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1111  عامًاعامًا  علىعلى  فوزفوز  قطرقطر  بتنظيمبتنظيم  كأسكأس  العالمالعالم  20222022....

الدوحةالدوحة تبهر العالمالعالم بنسخة استثنائية 
  حوار- حنان الغزواني

 FIFA بعد 11 سنة من االنتظار، وبخطوات ثابتة نحو النجاح والتفوق واإلبهار انطلقت بطولة »كأس العالم
قطر 2022™« في نسخة ال مثيل لها عبر التاريخ، نسخة غالية على كل عربي، تبرز هوية وقدرة اإلنسان 

العربي على التميز واإلبداع، في كافة المجاالت. 
اللمسة القطرية حاضرة في هذا المحفل العالمي من خالل األجواء داخل وخارج المالعب وما يصاحبها 

من فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة كمهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع على سبيل المثال 
ال الحصر. وبشكل عام، سيشكل مونديال قطر 2022 عرسا عالميا، تبني من خالله قطر جسرا للمحبة 

واإلخاء بين الشرق والغرب، وتكتب َعبره بحروف من ذهب قصة الحلم العربي الذي حولته دوحة الخير إلى 
حقيقة ساطعة وواقع نعيشه بعز وافتخار ال يضاهى. وفي هذا الصدد التقينا مع مجموعة من المواطنين 

وسألناهم عن شعورهم باستضافة قطر ألهم حدث رياضي في العالم وإلى التفاصيل..

تحقيق
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رجل األعمال القطري

أشرف أبو عيسى:
كأس العالم يضع حجر األساس 

للتنمية الوطنية
أكد رجل األعمال القطري السيد 

أشرف أبو عيسى أن كأس العالم 
ما هو إال البداية، موضحًا أن هذا 

الحدث الكبير هو بمثابة رسالة إلى 
العالم بأننا كقطريين جاهزون 
للمرحلة القادمة، وكتابة فصل 

جديد لمواكبة النهضة الشاملة 
التي تشهدها الدولة على كافة 
األصعدة من التطور االقتصادي، 

التعليمي، السياحي.. كأس العالم 
مرآة تجسد اكتمال وجاهزية البنية 

التحتية للمرحلة القادمة، ويثبت 
أن المواطن القطري كان أهال 

الستضافة بطولة عالمية وقوية 
بهذا المستوى، القطري اليوم هو 
مواطن عالمي وعنصر فعال في 

التنمية المستدامة في ظل العولمة 
والثورة التكنولوجية، وانفتاح شعوب 

العالم على بعضها، لدينا تعليم 
بمعايير عالمية وكان مؤشر جودة 

التعليم العالمي قد كشف عن 
تصدر دولة قطر عربيا وعالميا، لدينا 

جامعة قطر، التي تعتبر من أهم 
الجامعات، إلى جانب مؤسسة قطر 

التي تستضيف فروًعا لعدد من أرقى 
الجامعات في العالم، عالوًة على 

معاهد بحثية متنوعة. قطر لم 
تشهد تطورًا في المعمار والمشاريع 
التجارية أو المالعب والطرق فحسب، 
بل واصلت جهودها لتوفير التعليم 

الجيد وتمكين الشباب وتحقيق 
التنمية البشرية.

وعن حجم المشاريع التي أبصرت 
النور تزامنا مع انطالق بطولة كأس 

العالم، قال السيد أشرف أبوعيسى: 

»كل هذه المشاريع كانت ضمن 
الخطة التطويرية وفقا للرؤية 

التنموية للبالد، وكأس العالم كان 
بمثابة اإلطار الزمني إلتمام تلك 

المشاريع قبل انطالق المونديال، 
والجميل في األمر أن معظم 

المشاريع تم إنهاؤها قبل الموعد 
المحدد بما في ذلك الميناء، توسعة 

المطار، الريل، المالعب وهذا شيء 
يثلج الصدر، ومن هذا المنبر أتوجه 

بالشكر لجميع الوزارات والهيئات 
والمؤسسات الحكومية والشركات 
التي عملت بكامل طاقتها إلنشاء 

المالعب والطرق والمنشآت السياحية 
التي تساعد في خروج مونديال 2022 

بشكل مشرف، مما سيساهم في 
تغيير الصورة الخاطئة التي فرضتها 
وسائل اإلعالم الغربية، وأن الشعب 

القطري والعربي شعب يمتلك ثقافة 
وجهوده بارزة في كافة المجاالت.

»حي النجادة« شعلة إبداع 
جديدة في قلب الدوحة 

وأضاف أبوعيسى ان المونديال 
سيساهم في الترويج لقطر 

كوجهة سياحية عالمية بطريقة 
راقية تواكب عاداتنا وتقاليدنا، 
من خالل محمياتها الطبيعية 

وقالعها األثرية وسلسلة المنتجعات 
والفنادق العالمية والحدائق العامة 

والمتنزهات والمطاعم واألسواق 
الشعبية والمجمعات التجارية الكبرى 
والمدن الترفيهية العالمية، باإلضافة 

إلى متاحفها المميزة بما في ذلك 
المتحف الوطني، المتحف اإلسالمي، 
متحف لوسيل، متحف مطاحن الفن 
المزمع افتتاحه عام 2030، باإلضافة 

إلى حي النجادة الذي تم ترميمه 
وإعادة تأهيله للحفاظ على البيوت 

القديمة التي يتجاوز عمرها الـ90 
عاما ليستضيف مجتمًعا متعدد 

التخصصات من المبدعين الناشئين 
والمتمرسين الذين يركزون على 

الحرف الجديدة اآلخذة في النمو في 
قطر: التراث المعاصر، وفنون الطهي، 

والتجارب الرقمية. 

تحقيق
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خبيرة التخطيط االستراتيجي والتنمية 

وتطوير المؤسسات.. 

د. بثينة األنصاري:
المونديال إرث حضاري للحاضر 

والمستقبل ومعايير لوجستية قوية
بعد اإلعالن عن فوز دولة قطر 
بشرف استضافة كأس العالم 

2022 كانت هناك جهود واضحة، 
حيث عملت القيادة وجميع أبناء 

دولة قطر على وضع استراتيجية 
تتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، 

ملف المونديال كان المحرك 
والُمَسرع لجميع المشاريع التنموية 

العمالقة في الدولة سواًء تلك 
التي تتعلق بالبنية التحتية من 

مرافق النقل والمواصالت، قطاع 
السياحة، الضيافة الخطوط 

القطرية الجوية وميناء حمد.. كل 
هذه التطورات التي نراها اليوم 

كانت ضمن الخطة التنموية 2030 
ولكن المونديال سرع من وتيرة 

اإلنجازات.
استطاعت دولة قطر أن تحجز 

مكانة استراتيجية على خريطة 
العالم، أثبتت من خاللها أن 

اقتصادها ال يعتمد فقط على 
النفط والغاز وإنما هي محرك 

اقتصادي والعب استراتيجي 
قوي بين دول العالم. ومن خالل 

البطولة تعتبر دولة قطر نافذة 
لكل الشعوب العربية إلعطاء 

صورة مغايرة عن الصورة النمطية 
التي اعتاد اإلعالم الغربي أن 

يعطيها للعالم العربي. وإن شاء 
اهلل ستتمكن قطر كما عادتها من 

تغيير تلك المفاهيم بإنجازاتها.
كقطرية أفتخر بالتقدم الذي 

تشهده الدولة تزامنا مع 
استضافتها لهذا الحدث العالمي، 
الذي ُيظهر للعالم قدرة وكفاءة 

قطر، التي بدورها تشكل أداة 
قوية لجذب االستثمار، حيث إن 

المشاريع التي تم إطالقها مؤخرًا 
ليست فقط للمونديال، بل ضمن 
الرؤية الوطنية 2030 ذات التنمية 

المستدامة لتصبح قطر مركزا 
إقليميا تجاريا، لدينا العديد من 

المناطق الحرة وهي المستقبل، 

أملي أن أرى بلدي رائدًا في قطاع 
السياحة والضيافة، ومن المتوقع 
أن تتضاعف نسبة زوار الدوحة بعد 

المونديال ليصل عدد الزوار إلى 6 
ماليين زائر سنويا، وفي هذا الصدد 

تمت توسعة المطار مما سيساهم 
في جذب االستثمارات األجنبية.

في سابقة تاريخية سيكون 
مونديال قطر 2022 أول نسخة 

تضم محكمات سيدات حيث 
سيدخلن للتاريخ وهن يأملن 

أن يتم الحكم على قدراتهن 
بإيجابية، وهي فرصة تفند كل 

االدعاءات واالفتراضات حيث أن قطر 
رحبت بهذه الخطوة لتمكين المرأة 

في مختلف المجاالت.
بعد المونديال تتوّجه قطر نحو 

فتح آفاق جديدة لمواطنيها 
ولكّل منطقة الخليج في مجال 

التنمية المستدامة، من خالل 
تهيئة البيئة المالئمة لتوفير 

مزيد من فرص االستثمار لألفراد 

والمؤسسات المحلية واإلقليمية 
والدولية التي تجعل من قطر 

وجهتها الجديدة في المجالين 
االقتصادي والسياحي خصوصا، 
من خالل استغالل كّل المرافق 
التي وفرتها منذ فازت بتنظيم 

كأس العالم بما في ذلك 
المالعب الثمانية المجهزة بأحدث 
التجهيزات، صديقة للبيئة، أجهزة 

التبريد، مستدامة سيتم استغاللها 
بعد المونديال ويتم منحها 

للدول النامية، بعضها سيتحول 
إلى مدارس، دون إغفال الموارد 

البشرية القطرية التي استفادت 
من خبرات وتجارب كثيرة وكبيرة 

بفضل تعاملها مع إطارات أجنبية 
وشركات عالمية، مّكنتها من 

تنظيم حدث عالمي استثنائي 
برؤية قطرية ونكهة عربية وعلى 
رأسهم متطوعو مونديال قطر 

الذين ساهموا في تحقيق نسخة 
استثنائية.
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مصممة ومؤسس نوف للمجوهرات..

نوف المير:
مونديال قطر سيبقى في 

ذاكرة العالم
العالم سيذكر هذا الحدث 

االستثنائي الذي لم تسبقنا إليه 
أي دولة في المنطقة، وهذا كله 

يعود للسياسة الحكيمة من حضرة 
صاحب السمو أمير البالد المفدى 

وصاحب السمو األمير الوالد، فهنيئًا 
لقطر أميرًا وحكومة وشعبًا على 

هذا الحدث.
قطر حققت إنجازات هائلة على 

كافة األصعدة، من استادات ومالعب 
حديثة ومبتكرة، وشبكة متطورة من 

خطوط المترو، وبنية تحتية مشيدة 
وفق أعلى المستويات، إن دولة 

قطر أوفت بعهدها بتقديم بطولة 
استثنائية بتوفير استادات عالمية، 
وتنظيم فعاليات ترفيهية على 

هامش البطولة تجسد من خاللها 
الموروث القطري والتقاليد العربية 

الغنية والمتنوعة مع كرم الضيافة 
األصيلة واألمن واألمان الذي تتمتع به 

»دوحة الخير«.
قطر ليست غريبة على تنظيم 

البطوالت الرياضية، والجميع يشهد 
على قدراتها االحترافية في إدارة 

وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى 
حول العالم، باإلضافة إلى توفرها 

على واحدة من أكبر المنشآت 
التعليمية الرياضية في العالم وهي 

أسباير، فضاًل عن الكوادر الرياضية 

الوطنية القادرة على إيصال تفاصيل 
المونديال بصورة مشّرفة. وال ننسى 
استراتيجية االستدامة التي وضعتها 

دولة قطر في استضافة البطولة 
والخيارات المتنوعة والمبتكرة التي 

تم تصميمها لزوار الدوحة، من 

الفنادق إلى العمارات السكنية 
والفلل والكبائن وبيوت العطالت 
والمخيمات إلى السفن السياحية 

الضخمة، وهو أمر غير مسبوق في 
النسخ الماضية من المونديال.

 أنا متفائلة بأن هذا الحدث الرياضي 
العالمي سيعزز مكانة قطر على 
خريطة السياحة العالمية بال شك 

في ظل ما تشهده البالد من تطور 
في كافة الميادين.

محظوظون بأن يكون كأس العالم 
2022 في قطر أول نسخة في تاريخ 

المونديال التي تعين فيها لجنة 
الحكام حكاما من السيدات، وأنا 

سعيدة ألنه سيزيد من تميز البطولة 
ونحن نتطلع إلى أن ينجح فريق 

التحكيم النسائي في تقديم شهادة 
اعتماده أمام الماليين من عشاق 

الكرة المستديرة ويؤكد على تحقيق 
الذات ال يعرف الفرق بين رجل وامرأة.. 

فمرحبا بضيوف قطر من العالم 
أجمع في عاصمة الرياضة العالمية.

تحقيق
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المصممة وسيدة األعمال..

أسماء محمد:
مونديال قطر 2022.. جسر 
للمحبة بين الشرق والغرب

في لحظات الفرح والفخر العظيم، 
تتعثر الكلمات، تتلعثم العبارات، 
ويعجز اللسان عن التعبير. هكذا 

أشعر كلما سألني أحدهم عن رأيي 
في احتضان قطر لكأس العالم في 

كرة القدم 2022. كيف ال، وبفضل 
احتضانها للمونديال، أضحت محط 

أنظار العالم، وأصبح اسمها مادة 
دسمة تتناقلها شفاه عشاق الساحرة 
المستديرة في جميع أنحاء المعمورة. 

لقد كنت دوما فخورة بانتمائي لهذا 
البلد العظيم، لكنني اليوم أشد 

فخرا، وأكثر اعتزازا، ألننا حققنا ما يعد 
في نظر غيرنا مستحيال، ونجحنا رغم 

الصعوبات في انتزاع بطاقة تنظيم 
أكبر عرس رياضي على الكرة األرضية، 

ويا له من إنجاز!
إن ما يميز قطر وأهلها منذ الِقدم، 

هو شجاعتهم في خوض التحديات، 
وإقدامهم على مواجهة العقبات، 
وعدم ترددهم لحظًة واحدة في 

كسر الصعوبات، لتحقيق أفضل 
اإلنجازات. وإذا أسقطنا هذه الخصال 

على موضوع المونديال، نجد أنه 
ومنذ الوهلة األولى، آمنت قطر 

بحظوظها في التنظيم ففازت، 
سْت  وتغاضت عن االنتقادات فأسَّ

وَبـَنـْت وشيدْت، وتجاهلت المشككين 
والحاقدين والحاسدين، فواصلت 

المسير على درب المجد وطريق الفالح 
حتى النهاية. ومثلما نجح البلد في 
ربح معركة البناء والنماء استعدادا 
النطالق العرس العالمي، نجح في 

كسب رهان استقبال الوفود، وتنظيم 
المباريات، وهو ما سيشكل ال محالة 

بداية لنجاحات مستقبلية في تنظيم 
أرقى التظاهرات العالمية، رياضيًة 

كانت، أو سياسيًة أو اقتصادية. 
وألننا ال نتحدث من فراغ، فإن 

الشواهد الميدانية كثيرة لمن كان 
في قلبه شك، ووفاًء منها بالتزاماتها 
أمام الفيفا، وتفعيال لما وقعت عليه 

في دفتر التحمالت قبل سنوات، 

نجحت قطر في تشييد ثمانية مالعب 
رياضية بتصميمات عالمية مبتكرة، 

تمزج بطريقة ساحرة بين فن المعمار 
القطري، والموروث الشعبي الحضاري، 

والثقافة الوطنية الغنية والمتنوعة، 
وهو ما يجعل منها مالعب كرة 

قدم استثنائية، وتحفًا هندسية تأسر 
القلوب قبل العيون. 

وباإلضافة إلى تشييد المالعب الخاصة 
بمونديال 2022، وانطالقا من رؤية 

قطر الوطنية 2030، يساهم احتضان 
بلدنا لهذا الحدث العالمي في 

إحداث قفزة نوعية، وتحول جذري، 

على مستوى البنية التحتية الوطنية. 
ويتجلى ذلك في المشاريع الكبرى 

من قبيل بناء مترو الدوحة، وتوسعة 
مطار حمد الدولي، وإنشاء شبكات 

جديدة للطرق... 
وألن قطر بلد عربي بهوية إسالمية 

متفردة، فإن احتضانها للمونديال 
حدث استثنائي بكل المقاييس. 

فألول مرة في التاريخ، ُتسند مهمة 
التنظيم لبلد عربي إسالمي، وألول 

مرة أيضا، ينظم هذا الحدث الضخم 
في منطقة الخليج والشرق األوسط 

بما لهما من خصوصيات جغرافية 

تحقيق
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وثقافية وحضارية. وانطالقا من ذلك، 
ننتظر كقطريين من ضيوفنا األعزاء 

أن يقدروا الفوارق الثقافية، ويحترموا 
الخصوصيات المجتمعية، وأن يتأقلموا 

مثلما نفعل نحن العرب، مع عادات 
وتقاليد من يستضيفوننا ويستقبلوننا 

بترحاب كبير وأذرع مفتوحة. 
وبذلك، يشكل الحدث لقاًء استثنائيا، 

ونجاحا مثاليا للمنظمين والمشاركين 
والزائرين الحالمين بمونديال مختلف، 
تطبعه الروح اإليجابية، وتميزه األجواء 

االحتفالية، بثوب قطري ولمسة عربية، 
شعارها االحتفال واالحتفاء بالتنافس 

الشريف بروح رياضية.
مونديال 2022 هو فرصة مثالية 
ليتعرف العالم على قطر، بعيدا 

عن التصورات المغلوطة واألحكام 
المسبقة. كما يشكل مناسبة 

حقيقية ليكون كل قطري، أثناء 
احتكاكه بضيوف هذا العرس الكروي، 

سفيرا مشرفا لبلده سلوكًا وأخالقًا 
ومعاملًة. 

