعيت إلى Fashion Institute
 of Technology New Yorkوحضور
حفل توزيع جوائز األوسكار القادم .في
كل أنحاء المدينة ترين إعالنات عن هذا
الحدث من سيارات األجرة للمباني .كان
فريق  NYFWداعم ًا للغاية  ،و لديهم
معرفة عميقة بواقع الموضة في
منطقة الشرق األوسط والخليج ،كما
أسعدني العمل مع مواهب دولية مثل
مارسيلو كوستا وفريقه.
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مجموعة تحتفي بطبيعة إيطاليا
تحتفي هذه المجموعة بالعناصر
المميزة إليطاليا الحديثة ،من خالل
التصاميم المستوحاة من معالم
هندستها المعمارية وأشكال طبيعتها
وخطوط أسلوبها المعاصر.
تستمد المجموعة ألوانها من المناظر
الطبيعية الصيفية في إيطاليا،
وتعكس تباينات لعبة الضوء والظالل
في الريف اإليطالي ،معبرة عن ذلك
الشغف بجودة التصاميم والخامات.
فألوان األقمشة الثمينة مستوحاة من
درجات لون األرض البنية التي احترقت
تحت أشعة الشمس ،والبيج من لون
الصخور التي صقلها الزمن ،فيما
تعكس درجات اللون األخضر بيئة البحر
األبيض المتوسط الفاخرة.
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New In Town

افتتاح متجري «مهين» للمجوهرات

و«أميشي دي مودا» في بالس فاندوم

تم االفتتاح الرسمي لمجوهرات «مهين» والفرع الجديد لـ «أميشي دي مودا» المتجر المتعدد األقسام ،وجاء
ذلك خالل حفل باهر أقيمت فعالياته في مجمع بالس فاندوم التجاري ،بحضور نخبة من الضيوف ،وأصحاب العالمات
التجارية ،ووسائل اإلعالم والمؤثرين اجتماعي ًا ،حيث بدأ االفتتاح بالعرض المصاحب في كال المتجرين لمجموعة من
العالمات الحصرية الفريدة.
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«مهين» ..نجمة في عالم
المجوهرات الراقية

تعد «مهين» عنوان ًا للمجوهرات
الراقية ،حيث تضم تشكيلة متنوعة
من المجموعات األكثر تميزاً وفخامة
في عالم المجوهرات ،والتي ال يمكن
العثور على مثيل لها في أي من متاجر
المجوهرات في قطر .وإلضفاء لمسة
عالمية من األنوثة على التصميم
المبتكر للمتجر ،تم استخدام بتالت
الزهور التي تعد لغة بحد ذاتها ،تجسدت
في مختلف الثقافات والفترات الزمنية
على مر التاريخ.
وبفضل مهارات المصممين
االستثنائيين استطاعت «مهين» أن
تضم عشرة من أبرز العالمات التجارية
في صالة عرضها الفريدة من نوعها.
ومن خالل مجموعة العالمات التي
تضمها «ماهين» مثل «الفاليير»،
و»لفان» ،و»ندى غزال» ،و»أندريه مارشا»،
و»بولوبونجيا» ،و»مالك» ،و»كريستيان
بونجا» ،و»عبد اهلل سكيجها» ،و»إيس»،
و«ذا اكس» ،ومجموعة «مهين»،
سيتمكن ضيوف الصالة من االختيار
من بين تشكيلة مذهلة من المنتجات
األنيقة والتي تتنوع ما بين الهدايا،
وقالدات الزفاف ،والتصاميم الفريدة،
باإلضافة إلى خيارات حصرية لهواة
اقتناء القطع النادرة.
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New In Town

«أميشي دي مودا» نافذة على
أحدث صيحات الموضة

ويعد «أميشي دي مودا» الوجهة
األساسية لعشاق التميز والباحثين عن
آخر صيحات الموضة العالمية ،وذلك
بفضل مفهومه المستوحى من اندماج
الفن واألناقة ،وإثرائه لقطاع األزياء الفاخر
من خالل استقطابه ألشهر المصممين
العالميين وأرقى العالمات التجارية
المتخصصة.
وقد تم تصميم المساحة الداخلية
الرائعة للمتجر الجديد لتعكس الفخامة
والرفاهية الحديثة ،في موقع أنيق
للغاية مع مزيج مميز من المنتجات
 ال سيما العالمات التجارية الناشئةوالمعاصرة ،والمصممين المتميزين،
والعالمات األكثر تميزاً والتي تشهد إقباال
واسعا لحفالت الزفاف ،والمناسبات
الرسمية وغير الرسمية ،باإلضافة إلى
تشكيلة متنوعة من العطور الحصرية،
ومجموعة أنيقة من اإلكسسوارات
والحقائب واألحذية المخصصة ،وكذلك
قطع األثاث والمنحوتات وكتب طاولة
القهوة لهواة اقتناء التحف ،كما يضم
المتجر تشكيالت خاصة من المالبس
الجاهزة واألزياء الراقية والعبايات
والقفاطين تم توفيرها من قبل
مصممين محليين وعالميين.
ويعد متجر «أميشي دي مودا» تجربة
فريدة من نوعها بفضل العالمات
التجارية والتنوع الكبير في توفير أحدث
الصيحات العالمية في عالم الموضة
والجمال ،وفريق العمل الحاضر لتوفير
خدمة مميزة لعمالء المتجر ونصائح
واستشارات حول التصاميم لتجعل من
زيارة العمالء تجربة استثنائية ال تنسى.
يذكر أن «أميشي دي مودا» يضم
مجموعة من العالمات العالمية مثل
Ecaille، Francesco Sacco، Ziad :
Nakad، Alado، Priveé Aesthetics،
& Isabel Sanchis، L’Anise، Eight
Bob، Silk Love & Lace، Miri، Aya
Hammoud، Rhea Costa، Mae Paris،
Aminah Abdul Jilil، A New Cross،
D’Estree، Assouline، Victoria
Cimadevilla، Linda Farrow، French
Style Production، Tahani Al Otaibi،
Qarora، Palais Royale، Blue Salon،
Yonka، IS Clinical، QMS، Mayfair،
Maison Lords & Fools، Cristallini،
.The Collector، Ming Ray
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أزياء

LOVAHBYFATIMA

تصاميم عصرية مستوحاة
من األصالة الخليجية

LOVAHBYFATIMA
هي عالمة تجارية فريدة
من نوعها في عالم األزياء،
تأسست في عام ، 2015
من قبل المصممة ورائدة
األعمال القطرية فاطمة
إبراهيم أسد المؤسس
والرئيس التنفيذي للعالمة،
الشغوفة بحب التصميم
واهتمامها الكبير بجماليات
المنسوجات والمالبس ،
والتي لعبت جميعها دو ًرا
حاسما في قيادتها نحو
ً
صناعة األزياء.
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تهدف العالمة التجارية التي ترمز إلى
الحب في رسالة للمرأة بأن تحب نفسها
أوال إلى الوصول إلى فلسفة قوية في
ً
موقفا إيجاب ًيا ـ وحول
خط أزيائها لتجسد
مصادر إلهام فاطمة أسد في تصميم
األزياء ،قالت“ :أحاول استلهام تصاميم
جديدة من السفر وفهم رغبات الجمهور،
إلى جانب الدراسة والبحث ،إلطالق
تشكيلة جديدة ،والقوة الدافعة وراء كل
قطعة مستوحاة من تفاني العالمة
التجارية في التصميم البسيط ،تصاميم
نظيفة ولكن أنثوية للمرأة القوية”.
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أزياء

وحول نصيحتها لرواد األعمال الشباب الذين أطلقوا عالماتهم التجارية
مؤخراً ،قالت“ :بعض المشاريع تستغرق فترة من الزمن حتى تثبت
نجاحها ،وليس من الضرورة أن تنجح بالسنتين األوليين ،لذلك احرصوا
على التفكير خارج الصندوق ،وتقديم منتجات مميزة وفريدة من نوعها،
وأحرص على صناعة محتوى مصور بطريقة محترفة تبرز جمال المنتج
ً
خاصة أنها تساهم بزيادة المبيعات والزبائن ،وهي الطريقة التي
عملت عليها بعالمتي الخاصة.
أنيقة ولكنها راقية ،مصنوعة بفخر في قطر  ،من خالل الحصول على
المواد محل ًيا وخارجياَ والتعامل مع الحرفيين في البالد ،تم تصميم
المجموعات بجماليات كونها في نفس االتجاه ولكن ً
أيضا تضمن
عناصر فريدة تؤكد باستمرار على أن المنتج محلي بمواصفات عالمية.
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مجوهرات

«عزة فهمي»

تكشف عن مجموعة «عجائب الطبيعة ال ُمعاد تص ّورها»

في سلسلة من المجموعات المستوحاة من الطبيعة وكائناتها الحيّة ،تُعيد «عزة فهمي» تقديم موضوعها
معاد تص ّورها» .مؤلّ ً
ً
فة
إثارة لإلعجاب،
األكثر
ً
استعدادا إلطالق أحدث مجموعاتها التي تحمل عنوان «عجائب الطبيعة ال ُ
الكالسيكي ومزيج من األحجار الكريمة غير المألوفة ،تتميّز
من أربعة فصول حرفيّة تدمج ما بين أسلوب «عزة فهمي»
ّ
معاد تص ّورها» بطابعها المرن والمرح على ح ّد سواء .تبتكر «أمينة غالي»  ،المسؤولة
مجموعة «عجائب الطبيعة ال ُ
ً
مثالي ،األمر
مثالي وما هو غير
عن قسم التصميم ،قطع ًا إبداعية بشكل مذهل ،مم ّوهة الخطوط الفاصلة بين ما هو
ّ
ّ
الذي يمكن مقارنته بالطبيعة نفسها.
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مجوهرات
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تجتمع رموز الحماية والوالدة الجديدة مع أقوى السالالت في
التاريخ ،وهي اإلمبراطورية العثمانية ،البتكار فصل «العيون
والنجوم» .من خالل استخدام عمل األسالك الملتوية ،تُعيد «عزة
ّ
لموظفي
تصور الميدال ّية التي منحها الباب العالي
فهمي»
ّ
الخدمة المدن ّية وتستخدم النجمة والهالل في الترصيع ،في
إشار ٍة إلى رموز بارزة في التاريخ العثماني .تتزيّن أقراط أذن «النجمة
العثمان ّية» بنمط التخريم وهي مز ّودة بخيارات حجرية مختلفة
المتطور.
لتجسيد الرقي والتصميم
ّ

wall block

مجوهرات

تختتم هذه المجموعة بمزيج من القطع الكالسيكية ،التي
اإليجابي من خالل الكلمات
تس ّلط الضوء على المديح
ّ
الشعرية ،مع إبراز األعمال السلكية المميزة لـعزة فهمي.
يظهر تأثير الـ»آر ديكو» جل ً ّيا من خالل قالدة الشرابة «تاسل»
بأسلوب «آر ديكو» الكالسيك ّية والعصريّة في الوقت
المتعددة الوضع «مالتي واي» بأسلوب
نفسه .أ ّما القالدة
ّ
«آر ديكو»  ،فيمكن وضعها باعتماد أساليب مختلفة ،سواء
على شكل قالدة ،سوار أو حزام .مزيّ ً
نة باأللماس وآللئ بحر
الجنوب الطبيعية ،تتم ّيز القالدة األولى بأحجار الجمشت
والفيروز ،في حين تحتوي القالدة األخرى على أحجار الياقوت
عند أطراف الشرابة للحصول على لمسة نهائية مزخرفة
ّ
معقدة.
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wall block

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

ساعات

الصالون األزرق يكشف عن روائع وتحف فنية من Qannati

لعشاق الفخامة والقطع الفريدة ال سيما منها الساعات االستثنائية ،كشف الصالون األزرق في احتفالية
مميزة عن روائع وإبداعات عالمة  Qannati Objet d’Artعالمة فرنسية بحرينية رائدة في مجال تصميم تحف فنية
أسسها
ثمينة وفريدة من نوعها ،يُمكن ارتداؤها .إنّها أول عالمة فاخرة بحرينية ،تتّخذ من باريس والمنامة مقر ًا لهاّ ،
الفن ويجمعه ولع
عام  2018رائد األعمال البحريني العالمي محمود قناطي الذي يتحلّى بشغف للتاريخ ،ويق ّدر
ّ
بالحرفةية الراقية .وعلى امتداد أربع سنوات ،تخطى محمود كل التحديات التي اعترضت طريقه ليح ّول حلم �Qan
 natiإلى واقع.
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تحمل المجموعة األولى اسم Celebration
مصممة يدوي ًا
ofوتضم  13قطعة
Time
ّ
ّ
ليتم ارتداؤها على المعصم.
بأجمل ح ّلة
ّ
تحت كل ق ّبة من الزجاج السافيري ،تؤوي كل
ّ
المصغرة
قطعة عالم ًا فريداً من التحف الفنية
المنحوتة التي تستعين بمزيد من األحجار
الثمينة والمواد الغريبة لتروي سطور فصل
في حكاية البشرية على امتداد ألف سنة.
تضم المجموعة األولى للعالمة  6أساور
ّ
 Eternityو 6ساعات  ،Quantumكل واحدة
تكمل األخرى ،إذ يُمكن ارتداؤها منفصلة
منها
ّ
أو تنسيقها معاً.
تتيح عالمة  Qannati Objet d’Artلعمالئها
مصممة حسب
إمكانية طلب سوار أو ساعة
ّ
طلبهم ،فيتو ّلى فريق  Qannatiتصميم
ّ
المصغر تحت الق ّبة الزجاج السافيري
العالم
وفق ًا لموضوع من اختيارهم .هذه الخدمة
الحصرية متو ّفرة ألولئك الذين يو ّدون تزيين
معصمهم بقطعة تع ّبر عن تاريخهم أو
طموحاتهم.
مؤسس
بهذه المناسبة ،قال محمود قناطي،
ّ
«تضم هذه
عالمة :Qannati Objet d’Art
ّ
مصممة يدوي ًا تُلفت أنظار
المجموعة تحف ًا
ّ
يقدرون
نخبة من العمالء حول العالم الذين ّ
مستوى الحرفية التي ت ّتسم بها التحف الفنية
االستثنائية التي ال تفقد رونقها مع مرور
والمصممة بد ّقة ال مثيل لها .نحن
الزمن،
ّ
نؤمن بمفهوم الحصرية ،ولهذا السبب كل
تحفة فنية فريدة من نوعها ،تمام ًا مثل تجارب
الحياة».
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ساعات
عطور

«أجمل للعطور»

 »08الجديدين
 »07و «قافية 08
تطلق عطري «قافية 07

في حفل رائع نُظم في مول قطر بالدوحة؛ أطلقت «أجمل للعطور» عطريها الجديدين قافية  07و قافية  - 08في
صالة عرض أجمل للعطور .تع ُد عطور قافية مبادرة جديدة وفريدة قامت بها أجمل للعطور من ُذ عام  .2016ومستندة
إلى الركائز الثالث وهي الفخر والتعاون وروح المجتمع ،فإن قافية هو عطر «ألهل الخليج ،من الخليج ،وبصناعة
خليجية.
بعد عمليات اإلطالق الناجحة في
اإلمارات ( )2016والكويت ()2018
والمملكة العربية السعودية
( ،)2020أُطلق عطري قافية  07وقافية
 08في قطر  ،ليرمز للفخر القطري .إنه
مزيج رائع من األلوان الحارة والزهرية
والعنبر.
قافية  08هي إبراز لفخر قطر
باستضافة كأس العالم -وهي
شهادة متقنة على تكوينها
الحمضي والزهري والخشبي.
قال عبد اهلل أجمل ،نائب مدير
العمليات بشركة أجمل للعطور،
خالل إطالق العطر« :لطالما كانت
قافية رم ًزا للفخر .مع قافية  ،07ابتكرنا
عط ًرا يمثل جوهر الفخر القطري
الجديد .ومع قافية  ، 08أطلقنا جوهرا
جديدا يحتفي بروح وفرحة قطر
وكأس العالم».
وأضاف« :كال العطرين  -قافية  07و
قافية - 08صنعتهما أجمل للعطور
كقصيدة تبرز طموح هذه المنطقة
ورؤيتها وإنجازها .نحن واثقون من
نجاح العطرين ،ونعلم أن الجميع في
قطر سيحبهمها وكذلك في جميع
أنحاء المنطقة».
صممت منى البدر أغطية الزجاجات
والعبوات األولية والثانوية لعطري
قافية  07و قافية  ،08وهي فنانة
مقيمة في الدوحة ،والتي شهدت
ً
أيضا إطالق العطرين.
بالنسبة إلى قافية  ،07استخدمت
منى األلوان والرسومات التي هي في
األساس قطرية  -ومتجذرة في الفن
التقليدي وبها العديد من الزخارف.
أما بالنسبة إلى قافية  ،08فقد كان
طموحها في التصميم هو جعل إثارة
كرة القدم تتماشى مع اإلرث الثري
للتصميم القطري.
أما عن مكونات العطرين ،فقد تعاونت
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أجمل للعطور بشكل وثيق مع الشيف
عائشة الشهيرة التي تتخذ من الدوحة
مقراً لها ،التي كان لحضورها زخم عند
اإلطالق.
بالنسبة إلى قافية  ،07اختارت الشيف
عائشة البداية الفلفل الوردي الحار
وقاعدة من العنبر ،أما بالنسبة لقافية
 ،08فقد كانت مكونة من طبقة عليا
دافئة من الزعفران وقاعدة خشبية من
خشب الصندل .اُختيرت جميع المكونات
بعناية لمراعاة األذواق القطرية.

ومن جهته قال بوراب بهات ،مدير
التسويق في أجمل للعطور« :قافية
ترمز إلى الفخر .من خالل الجمع بين كل
شيء من األفالم إلى وسائل التواصل
االجتماعي ،والمؤثرين المشهورين
واإلعالنات الرقمية ،نحن على يقين من
نجاحا مذه ً
ال».
تحقيق قافية  07و08
ً
قافية  07و قافية  08الجديدان متوفران
اآلن في جميع صاالت عرض أجمل
للعطور في قطر والشرق األوسط.
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أمراض الجهاز الهضمي األكثر شيوع ًا بين التشخيص والعالج