أما على الميدان، ومثلما نفعل في 
كل المسابقات، سنتابع مباريات 

العنابي بنفس الشغف أو أكثر، وكلنا 
أمل في تحقيق االنتصارات، والتأهل 
لمراحل متقدمة في البطولة، ولم 

ال الفوز بها ولو على سبيل المفاجأة. 
وعلى ذكر المفاجآت، ومن حسنات 
مونديال قطر 2022 أنه يتميز وللمرة 

األولى في تاريخ اللعبة، بحضور 
التحكيم النسائي، وهي فرصة 

تاريخية لترك انطباع طيب عما وصلت 
إليه المرأة من تطور وتقدم في 

مختلف المجاالت، بما فيها تلك التي 
ظلت حتى وقت قريب ِحكرا على 

الرجال. 
وبشكل عام، يشكل مونديال قطر 

2022 عرسا عالميا ببصمة قطرية، 
تبني من خالله قطر جسرا للمحبة 

واإلخاء بين الشرق والغرب، وتكتب 
َعبره بحروف من ذهب قصة حلم 

أبى الساهرون على هذا البلد - وعلى 

رأسهم صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني - إال أن يحولوه إلى 
حقيقة ساطعة وواقع نعيشه بعز 

كبير وافتخار ال يضاهى. 
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الفنان الكوميدي القطري

حمد العماري: 
تجارب رائعة بانتظار الجماهير 

والالعبين في مونديال قطر
الفنان الكوميدي القطري حمد 

العماري أعرب عن سعادته لرؤية 
مونديال استثنائي بتنظيم قطري 

ونكهة عربية، موضحا: لقد حققت 
قطر نقلة نوعية كبيرة في التحضير 

لتنظيم المونديال من خالل وعد 
صادق قدمه الملف القطري بأن تكون 
هذه البطولة نقطة إشعاع للبطوالت 

ودليال يمضي على إثره التطور في 
تنظيم البطوالت، وذلك عندما أعلنت 

أن البطولة ستكون لكل العرب وليست 
لقطر فقط باعتبارها أول بطولة كأس 
عالم في منطقة الشرق األوسط وأول 

بطولة تنظمها دولة عربية، كما أنها 
فرصة لمعرفة القدرات العربية في 

عالم تنظيم البطوالت العالمية ونقل 
مفهوم جديد في تنظيم البطوالت 

وما يمكن أن تشهده النسخة القطرية 
العربية من إبهار للعالم.

وعن دور المونديال في الترويج لقطر 
كوجهة سياحية عالمية أشار العماري 

إلى سلسلة المشاريع التي تم 
إطالقها بمعايير عالمية بما في ذلك 
30 وجهة ترفيهية وسياحية جديدة 
أبرزها »درب لوسيل« )البوليفارد( في 

مدينة لوسيل، ومن المرتقب أن يصبح 
من ضمن أهم األماكن لجلب السياح، 

وتحقيق عوائد اقتصادية للمحالت 
والفنادق التي توجد بها. البوليفارد 

قطعة فنية رائعة ومعلم فاره يفوق 
الخيال، واألجمل هو رؤية المواطنين 

والمقيمين والضيوف مستمتعين 
بمعالم قطر.

وعن مشاركته في تقديم فقرات 

مهرجان الفيفا للمشجعين، والذي 
يراه القلب النابض للبطولة، قال: 

أفتخر بهذه التجربة التي أحقق من 
خاللها حلمي، وكقطري مفتخر 

بهويته يشرفني التعامل مع جماهير 
كرة القدم من مختلف أنحاء العالم 
على أرض بالدي الحبيبة قطر، حيث ال 

تكتمل البطولة إال بحماس المشجعين 
والبرامج الترفيهية التي تصنع المتعة، 

وهذه مسؤولية كبيرة للتعريف 
بثقافتنا وتقاليدنا أمام العالم وآمل 

أن أكون على قدر المسؤولية. وأضاف: 
»يوفر المهرجان تجربة ال مثيل لها، 

حيث سيجمع الجمهور الشغف 
المشترك بالساحرة المستديرة، 

ويمضون أوقاتًا استثنائية مع باقة 
من األنشطة والعروض الموسيقية 
المتميزة، لالستمتاع باألجواء الرائعة 

في مثل هذه الفترة من العام، 
مع تشكيلة واسعة من المأكوالت 

والمشروبات«.
وأكد العماري أن هذه البطولة تعد 

األسهل للمشجعين كونهم لن 
يضطروا إلى تغيير محل إقامتهم 

في قطر منذ انطالق البطولة وحتى 
نهايتها بسبب قرب المسافات بين 

جميع المالعب في قطر.
بطولة كأس العالم في قطر 

استثنائية بكل المقاييس وتشهد 
العديد من األمور التي تحدث للمرة 

األولى في تاريخ البطولة أبرزها 
التحكيم النسائي الذي سيظل راسخا 

في تاريخ الكرة ومقترنة بنسخة قطر.. 
وعن توقعاته للفرق المشاركة قال: 

ليست هناك فائدة في صنع التوقعات، 
األمور تتغير طوال الوقت في كرة 

القدم.. اليوم هناك فرص ال أحد يعرف 
ما إذا كانت ستأتي مرة أخرى في 

المستقبل، والمونديال متعة ونحن 
ننتظرها بفارغ الصبر كل 4 سنوات.

تحقيق
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نجوم

  كتب أشرف ياسين - تصوير: جيمو
كالماسة الثمينة تزداد بمرور األيام والسنوات لمعانا وبريقا، إنها الفنانة لطيفة التونسية، التي ملكت 

ناصية الغناء العربي، مقدمة خمسة وثالثين ألبوما غنائيا ناجحا، وعشرات األغاني بكل اللهجات واأللوان 
فاستحقت أن تكون على عرش الطرب العربي لسنوات طوال، تعاونت مع ملحنين وشعراء كثر صقلوا 

جوهرة موهبتها ومنحوها رونقا وبريقا ليس له مثيل، سكنت قلوب الجماهير فمنحتها ألقابا ثالثة هي: 
مطربة الحب، وعروس قرطاج، ولطوفة، ومع هذه األلقاب قل ما تشاء عن قيثارة الغناء العربي، وجوهرة 

الطرب ولطيفة الغناء، وغيرها من األلقاب الجديرة بها الفنانة لطيفة، التي تشدو بأغنية مربوحة خصيصا 
كإهداء للمنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم 2023م، الذي يقام بقطر قلب العروبة النابض في 

الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر وعن تفاصيل األغنية ومشوارها الفني تحدثت لنا الفنانة لطيفة في 
السطور التالية:

الفنانة لطيفة التونسية:
TM2022 قطر FIFA مربوحة يا عرب في كأس العالم

30



التواجد دون 

داع يسحب من 

رصيد الفنان
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حدثينا عن أغنية كأس العالم؟
إذا لم نغن في مناسبة غالية 

وعظيمة مثل تأهل أربعة منتخبات 
عربية لنهائيات كأس العالم 2023، 

التي تقام على أرض عربية قطر، 
فمتى نغني إذا؟ إنها مناسبة 

عظيمة وفخر لكل العرب، ومن هنا 
جاء إهداء أغنية مربوحة خصيصا 

للمنتخبات العربية المشاركة 
في كأس العالم، تونس وقطر، 

والسعودية، والمغرب، وأتمنى لهم 
كل التوفيق والنجاح لرفع راية العرب 

عالية خفاقة في المونديال.

وماذا عن تفاصيل األغنية؟
اسمها مربوحة وأقول فيها مربوحة 

واحنا راية واحدة العرب، فقوة 
العرب في اتحادهم صفا واحدا 

كالبنيان المرصوص، واألغنية مليئة 
بالكلمات الحماسية التي تشد من 

أزر المنتخبات العربية المشاركة 
وتشجعهم على تحقيق االنتصار، 

ونتائج مشرفة بإذن اهلل.

هل تتوقعين أن تصل 
المنتخبات العربية لنهائيات 

كأس العالم؟
ولَم ال؟ فلقد تقدمت الفرق العربية 

كثيرا، وأصبحت تلعب كرة حديثة 
قادرة على منافسة منتخبات 

العالم، وأتمنى أن تصل المنتخبات 
العربية األربعة، أو أحدها على االقل 

لألدوار النهائية في كأس العالم، 
ال سيما أن البطولة، تقام على أرض 
عربية، وهي فرصة ذهبية لتحقيق 

نتائج مشرفة جدا، وال أبالغ إذا قلت 
والمنافسة على كأس العالم أيضا.

ما تفاصيل األغنية؟
تم تصوير وتنفيذ األغنية بطريقة 

عالمية، وهي كلمات وألحان وتوزيع 
موسيقي لحمدي المهيري، وأخرجها 

كفيديو كليب شريف ترحيني، 
واألغنية حماسية تنطلق تزامنا مع 

كأس العالم القادمة.

هل تتوقعين نجاح األغنية؟
أثق بإذن اهلل بأنها ستكون »ترند«، 

وتتصدر مواقع التواصل االجتماعي 
وتحقق نجاحا باهرا بسبب تماسكها 
الفني وعشق شعوب الوطن العربي 

نجوم
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للساحرة المستديرة كرة القدم.

بماذا تتميز األغنية عن باقي 
أغانيك السابقة؟

طوال مشواري الفني وأنا أحرص 
على تقديم الجديد في كل أغنية 

أقدمها، ومع رحلة تجاوزت 35 
ألبوما غنائيا، أعتقد أنني قدمت 

شيئا مميزا ومختلفا، وهكذا الحال 
بالنسبة لمربوحة، التي تتضمن طربا، 
وألحانا وكلمات جديدة وشيقة ألذن 

المستمع العربي.

هل ســتتابعين مباريات كأس 
العالم القادمة؟

نعم.. وأنا شــخصيا، أتابع مباريات 
المنتخب التونســي في أي فعاليات 

أو مســابقات، وهذا العام سوف 
أتابــع كل المنتخبات العربية، وبعض 
المنتخبــات العالمية التي تقدم كرة 

قــدم مختلفة ومميزة كالبرازيل 
وألمانيا واألرجنتين وفرنســا وغيرها 

من الفرق العالمية.

مــاذا لو فاز فريق عربي على 
حساب اآلخر؟

كلنــا عــرب، وأّيًا ما كان الفريق الفائز، 
فهــو فخر لكل العرب، وإن كنت 

أتمنى للمنتخب التونســي الفوز 
دائما، ولكــن كل المنتخبات العربية 

فخــر للعروبة، وكلنا أبناء وطن عربي 
واحد.

لماذا حرصت على تأســيس 
جمعية خيرية على مســتوى 

الوطن العربي؟
الفنــان ال تقتصر وظيفته على 

العطــاء الفني فقط، ولكن يجب 
أن تمتد لتشــمل العطاء اإلنساني 

لمحاربــة الجهل واألمية ودعم 
الحمــالت الخيرية، وبفضل اهلل 

وتوفيقــه ومن خالل الجمعية طفت 
كثيرا من الدول العربية لمســاعدة 

منكوبي الســيول وغيرها من األعمال 
الخيريــة التي ال أود التحدث عنها 
ألنها خالصة لوجه اهلل ســبحانه 

وتعالى.

ما سر رشاقتك؟
أخضــع لنظام غذائي خاص، فال 

أســرف في تناول الطعام، وال آكل 
بعد الســاعة السادسة مساء يوميا 

إال نادرا، كما أذهب للجيم لممارســة 
الرياضة باســتمرار، وخاصة المشي 

الذي يحسن الصحة.

مــاذا عن صيحات التجميل؟
لــم أخضع ألي عملية تجميل، 

ولكني أهتم ببشــرتي، وأستخدم 
كريمات األســاس الصحية التي تزيد 

من نضارة البشــرة، وتحافظ على 
رونقهــا، وال أعتمد المبالغة في 

المكياج أبدا، فالبســاطة هي سر 
الجمال.

ما ســر نجاح ألبومك األخير، 
وتحقيق نســب تجاوزت 50 

مليون مشاهدة؟
الرقم في تزايد مستمر والحمد 

هلل، وأعتقد أن النجاح الجماهيري، 
بسبب االجتهاد واإلخالص في العمل 

وتجهيزات األلبوم المستمرة، واختيار 
الكلمات الجيدة المختلفة التي 

تحمل فكرة جديدة ولحنا مختلفا، 
والغناء بلهجات عربية مختلفة، مما 

حقق النجاح بل وفزت أيضا بجائزة 
أفضل مطربة افريقية عن ذات 

األلبوم، وهذا شرف لي.

تغنين وعينك دائما على 
الجمهور؟

الجمهور هو الترمومتر الذي يقيس 
نجاح الفنان دائما سواء بالتفاعل 

الحي في الحفالت أو عبر منصات 
التواصل االجتماعي والسوشيال 

ميديا المختلفة، وال أبالغ إذا قلت إن 
تفاعل الجمهور بمثابة األكسجين 

بالنسبة لي.

هل ترين أن تصوير األغاني بطريقة 
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الفيديو كليب أمر حتمي؟
نعم.. وأعتمد دائما على توثيق 

أغنياتي بالصورة لتعلق في آذان 
الجماهير وترسخ في قلوبهم 

وعقولهم على مر الزمان.

ما سر اختياراتك للقصائد 
الغنائية؟

أعتبرها أحد أهم األلوان واألعمدة 
الغنائية ومناسبة لكل زمان ومكان، 

ال سيما أنني تربيت على يد مغني 
القصائد.

هل التطور الغنائي هو الذي 
فرض إنتاج الميني ألبوم 

واألغاني المنفردة في سوق 
الغناء العربي مؤخرا؟

نعم.. فالتطور الغنائي والموسيقي 
جعل تقديم األلبوم الكامل، ضربا 

من الخيال بسبب سرعة العصر، وهذا 
سر تقديم الميني ألبوم أو األغاني 

السينجل.

ما سر نجاح النجمة لطيفة عبر 
السنين؟

التواجد الدائم في التوقيت 
المناسب، وإضافة الجديد وغير 

المكرر والمبتكر لمكتبتي الغنائية، 
فالتواجد دون داع يسحب من رصيد 

الفنان عبر السنين.

هل سنراِك في فيلم سينمائي 
أو عمل درامي قريبا؟

ال أعتقد.. فأنا خبيرة بإنتاج األلبومات 
واألغاني، ولكن خبرتي محدودة في 
اإلنتاج السينمائي، ال سيما أن السينما 

مرهقة جدا، وال يمكنني أن أمثل 
دون غناء وهذا يتطلب عوامل كثيرة 

أهمها وجود قصة وسيناريو جيد 
وأغان جذابة فكرتها جديدة وأفكار 

مبتكرة في التصوير، وهي عوامل 
نادرة الوجود. كما أن المسرح الغنائي 

يتطلب ميزانية ضخمة جدا قد ال 
تكون متوفرة حاليا إلعادة تكرار 
تجربتي المسرحية مع الرحبانية.

ماذا عن جديدك الفني؟
سوف أصدر ميني ألبوم جديدا 

يتضمن بعض القصائد الشعرية 
وباللهجة الخليجية في بدايات عام 

2023 بإذن اهلل.

نجوم





غالف
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  متابعــة - حنان الغزواني
ألول مرة خارج فرنسا، شهدت العاصمة القطرية افتتاح متجر األزياء الباريسي المرموق »برنتان« في واحة 
الدوحة، والذي يعد أكبر متجر متعدد األقسام في العالم، وأكبر متجر فاخر متعدد األقسام في الشرق 

األوسط. تم تصميم هذا المشروع الذي يعتبر تحفة أيقونية في المنطقة من قبل شركة التصميم 
العالمية والحائزة على جوائز عديدة »يابو بوشلبيرغ«.

أكبر متجر فاخرأكبر متجر فاخر متعدد األقسام  متعدد األقسام في الشرق األوسطفي الشرق األوسط

كل شيء يبدأ في كل شيء يبدأ في برنتان الدوحةبرنتان الدوحة

37 احلياة جميلة.. معًا November 2022
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 قال السيد تيري بريفوست، المدير العام لمتجر برنتان الدوحة:« 
يسعدنا اليوم اإلعالن عن افتتاح أكبر متجر للعالمة الفرنسية » 

برنتان« في منطقة الشرق األوسط في واحة الدوحة، والشهيرة 
بتاريخها العريق باالبتكار في عالم األزياء والموضة منذ عام 1865. 

واليوم نحن حريصون على االستمرار في كتابة التاريخ بمعايير 
جديدة من الجودة والخدمة االستثنائية لتوفير تجربة تسوق 

فاخرة ومتكاملة لعمالئنا في قطر والمنطقة ».

600 عالمة تجارية فاخرة..  200 منها حصرية
بلمسات تمزج بين روح باريس الصاخبة وطابع الدوحة الحيوي، تم 

تصميم »برنتان - الدوحة » على هيئة تحفة معمارية بيضاوية 
الشكل، مكونة من ثالثة طوابق تمتد على مساحة 40 ألف متر 

مربع، لتقديم عالم جديد من الفخامة واألزياء العصرية من 
ماركات عالمية وتجارب فريدة من نوعها في المطاعم العالمية 

التي ستفتح أبوابها للمرة األولى في قطر والشرق األوسط 
وستكون حصرية لبرنتان الدوحة، الذي سيجمع بين التقنيات 

الجديدة وتجارب التسوق المرموقة العصرية من بين أكثر من 600 
عالمة تجارية فاخرة – منها 200 عالمة حصرية في قطر.
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تم تصميم الزوايا كما لو كانت معارض 
فنية باريسية أو متاحف ثقافية قطرية، 
ما يتيح مساحة واسعة تسمح لألزياء أن 

تظهر بشكل جذاب، وتحفيًزا للمتسوقين 
للتفاعل واالنخراط مع ما هو معروض؛ 

من خالل الجمع بين األشكال المعمارية 
الهادئة والمريحة المستوحاة من المناظر 

الطبيعية في الدوحة، والطابع الحضري 
لباريس من جهة أخرى، كل ذلك لعب دوًرا 

في تعزيز هيئة كل زاوية في المكان مع 
التركيز على العالمات التجارية الحصرية 

واألكثر شهرة.