مع استشارية الجهاز الهضمي والكبد والتنظير في رويال ميديكال سنتر
حوار  /حنان الغزواني
عندما نتحدث عن الصحة النفسية
بشكل عام ،فإننا نفكر فقط في
الدماغ؛ ومن المهم أن نشير إلى
أن الصحة النفسية ال تشمل فقط
الدماغ ،حيث تلعب األمعاء أيضا
دورا مهما في ذلك .فقد أشارت
العديد من الدراسات إلى وجود
ارتباط وثيق بين األمراض النفسية
والدماغ ،بما في ذلك االكتئاب،
والقلق المفرط ،واضطرابات
القناة الهضمية.
وفي هذا الصدد« ،جميلة» التقت
د .مشيرة عساف ،استشارية الجهاز
الهضمي والكبد والتنظير في
رويال ميديكال سنتر ،وهي خريجة
الجامعة اللبنانية في بيروت،
خبرة ثماني سنوات في تشخيص
وعالج أمراض الجهاز الهضمي
والكبد والتنظير التي تشمل:
أمراض المريء واالرتجاع المريئي،
أمراض المعدة واالثني عشر:
قرحة المعدة ،التهاب المعدة،
جرثومة المعدة ،قرحة االثني
عشر .مشاكل االمتصاص مثل
حساسية القمح ،أمراض الكبد
والبنكرياس ،أمراض األمعاء
الدقيقة والغليظة مثل متالزمة
القولون العصبي والتهاب
األمعاء المزمنة مثل كرون ..نزيف
الجهاز الهضمي باإلضافة إلى
إجراء منظار المعدة والقولون
التشخيصي والعالج  ..وإلى
التفاصيل:
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لماذا يُقال إن المعدة هي العقل
الثاني لإلنسان؟
تحتوي األمعاء على ماليين الخاليا
العصبية المتخصصة والمدمجة بجدران
األمعاء عددها حوالي  100مليون
خلية عصبية وهذا ما يسمى بالجهاز
العصبي المعوي الذي ينظم سلوك
الجهاز الهضمي بشكل فريد ومستقل
عن الجهاز العصبي المركزي  ،هناك
اتصال وثيق ثنائي االتجاه بين الدماغ
والجهاز الهضمي ،وخاصة األمعاء..
أي شيء يعطل أو يشوه هذا االتصال
من اإلجهاد العاطفي إلى اختاللتوازن البكتريا في األمعاء -يمكن
أن يقود إلى تنويعة من االعتالالت
الجسدية والنفسية.
مؤخرا تجري العديد من الدراسات لفهم
تأثير صحة الجهاز الهضمي على كافة
أنحاء الجسم بما في ذلك الجهاز
المناعي والصحة الذهنية والنفسية
والمزاج العام .أي انزعاج في الجهاز
الهضمي يرسل إشارات إلى الجهاز
العصبي المركزي مما يؤدي إلى
تغيير في المزاج ،فعلى سبيل المثال
القولون العصبي على صلة وثيقة
بالقلق والتوتر واالكتئاب ،حيث يتم
وصف بعض األدوية المضادة للتوتر
واالكتئاب لعالج القولون العصبي
والغاية من ذلك ليس فقط التأثير
على الجهاز العصبي المركزي بل على
أعصاب الجهاز الهضمي بحد ذاتها.

ما هي أمراض الجهاز الهضمي
األكثر شيوع ًا؟
أمراض الجهاز الهضمي متعددة
ومتنوعة وأكثرها شيوعا متالزمة
القولون العصبي االرتجاع المريئي،
عسر الهضم الوظيفي.
من الضروري أيضا اإلشارة إلى بعض
األمراض التي تتزايد ويتزايد الوعي عنها
وعن طرق عالجها مثل التهاب األمعاء
المزمنة التي تنقسم إلى نوعين :داء
الكرون (غال ًبا ما يكون سبب داء كرون
غير معروف ،ولكن غال ًبا ما يُعتقد أنه
ناتج عن خلل في الوسائط الكيميائية
االلتهابية في الجسم) والتهاب
القولون التقرحي ،حساسية القمح
التي تسبب مشاكل في االمتصاص
باإلضافة إلى أمراض الكبد وخاصة
التهاب الكبد الفيروسي.

صحة القناة الهضمية بالغة األهمية لتعزيز
مناعتنا ضد األمراض

ما هي اإلجراءات الوقائية للحفاظ
على صحة الجهاز الهضمي؟
للحفاظ على سالمة الجهاز الهضمي
يجب اتباع نظام غذائي متوازن
وصحي غني باأللياف مع التركيز على
الخضراوات والفواكه الطازجة التي
تساعد في تحسين الهضم وتؤدي
إلى فقدان الوزن وتخفف من اإلصابة
باإلمساك وتعالج البواسير ومتالزمة
القولون العصبي  ،كذلك استهالك
اللحوم مهم كونها غنية بالبروتين
ولكن من األفضل التخفيف من اللحوم
الحمراء والدهون ألنها تؤدي إلى عسر
الهضم ،من المهم عدم تناول اللحوم
المعالجة وطهي اللحوم جيدا مع
التركيز على األكل المشوي والمسلوق
 ،باإلضافة إلى شرب كميات كافية من
الماء دون أن ننسى أهمية الرياضة ،
كما ننصح المرضى بتقسيم الوجبات
وعدم النوم مباشرة بعد وجبة العشاء
على أن تكون بفاصل ال يقل عن 3 2-
ساعات.

الحرقة مشكلة مزعجة ،ما هي
أسبابها ومتى تشخص على أنها
حالة مرضية؟
حرقة المعدة هي ألم حارق في الصدر،
ً
مباشرة .ويزداد األلم
خلف عظمة الصدر
سوءا غال ًبا بعد األكل أو في المساء
ً
أو عند االستلقاء أو االنحناء ،وتكون
بسبب رجوع حمض المعدة إلى
المريء وحتى الرقبة والحلق ،الحرقة
واأللم لمستمر يستدعيان مراجعة
الطبيب .على مستوى أسفل المريء
هناك عضلة فاصلة عن المعدة
تسمي بالعضلة العاصرة للمريء
والتي تغلق بعد وصول الطعام
إلى المعدة لتمنع صعود محتويات
المعدة ،في حال كان هناك أي خلل
أو ضعف في هذه العضلة سيحدث
االرتجاع ،ومن األسباب التي تساعد
على االرتجاع المريئي نذكر :التدخين،
زيادة الوزن ،فتق الحجاز الحاجز ،كما أن
حرقة المعدة تكون أكثر شيوع ًا لدى
الحوامل.
يجب زيارة الطبيب في حال استمرار
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حرقة المعدة أكثر من مرتين في
األسبوع.

هل هناك أغذية معينة ينصح
بتجنبها لتفادي هذه المشكلة؟
هناك بعض األطعمة التي تزيد من
الحرقة بما في ذلك المشروبات الغنية
بالكافيين مثل القهوة والشاي،
المشروبات الغازية  ،الشكوالتة ،
الكبيس  ،الحمضيات على جميع
أنواعها  ،الحوامض والخل  ،البصل
والثوم الطازج  ،األطعمة الغنية
بالتوابل ،الطماطم المطبوخة ،
األطعمة المقلية  ،النعناع والدهون .
للتخفيف من الحرقة أو االرتجاع المريئي
 Refluxننصح برفع الرأس أثناء النوم
على مستوى  30درجة  ،وعدم النوم
مباشرة بعد األكل بل بفاصل 3
ساعات.

وما العالقة بين حرقة المعدة
وآالم الصدر التي تسببها ؟
االرتجاع المريئي يؤدي كذلك إلى
سعال وبحة في الصوت بسبب وصول
أحماض المعدة إلى المريء عندما
تالمس بطانة المريء التي تكون غير
مهيأة لمثل هذه األحماض واالسيد،
مما يؤدي إلى تهيجها وبالتالي حدوث
وجع وآالم في الصدر .

ماهي جرثومة المعدة
H.pylori؟ وأعراضها؟
تعتبر جرثومة المعدة (Helicobacter
 )Pylori, H. pyloriأو ما تعرف أيض ًا
بالجرثومة الحلزونية ،أو البكتيريا
الحلزونية ،أو الجرثومة الهضمية،
من البكتيريا سالبة الجرام ،والتي
تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة
للمعدة .والمسببة لحوالي % 90
من أمراض المعدة ،تنتقل عن طريق
الماء والمشروبات والطعام الملوث
وهي السبب الرئيسي في اإلصابة
بقرحة المعدة واالثني عشر باإلضافة
إلى التهابات المعدة وعسر الهضم،
تصيب أكثر من  50%من األشخاص
على مستوى العالم .هناك عدة طرق
لتشخيص اإلصابة بهذا المرض إما
عن طريق فحص الدم ،فحص النفس،
فحص البراز ،كما يمكن تشخيصها عن
طريق منظار المعدة أو أخذ عينات من
األنسجة . Biopsy
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LINX Reflux
Management
 Systemعالج
مبتكر لالرتجاع
المريئي

أعراض جرثومة المعدة  :وجع المعدة
وآالمها ،القيء ،عسر الهضم ،الغثيان
وهناك العديد الطرق المتاحة لعالجها
والتخفيف من أعراضها.

هل تؤدي جرثومة المعدة إلى
السرطان؟
أثبتت الدراسات أن األشخاص المصابين

بالبكتيريا الحلزونية أكثر عرضة لإلصابة
بسرطان المعدة ،جرثومة المعدة
تتسبب في التهابات مزمنة على
مستوى المعدة وعدم عالج تلك
االلتهابات يؤدي إلى ضمور في غشاء
المعدة وتحوالت في االنسجة مما
يؤدي على المدى الطويل إلى سرطان
المعدة في حال لم يتم العالج ..وبما
أنها بكتيريا فالعالج عادة ما يكون
بالمضادات الحيوية.