تم تجهيز برنتان الدوحة بمجموعة واسعة 
من األثاث المصمم خصيًصا ليعكس 

الطابع األوروبي الشهير، من جانب آخر 
تجلى طابع الدوحة من خالل تصاميم 

معمارية هادئة في جميع أنحاء المتجر، 
تم تمثيلها محاكاة للعناصر الطبيعية 
وألوانها في قطر، وتأثًرا بجمال الكثبان 

الرملية الفاتنة. ابتكرت شركة يابو 

تصميم عصري مستوحى 
من الصحراء العربية
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وبوشلبيرغ تصاميم داخلية بشكل 
خاص اعتزاًزا وتكريًما لألرض التي بني 

عليها المتجر.

يعتبر قســم الجمال في برنتان 
الدوحــة األكبر من نوعه في قطر 

، والــذي يقع في الطابق الثاني  
بمســاحة 2600 متر مربع، حيث 
يوفــر مجموعة ال مثيل لها من 

مســتحضرات التجميل والعناية 
بالبشــرة والشعر والعناية بالجسم 

والعطور الفاخرة والمكياج.
تجتمــع أكثر العالمات التجارية 

شــهرة وطلًبا في عالم الجمال 
والتجميــل، باإلضافة إلى العالمات 
التجاريــة األحدث، وتقدم أكثر من 

130 عالمــة تجارية بما في ذلك أكثر 
من 20 نشــاًطا حصرًيا فيما يتعلق 

باالســترخاء والجمال ؛ سيتمكن 
العمالء من تســوق إصدارات أكثر 

األســماء شهرة، بما في ذلك شانيل، 
وديور، وهيرميس، وتوم فورد، 
واألســماء الحصرية في برنتان 

الدوحــة مثل  فالنتينو، باإلضافة 
إلى معدات التجميل الفرنســية 

والعالميــة وأحدث العالمات التجارية 
العضويــة والصديقة للبيئة. 

كما ســيجد عشاق الجمال 
عالمــات تجارية أيقونية مثل ال 

براري و لوكســيتان و كيلز باإلضافة 
إلــى العالمات التجارية المحلية 

المفضلــة: أنيس، عبد اهلل العبد اهلل، 
مســك، مالذي، كذلك الجيل الجديد 

مــن العالمات التجارية المبتكرة 
الرائدة في العناية بالبشــرة بما في 
ذلك وايلد ســاينس الب، جوليديرم، 
انتيبــودس، انويت، لي بوليت، اوريليا 

لندن، كنيســكو. كل ذلك حصرًيا 
لبرنتان الدوحة. تشــمل العالمات 

التجاريــة للعطور الحصرية األخرى 
التي يمكن اكتشــافها في المتجر: 

مارك أنطوان بارويس، وفيرونيك 
غاباي، لي يو بريمورديال.

انتقاًلا بالتجربة إلى مســتوى آخر، 
تقــدم منطقة الجمال والتجميل 

خدمــات متميزة مثل العناية 
باألظافر وعالجات االسترخاء 

وعالجات الوجه وغيرها بالشــراكة 
مــع »كالرنس« و »جيرالن«. ُصممت 

لتعزيز رفاهية الجســم والعقل 
ولتقديم تجارب اســتثنائية متعددة 

الحواس وشــاملة، وذلك من خالل 
جلــب العالمات التجارية الرائدة إلى 

برنتــان الدوحة. يمكن للعمالء الذين 

يحتاجــون إلى المزيد من الدالل 
وتجديد حيويتهم بشــكل كامل 

اســتكمال رحلتهم من المتجر إلى 
المنتجــع الصحي في فندق بانيان 

تري، لالنغماس بتجربة اســترخاء 
رائعــة من خالل مرافق الفندق .

خدمات فائقة الخصوصية
من أجل تجربة أكثر إلهاًما وتفاعًلا 

داخل المتجر، سيحظى العمالء أيًضا 
بخدمات أخرى مصممة بشكل خاص:

 عطور مصممة على الطلب مع  	 
»ميزون 21 جي«

 فرصة تحضير منتجات 	 
العناية بالبشرة الخاص بك، 

من »ايميلسون« لمستحضرات 
التجميل

 يمكن للعمالء تطوير منتجات 	 
العناية بالبشرة الخاصة بهم 

والتي تتوافق مع نوع بشترهم 
وتفضيالتهم

 تقدم آلة تحليل البشرة حول 	 
حالة البشرة لتحديد روتين/

منتجات العناية بالبشرة 
ومستحضرات التجميل المناسبة.

 تجربة قناع األكسجين مع 	 
ميزون فالميل

أكبر وجهة فاخرة للجمال والتجميل في قطر

غالف
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 االستمتاع بالعروض االستشارية 	 
من قبل فناني المكياج، 

ومتخصصي العناية بالبشرة 
والعناية بالشعر 

 آلة نقش إلضفاء الطابع 	 
الشخصي على زجاجات العطور 

أو المكياج أو منتجات العناية 
بالبشرة، إلضافة »لمسة خاصة« 

إلى أي عملية شراء.
عنوان األناقة الفاخرة

يقدم برنتان لرّواده مجموعة منتقاة 
بعناية مختارة من قبل فريق خبراء 

في الموضة  من كبرى دور األزياء بما 
في ذلك األزياء النسائية، وفساتين 

السهرة والزفاف، اإلكسسوارات، األزياء 
الرجالية باإلضافة إلى مالبس األطفال 

والمجوهرات الراقية من أشهر 
العالمات التجارية المحلية والدولية 

والعديد من األقسام والخدمات 
المميزة.

الطلب المسبق والقطع النادرة
يلتزم برنتان بتقديم خدمة خاصة 

للغاية للعمالء، حيث يمكنهم 
الحصول على امتياز الطلب المسبق 

للقطع المعروضة والمحدودة 
للمصممين الرائدين من مختلف 
أنحاء العالم، مما يخول لعمالئنا 

فرصة الحصول على قطع حصرية 
من  مجموعات محدودة وثمينة لكبار 

المصممين العالميين المشهورين .

تجارب تناول طعام راقية
وتماشيًا مع ثقافة دولة قطر 

االنتقائية والمتنّوعة، سيوّفر 
برنتان الدوحة مجموعة متنوعة 
ورائعة من المطاعم والمقاهي 
التي تفتتح ألول مرة في الدوحة، 
إلثراء رحلة العميل داخل المتجر 

بتجربة تذوق  أفضل األطباق 
في أجواء أنيقة وممتعة. وال 

شك أن الخيارات العديدة من 
المطاعم العالمية والمحلية 
سوف تسعد الضيوف وتدّلل 

ذائقتهم بما في ذلك مطعم 
»كوفا مونتي نابوليوني »اإليطالي، 

بوتيك الشوكوالتة البلجيكي 
»بيير ماركوليني » مطعم »تويغا« 
من موناكو ومخبوزات »ميتر شو 
» الرائدة في المعجنات، مطعم 

»كريزي بيتزا » الذي يقدم العجينة 

الخالية من الخميرة، باإلضافة إلى 

مجموعة المطاعم النباتية »وايلد 

أند ذا مون » و«إكس واي إس تي » 

بتوقيع الشيف الشهير في مدينة 

نيويورك ماثيو كيني، وصوال إلى 

ركن شرب الشاي الباريسي من 

برنتان، كل ذلك جزء من أصل  14 

خيارا لطعام انتقائي واستثنائي 

يلبي جميع األذواق.
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تجمع بين الثقافة  العربية والموضة العالمية
Lusso Di SLusso Di S.. عالمة أزياء راقية للمصممة القطرية  سارة العذبة 

أزياء

  تأسست العالمة التجارية 
   Lusso Di S »لوسو دي اس«
عام 2020 في قطر من قبل 

المصممة سارة العذبة ، التي 
شقت طريقها لتصبح واحدة 
من العالمات التجارية الرائدة 
في األزياء الراقية للمناسبات 

في المنطقة.

قررت سارة أن تحول شغفها الكبير وعشقها للموضة إلى 
عالمة تجارية تركز على اإلبداع ، الحرفية واالهتمام بالتفاصيل 

،  حيث تقدم تصاميم راقية وفاخرة تناسب مختلف األذواق 
والمقاسات والفئات العمرية .

وفي هذا الصدد تقول المصممة سارة: »غالبًا ما تتبع العالمات 
التجارية لألزياء االتجاهات الشائعة دون مراعاة أحاسيس ورأي 
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المرأة التي ستختار القطعة التي تجسد 
شخصيتها الفريدة. في »لوسو دي 
اس« نعمل بشكل مختلف.. أحرص 
على  اختيار تصاميم منفردة وغير 

مكررة ونادرة جاذبة لصاحبات الذوق 
الرفيع التي تدرك معاني  تصميم األزياء 
بأحرف من  ذهب في األجندة التاريخية 

التي يعشقها الباحثون عن التفرد 
البتكار قطع استثنائية بلمسة عربية 

وبمواصفات كبرى العالمات العالمية 
لتلبية عاشقات األناقة صاحبات الذوق 

الراقي وذلك من خالل استخدام 
أفضل األقمشة والموديالت 

والتصاميم بحرفية عالية واهتمام 
بأدق التفاصيل«.
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  كتبت / حنان الغزواني
يلقب بـ»الرجل ذو األصابع الذهبية« أو »الموهبة الذهبية« من مصنعه في قلب باريس، وبالتعاون مع 

 Trunk منتجات جلدية وحقائب فاخرة وأنيقة مستوحاة من حقائب السفر الـ Fred Pinel حرفيي الدار، يقدم
بأسلوب فريد من نوعه يعكس مهارة حرفية عالية الجودة من أصالة متجذرة في ابتكار أروع المنتجات 

.Bluetooth أو LEDs الجلدية بلمسة من الحداثة من خالل إدخال التقنية مثل

ألول مرة في المنطقة.. حصريا لدى برنتان الدوحة

Pinel et PinelPinel et Pinel.. عالمة فاخرة تعكس ديناميكية الصناعة الفرنسية

موضة
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تحتاج تلك الصناديق المشغولة 
يدوًيا بالكامل إلى ما يصل إلى 400 
ساعة عمل لتجسد التقليد القديم 

للسفر.. منذ طفولته، انجذب 
فريد بينيل لرائحة الجلد وملمسه، 
وفي عام 2004 أسس واحدة من 
أهم البيوت الرائدة في المنتجات 
 ،”Pinel et Pinel“ الجلدية الفاخرة

التي قدمت للعالم تصميمات 
استثنائية تجمع بين االبتكار واألناقة، 
ومشغولة بأعلى مستويات الجودة 

والحرفية إلعادة تفسير رموز 
الفخامة على الطراز الفرنسي وفق 

أسلوب دقيق ومبتكر بعيدا عن 
المألوف.

التوازن االبداعي والعملي
وفي حوار حصري لمجلة »جميلة« 

قال Fred Pinel: دخولي هذا المجال 
كان صدفة، عندما وجدت حقيبة 

سفر في الطابق السفلي في 
منزل جدي، وقررت كسرها وإعادة 

تصميمها ،  وبعدما قمت بذلك 
وجدت نفسي في هذا  العمل  

وقررت أن أصبح صانع منتجات 
جلدية عصرية، فلطالما عشقت 

التوازن بين الجانبين اإلبداعي 
والعملي ال سيما أن قطاع الموضة 
يتسم بتغيراته الدائمة والسريعة ، 
ما يجعله أكثر إثارة وغنى بالفرص 

الجديدة لمن يبحث عنها.  ومنذ 
ذلك قدمت المزيد من التصاميم 

الجلدية في قالب خارج عن المألوف 
وحقائب  الـ Trunk بأسلوب جريء 
ومبتكر يمزج التكنولوجيا بالجلود 

المخيطة يدويا، سرعان ما القت 
تصاميمي الفريدة من نوعها 

إقباال كبيرا في المجتمع الباريسي 
والدولي، بعد ذلك عملت مع 

العديد من األسماء ومتجر كوليت 
كان عميلي األول تعاملت معهم 

حوالي 5 سنوات. قدمت أسلوبا 
جديدًا في حقائب الـ Trunk  إلى 
جانب عالمات تجارية كبرى مثل 

    Maison Goyard   لويس فيتون و
 Pinel في 2009 - 2010  تم تصنيف

et Pinel    كأصغر عالمة فرنسية 
فاخرة متخصصة في تصميم 

وتصنيع وبيع المنتجات الجلدية 
الفاخرة ، ال سيما االكسسوارات، 

باإلضافة إلى قسم الديكور 

تصوير: محمود حفناوي



46

والتصميم الداخلي .وبعدها 
حققت العالمة انتشارا واسعا 

ونجاحات مذهلة، حيث تعاونت مع 
العديد من المشاهير و النجوم مثل 
 Vanessa Paradis ، , Michael Jordan

Johnny Depp وكبار الشخصيات .

ابتكارات تحاكي العصر 
بأقمشة جلدية فاخرة

كل منتج تتم صناعته يدوًيا في 
مصنع Pinel & Pinel الذي أخذه 

fred  عام 2015. المقر السابق لجون 
جاليانو ، والذي يمتد  على مساحة 
1400 متر مربع ، تضم ورش العمل 

قسما مخصصا للخياطة وآخر 
للنجارة ، ومكانا لتخزين الجلود 

الفاخرة والنادرة وحديقة ألشجار 
الخيزران.. العالمة الفرنسية التي 
ستتوفر ألول مرة في المنطقة 

حصريا لدى برنتان الدوحة تقدم 
منتجات مبتكرة و عصرية محاكية 

للموضة بأقمشة جلدية تحت 
شعار صنع في فرنسا وإعداد باهظ 

وفاخر.
كل خطوات التصميم من اإللهام 

األولي إلى الرسم والتطوير 
والرسومات الفنية تأتي بعد دراسة 

متأنية البتكار منتجات مميزة من 
جمال الجلد الطبيعي، ومصنوعة 

بأعلى جودة. الفخامة بالنسبة 
لـ Fred Pinel تتجلى في براعة 
الحرفية اليدوية واختيار المواد 
المناسبة، كما أنه يعتبر عامل 

الوقت ضمن األمور الفاخرة 
موضحا: “من الصعب أن نجد 

الوقت ألنفسنا هذه األيام، لذلك 
علينا أن ندير أمورنا ونعطي وقتًا 

ألنفسنا”.
بخبرته الرائعة في تأسيس وإدارة 
أرقى العالمات التجارية الفاخرة ، 
 Pinel  لالرتقاء ياسم Fred يطمح

Pinel & نحو آفاق جديدة. وعن 
التواجد في برنتان الدوحة قال: 

“يعتبر التواجد في مثل هذا المتجر 
الفاخر المتعدد األقسام إنجازًا هاما 

ذا طبيعة عالمية، ونحن مسرورون 
بالثقة التي يضعها بنا برنتان خاصة 

أن لدينا قاعدة عمالء جد مهمة 
من دول  الخليج من ذوي الذوق 

الرفيع”.

موضة





تمّثل الجيل الثالث من إصداراتها المتصلة باإلنترنت 

هوبلوهوبلو تكشف عن ساعةساعة  بيغبيغ  بانغبانغ  ee  إصدار قطر

ساعات

  تفخر هوبلو بإصداراتها الخاصة 
الحصرّية من الساعات التي ُتطلقها 

تكريًما لمدن وبلدان معّينة.  هذه 
السنة، تقّدم شركة صناعة الساعات 

السويسرّية الفاخرة إصداًرا محدوًدا 
من 100 ساعة مّتصلة مخّصصة لقطر: 

بيغ بانغ e قطر.إصدار قطر مصّممة 
لألشخاص المهتّمين باألناقة، الذين 

يعيشون حياة نشطة. 
زّودت ساعة ساعة بيغ بانغ e قطر  

بأحدث التطورات التكنولوجية كما أّنها 
تجّسد فلسفة فن االنصهار الخاص 

بالعالمة: االنصهار بين التقليد واالبتكار 
، المواد المتطورة وأحدث التقنيات 

الرقمية.
وفي هذا الصدد قال ريكاردو  

غوادالوبي الرئيس التنفيذي لهوبلو 
:”يسعدنا أن نطلق إصدارًا خاصا من 

ساعة بيغ بانغ حصًريا لدولة قطر، 
وتجسد ساعة بيغ بانغ e  قطر االبتكار 
واألصالة  اللذين  يبحث عنهما عمالؤنا 

في قطر. نحن عالمة شابة تحمل 
مفهوما مبتكرًا يحاكي تطّلعاتهم، 

ونحن نعلم جًيدا بّأن جيال جدًيدا من 
المستهلكين لديه مقاربة مختلفة 

للحياة ويحتاج إلى أكثر من مجرد 
ساعة”.
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ومن جهته قال دافيد تيديسكي ، 
المدير اإلقليمي لهوبلو في أمريكا 
الالتينية ومنطقة الكاريبي والشرق 

األوسط وإفريقيا :” نحن متحمسون 
لتقديم هذه التجربة الجديدة 

لعشاق الساعات الذّكية في قطر. 
توفر ساعة بيغ بانغ e قطر الراحة 

التي تمنحها ساعة عصّرية مّتصلة 
وأناقة ساعة هوبلو، ونحن واثقون 

من ّ أن تجسيدنا الفاخر للتكنولوجيا 
القابلة لالرتداء سيحظى بنجاح هائل 
في قطر مع هذا اإلصدار المحدود!