كيف يتم عالج االرتجاع المريئي ؟
عالج االرتجاع المريئي يكون بتغيير
نمط الحياة النمط الغذائي بالدرجة
األولى ،يجب تقسيم الوجبة الواحدة
إلى عدة وجبات صغيرة  ،تخفيف
الوزن  ،تجنب بعض األطعمة التي تم
ذكرها سابقا ،والتي من شأنها أن تزيد
من إفرازات األسيد أو تؤدي إلى ارتخاء
في عضلة المريء  ،يجب أن تكون
هناك مدة فاصلة بين وجبة العشاء

ووقت النوم ال تقل عن ساعتين إلى 3
ساعات  .التوقف عن التدخين.
وهناك بعض العالجات باألدوية خاصة
التي تحتوي على مضاد األسيد التي
توفر للمريض ارتياح ًا مؤقت ًا وقد يكون
لها بعض األعراض الجانبية مثل ارتفاع
المغنيزيوم واأللمنيوم واإلسهال .
أدوية مثبطات مضخة البروتون PPI
 Proton pump inhibitors-PPIsتكون
جد فعالة مثل االوميبرازول التي
تعتبر مثبطات لمضخة البروتين التي
تساهم في خفض إفرازات أحماض
المعدة  ،من خالل تثبيط عمل أنزيم
جدار المعدة المسؤول عن إنتاجه .في
حال فشل كل هذه اإلجراءات يمكن
اللجوء إلى العالجات الجراحية.
االرتجاع المريئي اكثر انتشارا على
مستوى العالم  ،فقط في الواليات
المتحدة االمريكية تم اكتشاف هذا
المرض لدى أكثر من  20مليون
شخص ،طرق عالج االرتجاع المريئي
قطعت شوط ًا طوي ً
ابتداء من العالج
ال
ً
الدوائي لألعراض إلى العالج الجراحي.
 Nissen Fundoplicationكانت بمثابة

العالج األكثر شيوعا في السابق ،وهو
عبارة عن إجراء جراحي بعملية مفتوحة
أو بالمنظار لتقوية فؤاد المريء ومنع
عملية االرتجاع.
من التقنيات الجراحية الواعدة التي
ساعدت بالفعل على هزيمة االرتجاع
المعيدي المريئي هي زراعة �LINX Re
 .flux Management Systemيستعيد
 LINXالحركة الطبيعية لألغذية خالل
الجهاز الهضمي ويمنع مستهدف ًا
تطور االرتجاع .هذا التدخل الجراحي
طفيف التوغل يقلل بشكل فعال
من أعراض ارتجاع المريء ويحسن
نوعية حياة المرضى بشكل ملحوظ.
وهذه العملية عبارة عن إسوارة صغيرة
مصنوعة من كرات التيتانيوم ذات
قلوب مغناطيسية تستخدم هذه
التكنولوجيا قوة الجاذبية بين كرات
التيتانيوم الستعادة وظيفة الحاجز
الطبيعي لفؤاد المريء وهي ال
تتطلب تدخال في البنية التشريحية
للمعدة حيث يوضع الجهاز فقط حول
المريء في أسفل المريء ،وهناك
أيضا تقنية تصحيح فؤاد المريء

بواسطة Argon Plasma Coagulation
التي تحفز تشكل االنسجة الندبية
وتضييق تجويف العضلة العاصرة.

هل تؤثر بكتيريا األمعاء على
شخصية اإلنسان؟
قد نتعجب من األهمية القصوى
لبكتيريا األمعاء أو  Microbiomeفدورها
ال ينحصر في هضم الطعام واأللياف
فهي تساعد على تعزيز المناعة وأي
تغيرات في الميكروبيوم قد يؤدي
إلى امراض مناعية  ،هناك أبحاث
جديدة تثبت أهميتها في صحة القلب
 ،صحة الدماغ والتفكير حتى عالقتها
بالسكر في الدم وبتأثير االلتهابات
في الجسم ،كذلك أثبتت الدراسات أن
تركيبة الميكرو بيوم وتنوعه تؤدي إلى
تغيرات في المزاج وسلوك اإلنسان.
تشير أحدث االكتشافات العلمية إلى
أن الكائنات الحية الدقيقة المتنوعة
التي تعيش في األمعاء تلعب دورا
أساسيا في االتصال الذي يجري بين
القناة الهضمية والدماغ.
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بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان
مركز ماربل الطبي يحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي

مع احتفال العالم بشهر التوعية بسرطان الثدي ،أقام مركز ماربل الطبي  -فرع لوسيل بالتعاون مع الجمعية
القطرية للسرطان ،مجموعة أباريل ،احتفاال بهذه المناسبة التي أوالها اهتماما خاصا؛ في إطار التزامه بالمسؤولية
االجتماعية تجاه المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
وأقام مركز ماربل الطبي جلسة حوارية
وتوعويّة بحضور مجموعة من السيدات،
كما تم توزيع العديد من البروشورات
للتوعية بمرض سرطان الثدي وأنواعه
وطرق الوقاية منه وآليات العالج
واستشارات خاصة من الطاقم الطبي
قدمت خاللها طبيبة التوليد
حيث ّ
وأمراض النساء الدكتورة في المركز
د .مرام محمود كركر نصائح وإرشادات
حول الحاجة إلى التوعية بسرطان الثدي
وضرورة إجراء االختبارات الدورية للكشف
المبكر عن المرض ،وأجابت بعدها على
مجموعة من أسئلة الحضور.
وفي هذه المناسبة ،قالت د .ديمة
شحادة ،مدير عام مركز ماربل الطبي:
«يسعدنا أن نتشارك مرة أخرى هذا
العام مع الجمعية القطرية للسرطان
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ضمن فعاليات شهر التوعية في هذه
القضية الرئيسية التي تؤثر على كل فرد
من أفراد المجتمع .وكجزء من التزامنا
بالمسؤولية االجتماعية ودعمنا الراسخ
لبرامج وحمالت مؤسسة الرعاية الصحية
األولية الهادفة ،والتي تشكل نموذج ًا
مثالي ًا على جودة وكفاءة الخدمات
الصحية المتاحة في دولة قطر ،نحث
المجتمع المحلي على أن يكون أكثر
وع ًيا بالقضايا المتعلقة بصحة المرأة
باإلضافة إلى اإلجراءات الوقائية».
وأضافت« :نحن ممتنون بشدة لشركائنا
في هذا الحدث اليوم وعلى رأسهم
شركة  ، Sebbin - Parisمجموعة أباريل،
جريدة الوطن ومجلة جميلة لمساعدتنا
في نشر هذه الرسالة المهمة التي
من شأنها أن تخفف األلم وتنقذ حياة

الكثيرين».
وتعليق ًا على هذا الموضوع ،قالت
د .مرام محمود كركر« :من المهم أن
تدرك جميع النساء أنه على الرغم من
كون سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان
انتشاراً بين النساء في قطر ،إال أنه قابل
للعالج ،وكلما تم اكتشافه مبكراً ازدادت
فرص نجاح العالج والتعافي ،مشددة
على ضرورة توعية النساء على الخضوع
لفحوصات دورية خالل السنة للكشف
المبكر للمحافظة على حياتهن».
ومن جهتها قامت السيدة نور بسام
حماد ،مثقفة صحية في الجمعية
القطرية للسرطان ،بتقديم معلومات
دقيقة حول المرض وشرح طرق الوقاية
ومدى أهمية الكشف المبكر والفحص
الدوري في مواجهة المرض ،كما أشادت

بأهمية الرياضة وأثرها اإليجابي في
الوقاية من كل أنواع األمراض ،باإلضافة
إلى دورها الكبير بدعم المرضى
والمتعافين من السرطان من خالل
زيادة المشاعر اإليجابية واكتساب طاقة
إضافية بعد تلقي العالج.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مكاوي
مدير عام  Summitالوكيل الحصري
لمنتجات Sebbinالفرنسية في
قطر« :تعزز هذه المبادرة من التزامنا
باألنشطة الهادفة إلى خدمة المجتمع،
ويسعدنا التعاون مع مركز ماربل الطبي
للمساهمة في زيادة الوعي بخطورة
هذا المرض واإلبكار في الكشف عنه
وعالجه .ونتطلع من خالل فعاليات

لحمالت التوعية إلى الوصول إلى
شريحة واسعة من أفراد المجتمع» ..
وأضاف «نضع متطلعات ورضا عمالئنا
فوق كل شيء ويسعدنا دائم ًا من
المعدات
موقعنا كواحد من أبرز موزعي
ّ
نقدم الدعم لعمالئنا
الطبية في قطر أن ّ
بتزويدهم بأحدث التقنيات وأكثرها
ابتكاراً في السوق ،ونهدف لتحقيق هذا
عن طريق توفير منتجات متفوقة وخدمة
عمالء ال مثيل لها مع طاقم عمل مط ّلع
وخبير ،هدفنا أن نكون الخيار األول لجميع
المعدات الطبية التي تحتاجونها».
وعن مشاركتهم في هذا الحدث،
قالت كشي شارما مدير التسويق في
مجموعة أباريل« :شهر أكتوبر هو شهر

مميز بالنسبة لنا ،حيث نحتفل باللون
الوردي ونعزز الوعي بأهمية الحفاظ
على صحتنا كأولوية من خالل تشجيع
الفحوصات الدورية» .وأضافت :بالتعاون
مع مبادرة القافلة الوردية للتوعية
بمرض سرطان الثدي ،أطلقت متاجر
 Nine Westفي اإلمارات ،الكويت،
خاصة لدعم
البحرين وعمان حملة
ّ
مرضى سرطان الثدي .هذه المبادرة
تقوم على تقديم حذاء لمصابة
بسرطان الثدي ،مع ّ
يتم بيعه
كل حذاء ّ
في إحدى متاجر ناين ويست في البلدان
التي ذكرناها أعاله ..تأتي هذه المبادرة
كامتداد للشراكة المستمرّة بين ناين
ويست والقافلة الورديّة منذ العام .2015
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بين نمط الحياة والعوامل الجينية