تمثل ساعة بيغ بانغ e قطر مزيجًا 
آسرًا من تقنيات صناعة الساعات 

الراقية واألجهزة اإللكترونية 
المتطورة. وتحاكي العلبة ّ الفاخرة، 

البالغ قطرها 44 مم والمصممة 
بمنتهى اإلتقان، من التيتانيوم األسود 
والسيراميك البيج المسفوع مجهًريا 
والملمع، بوضوح تصميم ساعة بيغ 

بانغ الميكانيّكية الشهيرة من هوبلو.
لكن عوضا عن اآلليات الميكانيكية 

المتطورة في مجال صناعة الساعات، 
زودت هذه الساعة بمعالج من طراز 
 Qualcomm Snapdragon Wear 4100
، يعمل بالنسخة األحدث من نظام 

 TM من Wear OS        التشغيل
Google

كما تشمل مواصفات المّكونات 
المذهلة للساعة مقياس تسارع، 
جيروسكوب، ميكروفون، مّكبر 

صوت، نظام GPS ومراقب لمّعدل 
ضربات القلب. أما تقّنية بلوتوث 5.0 

فتتيح توصيلها بمجموعة واسعة 
من األجهزة واإلكسسوارات. الجدير 

بالذكر أن تطبيقًا خاصًا مصممًا 
خصيصيًا للساعة يوفر لمستخدمها 

تجربة سلسة تضاهي أكثر عالمات 
الساعات تميزا في العالم . كما 
زودت الساعة بمجموعة كاملة 

من التطبيقات المسبقة التحميل 
التي تتيح للمستخدم البقاء متصاًل، 

والصحة، وغير ذلك. وبإمكان 
مستخدمي الساعة اكتشاف المزيد 

 Play من التطبيقات الرائعة عبر متجر
Google على ساعاتهم.

تدوم بطارية هذه الساعة الذّكية 
اليوم بطوله، أ ما شحنها بالكامل 

إذا كانت فارغة فيستغرق ساعتين. 
وبعد خمس ثوان من عدم 

االستخدام، تنتقل الساعة بصورة 
تلقائية إلى “وضع االستهالك 

المنخفض” للحفاظ على طاقة 
البطارية. تتفرد الساعة بهذه 

الوظيفة التفاعّلية الرائعة، الواضحة 
والمريحة. 

وستتاح لمستخدمي ساعة بيغ بانغ 
e قطر إمكاّنية االختيار بين حزام من 

المطاط األسود المبطن وحزام من 
القماش البيج مع فيلكرو .أما تبديل 

الحزام فغاية بالسهولة بفضل 
نظام “وان-كليك”. بإمكانكم تبديل 

األحزمة بثوان معدودة عبر الضغط 
على زر الفصل الموجود بين الرأسين 

الملولبين على كل من جاَنبي 
العلبة، ثم تثبيت حزام بلون آخر من 

اختياركم.
هذه الساعة متوافقة مع نظامي 
التشغيل iOS وAndroid  ومقاومة 

للماء حتى عمق 3 وحدات ضغط 
ّجوي.
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عيشوا تجربة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
بكل تفاصيلها مع إن-كيو

بمناسبة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM، ستقوم إن-كيو إنتربرايسز )إن-
كيو(، الذراع التجارية والشركة التابعة المملوكة بالكامل لمتاحف قطر، بأخذ تجربتكم لعيش أجواء 

البطولة إلى أقصى حد من خالل صنع ذكريات مع تجربة تناول طعام استثنائية في مطاعمنا المتميزة، 
وهدايا تذكارية أصلية ذات مغزى من متاجر الهدايا عبر المتاحف.

يمكنكم االستمتاع بالمشهد الفني والثقافي في متاحف قطر مع المعارض الحالية. وبعد جولة ثرية في 
صاالت العرض، ُتعزز إن-كيو زيارتكم بتجربة غنية بالنكهات والهدايا التذكارية المميزة الصطحابها إلى 

منازلكم.

سياحة
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مطعم إدام
جربوا ملذات الطعام المميز من 

مطاعم الشيف العالمي آالن 
دوكاس بدًءا من مطعم إدام في 

متحف الفن اإلسالمي. تأسس 
مطعم إدام في عام 2013، وهو 

أول مطعم في الشرق األوسط 
لمبدع النكهات، الشيف العالمي آالن 

دوكاس، الحاصل على ثالث نجوم 
ميشالن.

يقع مطعم إدام في الطابق 
العلوي من متحف الفن اإلسالمي، 

ويحتفي بأحد المعالم البارزة في 
قطر في بيئة تمزج بسالسة بين 

التقاليد المحلية والحداثة، وتوفر 
إطاللة مثالية خالبة ألفق الدوحة. 

يتوافق المنظر المذهل مع 
التصميم الداخلي الرائع الذي صممه 
المهندس المعماري الفرنسي فيليب 

ستارك، حيث يدمج الحداثة مع 
الكالسيكية في مطعم إدام لتوفير 

بيئة ديناميكية بلمسة عربية.
يقدم مطعم إدام أعلى مستوى 

من المأكوالت الفرنسية الفاخرة 
مع كرم الضيافة العربية. تتميز 

القائمة بأطباق منطقة البحر األبيض 
المتوسط المعاصرة مع لمسة من 

النكهات العربية المختارة، والمحضرة 
باستخدام مكونات طازجة ومنتجة 
بشكل مستدام معزز بتوازن متطور 

من النكهات.
نرحب بضيوف مطعم إدام 

المستديمين، وكذلك أولئك الذين 
يبحثون عن مغامرات جديدة في 

عالم الطهي لالستمتاع بقائمة 
طعام غنية تكمل تجربتهم 

الثقافية بعد زيارة صاالت العرض في 
متحف الفن اإلسالمي.

اصنعوا ذكرياتكم في المونديال مع المأكوالت 
الشهية والهدايا التذكارية في متاحف قطر



52

مطعم جيوان
من معلم بديع إلى آخر، يجد المرء 
لؤلؤة ثمينة أخرى في متحف قطر 

الوطني تتمثل في مطعم جيوان - 
حيث تلتقي الصحراء بالبحر.

المطعم جديد لكنه متأصل 
بالماضي، وأنيق بشكل رائع ومريح. 

ُيعيد مطعم جيوان االتصال 
بالماضي ولكنه يتقدم في نفس 
الوقت إلى المستقبل. حيث يعيد 

المرء إلى جذور فن الطهي في 
قطر، ويعيد ابتكار النكهات المألوفة 

من أجل تقديم أطباق للمشاركة 
ذات بساطة ومتطورة في ذات 

الوقت. مستحدثة ولكنها مشوبة 
بالحنين إلى الوطن.

من خالل إظهار فخر قطر الكبير 
ورؤيتها لالكتفاء الذاتي، تضم قائمة 
مطعم جيوان المستدامة المنتجات 

الموسمية المحلية. ويقدم 
المطعم لضيوفه مجموعة أطباق 

تتغير باستمرار باستخدام أفضل 
المكونات الطازجة مع الحفاظ على 

الموارد الغذائية الطبيعية.
تصميم مطعم جيوان الفريد من 

ابتكار المهندس المعماري البارز 
كويتشي تاكادا مستوحى من 
طبيعة دولة قطر ونمط الحياة 

البدوي فيها، ويدعو المستكشفين 
الفضوليين الذين يرغبون في التجول 

في الماضي لالستمتاع بفهم 
جديد للعالم من حولهم. الضيوف 
مدعوون لتناول الطعام بين الكثبان 

الرملية في خور العديد )البحر 
الداخلي( أو تجربة مناظر بحرية غير 

عادية من الشرفة الخارجية حيث 
يستمتعون باتصال وثيق مع البحر.

يقع مطعم جيوان في الطابق 
الرابع من متحف قطر الوطني، 

ا في تجربة سرد  ويعتبر فصًلا أساسّيً
القصص بالمتحف. فهو وجهة 

مثالية لتناول الطعام تتيح للمقيمين 
والزوار من جميع انحاء العالم 

الشعور بجوهر دولة قطر وتحسسه 
وتذوقه.

كافيه #999
بجوار منطقة المشجعين الخاصة 

ببطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022™ في حديقة البدع، يتواجد 

كافيه #999 الذي يقدم المأكوالت 
اإليطالية األصيلة التي أعيد تصميمها 
بواسطة طهاة دوكاس باريس. يقع 

في الطابق األرضي من مطافئ: 
مقر الفنانين، وهو فضاء فني 
معاصر يقع في قلب الدوحة 

مكرس لدعم الفنانين والقيمين 
الفنيين والجمهور األوسع من خالل 
برامج اإلقامة الفنية والبرامج العامة.

كافيه #999 هو الوجهة المثالية 

لتناول الطعام في مطافئ، حيث 
يمزج الطهي مع الفن. مع تصميمه 

الداخلي الذي ابتكرته المصممة 
هيلين بونتي ليكون مكاًنا للسعادة 

مع إمكانيات ال حصر لها، فإن كافيه 
#999 هو بمثابة قماش رسم متاح 
للفنانين، وُيرحب بالعقول المبدعة 

لتصميم جوهره. مع مساحة 
الطهي الملهمة التي صممها 

الفنانون والمبدعون، ومجموعة 

سياحة
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من األطباق اإليطالية الكالسيكية، 
يقدم مطعم آالن دوكاس الثالث 

في الدوحة تجربة طعام فريدة من 
نوعها.

إلكمال المظهر المعاصر لكافيه 
#999، تم استلهام الديكورات 

الداخلية للمطعم وأثاثه من الفن 
القديم مع مجموعة من أنماط 

وألوان فن البوب. ابتكرت بونتي هذا 
التصميم من خالل ترك البيئة تروي 
قصتها. أثناء العمل على التصميم، 

تصورت “حديقة شعبية جميلة، 
وبعض العناصر المعمارية القديمة 

والعديد من المطبوعات الفنية في 
كل مكان”. ُيحدد هذا اإللهام نوع 

كافيه #999 - فن البوب.
ويدفع عقًدا من الشراكة بين 

متاحف قطر ودوكاس باريس رؤية 
مشتركة نحو تقديم تجربة طهي 

ذات مستوى عالمي في أماكن 
تتميز بالفن المتفرد وتعكس الثقافة 

الثرية لهذه األمة. وعلى مدار عشر 
سنوات، تمكنت إن-كيو من تقديم 
تجربة رفيعة المستوى في مشهد 

تناول الطعام مع مطاعم دوكاس 
الثالثة في قطر.

هدايا إن-كيو 
التذكارية

تهدف إن-كيو ليس إلكمال التجربة 
الثقافية وفن الطهي للمقيمين 

والزوار، بل توفر أيًضا هدايا تذكارية 
قيمة في جميع متاجر إن-كيو 
للهدايا ستستمر في تذكيركم 
بأجواء كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
 FIFA عيشوا تجربة كأس العالم
قطر2022™ على أكمل وجه مع 

هدايا إن-كيو التذكارية المتوفرة في 
جميع متاجر هدايا متاحف قطر 

في متحف الفن اإلسالمي، ومتحف 
قطر الوطني، و1-2-3 متحف قطر 

األولمبي والرياضي، وعلى موقع 
متجر إن-كيو اإللكتروني عبر اإلنترنت.

تجلب إن-كيو روح لعيب - التميمة 
الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 
2022™ مع خطها المطور بعناية 
من منتجات لعيب الفخمة. تعتبر 

القبعات واأللعاب وسالسل المفاتيح 
واألقالم والمجسمات هدايا تجسد 

لعيب وطاقته وروحه اإليجابية التي 
تلهم الجميع ليؤمنوا بأنفسهم 
من خالل شعاره - “عالوعد”. إنها 

منتجات تستحق االحتفاظ بها 
كتذكارات أو هدايا ألفراد عائالتكم 

وأحبائكم.
تم إنتاج الهدايا التذكارية بدقة 

مستوحاة من طبيعة لعيب 
المغامرة والممتعة والمرحة. وقبول 

السوق للّعيب هو خير تأكيد على 
الرسالة اإليجابية التي يحملها.

 FIFA أقامت إن-كيو أيًضا مع الـ
تحت مظلة قطر ُتبدع، مشروًعا 

يتم فيه الجمع بين عالمات 
كأس العالم FIFA قطر 2022™ 

وتصميمات مميزة لفنانين 
مشهورين على قوارير مياه 

مستدامة. ُتظهر هذه المبادرة، التي 

قادتها سعادة الشيخة المياسة 
بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس 
مجلس أمناء متاحف قطر، أهمية 

الرياضة والفنون في دولة قطر، 
وتوضح كيف يمكن أن يتقارب االثنان 

لتشجيع الممارسات المستدامة. 
باستخدام قوارير المياه الفنية تلك 

التي صممها 10 فنانين قطريين 
و12 فناًنا عالمًيا مشهوًرا من الدول 
التي تأهلت إلى كأس العالم، مثل 
 KAWS بريان دونلي الشهير باسم

)الواليات المتحدة األمريكية(، 
وأورس فيشر )سويسرا(، وتاكاشي 
موراكامي )اليابان(، وشوق المانع 
ومبارك آل ثاني )قطر(، ستساهم 

في تقليل األثر البيئي للنفايات 
البالستيكية الناتجة خالل البطولة.
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  كتبت / حنان الغزواني 
حان موعد االستمتاع بفعاليات كأس العالم في دوحة الخير، بالتأكيد جزء من متعة الذهاب إلى مباراة 

هو تشجيع الفريق باستخدام ألوانه إما في تنسيق المالبس، أو وضع المكياج، أو الرسم على الوجه، أو 
لتزيين األظافر بالمانيكير وغيرها.. »جميلة« رصدت لك أكثر موديالت المكياج التي تتراوح ما بين الُملفتة 

والناعمة من توقيع خبيرة المكياج سبا المشاطة. 

سبا المشاطة 
شجعي فريقك المفضل بأجمل إطاللة

جمال
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انطالقا من إيمانها الراسخ بأهمية 
اء  المسؤولية االجتماعية والدور البنَّ

الذي تلعبه في تنمية المجتمع 
على كافة األصعدة، تواصل سيدة 

األعمال هدى األنصاري صاحبة 
مشروع سبا المشاطة جهودها 

لرعاية ودعم الفعاليات المجتمعية 
والمبادرات المحلية المتنوعة من 

احتفاالت اليوم الرياضي، اليوم 
الوطني، يوم المرأة العالمي، التوعية 
بسرطان الثدي، من أجل المساهمة 

في تعزيز تأثيرها اإليجابي على 
األفراد والبيئة والمجتمع ككل.
ومنذ تأسيسها، عبرت األنصاري 

عن إيمانها الراسخ بأن المجتمع 
هو الهدف الرئيسي من األعمال 

الممّيزة التي تقوم بها، فالمسؤولية 
االجتماعية تعد جزءًا ال يتجزأ من 

برامجها ومبادراتها المستمرة في 
خدمة المجتمع الذي تعمل به... 
ومن أهم أهدافها أن يكون لها 
دور محوري في تقوية النسيجين 
االقتصادي واالجتماعي من خالل 

توفير الدعم للعديد من األنشطة 

جمال
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والفعاليات بإضافة الجانب الجمالي 
الذي يهدف إلى خلق التوازن بين 

جمال المظهر، الفكر والصحة عبر 
باقة متنوعة من الخدمات التي 
تقدمها المشاطة والتي تعتبر 

األحدث واألكثر تطورا من خالل 
رعاية المؤتمرات والندوات، االهتمام 

بالثقافة والتراث، الرياضة والصحة 
والبيئة والتفاعل مع المجتمع 
المحلي وتعزيز جهود تنميته.
وعن الخدمات الجديدة التي 

يقدمها سبا المشاطة  لعمالئه 
قالت األنصاري : »أطلقنا رياضة 

الحوامل لمساعدة السيدة في هذه 
المرحلة للحصول على نوم أفضل 
ولمد الجسم بالقوة والتحمل أكثر 

وتحسين الحالة المزاجية، ومن 
الخدمات األحدث واألولى في قطر 

التي تشهد إقباال واسعا في المركز  
الرياضة المائية بكل أنواعها، بما 

في ذلك الدراجة المائية ـ اليوغا في 
بركة السباحة ، الكيك بوكسين .. ». 

وأضافت األنصاري: نوفر أحدث 
التقنيات لحل مشاكل البشرة دون 

الحاجة إلى الجراحة والتي تشمل:   
 Hydracool وتقنية  HydraFacial،
   Venus ، الستعادة شباب البشرة

باإلضافة إلى أحدث األجهزة لشد 
الجسم وإعادة تناسقه دون جراحة، 

والتي تعطي نتائج مذهلة لو تم 
اتباعها مع الرياضة وحمية معينة 

حسب الحالة، ومن األجهزة التي 
نستخدم Bellaship لنحت الجسم 

 Venass ، PG ، وإزالة السيلوليت
إلى جانب أحدث العالجات لوقف 

تساقط الشعر وتعزيز نموه بصورة 
أكثر صحة وكثافة.
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صرح عبداهلل أجمل، نائب رئيس 
العمليات في أجمل للعطور: 

»استوحينا عطر ريثم أوف عود 
من الموسيقى. إذ تتشابه العطور 

والموسيقى، ففي المقطوعة 
الموسيقية الرائعة، تتكامل 

جميع النغمات فيما بينها لتكون 
سيمفونية متناغمة تنتهي بأفضل 

األلحان وأعذبها. وهذا الحال ينطبق 
على ريثم أوف عود، فهو مزيج 

من الروائح العذبة التي تتكامل مع 
بعضها لتعطي أريجًا يستمر في 

إلهاب حواسك.«
 أعلى العطر نكهة حارة بالهيل 

وجوزة الطيب والزعفران. وفي 
وسطه نكهة خشبية بالفاكهة 

مع الباتشولي وخشب األرز 
واألوسمانثوس. وفي قاعدته 

رائحة جلد مسكية من روائح الجلد 
والمسك.

ويضيف عبد اهلل أجمل: » إنه 
مثالي الستخدامه في النهار أو 

الليل، والصيف أو الشتاء، وهو عطر 
شامل وفي غاية الروعة. إنه لمن 

دواعي سروري أن نبتكر هذا العطر 
الذي يعد أحد أفضل إبداعاتنا حتى 

اآلن. إن عطر ريثم أوف عود هو 
شهادة على حرفية أجمل للعطور 
ومكانتها على مدى سبعة عقود«.

من أجمل للعطور 
تمّتع بعبق ريثم أوف عود الموسيقي

عطور

عطر موسيقي للحواس. ريثم أوف عود، هو أحدث العطور الراقية من أجمل للعطور، نفحات آسرة من 
عالم العطور. ريثم أوف عود هو معزوفة عطرية، فهو العطر الشامل والمتكامل. يتمتع برائحة دافئة 
وحلوة ممزوجة بالرائحة الخشبية والبلسمية، وهو عطري وحداثي، صنعه أساتذة صناعة العطور لدى 

أجمل للعطور.
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 Maison 21G ParisMaison 21G Paris
تفتتح أول متاجرها في العاصمة القطرية الدوحة

   أعلنت Maison 21G، دار العطور الباريسية الفاخرة والرائدة على مستوى العالم، عن إطالق أول فروع 
العالمة في قطر مع افتتاح متجرها الجديد في الدوحة يوم 5 أكتوبر 2022. وتجمع العالمة الفاخرة، التي 

تضم مجموعة من أبرز خبراء تصنيع العطور، بين قيم االبتكار وحب االستكشاف واالستدامة لتقديم 
تجارب مخصصة لعمالئها الذين تتيح لهم، منذ تأسيسها، ابتكار عطور فريدة تعبر عن شخصياتهم. 

عطور
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أسلوب مبتكر في صناعة 
العطور

أحدثت العالمة، مع افتتاح المتجر 
الجديد، نقلة نوعية في قطاع 

العطور تعكس أسلوبها المبتكر 
ونهجها الفريد، كما ساهمت في 

إثراء قطاع العطور الفاخرة المزدهر 
في هذه المنطقة الحيوية، بفضل 
ما تقدمه من عطور فريدة وقابلة 
للتخصيص وتشكيلة من المنتجات 
الفاخرة والورش المخصصة لتجارب 

تصميم العطور.
ويجمع تصميم المتجر الجديد 

في الدوحة بين األناقة الباريسية 
الفاخرة والطابع البسيط ليضمن 

لزواره تجربة حسية فريدة من نوعها، 
حيث يعكس قيم العالمة التي 

ترّكز على روعة التصميم والتفاصيل 
الفنية المميزة، والتي تبدو واضحًة 

 Carré Galbé - في عبواتها الشهيرة
Round square. وتتيح الدار لعمالئها 

إمكانية المشاركة بتركيب عطورهم 
المفضلة بأنفسهم في ركن تركيب 

العطور المبتكر داخل متاجرها أو في 
معامل العالمة الخاصة خالل ورشات 

تركيب العطور التي تقيمها. كما 
يمكن لعشاق الروائح المميزة الباحثين 

عن إرشادات مطولة ومفصلة 
االستمتاع بهذه التجربة الفريدة عن 

طريق حجز تجارب خاصة.
ويضم المتجر مجموعة من المناطق 

المخصصة التي تتيح للزوار االختيار 
بين المكونات المتنوعة التي توفرها 

العالمة أثناء تركيب عطورهم 
الشخصية، كما يضم المتجر 

منطقة مخصصة لعطور العالمة 
القابلة للتخصيص، وهي مجموعة 

رائدة في عالم العطور الفاخرة 
تطورها العالمة باستمرار بهدف إثراء 

محفظتها من المنتجات المميزة.
أثبتت عالمة Maison 21G جدارتها 

وقدرتها على االبتكار وإيجاد الحلول 
المتنوعة خالل األزمة الصحية 

العالمية، مما ضمن عدم تأثير األزمة 
على مسيرتها، حيث أطلقت ركن 

تركيب العطور غير التالمسي والذي 
يوفر طريقة آمنة وعصرية ومبتكرة 
لتجربة مجموعة من 35 مستخلص 

عطري فاخر، باإلضافة إلى اختبار 
تجربة مزج العطور الممتعة والفريدة 

من نوعها. 
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د. لبيب أبو عساف:
التطعيم السنوي طوق النجاة من حدة اإلنفلونزا  

  حوار / حنان الغزواني 
تعتبر اإلنفلونزا أسوأ من نزالت 
البرد، وعادة ما تكون أعراضها 

أكثر حدة وتبدأ بشكل مفاجئ 
، لذا حذر الدكتور لبيب أبو 

عساف    استشاري أنف وأذن 
وحنجرة في مركز رويال 

ميديكال سنتر من مخاطر 
االنفلونزا الموسمية، خاصة 

على كبار السن وذوي األمراض 
المزمنة بمختلف أعمارهم، 

وأشار خالل حواره مع »جميلة« 
إلى الفئات العمرية التي 

يمكنها تلقي لقاح اإلنفلونزا 
والتي تبدأ من سن ستة أشهر 

وما فوق، والحاالت المرضية 
التي ينصح معها بشدة بتلقي 

اللقاح.
 ولفت د. لبيب، إلى أن أعراض 
اإلنفلونزا هي حمى وارتعاش، 

وسعال، واحتقان في األنف، 
وألم عضلي، وصداع، وعطاس، 

وسيالن األنف، وإعياء، وتقيؤ 
وسيالن للدموع. كما وجه 

أفراد المجتمع للتجاوب مع 
حملة التطعيم السنوية ضد 

االنفلونزا الموسمية، التي 
أطلقتها وزارة الصحة العامة 

بالتنسيق مع مؤسستي 
حمد الطبية والرعاية الصحية 

األولية وعدد من المستشفيات 
والمراكز الصحية في القطاع 

الخاص، بهدف الوقاية إلى 
حد ما من اإلصابة، وتخفيف 

األعراض المصاحبة للمرض في 
حال اإلصابة.. وإلى نص الحوار:

صحة
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صحة

ما هي أكثر االلتهابات 
الفيروسية األكثر انتشارا هذه 

الفترة؟

إن أكثر االلتهابات انتشارا خالل 
هذه الفترة هي التهابات الطرق 

التنفسية الفيروسية مثل الزكام 
واالنفلونزا بأنواعها ويجب ان ال ننسى 

كوفيد19-.

كيف تفسر ارتفاع اإلصابات 
باألنفلونزا الموسمية؟

تحدث جائحات االنفلونزا بدرجات 
متفاوتة كل عام وهذا النمط الوبائي 
يعكس الطبيعة المتغيرة لفيروسات 

االنفلونزا، ويعتمد االنتشار الالحق 
على عوامل متعددة بما في ذلك 

قابلية الفيروس لالنتقال وإحداث 
العدوى وقابلية السكان لإلصابة.

ماذا عن إنفلونزا المعدة؟

قد تترافق أعراض معدية معوية 
مع اإلصابة باألنفلونزا متل المغص 

واإلسهال وخاصة عند األطفال ولكن 
ال يوجد مرض انفلونزا المعدة.

ما مدى أهمية تطعيم 
االنفلونزا الموسمية؟

تلقي التطعيم  يقلل من فرص 
اإلصابة باالنفلونزا ومضاعفات اإلصابة 

بها،  كذلك يمنع انتشار الفيروس 
بين أفراد المجتمع، مع تقليل عبء 

مرض األنفلونزا على نظام الرعاية 
الصحية لدينا بينما نواصل مكافحة 

جائحة كوفيد - 19. 
من المهم جدا معرفة أن اللقاح 

الذي تلقاه الشخص العام الماضي 
ال يحميه هذا العام، ألن  فيروسات 

االنفلونزا تتغير في التركيب الجيني 
الخاص بها بشكل مستمر، فعادة 

يتم مراجعة تركيبة اللقاحات سنويا 
لتتناسب مع نوع السالالت المنتشرة،  

ولهذا السبب مهم جدا الحصول 
على اللقاح كل عام.

ماذا عن تطعيم األطفال من 
سنتين وما فوق ؟

يجب أن يحصل جميع األشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر 

على لقاح االنفلونزا كل عام،  وأفضل 
وقت هو في بداية فصل الشتاء 

ألن االنفلونزا الموسمية قد تسبب 
أعراضا شديدة جدا لألطفال الصغار .

هل من الصحي ترك جسم 
ون مناعة طبيعية  الطفل ُيكِّ

بدل اللقاح الموسمي ؟

هذا اعتقاد خاطئ، ألن االنفلونزا 
قد تأتي بأعراض شديدة وقد تكون 

اإلنفلونزا ونزالت البرد مرضان 
تسببهما فيروسات مختلفة
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مهددة للحياة لذلك اللقاح يخفف 
شدة المرض ويعطي مناعة ولو 

جزئية ويخفف من شدة األعراض.

لماذا يمنع أخذ اللقاح للمريض 
باحتقان أو برد؟

ال يوجد سبب يمنع من إعطاء اللقاح 
للمصاب باالحتقان أو نزلة البرد، ولكن 
يتم تجنب هذا األمر ليتم التمييز بين 

األعراض الجانبية للقاح وبين أعراض 
المرض األصلي. 

هل هناك فئة يمنع عليها أخذ 
لقاح األنفلونزا الموسمية ؟

 يجب تجنب إعطاء اللقاح لألطفال 
بعمر أقل من 6 شهور وللمرضى 

الذين لديهم حساسية ألحد 
مكونات اللقاح.

 متى تكون اإلنفلونزا خطيرة 
ومهددة للحياة؟ 

األشخاص بعمر 65 سنة أو أكثر  ، 
األطفال الصغار بعمر 5 سنوات أو 

أقل وبخاصة األطفال أقل من سنتين 
، النساء الحوامل، المصابون بأمراض 

مزمنة وشديدة. 

 ما الفرق بين التهاب الحلق 
ألسباب فيروسية أو بسب 

ارتجاع المريء؟

التهاب الحلق باالرتجاع المريئي 
يحدث بسبب الحمض المعدي الذي 
يسبب تخريشا وأذية للبلعوم ويتم 

عالجه بعالج السبب  وهو المرض 
األساسي بالمعدة .أما التهاب الحلق 

الفيروسي فهو مرض انتاني ينتقل 
بالعدوى الهوائية ويعالج كمعالجة 

االلتهاب الفيروسية. 

ما هي خطوات الحماية من 
اإلنفلونزا الموسمية؟

يتغلب معظم الناس على االنفلونزا 
عفويا دون أي مشاكل دائمة لكن 

بعض المرضى يحتاجون للذهاب إلى 
المستشفى بسبب االنفلونزا  وقد 

تحدث الوفاة أحيانا ألن االنفلونزا 
قد تسبب إصابة خطيرة بالرئتين 

)االلتهاب الرئوي( لهذا السبب من 
المهم تجنب اإلصابة باالنفلونزا  

في المقام األول، والطريقة األكثر 
فعالية للوقاية من االنفلونزا هي 

الحصول على اللقاح السنوي واتخاذ 
بعض التدابير البسيطة مثل غسل 

اليدين المتكرر بالماء والصابون 
واستعمال معقمات اليدين . تغطية 
الفم واالنف اثناء السعال والعطاس 
. تجنب لمس الفم واألنف والعينين. 

تجنب االتصال الوثيق مع المرضى . 
البقاء في المنزل لمدة 24 ساعة بعد 

زوال الحمى.

هل اإلنفلونزا ونزلة البرد مرض 
واحد ؟

 ال... مرضان مختلفان ونجد الفرق 
بين أعراضهما بالجدول التالي : 

يمكن إعطاء 
مطعوم 

اإلنفلونزا لألطفال 
البالغين 6 أشهر 

فأكثر
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  حوار/ حنان الغزواني - تصوير / محمود حفناوي 
  Marriott Bonvoy أعلنت فنادق ومنتجعات لو مريديان، إحدى العالمات الثالثين الرائدة في محفظة

وشركة الريان لالستثمار السياحي )ARTIC( ، عن افتتاح فندق لو مريديان سيتي سنتر الدوحة، بالتزامن مع 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مما يثري مشهد الضيافة الفاخرة في الدولة، ويشكل 

تطورًا بارزًا على مستوى القطاع والدولة. 

لو مريديان سيتي سنتر الدوحة
وجهة جديدة فاخرة في قلب العاصمة القطرية

حوار
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موقع استراتيجي

وفي حوار لـ »جميلة« قال سيريل 
ض، مدير عام فندق لو مريديان  معوَّ

سيتي سنتر الدوحة: إن الفندق 
يعد عالمة بارزة في قطاع الفنادق، 

كما يتميز بموقٍع استراتيجي في 
منطقة الخليج الغربي الحديثة 

في العاصمة القطرية الدوحة بين 
المنطقتين التجارية والترفيهية، 

متوقعا أن يسجل الفندق مستوى 
ا، خاصة مع ما يضمه  إشغال مهّمً

الفندق من مقومات فاخرة على 
طريقة لو مريديان األنيقة جاذبة 

للزائرين والضيوف سواء على 

مستوى الغرف واألجنحة الفارهة، 
أو مجموعة مختارة من أرقى 

المطاعم والقاعات المتنوعة . 
وأضاف معوض أن فندق لومريديان 

سيتي سنتر يتميز بالعديد من 
المميزات التي تجعله متفردا عن 

غيره من باقي الفنادق في السوق 
القطري، حيث يوفر الغرف الفندقية 

باإلضافة إلى الشقق السكنية في 
مزيج رائع يعمل على تلبية كافة 
رغبات وطموحات النزالء والعمالء 
، حيث يضم الفندق  المؤلف من 

43 طابقًا، 353 غرفة تم تصميمها 
بعناية، منها 48 جناحًا، و97 شقة 

سكنية، تتميز كل منها بنوافذ 

واسعة تغطي مساحة الواجهة 
بالكامل لالستمتاع باإلطاللة الرائعة 

على المدينة والبحر، مع الحرص 
على أقصى معايير الراحة، إذ تمتاز 
بألوان محايدة هادئة مع حمامات 
واسعة، وأحواض استحمام كبيرة، 

ومساحات عمل وشاشات إل 
سي دي. كما تضم غرف الفندق 

مطبخًا مجهزًا بالكامل مع غسالة 
أطباق، وغسالة مالبس، ومجفف 

شعر، وثالجة، لتأمين تجربة مريحة 
للمجموعات الكبيرة، والعائالت، 

والضيوف الراغبين باإلقامة لمدة 
طويلة، وحرصت لو مريديان في 

تصميم الفندق أن تجمع بين طابع 

احلياة جميلة.. معًا November 2022
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فترة منتصف القرن، والتفاصيل 
المستوحاة من بيئة المنطقة 

كرسومات الكثبان الرملية واألمواج 
المتوزعة في أرجاء الفندق.

تجربة طعام متنوعة وفاخرة
ويضم الفندق ستة مطاعم ومقاٍه 

فاخرة، بما فيها كافيه روج، المميز 
بتصميم يعيد ابتكار مفهوم 

المخابز الفرنسية الكالسيكية، 
والذي يقدم المعجنات الطازجة 

والقهوة اللذيذة تبعًا لبرنامج قهوة 
موسمي، وذلك بالتعاون مع قهوة 
إيلي الشهيرة، ، و كازبار الذي يقدم 

أفضل الكوكتيالت المحضرة حسب 
الطلب، مع مجموعة من أشهى 

المقبالت شرق األوسطية. ويمكن 
للضيوف االستمتاع بألذ المأكوالت 
المغربية في مطعم كازا الكائن 

في الطابق 24، وال جورمانديز، 
مطبخ الفندق التفاعلي بتصميم 

مفتوح، والذي يقدم أشهى 
األطباق العالمية على مدار اليوم، 
فيما يخص البيرو ضيوفه بفرصة 

االستمتاع بمجموعة من المشروبات 
المنعشة والمقبالت اللذيذة أثناء 

االسترخاء بجانب حوض السباحة. 
ويتمتع أعضاء النخبة في برنامج 

Marriott Bonvoy ونزالء الغرف من 
فئة كلوب، ونزالء األجنحة، بميزة 

الدخول الحصري إلى كلوب الونج، 
واالستمتاع بتجربة التراس في الهواء 

الطلق، والفطور المجاني.
وتشمل مرافق الصحة والترفيه في 

الفندق، التي تمتد على مساحة 1600 
متر مربع، أحواض سباحة داخلية 

وخارجية يمكن التحكم بدرجة 
حرارتها، ومنتجعا صحيا يستخدم 

منتجات  Phyto   الفرنسية الشهيرة 
والرائدة في العناية بالبشرة، وغرف 

جاكوزي، وسبا، وساونا، وبخار، وصالة 
رياضية مجهزة بالكامل تبقى 

مفتوحة على مدار الساعة. ويضم 
نادي لو مريديان لألطفال والعائالت 

مكتب استقبال منفصال لتسجيل 
الدخول، ويتيح لألطفال من خالل 
جواز سفر لو مريديان، االستمتاع 

بقائمة متنوعة من التجارب الممتعة، 
بما فيها األلعاب المرحة ودروس 

الطهو كجزء من برنامج لو مريديان 
العائلي.

الشريحة المستهدفة
وأوضح معوض أن لومريديان 

سيتي سنتر يستهدف كال من 
شريحة العائالت وشريحة رجال 

األعمال، السيما أنه يوفر كافة سبل 
الراحة والخصوصية التي تنشدها 

العائالت القطرية والخليجية 
باإلضافة إلى تميز الفندق بتواجد 
كافة المقومات التي تستقطب 
رجال األعمال لعقد مؤتمراتهم 

ولقاءاتهم حيث يوفر الفندق 
مساحة متعددة االستخدامات 

لالجتماعات والمناسبات تبلغ 
مساحتها 900 متر مربع، وتشمل 

ثماني قاعات مرنة لالجتماعات 
وقاعة احتفاالت لو شانزليزيه 

التي تتسع لحوالي 420 شخصًا. 
باإلضافة إلى برنامج للجلسات 

االجتماعية ولقاءات العمل وفق 
أسلوب مبتكر وفريد للتشجيع على 

التفكير خارج الصندوق، وإطالق 
العنان للخيال. 

وعن المنافسة التي يشهدها 
قطاع الضيافة والفنادق في قطر 

قال معوض : “إن القطاع السياحي 
المحلي يتميز ببنيته التحتية 

الراسخة وتنوع مقوماته ، وشخصيا 
أرى المنافسة بين العالمات 

الفندقية بمثابة فرصة لتقديم 
األفضل  لخدمة قطاع الضيافة 

المحلي من خالل الخدمات الرفيعة 
والفريدة مما يعزز مقومات  صناعة 

السياحة المحلية.