تعرفي إلى أكثر األسباب التي تجعلك
أكثر عرضة لسرطان الثدي

ترجمة /حنان الغزواني
يمكن تقسيم عوامل الخطر إلى فئتين :نمط الحياة وعلم الوراثة .تقول ميغان كروس ،طبيبة األورام في
كليفالند كلينك في أوهايو وأستاذة الطب المساعد في كليفالند كلينك ليرنر كولدج“ :عندما نفكر في سرطان
الثدي ،نحاول تقسيمه إلى أشياء يمكنك تغييرها وال يمكنك تغييرها” .من الطب“ .هناك عوامل خطر ولدت بها
وهناك عوامل أخرى يمكنك فعل شيء حيالها”.
تعرفي على عوامل الخطر :لمجرد وجود عامل أو أكثر من عوامل خطر اإلصابة بسرطان الثدي ،فهذا ال يعني
بالضرورة أنك ستصابين به .وعلى الجانب اآلخر ،حتى لو لم يكن لديك أي من عوامل الخطر التالية ،فإن هذا
ال يعني أنك  100%في وضع آمن (على الرغم من أن معرفتك بها يمكن أن تساعدك في جهودك للوقاية من
المرض) ،إليك أكبر نمط حياة وعوامل وراثية قد تعرضك لخطر اإلصابة بسرطان الثدي.
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زيادة الوزن أو السمنة
السمنة عامل خطر خاصة لدى
النساء بعد سن اليأس .قبل انقطاع
الطمث ،يفرز المبيضان معظم هرمون
االستروجين .بعد انقطاع الطمث،
يتوقف المبيضان عن إنتاج األستروجين،
لذا فإن معظم الهرمون يأتي من
األنسجة الدهنية  -وجود الكثير من
الدهون يمكن أن يرفع مستويات
هرمون االستروجين ومن خطر اإلصابة
بسرطان الثدي .باإلضافة إلى ذلك،
تميل النساء اللواتي يعانين من زيادة
الوزن إلى ارتفاع مستويات األنسولين
في الدم ،والتي تم ربطها بسرطان
الثدي .يالحظ األطباء أنه كلما اقتربت
المرأة من وزن جسمها المثالي ،قل
خطر إصابتها بسرطان الثدي.

عدم ممارسة الرياضة
يقلل النشاط البدني المنتظم من
خطر اإلصابة بسرطان الثدي ،خاصة
عند النساء الالئي تجاوزن سن اليأس،
فقد وجدت بعض الدراسات أنه حتى
بضع ساعات من التمارين الرياضية في
مفيدا.
األسبوع قد يكون
ً

اإلنجاب في سن متأخر
هناك زيادة طفيفة في خطر اإلصابة
بسرطان الثدي بين النساء الالئي لم
ينجبن قط أو أنجبن أطفا ًلا بعد سن
الثالثين .ومع ذلك ،يبدو أن تأثير الحمل
يعتمد على نوع سرطان الثدي الذي
قد تعانين منه .على سبيل المثال،
يبدو أن اإلصابة بنوع من سرطان الثدي
يسمى ثالثي السلبي يزيد من خطر
اإلصابة.

عدم الرضاعة الطبيعية
تشير بعض الدراسات إلى أن الرضاعة
الطبيعية قد تقلل من خطر اإلصابة
بسرطان الثدي ،خاصة إذا تم إجراؤها
لمدة عام ونصف إلى عامين .قد يكون
ذلك ألن الرضاعة الطبيعية تقلل
العدد اإلجمالي لدورات الحيض لدى
المرأة طوال حياتها ،كما أن الحليب
يحد من قدرة خاليا الثدي على التصرف
بشكل غير طبيعي .لقد أثبتت دراسة
نُشرت في مجلة المعهد الوطني
للسرطان أجريت على أنسجة الثدي من

النساء المصابات
بسرطان الثدي
ووجدت أن النساء
اللواتي أرضعن
رضاعة طبيعية
لديهن خطر أقل
بنسبة  % 30لتكرار
اإلصابة به و% 28
أقل من خطر الوفاة
بسرطان الثدي.

أخذ وسائل منع الحمل
الهرمونية
قد تزيد الهرمونات في بعض
طرق تحديد النسل بما في
ذلك موانع الحمل الفموية
وحقن منع الحمل واللولب
من خطر اإلصابة بسرطان
الثدي .فلقد بينت دراسة
نُشرت في مجلة New
England Journal of
 Medicine 1.8وأجريت
على مليون امرأة تتراوح
عاما
أعمارهن بين  15وً 49
ووجدت زيادة بنسبة  20%في خطر
اإلصابة بسرطان الثدي بين النساء
الالئي يستخدمن وسائل منع الحمل
الهرمونية.

العالج الهرموني
قد يساعد العالج بالهرمونات
باستخدام األستروجين والبروجسترون
في تخفيف أعراض انقطاع الطمث
والمساعدة في الوقاية من هشاشة
العظام ،ولكنه قد يزيد ً
أيضا من خطر
اإلصابة بسرطان الثدي والوفاة منه
بحوالي  .75%يمكن أن يزيد ً
أيضا من
احتمال اكتشاف السرطان في مرحلة
تقدما ويزيد من خطر اإلصابة
أكثر
ً
بأمراض القلب والجلطات الدموية
والسكتات الدماغيةً .
وفقا لجمعية
السرطان األميركية ،قد تفوق المخاطر
فوائد العالج بالهرمونات ،لذا تأكدي
من التحدث مع طبيبك قبل استخدامه.

كونك امرأة
بما أن سرطان الثدي من السرطانات
التي تحركها هرمونات  -فهو يحتاج
عادة إلى هرمون االستروجين من
أجل النمو  -فكونك امرأة ببساطة

ربما تكون أكبر عامل خطر لإلصابة
بسرطان الثدي ،كما تقول جينيفر
سبيخت ،طبيبة األورام في تحالف رعاية
السرطان في سياتل وشريكة عضو
في قسم البحوث السريرية في مركز
فريد هاتشينسون ألبحاث السرطان.
سرطان الثدي لدى الرجال نادر الحدوث
ويمثل أقل من  1%من جميع حاالت
سرطان الثدي.

التقدم في العمر
يزداد خطر اإلصابة بسرطان الثدي مع
التقدم في العمر .تم اكتشاف معظم
سرطانات الثدي لدى النساء في سن
 55وما فوق.

وجود جينات وراثية معينة
يُعتقد أن حوالي  5%إلى  10%من
حاالت سرطان الثدي وراثية ،مما يعني
أنها ناتجة عن عيوب جينية (تسمى
الطفرات) تنتقل من أحد الوالدين.
على وجه التحديد ،يعد وجود طفرة
وراثية في جين  BRCA1أو BRCA2
شيوعا لسرطان الثدي
السبب األكثر
ً
الوراثي.
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تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان
الثدي
تؤكــد جمعيــة الســرطان األميركية
أن معظــم النســاء (حوالــي ثمانيــة

6

مــن كل  )10المصابــات بســرطان
الثــدي ليــس لديهــن تاريــخ عائلي
لإلصابــة بالمــرض .ومــع ذلك ،فإن
إصابــة قريبــة مــن الدرجة األولى

(أم ،أو أخــت ،أو ابنــة) بســرطان
الثــدي تضاعــف تقري ًبــا مــن خطر
إصابتــك ،ووجــود اثنيــن من األقارب
مــن الدرجــة األولــى يضاعف خطر

أعراض لسرطان الثدي

حتى في حالة عدم اإلحسـاس بـــــــ
غال ًبا ما يحدث تشخيص لسرطان
الثدي بعد شعور المرأة بوجود ورم
موعدا
في ثديها ،مما يجعلها تحدد
ً
مع الطبيب .يجري الطبيب بعض
االختبارات  -والتي قد تشمل فحص
الثدي ،أو تصوير الثدي باألشعة
السينية ،أو الموجات فوق الصوتية،
أو خزعة ،أو مجموعة الفحوصات -
ويحدد أن الكتلة سرطانية .لكن
هناك أعراضا لسرطان الثدي ال عالقة
لها بالشعور بوجود كتلة.
حتى وقت قريب ،تم تشجيع النساء
على إجراء الفحوصات الذاتية بانتظام
والتعرف على ثدييهن بما يكفي
لمالحظة أي تغييرات .ال توصي
إرشادات جمعية السرطان األميركية
الحالية بإجراء فحوصات ذاتية
كطريقة فحص بعد اآلن ،ولكنها
تشجع النساء على إجراء تصوير الثدي
باألشعة السينية بانتظام ،كما توضح
مينا لي ،طبيبة أورام جراحة الثدي
في مركز ميموريال سلون كيترينج
للسرطان.
لقد أصبح تصوير الفحص أفضل
بكثير ،وتصوير الثدي باألشعة
السينية هي طريقة الفحص الحالية
المفضلة .يمكنهم التقاط أشياء
أصغر بكثير من أصابعنا ،تقول
الدكتورة لي« :كل امرأة تعرف
جسدها بشكل أفضل» .وتوصي
باالتصال بأخصائي إذا الحظت أي
تغيير خارج عن المعتاد.
بشكل عام ،يُنصح النساء فوق سن
األربعين بإجراء تصوير الثدي باألشعة
السينية كل عام .ولكن هذا يمكن
أن يختلف ،لذلك من المهم للغاية
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الحفاظ على محادثة مفتوحة مع
طبيب الرعاية األولية أو طبيب أمراض
النساء والعمل معهم لتحديد الوقت
الذي يجب أن تبدأ فيه فحوصات
التصوير الشعاعي للثدي وعدد
المرات ،كما تقول د .لي.
وما الذي يجب أن تبحث عنه في
الفترات الفاصلة بين فحوصات
الماموجرام؟ الكتل الموجودة في
أنسجة الثدي هي أكثر أعراض سرطان
الثدي شهرة ،ولكن الورم ليس
العرض الوحيد لسرطان الثدي الذي
يجب االنتباه إليه .في الواقع ،وجدت
دراسة نشرت عام  2017في مجلة
 Cancer Epidemiologyأن واحدة
من كل ست نساء مصابات بسرطان

الثدي تعاني من مجموعة من
األعراض غير تورم الثدي.
نظ ًرا لعدم وجود وعي كبير بهذه
شيوعا لسرطان
األعراض األقل
ً
الثدي ،افترض الباحثون أن ما
يسمى بـ «العروض التقديمية غير
النمطية» يمكن أن يؤخر تشخيص
بعض النساء .بالطبع ،ينتج عن
التشخيص المبكر عالج مبكر.في
نهاية المطاف ،أنت أفضل من يعرف
جسمك وتغيراته .في دراسة علم
األوبئة السرطانية ،وجدت  83%من
النساء المصابات بأعراض سرطان
الثدي وتم تشخيصهن وجود كتلة
أو ًال .ومع ذلك ،فإن المزيد من الوعي
بالعالمات األخرى مفيد أكثر .وفي هذا

إصابتــك ثالث مرات .بشــكل
عــام ،أقــل من  15%من النســاء
المصابــات بســرطان الثــدي لديهن
فــرد مصــاب بالمرض.

إصابة مسبقة بسرطان الثدي
ـت مصابــة بســرطان فــي أحد
إذا كنـ ِ
ـت أكثــر عرضــة لإلصابة
الثدييــن ،فأنـ ِ
بســرطان جديــد فــي الثــدي اآلخر أو

فــي جــزء آخــر مــن الثدي نفســه .على
الرغــم مــن أن الخطــر منخفــض ،إال
أنــه أكثــر عرضــة إلــى أن يكون أعلى
لــدى النســاء األصغــر سـ ًنا المصابات
بســرطان الثدي.

أنســجة الثدي عالية الكثافة

ـــــــوجود كتلة
المقال نستعرض إليك أهم أعراض
سرطان الثدي التي يجب االنتباه
إليها.

تهيج الجلد أو تنقير
إن البقعة الخشنة من الجلد التي
ً
سمكا من
تبدو متقشرة أو أكثر
المعتاد أو الجلد الذي يبدأ في الترمل
يمكن أن يشير إلى اإلصابة بسرطان
الثدي .في بعض سرطانات الثدي،
يتم حظر القنوات التي تنتقل من
داخل الثدي إلى الجلد ،مما يؤدي
إلى تغيرات في الجلد تجعل الثدي
يبدو وكأنه مغطى بقشر برتقال.
هذا يمكن أن يكون ً
أيضا عالمة على
وجود عدوى أو التهاب في الثدي ،لذا
فهو ليس شي ًئا يجب تجاهله.

ألم الثدي أو الحلمة
ألما
يمكن أن تسبب أشياء كثيرة ً
في ثدييك أو حلماتك ،مثل الدورة
الشهرية أو الحمل أو حتى انقطاع
ألما
الطمث .ولكن إذا الحظت ً
مستم ًرا إلى جانب أعراض سرطان
الثدي األخرى ،فمن المهم إبالغ
طبيبك  -بغض النظر عما إذا كانت
ً
خفيفا .من الممكن
وجعا
حادا أو
وخ ًزا ً
ً
أن السرطان الذي ينمو يمكن أن
يمدد األنسجة ويسبب األلم.

تراجع الحلمة
تتسبب بعض سرطانات الثدي في
حدوث ما يسمى بانقالب الحلمة أو
تراجعها ،حيث تتحول الحلمة إلى
ً
وعادة ما يكون ذلك بسبب
الداخل،
نمو كتلة داخل الثدي وتغيير شكله.
تشير األبحاث األخيرة إلى أن  7%من

النساء المصابات بسرطان الثدي
أبلغن عن تشوهات في الحلمة.

إفرازات حلمة الثدي
لحسن الحظ ،فإن إفرازات الحلمة
ليست سرطانية في أغلب األحيان،
ولكن من المهم مراجعة الطبيب
على الفور إذا خرجت اإلفرازات دون
لمس الحلمة أو الضغط عليها،
خاصة إذا كانت دموية.

تغيير لون أو ملمس الحلمة
يمكن أن يشمل ذلك احمرارا أو سوادا
أو قشورا أو سماكة في جلد الثدي أو
الحلمة .نوع واحد من سرطان الثدي
يسمى مرض باجيت  -وهو شكل
نادر يبدأ في قنوات الثدي وينتشر
إلى الحلمة والهالة -غال ًبا ما يكون
مصحو ًبا بطفح جلدي« .أي تغيير في
شكل الثدي يستدعي الفحص ،حتى
لو لم يكن سرطا ًنا ،فمن المحتمل
أنه يحتاج إلى العالج.
داء باجيت هو نوع نادر من أنواع
سرطان الثدي ،ويصيب داء باجيت
الثدي عند الحلمة ويمتد إلى الهالة
الداكنة المحيطة بها .ال يرتبط داء
باجيت في الثدي بداء باجيت الذي
يصيب العظام ،وهو أحد أمراض
العظام األيضية .يصيب داء باجيت
عاما.
الثدي على األغلب بعد سن ً 50

تورم الثدي كله أو جزء منه
غال ًبا ما يبدأ سرطان الثدي االلتهابي
بجلد أحمر ملتهب يتضخم عندما
تسد الخاليا السرطانية األوعية التي
تحمل السائل الليمفاوي .وهذا شكل
نادر للغاية من سرطان الثدي.

يتكــون الثــدي مــن أنســجة دهنية
وأنســجة ليفيــة وأنســجة غديــة .قد
يتــم إخبــارك بأن لديــك “ثديين
كثيفيــن” إذا أظهــر التصويــر
ـيجا
الشــعاعي للثــدي أن لديــك نسـ ً
ليف ًيــا وغد ًيــا أكثــر وأنســجة دهنية
ً
وفقــا لجمعية الســرطان
أقــل.
األميركيــة ،فــإن النســاء ذوات األثداء
الكثيفــة أكثــر عرضــة لإلصابة
بســرطان الثدي بنســبة  1.5إلى 2
مــرة مقارنــة بالنســاء ذوات كثافــة
الثدي المتوســطة.

سن اليأس بعد 55

علــى العكــس مــن ذلك ،فإن
انقطــاع الطمــث بعد ســن 55
يعنــي أن لديــك دورات شــهرية
أكثــر ،ممــا يــؤدي مرة أخرى إلى
إطالــة تعرضك لإلســتروجين
والبروجســترون ،ممــا يزيــد مــن خطر
اإلصابــة بســرطان الثدي.

التعرض لإلشــعاع على الصدر
إن العــاج مــن ســرطان الطفولة
باإلشــعاع علــى الصــدر يزيد بشــكل
كبيــر مــن خطــر اإلصابة بســرطان
الثــدي فــي وقــت الحق .يكــون الخطر
أكبــر إذا كنــت قــد تعرضت لإلشــعاع
في ســن المراهقة أو الشــباب
عندمــا كان ثديــاك ال يــزاالن فــي طور
النمو.

التعرض لـ DES

النســاء اللواتــي تناولــن ثنائي
إيثيــل ستيلبيســترول ،) )DES
وهو دواء شــبيه باإلســتروجين تم
إعطــاؤه مــن األربعينيــات وحتى
أوائــل الســبعينيات لتقليــل فــرص
اإلجهــاض ،لديهــن خطــر متزايد
لإلصابــة بســرطان الثدي .النســاء
اللواتــي تناولــت أمهاتهــن DES
أثنــاء الحمــل قــد يكــون لديهن خطر
أعلــى لإلصابــة بســرطان الثدي،
ً
وفقــا لجمعيــة الســرطان األميركيــة.
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مستحضرات

ROUGE G
 Luxurious Velvet Metalمن Guerlaih
تم ابتكاره في العام  ،2009وروج جي  Rouge Gأكثر من مجرد أحمر
منذ أن ّ
شفاه.قطعة أيقونية من الجمال ،قابلة للتخصيص إلى ما ال نهاية مع
يتم إعادة ابتكارها كل موسم ،لوحة
علبها المرصعة بالجواهر التي ّ
غنيّة من األلوان الشديدة األصباغ والتركيبات الفائقة الحسيّة.

في العام  ،2021توسع أحمر الشفاه  Rouge G Luxurious Velvetمتضمن ًا خزانة
مالبس مخملية جديدة للشفاه ،في إشارة إلى األسلوب الباريسي.
واليوم ،وبفضل ڤيوليت وجهودها ،المديرة اإلبداعية للمكياج لدى جيرالن ،أصبح
التأثير المخملي المذهل مرادف ًا لمجموعة الكجوريوس ڤلڤيت ،لمسة نهائية
معدنية جديدة وجريئة ألحمر الشفاه .تأثير أنيق ومتطور مستوحى من اللمعان
جزءا من تراث جيرالن منذ العام .1870
الرائع ألجنحة الفراشة ،ورمز كان ً
مقدمة
مجموعة أحمر الشفاه  Rouge G Luxurious Velvet Metalالجديدة
ّ
بستة ألوان مكثفة مستوحاة من ألوان الفراشات الغامضة المتأللئة.
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ساعات

TAG Heuer Formula 1
ترحب بثالثية من الكرونوغرافات باللون األخضر واألصفر واألحمر
تعمل شركة صناعة الساعات السويسرية الفاخرة تاغ هوير TAG
 Heuerعلى تعديل مجموعتها الشهيرة  TAG Heuer Formula 1بثالثة
موديالت أنيقة بألوان جديدة وحيوية تستحضر مضمار السباق :األخضر
واألصفر واألحمر.
تجسد هذه الساعات الرياضية الرائعة المصنوعة من الكوارتز روح TAG
 Heuer Formula 1األولى من الثمانينيات ،والتي تم االحتفال بها أللوانها
وشخصيتها الرائعة .سوف تبرز الموديالت الجديدة على الفور على
معصم عشاق صناعة الساعات الجريئة.
تعبر هذه اإلصدارات األيقونية اليوم بجرأة عن حب  TAG Heuerللسرعة
واألدرينالين والتصميم الجريء .لطالما كانت األلوان األخضر واألصفر
واألحمر هي ألوان رياضة السيارات المميزة لعقود من الزمن ،فهي تحمل
إرث ألوان كسوة سيارات السباق التي تم إنشاؤها في حقبة ما بين
الحربين العالميتين ،حيث سيطرت تلك األلوان رسم ًيا على المضمار
حتى سبعينيات القرن الماضي ،لكنها ال تزال منتشرة في كل مكان
حتى اليوم.