حوار

سيريل معوض: قطر وجهة سياحية عالمية
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  يسّر كتارا للضيافة، بالشراكة مع أكور وفنادق ريكسوس، اإلعالن عن افتتاح فندق ريكسوس الخليج 
الدوحة.  يتباهى الفندق الجديد، الذي من المتوقع أن يصبح الفندق األيقوني األبرز في الدوحة، بكونه إنجاًزا 

ا من فئة الخمس نجوم  بارًزا لكّل الجهات المعنّية فيه وأّول منتجع يقّدم مفهوم اإلقامة الشاملة كلّيً
في الدوحة، معيًدا بذلك التشديد على التزام ريكسوس الدائم بتوفير تجربة ضيافة راقية تشمل كافة 

الخدمات. 

كتارا للضيافة تعلن عن افتتاح فنادق ريكسوس
أول منتجع يقدم مفهوم اإلقامة الشاملة من فئة »5« نجوم

فنادق

70
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وقد أقيم االفتتاح بحضور سعادة 
المهندس عبداهلل بن حمد العطية، 

نائب رئيس مجلس إدارة كتارا 
للضيافة والرئيس التنفيذي لشركة 

الديار القطرية؛ والسيد أندرو همفريز، 
الرئيس التنفيذي باإلنابة لكتارا 

للضيافة؛ والسيد جينك أونفيردي، 
المدير العام اإلقليمي لفنادق 

ريكسوس؛ إلى جانب فريق القيادة 
في كّل من كتارا للضيافة وفنادق 

ريكسوس.
وعّلق سعادة المهندس عبداهلل بن 
حمد العطية بهذه المناسبة قائًلا: 

»نشعر بفخر كبير بإعادة افتتاح فندق 
الخليج الدوحة الذي ُجّدد بالكامل 

بالشراكة مع فنادق ريكسوس، حيث 
كان فندق الخليج قبل 50 عاًما أّول 

فندق خمس نجوم في البالد ولعب 
دوًرا رائًدا في قيادة قطاع الضيافة 

في قطر. ومن خالل اعتماد نهج رائد 
منذ البداية، ارتقى الفندق إلى أعلى 

درجات التمّيز في تطوير مشهد 
الضيافة والسياحة«.

ثّم أضاف: »تمّثل الهدف الرئيسي 

من تجديد المشروع باالحتفال بتراث 
دولة قطر واستعادة الهوّية األيقونية 

األصلية للمبنى. العالمة التجارية 
ريكسوس متجذرة في النهج العريق 

واألصلي للضيافة من خالل أصول 
التراث والتقاليد التركية، ويسعدنا أن 

نرّحب بحسن الضيافة التركية في 
قطر بافتتاح أّول فندق ريكسوس 

الخليج الدوحة«.
بهذه المناسبة، قال فتاح تامينجي، 

رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق 
ريكسوس: »يشّكل هذا المعلم 

األيقوني الموقع المثالي لتقديم 
مفهوم ريكسوس الشامل في 

قطر. ويجمع فندق ريكسوس الخليج 
الدوحة بشكل مثالي بين التناقض 

المبهر بين هندسة الفندق المعمارية 
التي تعود إلى السبعينيات، وبين 

أسلوب وأداء ريكسوس الرائد في 
القرن الحادي والعشرين«.
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منذ افتتاحه في عام 1973 باسم 
فندق الخليج، تحّول المبنى بذاته 

إلى معلٍم بارز في المدينة ويشّكل 
هذا المشروع الجديد فرصة إلعادة 

تصّور هذا المعلم كفندق شامل من 
العالمة التجارية ريكسوس. فبعد 
أن تأّسست هذه العالمة التجارية 

الفندقية التركية سريعة النمو في 
عام 2000، أعادت تعريف معنى 

ا بابتكار  مفهوم اإلقامة الشاملة كلّيً
تجارب فردّية وهادفة من خالل 

مجموعة غير محدودة من المنتجات 
والخدمات المتميزة ضمن قائمة 

وجهات تستحق الزيارة وتزخر بمنظور 
جديد لمالذ من نوع آخر يجذب 

المسافرين المتمّيزين. ومع النكهات 
الغنّية، واألنشطة الرياضية والترفيهية 

المتخصصة، وأنشطة األطفال 
وتجارب السبا الغامرة، يأخذ فندق 

ريكسوس الخليج الدوحة نزالءه في 
رحلة ال ُتنسى ترتقي بتجربة المنتجع 
الشامل إلى مستويات استثنائية من 

الرفاهية.
يتأّلف فندق ريكسوس الخليج 

الدوحة من برجين متمّيزين يشتمالن 
على 378 غرفة وجناح فاخر. 

تجمع غرف الضيوف عنصر الراحة 
بالتكنولوجيا المتطورة إرضاًء لرغبات 

كل مسافر من رجال األعمال أو 
الشخصيات االجتماعية. وفيما ال 

يمكن ألي إقامة أن تكتمل سوى 
بلحظات ملؤها االسترخاء والتجّدد، 

فإّن منتجع انجانا سبا الممّيز يوّفر 
تجربة استجمام مثالية لضيوفه. 

خيارات تذوق متميزة
سيأسر هذا الفندق العصرّي النزالء 

من كافة األعمار والفئات، من خالل 
مجموعة من وسائل الراحة الراقية، 
وبرنامج ترفيهي ممتع، ومجموعة 

متنوعة من المطاعم، فضًلا عن 
افتتاح قريب لناٍد لألطفال ومرافق 

للياقة البدنّية المتطورة. يدّلل الفندق 
نزالءه بسبعة خيارات تذّوقية مختلفة 

ومتمّيزة. فمطعم فارم هاوس 
سيقّدم قائمة طعام عالية الجودة 

ومكّونات طازجة على مدار اليوم مع 
التركيز على األطباق التركية األصلية. 
أّما لمحّبي النكهات الهندّية فُيبدع 

مطعم راسا في األطباق الهندية 
الكالسيكية بلمسة عصرية، جامًعا 

فتادق
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بين المكّونات العالمية وجوهر 
المطبخ الهندي. والستكمال تجربة 

تذّوق الطعام من فئة الخمس 
نجوم، يتيح الفندق للضيوف فرصة 

تناول أجود أنواع اللحوم في 
مطعم الستيك هاوسمستر تايلو ر 
أو االستمتاع بمجموعة مختارة من 

المأكوالت الشهية تكّملها اإلطاللة 
الرائعة في أكتيه بيير 51. 

ولعشاق الحلويات، يوّفر كرست 
الواقع في ردهة الفندق ألّذ 

المخبوزات والحلويات التي تجذب 
النظر وتأسر التذّوق على مدار الـ 

24 ساعة. وفي مالذ هادئ، يمكن 
للضيوف من كبار الشخصيات والنزالء 

في أجنحة الفندق االسترخاء برفاهية 
وخصوصية في أم الونج.

هذا وسيتمّكن أصحاب اللياقة البدنية 
من الحفاظ على نظامهم الرياضي 

في النادي الرياضي الحصري الذي من 
المقرر افتتاحه في مرحلة الحقة. 

وحيث يمكن للضيوف اكتشاف 
رياضات جديدة من خالل المشاركة 
في صفوف اللياقة البدنية العديدة 

المتوفرة على مدار اليوم بما في ذلك 
رياضة اليوغا والزومبا وتمارين الهيت 

كارديو وغيرها. 
وبينما يستمتع أولياء األمور بأشعة 

الشمس ويحتسون مشروبات مقهى 
زوه المميزة بجانب المسبح، يمكن 

لألطفال تكوين صداقات جديدة 
من خالل انضمامهم إلى أنشطة 

ترفيهية وتثقيفية في نادي ريكسي 
حيث يخضع برنامج األطفال إلشراف 

متخّصصين ويوّفر مجموعة من 

األلعاب واألنشطة الترفيهية في 
مجاالت الفنون والحرف اليدوية 

والتجارب العلمية.
وقال السيد أندرو همفريز، الرئيس 

التنفيذي باإلنابة: »يمثل اليوم حدثا 
تاريخيا لشركة كتارا للضيافة بإعادة 

افتتاح فندق الخليج، المعروف بأنه 
أول فندق 5 نجوم في الدوحة، كتارا 

للضيافة في مهمة إلضفاء التنوع في 
قطاع الضيافة، نحن نفتخر بكوننا 

مؤسسة عملت بكل التزام ألكثر من 
50 سنة لرسم خريطة الضيافة في 

دولة قطر من خالل كل الفنادق التي 
تحت محفظتنا، حيث تشكل إضافة 
فندق الخليج للسوق القطر ي تعزيز 
وتنويع التجربة السياحية والتعريف 

بقطر كوجهة ترفيهية«.
وعّلق جينك أونفيردي، المدير 

العام اإلقليمي لمجموعة فنادق 
ريكسوس، قائًلا: »ُيعّد افتتاح فندق 

ريكسوس الخليج الدوحة إنجاًزا 
هائًلا لكّل الجهات المشاركة فيه 

بحيث يعيد التأكيد، من خالل تقديم 
مفهوم اإلقامة الشاملة في 

المنتجعات إلى مشهد الضيافة في 
قطر، على التزام العالمة التجارية 

بتوفير أرقى التجارب الفندقية 
للضيوف«.

وأضاف شريف كاسب، مدير عام 
فندق ريكسوس الخليج الدوحة: »إن 

السوق القطري على أهبة االستعداد 
لوجهة تعانق مفهوم اإلقامة 

الشاملة بحيث ال يعبأ الضيوف إّلا 
بالجلوس واالسترخاء بينما ُتلّبى 

كافة احتياجاتهم. وسيعمل فندق 
ريكسوس الخليج الدوحة ليصبح 

قريًبا الوجهة المفضلة للمسافرين 
من رجال األعمال والسائحين على 

حد سواء. بهذا، نتطلع إلى الترحيب 
بالضيوف في فندقنا«.
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منتجع والدورف أستوريا لوسيل الدوحة
يـفـتـح أبـوابـه السـتـقـبـال الـضـيــوف 

يضم المنتجع الفاخر مجموعة 
رائعة من 429 غرفة وجناًحا وشقة 
من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو 

ثالث غرف، تتسم جميعها بالتصميم 
األنيق والمساحات الفسيحة، باإلضافة 
إلى شاطئ خاص يمتّد على مسافة 

200 متر ليمنح ضيوفه تجربة إقامة 
منتقاة بعناية تمتاز بالخدمة الفاخرة.  

وتنتظر الضيوف إقامة في غاية 
السالسة والرفاهية بفضل الخدمة 

الراقية وتوفير كافة المستلزمات 
الضرورية في غرفهم مما يتيح لهم 

وقًتا كافًيا للتواصل مع األصدقاء 
واألسرة والوجهة بينما يعيشون 
ذكريات العمر. ويقدم المنتجع 

كذلك خدمة الكونسيرج الشخصي 

التي تتميز بها عالمة والدورف أستوريا، 
وذلك لضمان تجربة فائقة الرفاهية 

وخدمات في غاية الرقّي واألناقة تبدأ 
قبل وصول الضيوف وتستمر حتى 

مغادرتهم. 
وقد اختير الفندقي المتمّرس كريس 

فرانزن، الذي يمتلك خبرة تفوق 30 
عاًما في قطاع الضيافة وخاصة إدارة 
الوجهات الراقية لألغذية والمشروبات، 
ليكون المدير العام لمنتجع والدورف 
أستوريا لوسيل الدوحة بفضل شغفه 

المتواصل تجاه ابتكار أفضل التجارب 
التي تعكس أصالة المكان وتقاليده.  
في تعليقه على االفتتاح قال فرانزن: 

“سيكون منتجع والدورف أستوريا 
لوسيل الدوحة وجهة مرموقة تضم 

نخبة من المطاعم العالمية الشهيرة 
مع المرافق والخدمات الراقية، ليعيد 

تعريف مفهوم الرفاهية والفخامة 
في قطر ويكون عنوان الرقي في 

قلب لوسيل. أتطلع بشغف إلى 
تقديم هذه التجربة الفريدة لضيوفنا 

الكرام”.
وامتداًدا لخبرات عالمة والدورف 

أستوريا العريقة في مجال المطاعم 
والمقاهي، يأخذ منتجع والدورف 

أستوريا لوسيل الدوحة ضيوفه في 
رحلة من المذاق والتجارب العالمية 

SUSH- يالت تشمل كًلا من مطعم
ISAMBA  الشهير بمزيجه الفريد من 
األطباق والثقافات اليابانية والبرازيلية 

والبيروفية، حيث يضم المنتجع 

  افتتح منتجع والدورف أستوريا لوسيل الدوحة أبوابه  في المدينة الترفيهية المرتقبة في لوسيل، 
ليستقبل ضيوفه في عالم من الفخامة والترحاب والضيافة الدافئة. 

يقع والدورف أستوريا لوسيل الدوحة على بعد 20 دقيقة من المطار، و10 دقائق من منطقة األعمال 
الحيوية في الدوحة. وإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر عدًدا من الخيارات المتنوعة من الغرف واألجنحة، فضًلا 
عن الشقق الفاخرة والمجهزة بالكامل، والتي تتنوع ما بين غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثالث غرف، ما 

يجعله خياًرا مفضًلا للضيوف الراغبين باإلقامة لفترات طويلة أو قصيرة في منتجع أنيق على ساحل 
الخليج العربي.

New Town
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مطعًما يحمل اسم العالمة وأول 
تجربة لها في ناٍد شاطئي. 

Scar- ميض المنتجع أيًضا عالمة
petta العصرية للضيافة واألطباق 
اإليطالية، ومقرها نيويورك، والتي 

تقدم تجارب األطعمة والمشروبات 
المصممة خصيًصا لتناسب أذواق 

الضيوف المتنوعة وتقدم لهم 
أروع النكهات اإليطالية في أجواء 
من األناقة والفخامة. كما تشمل 

خيارات األطعمة والمشروبات عالمة 
ByWater العصرية التي تقدم ألّذ 

المخبوزات والحلويات الكالسيكية 
بلمسة مبتكرة في أجواء هادئة، 
باإلضافة إلى Praia  المطل على 

حمام السباحة ووجهة األكل 
  The Highmore و Wyld Erth الصحي

التي تعد واحدة من أرقى الوجهات 
الحصرية في قطر والمستوحاة 

من فكرة ناٍد لندني أنيق مخصص 
لألعضاء فقط. 

أما Peacock Alley ذو الديكورات 
الجميلة والملفتة فهو نقطة اللقاء 

الشهيرة في والدورف أستوريا وتعبير 
أنيق عن إرث العالمة العريق، حيث 

يقدم عدًدا من الخيارات الجذابة مثل 
شاي بعد الظهر والمعجنات الخاصة 
واألطباق المبتكرة، يعد هذا المنتجع 

وجهة مثالية بفضل ثالثة حمامات 
سباحة رائعة أحدهما للكبار واآلخر 

للعائالت بينما خصص الثالث لألطفال، 
كما تدعو المنطقة المخصصة 

 Aloha Surf Club لركوب األمواج في
الضيوف لالستمتاع باألمواج والشمس، 

فيما يمكن للصغار االستمتاع 
بفعاليات حديقة وادي لوسيل المائية 

.Wadi Lusail Waterpark
وألول مرة في الشرق األوسط، تقّدم 
ESPA Life خدماتها الفريدة للعافية 

في مساحة مضيافة لالسترخاء 
في أجواء من الرفاهية والفخامة 
والعناية المختصة من قبل فريق 

من خبراء الرفاه والجلسات العالجية، 
حيث توفر ESPA Life 19 غرفة 

وجناًحا خاصة بالجلسات العالجية 
وعدًدا من المرافق المائية والحرارية 

ومرافق متطورة للياقة والجمال  
لتكون الوجهة المثلى للتجدد 

واالسترخاء. 
يضم منتجع والدورف أستوريا 

لوسيل الدوحة مرافق متطورة 

للفعاليات والمناسبات ومنها قاعات 
مجّهزة بالكامل إلقامة المؤتمرات 

واالجتماعات والمناسبات تكفي في 
مجموعها ما يصل إلى 750 شخص، 

إلى جانب المساحات الخارجية 

في الحديقة، والتي تكفي إلقامة 
مناسبات وفعاليات لما يصل إلى 850 
شخص، مما يجعله العنوان المناسب 
إلقامة الفعاليات الراقية واالحتفاالت 

الفخمة. 
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أطلق العنان لالستمتاع واالسترخاء
مع فنادقفنادق  أفانيأفاني  في جزيرة كوه ساموي

  افتتحت عالمة أفاني فندق ونادي أفاني تشاوينغ ساموي الشاطئي الذي ُيعّد أحدث إضافة إلى شاطئ 
تشاوينغ النابض بالحيوّية، بحيث سيستحضر هذا الفندق أجواء األناقة والطاقة التي خيّمت على بالم 

بيتش وميامي في الخمسينيات إلى الرمال البيضاء في جزيرة كوه ساموي. يزاوج هذا المالذ االستثنائي 
ما بين التجارب التفاعلية والنشاطات الباعثة على السكينة، ويدعو ضيوفه لالستمتاع بالمناظر الخالبة 

والنكهات الشهية وأصوات الطبيعة في الجزيرة خالل عطلتهم.
تقع هذه الوجهة الساحرة التي تعبق بروح الماضي على بعد أمتار قليلة من الرمال البيضاء النقية، وتتيح 

للضيوف االستمتاع بمناظر المغيب الساحرة، وبتجارب الطعام االستثنائية وبالنشاطات الترفيهية الشّيقة 
التي تشّجع على التالقي واالندماج. ُيعتَبر نادي سين الشاطئي عنوانًا ال يعلى عليه إلقامة أروع الحفالت 
بجانب المسبح على وقع أنغام أفضل منّسقي الموسيقى وسط أجواء ترفيهية عالمية الطراز. يحتضن 

مسبح المنتجع استراحًة نابضًة بالحياة، فضاًل عن أكواخ كابانا صغيرة ومحطة إلعداد المشروبات تستقبل 
الضيوف الذين يرغبون باالنغماس في األجواء الساحرة.

سياحة
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غرف خارجة عن المألوف
ُيعتَبر فندق أفاني تشاوينغ ساموي 

الوجهة الشاطئية العصرية الوحيدة 
المستوحاة من الخمسينيات في 

جزيرة ساموي، ويضفي أجواء تلك 
الحقبة االستثنائية على مساحاته 

العامة وغرفه وأجنحته األنيقة التي 
يبلغ عددها 80. توّلت شركة سوهو 

للضيافة تصميم الفندق الذي يّتسم 

بخطوط نقية وأشكال مستوحاة 
من الطبيعة تستحضر إلى األذهان 
طابع الخمسينيات، وتضفي ترفًا ال 

مثيل له على المساحات التي تقّدم 
تجارب ترفيهية ممتعة للضيوف. 
توّفر الغرف كما توحي أسماؤها 
)Cool Pool View أي غرفة مطّلة 
 Sweet Sea Breezeعلى المسبح، و
أي غرفة يهّب عليها نسيم البحر 

العليل، وFabulous Sea View أي 
غرفة مطّلة على مناظر البحر 

الساحرة(، إطالالٍت تحبس األنفاس 
من شرفاتها الفسيحة، وتقّدم 

للضيوف وسائل راحة عصرية 
وتصاميم داخلية مبهرة. أّما الطابق 
Funky Pool- ياألرض فيحتضن غرف

side الكائنة بجانب المسبح والمزّودة 
بتراسات مطّلة على المسبح وسط 
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الباحة، بحيث ترتقي بمفهوم 
التالقي الذي يتغّنى به المنتجع إلى 

مستوى غير مسبوق.
يفترش جناح Groovy المطّل على 

البحر وجناح Groovy المزدوج المطّل 
على البحر مساحة 61 مترًا مربعًا و90 

مترًا مربعًا على التوالي، ويشّكالن 
خيارًا مثاليًا إلقامة الحفالت. وهنا 
تجدر اإلشارة إلى أّن الفندق يضع 

في متناول ضيوفه إمكانية استئجار 
األزياء، والشعر المستعار وغير ذلك 

من اللوازم، ناهيك عن مشّغل 
أسطوانات فينيل ومحّطة لتحضير 
الكوكتيالت، مما يتيح لهم تنظيم 

حفالت رائعة بجانب مسبحهم. كما 
يستطيع الضيوف المقيمون في 
أحد أجنحة فندق أفاني تشاوينغ 

طلب منّسق موسيقى خاص إلضفاء 
أجواء وال أروع، فضاًل عن مصوٍر يوّثق 

كل لحظة من المرح والمتعة.

سياحة
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حفالت ممتعة
توّفر مطاعم فندق أفاني تشاوينغ 
للضيوف ما لّذ وطاب من المأكوالت 

والمشروبات لالستمتاع بتجربة قّل 
نظيرها لياًل ونهارًا. ابدأ يومك بفطور 

فاخر أو غداء شهي زاخر بالنكهات 
المتوسطية واآلسيوية واألميركية 

في نادي سين الشاطئي للتمتع 
بلحظات ملؤها االسترخاء أثناء 
االستماع إلى النغمات الهادئة.

كما يمكن للضيوف االستمتاع 
بتجارب ترفيهية في الهواء 

الطلق وممارسة نشاطات مليئة 
بالمرح، السيما إقامة الحفالت 

بجانب المسبح، والغوص واإلبحار 
على متن قارب كتاماران رائع 

عند المغيب. وسوف يجد عّشاق 
الرياضة مبتغاهم في نادي أفاني 

فيت الذي يفتح أبوابه على مدار 
الساعة، حيث يمكن لمحّبي اللياقة 

البدنية ممارسة تمارين التحّمل 

والمقاومة، واآليروبيكس والتدريبات 
المتقطعة عالية الشدة. كما تتوفر 

جلسات تدريب مع مدّرب خاص 
عند الطلب. تشمل تجارب العافية 

والترفيه األخرى ممارسة اليوغا على 
لوح التجديف، وحّمام الثلج على 
الشاطئ وجلسات رسم بورتريه 

مع فنان مقيم في الفندق ليرسم 
وجوه الضيوف ويحتفظوا بهذه 

اللوحات كتذكار من إقامتهم مع 
أفاني.



وصرح السيد ناجياسو خالل هذا 
الحدث أن »كنتو هي جزء من 

استراتيجيتنا لالنتقال من شركة 
لتصنيع السيارات إلى شركة متنقلة 

من خالل توفير خدمات جديدة 
متعلقة بالنقل لعمالئنا الكرام في 

قطر وفي جميع أنحاء العالم. 
وأضاف السيد عبدالغني: »تم إطالق 
عالمة كينتو العالمية منذ 3 سنوات 

كعالمة تجاربة مملوكة لشركة 
تويوتا للخدمات المالية، وهي شركة 

فرعية مملوكة بالكامل لشركة 
تويوتا موتور كوربيشن. تتمحور هذه 
العالمة التجارية حول توفير خدمات 

تنقل مبتكرة وجديدة للعمالء 
بطريقة تدمج التكنولوجيا، والمنتجات 

ومتطلبات العمالء بطريقة سهلة 
الوصول ومرنة«.

تتعاون شركة عبداهلل عبدالغني 
وإخوانه مع المقر العالمي لشركة 

كنتو  في ناجويا ، اليابان تحت إشراف 
شركة تويوتا موتور كوربريشن  
لتقديم خدماتها وأيديولوجية 

عالمتها التجارية إلى قطر.
ألول مرة في قطر، ستقدم شركة 
عبداهلل عبدالغني وإخوانه جنبًا إلى 
جنب مع كنتو خدمات تأجير فورية 
عبر اإلنترنت للضيوف القادمين إلى 

قطر لمشاهدة الحدث األبرز وهو 
كأس العالم. انطالقًا من مطار 

حمد الدولي تعد المبادرة الجديدة 
مشروعا جديدا للتأجير من خالل 

شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه 
لتأجير السيارات التي تغطي استخدام 

السيارة والدفع من خالل التطبيق. 
يجب على السائق فقط دفع ثمن 

الوقود، والرسوم، والخصم، في حالة 
وقوع حادث )ال قدر اهلل(. 

تعد احتياجات التنقل الفردية للعمالء 
في صميم شركة كنتو لإليجار. 

تجمع خدمة كنتو للعمالء بين القدرة 
على تحمل التكاليف والراحة التي 

تتوقعها. مع خدمة عالية الجودة 
واحترافية.

تعمل كنتو بالشراكة مع شركة 
عبداهلل عبدالغني وإخوانه على 

تسهيل القيادة. باستخدام التطبيق، 
يمكنك حجز وقيادة سيارة تويوتا أو 
لكزس المفضلة لديك واستئجارها 

بدًءا من يوم واحد ولغاية 180 يوما .
كخطوة أولى، يرجى تنزيل تطبيق 
كنتو لتسجبل معلوماتك واختيار 
السيارة التي تناسبك واالستعداد 

للعثور على مستوى جديد من حرية 
القيادة. للحجز، يجب على العميل 
مشاركة صورة من رخصة القيادة 
ومعلومات الهوية أو جواز السفر 

والمضي قدمًا في الدفع واستالم 
السيارة عند الوصول إلى مطار حمد 

الدولي. 

أعلنت شركة عبداهلل عبدالغني 
وإخوانه عن تعاونها مع كنتو مزود 
خدمة التنقل العالمي الياباني وقد 

تم ذلك بحضور السيد عبدالغني 
ناصر العبدالغني، نائب رئيس 

شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه 
، والسيد كويتشي ناجياسو ، 

مجموعة ماس آند فليت بيزنس 
سوليوشنز ، قسم الشرق األوسط 
وآسيا الوسطى. )TMC( ، والسيد 
أر.كي موروغان الرئيس التنفيذي 

لشركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه 
جنًبا إلى جنب مع اإلدارة العليا 

لشركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه 
وممثلين عن وسائل اإلعالم 

ومنصات التواصل االجتماعي.

حوار
KINTO RENT
KINTO RENT

شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه تطلق كنتو لإليجار في قطر
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دبليو الدوحة
يكشف عن افتتاح مقهى 875875 في متحف قطر الوطني

أعلن دبليو الدوحة، الفندق الفاخر 
من فئة الخمس نجوم وإحدى أبرز 
وجهات الضيافة الرائدة في قطر، 
عن افتتاح مقهى 875 في متحف 

قطر الوطني.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال 

السيد فيل لوري، المدير العام 
لشركة إن-كيو إنتربرايسز، الذراع 

التجارية المملوكة بالكامل لمتاحف 
قطر: »ُيعد مقهى 875 وجهًة 

مثالية لإلبداع والتواصل مع األصدقاء 
بما ينسجم مع األجواء العامة في 

المتحف. وينفرد المقهى بتصاميمه 
االستثنائية من إبداع المهندس 

المعماري الفرنسي جان نوفيل، حيث 
يشكل مقهى 875 مقصدًا لعشاق 

القهوة وقراءة الكتب وسط أجواء 
هادئة للغاية، أو حتى للراغبين في 
التواصل مع األصدقاء واالستمتاع 

بالطبيعة الخالبة، أو االسترخاء 
بعد التعّرف على التراث والثقافة 
القطرية الغنية في هذا المتحف 

النابض بالحياة، باإلضافة إلى الحديقة 
الوارفة والمليئة بالمناظر الطبيعية. 
ونشهد اليوم توجه المتاحف نحو 

تطبيق أفكار مبتكرة وإبداعية، 
حيث اكتسبت مفهومًا جديدًا يتيح 
التواصل مع اآلخرين والتعرف على 

الحضارات القديمة وتصّور المستقبل. 
وتسهم المقاهي في تعزيز التجربة 

التفاعلية في المتحف من خالل 
توفير بيئة مناسبة للتواصل«. 

ويقدم مقهى 875 قائمة من 
األطباق المميزة والصحية، ووجبات 

الفطور والمقبالت الخفيفة، باإلضافة 
إلى األطباق الرئيسية الخاصة 

بالمقهى، والحلويات الشهية التي 
يمكن تناولها مع المشروبات الباردة 

أو الساخنة. 
ومن جانبه، قال وسيم دعجة، مدير 

عام فندق وشقق دبليو الدوحة: 
»يسّرنا المشاركة في وضع قائمة 
الطعام لمقهى 875، حيث حرصنا 

على اختيار أطباق مميزة ترضي 
مختلف األذواق. ويقدم المقهى 
مجموعة متنوعة من المأكوالت 

والمشروبات التي تشجع الضيوف 
على معاودة الزيارة، كما نعمل 
دومًا على إضافة أطباق جديدة 

باستخدام المكونات المحلية عالية 
الجودة. ونؤكد أن هذا المقهى 

سيكون مكانًا مثاليًا لزوار المتحف 
ولقاء األصدقاء والتواصل معهم، 

باإلضافة إلى الباحثين عن االسترخاء 
في الحدائق واالستمتاع بأشهى 

المأكوالت والمشروبات«.
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محالت »وجوه«
تفتتح فرعا جديدا في بالس فاندوم

  في إطار استراتيجّيتها الّساعية إلى تعزيز تواجدها في سوق قطر، أعلنت محاّلت »وجوه« المتخصصة 
في بيع مستحضرات التجميل، العطور ومستحضرات العناية بالبشرة عن افتتاحها لمحّل ثاني رئيسي 

كبير في وجهة التسوق األحدث واألكثر فخامة بالس فاندوم إلى جانب فرع فيالجيو مول.

حوار
Faces
Faces



83 احلياة جميلة.. معًا November 2022

ولقد حصل الضيوف على جولة في أرجاء المحّل، مّطلعين 
بذلك على العدد الهائل للماركات والخدمات التي ُيقّدمها. كما 

تسّنى للحاضرين فرصة االنغماس في رحلة عطرية واالطالع على 
مجموعة عطور كأس العالم FIFA  قطر TM2022، ما مّكنهم من 
التعّرف إلى العناصر والنفحات األساسية في هذه المجموعة. كما 

كان خبراء المكياج والمدّربون جاهزين أيضًا لتقديم نصائح خاصة 
بالمكياج والعناية بالبشرة.

مع 20 عامًا من التواجد والخبرة في الشرق األوسط وسوق الخليج، 
تستمر وجوه في النمو والتطور من خالل خبرتها المستمرة 

وابتكاراتها لتقدم تجربة تسوق استثنائية ومتكاملة، حيث تقدم 
العطور األكثر حصرية من أفضل العالمات التجارية مثل شانيل، 

إيف سان لوران، ديور، جورجيو أرماني، غوتشي، دولتشي غابانا، 
كارولينا هيريرا وروبرتو كافالي. كما تدلل بشرتك بمجموعة واسعة 

من منتجات العناية بالبشرة، يمكنك اآلن حل مشاكل بشرتك من 
خالل روتين العناية بالبشرة الخاص بك باستخدام أحدث المنتجات 

من أغسسطينوس بدر، ديرمادوكتر، وإستي لودر، النكوم، سينساي، 
كالرنس ، إلى جانب MSK ومنتجات الماكياج األكثر جمااًل واتجاهات 

وخبراء التجميل، لدى “وجوه” اإلجابة على جميع أسئلة التجميل 
الخاصة بك. نقدم لك أحد أكثر برامج الوالء سخاًء في المنطقة، 

فضاًل عن مجموعة واسعة من التجارب والعروض الشاملة 
والخاصة، والحفر على الهدايا والعطو، الفيشل، وجلسات الماكياج 

المجانية التي تحاكي أحدث اتجاهات الجمال الملهمة. 
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  كشف فندق سيتي سنتر 
روتانا الدوحة، أحد الفنادق 
المعاصرة الرائدة من فئة 

الخمس نجوم وسط العاصمة 
القطرية، عن تعاونه مع 

الجمعية القطرية للسرطان 
ومجلة جميلة وعالمة نوكس 

للعناية بالبشرة والجسم 
وألدو  الستضافة فعالية ذا 

بينك تشابتر في إطار مشاركته 
بشهر التوعية بسرطان الثدي. 

سيتي سنتر روتانا الدوحة يستضيف فعالية ذا بينك تشابتر للمرة األولى
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وأقيمت الفعالية في مطعم تياترو 
الحائز على جوائز بحضور مجموعة 

من الشخصيات البارزة ومشاهير 
التواصل االجتماعي والممثلين 
اإلعالميين، وشهدت مشاركة 

الضيوف في حوارات تفاعلية مع أبرز 
الخبراء في المجال حول مواضيع 
الصحة الذهنية والنظام الغذائي 

وغير ذلك.
وسلطت نور مكي، المرشدة الصحية 

في الجمعية القطرية للسرطان، 
الضوء على أهمية الكشف المبكر 

عن المرض، وشاركت قصصًا 
لمريضات ُشفين منه؛ بينما أكدت 

نادين رياشي، أخصائية التغذية في 
رويال ميديكال سنتر على أهمية 

اتباع نمط حياة صحي؛ وعرضت 
شيرين عاصم، مديرة التسويق 

وصحة المستهلك في نوكس، 
للضيوف كيف تشجع Nuxe الرعاية 

الذاتية وتدعمها؛ أما مدربة اللياقة 
جويل لحلوح فشرحت تأثير التمارين 

الرياضية على الحالة الذهنية؛ وفي 
الختام شاركت خبيرة المكياج إميليا 

صبيح نصائحها حول كيفية وضع 
المكياج اليومي الخفيف. 

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال 
مارتن كيندل، مدير عام فندق سيتي 
سنتر روتانا الدوحة: »يسرنا استضافة 

هذه الفعالية المميزة مع مجموعة 
من المتحدثين الملهمين الذين 

يستطيعون إحداث تأثير إيجابي، 
وتذكير الجميع بأهمية االعتناء 
بالصحة. واستطعنا خالل هذا 

الشهر رفع مستوى الوعي، ونأمل 
أن نستضيف المزيد من الفعاليات 

المشابهة في المستقبل«.

وتم إطالق العديد من المبادرات 
بمناسبة الشهر الوردي في جميع 

أنحاء الفندق، بما فيها قائمة الشاي 
الوردي التي تقدم تبرعات بنسبة 

%5 من عوائدها للجمعية القطرية 
للسرطان، وعضوية حصرية في نادي 

بودي الينز للياقة البدنية خالل شهر 
أكتوبر.
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“بريميم نسيم”
ينظم حفال توعويا بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي

  خالد طوالبة 
نظم مركز بريميم نسيم الطبي بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان وبالشراكة مع جريدة 

الوطن وقطر تريبيون ومجلة جميلة وشركة كوزمو تريد حفال توعويا بمناسبة الشهر العالمي للتوعية 
بسرطان الثدي تحت شعار “ حان وقت النهوض  بمشاركة واسعة من أطباء متخصصين وإعالميين 

وسيدات المجتمع ومجموعة من السيدات الالتي تعافين من المرض.

حوار
Premium Naseem Medical Centre
Premium Naseem Medical Centre

أقيم الحفل بالتزامن مع الشهر 
العالمي للتوعية بسرطان الثدي، 

المرض الذي يعد األكثر شيوعًا 
بمعدل 2.2 مليون إصابة بحسب 

إحصائية منظمة الصحة العالمية 
لعام 2020.

الفعالية التي هدفت إلى تشجيع 
السيدات على الفحص المبكر، 

وتقديم المعلومات الصحيحة لذوي 
المصابين عن احتياجاتهم الجسدية 

والنفسية، تخللتها فعاليات إطالق 
البالونات الوردية وحفل تقطيع 

الكيك ومحاضرات توعوية ُخصصت 

لشرح كيفية الفحص الذاتي، 
واستعراض أنماط الحياة الصحية 

التي تساهم في الحد من انتشار 
هذا المرض.