رموز التصميم المحدثة للقطع الثالث
حازمة وممتعة ،مع التالعب بأسلوب
متناغم وديناميكي لأللوان المتباينة
والتفاصيل الدقيقة .العلبة مقاس 43
مم مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ
المصقول بأزرار ضغط عند الساعة  2و 4
ومثبتة من الفوالذ األسود القوي بتقنية
 . PVDإطار بمقياس سرعة الدوران
بأرقام موجبة .يكشف ظهر العلبة
المصنوع من الصلب اللولبي عن شعار
علم مربعات ،عالمة على سباق مكتمل
بنجاح.
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فنادق

كتارا للضيافة وأكور توسعان شراكتهما

بافتتاح فندق فيرمونت قصر التازي في المملكة المغربية
تعزز كتارا للضيافة ،الشركة العالمية المالكة والمطورة والمشغلة للفنادق والتي تتخذ من قطر مق ًرا لها،
ً
فندقا في جميع أنحاء الهند
تنوعا في العالم والتي تضم أكثر من 420
شراكتها مع أكور ،مجموعة الضيافة األكثر
ً
والشرق األوسط وأفريقيا وتركيا ،بافتتاح فندق فيرمونت قصر التازي ،طنجة الجديد في المنطقة الشمالية من
المغرب.
سيعمل الفندق الفاخر الجديد المقرر
افتتاحه في الربع الرابع من عام 2022
على تعزيز الشراكة طويلة األمد بين
المجموعتين ،حيث تمتلك كتارا
للضيافة العديد من الفنادق التاريخية
التي تديرها أكور .وسيضم قصر التازي
وجناحا فاخ ًرا ومنتجع فيرمونت
 133غرفة
ً
الصحي والعديد من المطاعم ،فضلاً
عن قاعات مؤتمرات ومآدب حديثة.
وفي هذا الصدد قال سعادة السيد علي
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بن أحمد الكواري ،رئيس مجلس إدارة
كتارا للضيافة« :إن استثمارنا في ترميم
قصر التازي بطنجة يتماشى مع الخطط
االستراتيجية لشركة كتارا للضيافة
الهادفة إلى التوسع الدولي ،كونه
مشروعنا الثاني في شمال أفريقيا».
وأضاف سعادته« :يتمثل هدفنا
األساسي من خالل االلتزام بهذه
االتفاقية في دعم تنمية المجتمع
المحلي ،مع مشاركة خبراتنا في مجال

الضيافة ،واالستثمار في إقامة شراكة
قوية وإيجاد قيمة دائمة .وإنه لمن
دواعي سرورنا أن نشارك فندقنا األبرز في
المغرب مع أكور».
ومن جانبه علق السيد أندرو همفريز،
الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة كتارا
للضيافة قائ ًلا « :نحن على ثقة من أن
روح عالمة فيرمونت التجارية مالئمة
استراتيج ًيا ألنه من المهم أن يكون لدينا
ُم َ
ش ِّغل يتفهم ويحترم تراث هذا الفندق

الرائع ،مما يضمن احتالله لمكانته
الالئقة في األسواق المحلية والعالمية
عند افتتاحه في وقت الحق من هذا
العام».
واختتم السيد همفريز حديثه قائ ًلا:
«بفضل تاريخه العريق الممزوج بالعمارة
المغربية المعاصرة ،سيصبح قصر التازي
رم ًزا حقيق ًيا للضيافة يمثل ً
إرثا يُعتز به
ملهما .وسيكون المنتجع
ومستقب ًلا
ً
بمثابة مالذ حضري مريح يمثل احتفالاً
حقيق ًيا بالثقافة والتاريخ المغربيين
الثريين».
يقع الفندق في مدينة طنجة شمال
المغرب ،ويتمتع بموقع مثالي في
قلب منطقة بوبانة السكنية الراقية،
حيث يجعل نزالءه قريبين من المعالم
الرئيسية بالمدينة 10 :دقائق من وسط
المدينة والكورنيش ،و 20دقيقة من
المطار.
وبدوره قال سيباستيان بازين ،رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لشركة أكور « :فيرمونت قصر التازي
في طنجةإضافة رائعة إلى محفظتنا
االستثمارية الفاخرة في المغرب
والمنطقة ككل .ونحن فخورون
وسعداء بشراكتنا مرة أخرى مع كتارا
للضيافة في مشروع رائع آخر .لم يكن
بوسعنا التفكير في عالمة تجارية أفضل
من فيرمونت لتعريف ضيوفنا بالقصر،
ع ُد بتجربة ال تُنسى في هذا المكان
ونَ ِ
االستثنائي».
يقع فيرمونت قصر التازي في قلب
المدينة وفي أحد أكثر مواقعها تمي ًزا،
ويمتاز بموقع مثالي على تل مليء
باألشجار يمنح إطالالت ال مثيل لها في
مدينة طنجة .ويتميز المكان الفاخر
بالعمارة العربية األندلسية الفخمة التي
تجمع بين التصميم القديم والحديث
مع الحفاظ على التقاليد المغربية.
وبهذه المناسبة قال فابيان جاستينيل،
المدير العام لفندق فيرمونت قصر التازي
في طنجة« :إنني أتطلع بشدة لجلب
عالمة فيرمونت التجارية المشهورة
عالم ًيا إلى طنجة .وستكون األشهر
القليلة القادمة مثيرة للغاية ،حيث
أستعد أنا وفريق العمل للترحيب
بالضيوف في هذا الفندق الرائع ،وتقديم
تجارب ال تُنسى ً
حقا وخدمات تفاعلية
وشخصية».
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مفهوما مبتك ًرا للساعات الرياضية
 NORQAINتطور
ً
تقدم ماركة الساعات
السويسرية المملوكة للعائلة
 ENO dliWو  - QETRONوهو
تماما للساعة
مفهوم جديد
ً
الرياضية عالية األداء يتميز بمواد
أخف بست مرات من الفوالذ ،وأخف
بـ  5.3مرة من التيتانيوم ومتوفرة
بألوان مختلفة..

تم إطالق مفهوم الساعة الرائدة من
قبل جان كلود بيفر ،مستشا ر �NORQA
 INفي مجلس اإلدارة ،الذي دعم الفريق
في ابتكار وتقديم منتج ثوري لعشاق
الرياضة  NORQAINERSفي جميع
أنحاء العالم .النتيجة :ساعات عالية
األداء مصنوعة من مواد من الجيل
التالي وتصميم مذهل.
أطلقت  NORQAINالساعة الرياضية
المثالية بموادها المبتكرة.NORTEQ :
من خالل أربعة طرازات في مجموعة
 Wild ONEالجديدة ،بما في ذلك إصدار
محدود تم تصميمه مع سفير الحياة
البرية دين شنايدر.
يعتبر دين شنايدر واحدا من محبى
الحيوانات فى العالم ،والذى ترك
حياته كرجل أعمال ناجح فى سويسرا،
لينتقل للعيش مع الحيوانات المفترسة
من األسود والنمور والفيلة فى إحدى
المحميات الطبيعية بدولة بجنوب
إفريقيا ،حيث يحظى بشعبية كبيرة
على حسابه على انستجرام بأكثر من 5
ماليين متابع حول العالم.
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وتعليقا على هذا العمل قال جان
كلود بيفر« :عندما بدأت العمل مع
 ،NORQAINكانت خطوتي األولى
هي تحدي الفريق البتكار ساعة خفيفة
الوزن ومقاومة للصدمات تعكس روح و
 DNAالعالمة التجارية .مفهوم الساعة
هذا هو بالضبط نوع التطور الثوري

الذي كنت أتمناه .هذه المجموعة عبارة
عن  3في  1ألنها تجمع بين التصميم
الفريد والمفهوم الثوري الجديد والمواد
عالية التقنية .إن  NORTEQهي
المادة المثالية على كل المستويات:
الجماليات ،وخفة الوزن ،والمتانة،
واإلنتاج األخالقي».

تفتتح بوتيك ًا جديد ًا في بالس ڤاندوم مول في الدوحة

Ali Bin Ali Luxury

POMELLATO

تفخر عالمة «بوميالتو»  Pomellatoوشريكها علي بن علي الكجوري بكشف النقاب عن بوتيك «بوميالتو» في بالس
ڤاندوم مول آخر الكائن في الدوحة ،قطر .ذات التصميم المفتوح والمفهوم المستوحى من العمارة الكالسيكية
على الطراز الفرنسي والمؤلف من أربعة طوابق تزيد مساحتها عن  1،150،000متر مربع ،ينضح المركز بالفخامة الراقية
والديكورات الداخلية المذهلة والهندسة المعمارية الرائعة للترحيب بزوار وعمالء العاصمة القطرية.
وفي هذا الصدد قالت سابينا بيلي
الرئيسة التنفيذية لدار بوميالتو:
«يسعدنا توسيع وجودنا في الشرق
األوسط من خالل افتتاح متجرنا الجديد
في الدوحة ،وفي موقع جميل
وفاخر مثل بالس ڤاندوم
مول .قطر جوهرة عربية
حقيقية ،ويسر «بوميالتو»
أن تبني لها داراً
جديدا
ً
هنا بأسلوب ميالنو
الذي ال لبس فيه
وجودة الصناعة
التي ال تضاهى.
نحن نعلم
أن تصاميم

وإبداعات بوميالتو تحظى بتقدير
المستهلكين القطريين الذين هم
على قدر كبير من التميز والرقي
والبحث الدائم عن عرض فريد في
عالم المجوهرات اإليطالية الراقية.
يضم البوتيك ً
أيضا غرفتين
للمبيعات مخصصتين لكبار
تم تصميمهما
الشخص ّياتّ ،
للراحة واتباع الرموز الجمالية
للعالمة التجارية بما في
ذلك الخطوط األنثوية
المستديرة ومفروشات
الكانتارا الوردية اللون،
ودفء الترحيب اإليطالي
المميز من «بوميالتو».
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Hublot - Almajed Jwelellery

ساعات

قبَيل بطولة كأس العالم
هوبلو تعزز حضورها في الدوحة بافتتاح بوتيك في بالس فاندوم
يسر ّ عالمة هوبلو وشركاؤها
في مجموعة الماجد اإلعالن
عن افتتاح متجر في مول بالس
فاندوم .يمت ّد المتجر الرئيسي
الجديد لعالمة هوبلو على
مساحة تزيد عن  200متر مربّع
وقد أصبح جاهز ًا الستقبال
العمالء وسط أجواء مريحة
تعكس هوية الدار ونهجها
«فن الدمج».
يجسد
الشهير الذي
ّ
ّ
ويكتنف المساحة أثاث عصري
ولوحات ِمن وحي حركة البوب
آرت ،فتظهر مدى إتقان عالمة
فن الدمج ما بين العناصر
هوبلو ّ
التقليديّة والعصريّة في تصميم
متناسق.
ترسخ العالمة التزامها بالتقرّب من
ّ
ّ
عشاقها القطريّين والحفاظ على معايير
وحسها اإلبداعي الفريد
خدمتها الممتازة
ّ
من خالل متجرها الجديد الراقي ،عبر
تقديم مجموعة واسعة من الساعات
بدءاً من إصدارات بيغ بانغ وصو ًال إلى
قطع كالسيك فيوجن ،ناهيك عن
تصاميم ساعات محدودة اإلصدار.
إلى جانب االحتفال بهذه الخطوة
الهامة ،يشرّف عالمة هوبلو أن تكون
الميقاتي الرسمي في مباريات بطولة
كأس العالم لكرة القدم التي تقام
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أل ّول مرّة في الشرق األوسط ،وتحديداً
في قطر .وفيما تمضي الشركة
السويسرية الرائدة في مجال صناعة
تحب
الساعات قدم ًا بمبادرة «هوبلو
ّ
تستعد العالمة المرموقة
كرة القدم»،
ّ
في الفترة المقبلة للترحيب بالمقيمين
والس ّياح بين ربوع متاجرها في الدوحة.
وفي هذه المناسبة ،قال ريكاردو
غوادالوبي الرئيس التنفيذي لهوبلو:
«يشكل العام  2022عام ًا حاف ً
ّ
ال
باإلنجازات بالنسبة إلى عالمة هوبلو
في الدوحة بما أنّنا نفتتح متجراً رئيس ّياً

ونستعد لنكون الميقاتي الرسمي
ّ
في مباريات بطولة كأس العالم لكرة
القدم قطر .ويسرّني تعزيز حضورنا في
هذه السوق الهامة حيث لدينا قاعدة
عمالء مهمة وقوية .
قال ديفيد تيديسكي ،المدير
اإلقليمي لهوبلو في أميركا الالتين ّية،
وجزر الكاريبي ،والشرق األوسط
ّ
«تؤكد خطوة افتتاح متجر
وأفريقيا :
رئيسي للعالمة في قطر على مدى
النمو
أهم ّية هذه السوق سريعة
ّ
ّ
نخطط لمواصلة
بالنسبة إلينا ،حيث
توسيع أعمالنا التجارية .ونتط ّلع
إلى استقبال عمالئنا وضيوفنا في
العنوان الجديد لعالمة هوبلو ،حيث
تنتظرهم تجربة راقية وخدمة عالمية
المستوى».
ومن جهته  ،قال السيد جميل الماجد
نائب رئيس مجوهرات الماجد« :نحن
فخورون بالشراكة الطويلة والواعدة
بين هوبلو ومجموعة الماجد .إن
توقيت افتتاح متجر هوبلو في مول
بالس فاندوم الجديد ممتاز إذ يأتي
قبيل انطالق بطولة كأس العالم لكرة
القدم قطر 2022في غضون أسابيع
قليلة.

دعما لشهر التوعية بسرطان
ً
الثدي ،نظمت پيدا بيوتي
ورشة تنسيق ورد مستوحاة
من اللون الوردي ،والهدف من
الورشة هو القيام بعمل من
أعمال حب الذات من خالل
ورود عطرية منعشة بالتعاون
مع بلومن لفن األزهار
والتصميم في مطعم لو
كولونيال في الوادي الدوحة
 مجموعة فنادق إم چاليري.تعلم الحضور أساسيات تنسيق الورد،
مع توجيه من قبل منسق الورود لدى
بلومن .وللمساعدة في زيادة الوعي،
قدم الوادي الدوحة للحاضرين مشروبات
وردية ومجموعة من األطعمة الوردية
خصيصا للحدث في مطعم
المصممة
ً
لو كولونيال.
في أكتوبر الوردي ،قدمت پيدا بيوتي

مجموعة مختارة من الورش األخرى ،مثل
ورشة الشاي واليوجا وورشة الطين،
وكلها تدور حول التوعية بسرطان

Alwadi Hotel Doha- MGallery

پيدا بيوتي تحتفل بأكتوبر الوردي
في الوادي الدوحة  -مجموعة فنادق إم چاليري

نجاحا
الثدي .حققت سلسلة حب الذات
ً
كبي ًرا وأنشأت منصة للسكان المحليين
للتركيز على الرعاية الذاتية.
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Dusit Doha Hotel

ساعات

دوست إنترناشونال يفتتح فرعه الثالثة في قطر
دوست إنترناشونال ،أحد الشركات الرائدة في مجال تطوير الفنادق والعقارات في تايالند ،بتوسيع عالمته
يقوم
ِ
التجارية الفريدة من نوعها في مجال الضيافة الراقية في الشرق األوسط بافتتاح فندق وأجنحة دوست  -الدوحة،
الفندق الثالث الذي يحمل عالمة دوست التجارية في قطر ،المملوك من قبل مجموعة الماجد القابضة.
تم افتتاح فندق وأجنحة دوســت -
الدوحــة بحضور الســيد أحمد مهدي
الماجــد ،رئيــس مجلس إدارة مجموعة
الماجــد القابضة .الســيد جيليز كريتاالز،
الرئيــس التنفيــذي للعمليات في
دوســت إنترناشــيونال؛ معالي السفير
الســيد ناتابول كانتتاهيران -ســفير دولة
تايالنــد في قطر ،الســيد راغو مينون-
مديــر عام المجموعــة في فندق وأجنحة
دوســت الدوحة؛ والعديد من األعضاء
الرئيســيين في الشركة.
ً
طابقا ،ويضم
يتألــف الفنــدق من 50
 192شــقة فاخــرة مخدومة في منطقة
الخليــج الغربــي الصاخبة في الدوحة،
وهــي مركز تجاري شــهير بالقرب من
مناطق الجذب الســياحي الشــهيرة مثل
ســوق واقف وكورنيش الدوحة .ويبعد
عــن مطــار حمــد الدولي  20دقيقة فقط
بالسيارة.
يتميــز فندق وأجنحة دوســت -الدوحة
بتصميــم فنــي رائع ،يتميز بمســاحة غرفة
معيشــة واســعة ،مما يجعلها مثالية
للعائــات والمجموعــات واألفراد اللذين
يبحثــون عن إقامة فاخرة ومريحة .شــقق
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البنتهــاوس الدوبلكــس المكونة من
ثــاث غرف نــوم تصاحب أجمل إطاللة
علــى منظــر المدينــة الرائع ،يتكون من
طابقيــن وتوفر مســاحة تتراوح بين 338
مربعا .تبلغ مســاحة أكبر
و 370متـ ًرا
ً
وحــدة ســكنية  1،104أمتار مربعة ،وتضم
ســت غرف نوم واســعة غرف معيشة
غــرف تناول الطعام وحوض اســتحمام

ســاخن داخلي ومســبح خاص وساونا
وإطاللــة بانورامية على الدوحة.
فندق وأجنحة دوســت  -الدوحة يضم
ســتة مطاعم شــهيرة ،مثل المطعم
الهندي ،قريشــي بخارى؛ تورافوجو،
مطعــم يابانــي على الطراز الحديث؛
اورو من الفريدو روســو ،مطعم الونج
إيطالي بإشــراف الشــيف ألفريدو روسو
الحائــز على جائزة نجمة ميشــان؛ الونج
علــى الســطح بمنظر  360درجة؛ لوبي
الونــج أنيق ،وســيجار الونج .يوفر الفندق
ً
أيضــا مجموعــة من المرافــق الصحية ،بما
فــي ذلك نام ســبا ومركــز اللياقة البدنية
برك ســباحة داخلية وخارجية.
قال الســيد راغــو مينون ،مدير عام
مجموعة فنادق وأجنحة دوســت-
الدوحــة« .مــع اقتراب نهائيات كأس
العالــم لكرة القدم ،وانتعاش الســفر
عالميـ ًا ،يســعدنا الترحيب بالجميع
الكتشــاف أســلوب الضيافة المميز لدى
سلســلة فنادق دوســت المستوحاه
مــن تايالند في فندق وأجنحة دوســت -
الدوحة».