وأكد مدير عام مركز بريميم نسيم 
الربيع الطبي بابو شانافاز لـ”جميلة “ 
على أهمية هذه الحمالت التوعوية 

لخدمة وتثقيف المجتمع لمكافحة 
سرطان الثدي، معتبرًا تكرار تنظيم 

الفعالية سنويًا عنصرًا جوهريًا 
لنجاحها، ووصول المعرفة ألكبر 

عدد ممكن.
وأضاف شانافاز: “هذه اللقاءات 

التوعوية تعتبر مجموعات دعم 
كبيرة كونها تضم األبطال 

المصابين بهذا المرض، لتذكيرهم 
بأن المجتمع كله يدعمهم، وأيضا 

تساهم في رفع الوعي لذوي 
المريض ليستطيعوا تقديم الدعم 

المطلوب والرعاية الالزمة. مقدمًا 
شكره لكل المشاركين والرعاة 

والمتحدثين على جهودهم 
واهتمامهم لمفهوم خدمة 

المجتمع ورفع الوعي بالقضايا 
المهمة.

وقالت الدكتورة نعيمة أوهراني 
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استشارية النسائية والتوليد في 
بريميم نسيم إن مركز بريميم 

نسيم يسعده تنظيم هذه الفعالية 
التوعوية لسرطان الثدي، والتي تأتي 
تعزيزًا للمجتمع الحيوي، واالستفادة 

من القدرات الوطنية في مجال 
الصحة العامة والتوعية لمكافحة 

سرطان الثدي، والوقوف على تجارب 
إنسانية استطاعت أن تهزم هذا 

الداء.
من جانبها قالت هبة علي من 

الجمعية القطرية للسرطان إنه 
بمناسبة شهر التوعية بسرطان 

الثدي، تحرص الجمعية على إقامة 
وتنظيم العديد من الفعاليات 
واألنشطة والحمالت التوعوية 

والمساهمة بإطالق المبادرات التي 
يتم تنظيمها بالتعاون مع مختلف 

الجهات الحكومية والخاصة للتوعية 
بسرطان الثدي؛ سعًيا نحو نشر 
التثقيف والتوعية حول المرض، 

مع التأكيد على إمكانية الشفاء 
عند اكتشاف المرض في مراحله 
األولى من خالل إجراء الفحوصات 

والتشخيص المبكر واكتشاف المرض 
مبكًرا.

وأشارت ممثلة الجمعية القطرية 
للسرطان هبة علي إلى أن هذا 

الحفل يهدف إلى تحقيق الهدف 
االستراتيجي األول للجمعية المتمثل 

في “الحفاظ على صحة السكان 
من خالل تعزيز الصحة والوقاية من 

األمراض المزمنة غير السارية”.
وأوضحت علي أن اتباع أنماط الحياة 

الصحية من غذاء صحي ونشاط 

بدني ُيعتبر من أهم سبل الوقاية 
من األمراض المزمنة غير السارية 

ومنها أمراض السرطان، كما أكدت 
على أهمية االلتزام بالفحوصات 

الدورية للكشف عن مرض السرطان 
في مراحل مبكرة بحيث يسهل 

عالجه والتعافي منه.
وفي ختام الحفل استمع الحضور 

إلى قصص من متعافيات من 
المرض وكيف تم التعامل معه 

وطريقة العالج كاملة.
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شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه
تطلق سيارة يارس 20232023 الجديدة كليًا

أطلقت شركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه، الموزع لسيارات تويوتا في قطر، سيارة تويوتا يارس 2023 
الجديدة كلًيا في حفل أقيم في دوحة فستيفال سيتي. حضر الحفل السيد يزن مصطفى، رئيس 

العمليات ) )C&I، لشركة عبداهلل عبدالغني وإخوانه ، السيد عواد محمد ، مدير أول المبيعات الوطنية 
)تويوتا( ، كبار المديرين في الشركة ، إلى جانب ممثلين عن وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.

وبهذه المناسبة، قال هيديوكي 
كامينو، كبير المهندسين لمركبة 
يًا:  تويوتا يارس 2023 الجديدة ُكلِّ

“عندما قمنا بتطوير مركبة تويوتا 
يًا لم يقتصر  يارس 2023 الجديدة ُكلِّ

هدفنا على ضمان الجانب العملي 
منها فحسب، بل حرصنا أيضًا على 

أن ُتمثِّل نمط حياة عمالئنا وقيمهم. 
ويتبنى الجيل الجديد من مركبات 

السيدان أسلوب تصميم أنيق وقوي 
بسقفها المنحني للخلف، والذي 
يعكس قوة عالمة تويوتا يارس 

واعتماديتها التي حظيت بوالء 
واهتمام كبير من المتابعين في 

جميع أنحاء المنطقة. ولقد بذلنا 

جهدنا لتكون هذه المركبة ذات 
الجودة العالية في متناول العديد 
من العمالء قدر اإلمكان، ونأمل أن 
تحظى باستحسان عدد كبير من 

األشخاص تمامًا كما كان الحال مع 
الُطرز السابقة”. 

من جهته، قال كي فوجيتا، الممثل 
الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة 
تويوتا في منطقة الشرق األوسط 

وآسيا الوسطى: “نحن سعداء 
للغاية بإطالق مركبة تويوتا يارس 
يًا في الشرق األوسط،  الجديدة ُكلِّ

التي حظيت بترقيات كبيرة لُتقدم 
أداًء مميزًا، وتجربة قيادة ممتعة، 

مع توفير مستويات استثنائية من 

الكفاءة في استهالك الوقود، 
األمر الذي يتماشى مع التزام 

شركة تويوتا الراسخ بتحقيق الحياد 
الكربوني. وأود أن أشكر عمالءنا في 

المنطقة على دعمهم المتواصل 
وآرائهم القيمة التي تشكل مصدر 

إلهام لنا خالل رحلتنا في االبتكار 
وإنتاج “أفضل المركبات على 

اإلطالق” التي تهدف إلى تجاوز 
توقعاتهم”. 

وبفضل تصميمها الداخلي 
اذ، ومقصورة الركاب  والخارجي األخَّ

المتعددة المزايا، وديناميكيات 
القيادة فائقة الدقة، تحقق مركبة 

يًا مجددًا  تويوتا يارس الجديدة ُكلِّ

حوار
Abdullah Abdulghani & Bros. Co.
Abdullah Abdulghani & Bros. Co.
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التوازن بين اللمسات الجمالية 
والهندسة الرائدة في فئتها. كما 
زاد عرض الطراز الجديد بمقدار 10 

ملم ليصبح 1,740 ملم، وزاد طول 
قاعدة العجالت بمقدار 70 ملم 

لتصبح 2,620 ملم بداًل من 2,550 
ملم، وذلك مع المحافظة على كل 
من الطول واالرتفاع الكلي للمركبة 
البالغ 4,425 ملم و1,480 ملم على 

التوالي، مما يجعل الطراز الجديد 
األكثر اتساعًا مقارنة بالطراز الحالي. 

ويتميز المظهر الخارجي لمركبة 
يًا  تويوتا يارس 2023 الجديدة ُكلِّ

بتصميم ملفت وأنيق؛ فمن األمام، 
تتسم المركبة بمصدٍّ منخفض، 

وشبك أسود المع جديد، باإلضافة 
إلى مصابيح LED جديدة ذات 

التصميم النحيف. أما الجزء الجانبي 
للمركبة، فيسهم السقف المنحني 

للخلف بإضافة لمسات جمالية 
ديناميكية وعصرية عليها بشكل 

واضح، فيما يعكس التصميم 
الخلفي االنسيابي ثباتها وأناقتها.

أما المقصورة الداخلية الرحبة 
لمركبة تويوتا يارس 2023 الجديدة 

يًا، فتوفر المزيد من الراحة  ُكلِّ
والمالءمة لكل من السائق والركاب. 
مت المقصورة الداخلية بشكٍل  وُصمِّ
يمنح السائق رؤية أوضح، كما تضم 

العديد من أماكن التخزين المتواجدة 
في األبواب األمامية والخلفية، والتي 
تشمل حامالت األكواب وقوارير الماء 

الصغيرة والكبيرة والمستندات. من 
جهة أخرى، تتميز المركبة بصندوق 

أمتعة واسع تبلغ سعته 475 لترًا، 
ويأتي بلوحة قابلة للطي تعمل 

كفاصل إلتاحة إمكانية توزيع 
األمتعة بشكل أفضل.

وَتِعد مركبة تويوتا يارس 2023 
يًا بتقديم تجربة قيادة  الجديدة ُكلِّ
ديناميكية، إذ تتوفر بمحرك رباعي 
األسطوانات مجهز بعمود كامات 

علوي مزدوج  مؤلف من 16 صمامًا 
ويعمل بتقنية توقيت الصمامات 

 ،Dual VVT-i المتغير الذكي المزدوج
وتأتي بسعة 1.5 لتر يقدم تسارعًا 

سلسًا واستجابة سريعة ويَولِّد 
قوة 105 حصان وعزم دوران 138 

نيوتن-متر لعزم الدوران مع معدل 
استهالك للوقود يصل إلى 20.5 

كم/لتر. 
وكما هو الحال في جميع طرازات 
تويوتا، تبقى السالمة في مقدمة 
أولويات مركبة تويوتا يارس 2023 
يًا. وُيمِكن للسائقين  الجديدة ُكلِّ
االستمتاع بالطمأنينة وراحة البال 
وباإلضافة إلى ذلك، تتميز مركبة 
يًا  تويوتا يارس 2023 الجديدة ُكلِّ

بمجموعة شاملة من ميزات 
السالمة لحماية سائقيها وركابها، 

تتضمن وسائد هوائية تعمل بنظام 
تقييد الحركة التكميلي )SRS(، التي 

تتوفر  بوسادتين، ونظام التحكم 
في ثبات المركبة )VSC(، ونظام 

منع انغالق المكابح )ABS(، ونظام 
مساعد الكبح )BA(، ونظام منع 
االنزالق )TRC(، ونظام المساعدة 

في االنطالق على المرتفعات 
)HAC(، باإلضافة إلى غيرها من 

الميزات المتنوعة. 
وتتوفر مركبة تويوتا يارس 2023 

يًا بمجموعٍة من  الجديدة ُكلِّ
خيارات األلوان الخارجية المميزة 

التي تتيح للعمالء فرصة التعبير عن 
شخصياتهم المتفردة. إذ ُيمكنهم 
االختيار من بين سبعة ألوان خارجية 

ل إضافة قيمة إلى  مميزة ُتشكِّ
جاذبية تصميم المركبة. وتشمل 

هذه األلوان ثالثة ألوان جديدة، 
هي: الفوالذي المعدني المتدفق، 

والقرمزي البّراق، والرمادي المعدني، 
وقد ُأضيف اللونان األخيران حديثًا 

بشكل خاص لهذه المركبة. أما 
المقصورة الداخلية، فتأتي باللون 

األسود والبيج. كما تم تزويد 
المركبة بعجالت المصّنعة من 

الفوالذ مقاس 15 بوصة.
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انطالًقا من نجاحها حول العالم، 
تواصل دار ميسيكا باريس توّسعها 

العالمي مع افتتاح بوتيكها الرئيسي 
flagship في الدوحة في قطر في 

بالس ڤندوم، وجهة التسّوق الفاخرة 
في قطر، حيث تبلغ مساحته 150 

متًرا مرّبًعا. يعكس البوتيك رؤية 
ڤاليري ميسيكا وقيم الدار، فيّتسم 

باألسقف العالية والخطوط الواضحة 
والتصميم المينيمالي، ويوّفق 

بسالسة بين األنوثة والحداثة واإلبداع 
المعاصر. يلتقي خشب الصنوبر 

الرمادي الملّمع مع التفاصيل 
المعدنية بلون الذهب األصفر 

والرخام األسود والمرايا المشطوبة، 
في تعبير عن هوية ميسيكا 

المتمّردة على القواعد التقليدية 
السائدة في عالم المجوهرات، والتي 

ترسم معالم جديدة للفخامة 
المشغولة بمهارة ال ُيعلى عليها.

يشمل البوتيك أركاًنا مخّصصة لنقل 
الضيوف إلى عالم الموضة العابرة 
لألجيال من وحي موسيقى الروك 

الذي تشتهر به ميسيكا. فيضّم 

البوتيك غرفة رئيسية فسيحة تدعو 
الضيوف إلى اكتشاف أشهر تصاميم 

الدار وأجددها، إلى جانب غرفة 
خاصة تستعرض تشكيلة واسعة من 

المجوهرات الراقية االستثنائية التي 
تحمل توقيع مشاغل ميسيكا في 

باريس. تكتمل تجربة التسّوق الممّيزة 
مع غرفَتين VIP حصرَيَتين تؤمّنان 

أقصى درجات الخصوصية، في إشارة 
إلى توق العالمة الدائمة للجمال 

والفخامة والبراعة المطلقة.

دار ميسيكا تفتتح بوتيكها الرئيسي الجديد في بالس ڤندوم

حوار
Ali Bin Ali Luxury
Ali Bin Ali Luxury
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دار المجوهرات الراقية فان كليف أند آربلز 
تعلن عن افتتاح بوتيك جديد لها في بالس فاندوم مول  

تستقبل قطر زّوارها في بوتيك فان 
كليف أند آربلز الجديد في بالس 

فاندوم مول  في الدوحة. ويمتّد 
البوتيك الذي تّم افتتاحه حديثًا على 

مساحة تجارية من 365 مترًا مربعًا 
ذات هندسة معمارية مستوحاة من 
العاصمة الفرنسية باريس، وهو أكبر 
متجر لفان كليف أند آربلز في قطر 

يتبعه بوتيك كتارا ومساحته الخاطفة 
لألنفاس الممتّدة على 300 متر مربع. 

ويتمتع البوتيك الجديد بمدخله 
الخاص على القناة لتجربة أكثر 

خصوصيًة وحصريًة.
وستعرض في البوتيك اإلبداعات 

األيقونية والكالسيكية من المجوهرات 
الراقية إلى جانب قطٍع من مجموعة 

أالمبرا المبهرة، فضاًل عن ابتكارات 
بيرليه وفريفول.

يقع البوتيك في مدينة لوسيل، 
وتنبض واجهاته بنمٍط مستوحى من 

أسلوب اآلرت ديكو الذي تتفّرد به الدار، 
وهي مزينة بتخريمات باللون الذهبي 
الزاهي، وبأشكال هندسية وتناقضات 
األلوان. أما الديكور الداخلي فمفعم 

بالشاعرية واألنوثة، بما فيه من 
مفروشات المخمل الناعم وتطريزات 

رقيقة بنمط الزهور والطيور على 
األلواح الزخرفية.

تسعى فان كليف أند آربلز من خالل 
البوتيك الجديد ألن توّفر تجربًة راقيًة 
للزّوار، فجّهزت المتجر بثالثة صالونات 

حصرية لكبار الشخصيات، تضّم 
غرفة جلوس بمفروشات عصرية 
ذات طابع خصوصي هادئ. وقد 

ُجّهزت الصالونات بطريقٍة مستوحاة 
من أسلوب اآلرت ديكو، والشاعرية 

والطبيعة، وهي تضّم قطعًا فريدًة 
من اآلرت ديكو والجواش وكتب مائدة 

حول مواضيع عزيزة على قلب الدار. 
وتعكس قطع األثاث المزينة بدقة 

وبتفاصيل أنيقة ومواد راقية الشكل 
المثّمن الزوايا لساحة فاندوم في 

باريس التي ترمز إلى التراث الغني لدار 
فان كليف أند آربلز.
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دار األزياء الرجالية الباريسية بيرلوتي تحتفل في قطر

حوار
Berluti
Berluti

دشنت دار األزياء الرجالية الباريسية بيرلوتي باحتفال 
كبير متجرها األول في قطر في مركز بالس 

فاندوم التجاري والذي استضافته علي بن علي 
فاشن في قطر لتجربة أسلوب حياة بيرلوتي 

بكامل أبعادها.
تميز الحفل بحضور عدد من عمالء بيرلوتي 

وبتغطية واسعة من وسائل اإلعالم المحلية 
والمؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي. 

واستمتع الحضور بجولة خاصة سلطت الضوء على 
تراث بيرلوتي العريق في األزياء وحرفيتها اليدوية. 

وشهد الحفل عرضًا ألحدث مجموعة أطلقتها 
الدار.

أذهل الحفل الحضور بعرض حي بتقنية 
االوريجامي قدمه الفنان والمصمم الصربي أوروس 

مبهيك قدم فيه عرضًا ثالثي األبعاد ألحذية 
»أليساندرو« الشهيرة من ماركة بيرلوتي باستخدام 

قطع خشبية معمارية بتصميم خاص جسد طراز 
بيرلوتي واألناقة والحرفية التي ال مثيل لها.
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بالتعاون مع مجوهرات الماجد 
روبيرتو كوين تفتتح بوتيكًا جديدًا في قطر

 Roberto “ افتتحت دار “روبرتو كوين
Coinللمجوهرات الراقية مع شريكها 

المحلي مجوهرات الماجد بوتيكها 
الجديد في شارع براحة مشيرب  في 

قلب الدوحة قطر.
خالل قص شريط االفتتاح قال السيد 

نصر أحمد الماجد، المدير التنفيذي 
لمجوهرات الماجد : “انطالًقا من 

نجاحها حول العالم، تواصل روبرتو 
كوين توّسعها العالمي مع افتتاح 

بوتيكها الجديد في الدوحة في 
قطر في مشيرب،. يعكس البوتيك 

رؤية روبيرتو كوين وقيم الدار ويوّفق 
بسالسة بين األنوثة والحداثة واإلبداع 

المعاصر، في تعبير عن هوية العالمة، 
التي ترسم معالم جديدة للفخامة 

المشغولة بمهارة ال ُيعلى عليها”.
وفي كلمة له ، قال روبرتو كوين، 
مؤسس ورئيس روبرتو كوين: “ أنا 

فخور بافتتاح هذه المساحة الجديدة 
الرائعة في قطر مع مجموعة الماجد 

القابضة. إنه تحد مثير للعالمة التجارية، 
وأنا متأكد بأنها ستكون مغامرة رائعة” 

.
تم تصميم البوتيك الجديد وفق 

مفهوم العالمة التجارية الجديدة 
بالتعاون مع جوليو ميليوتي سكالفي 
، الذي أدار فريق Studio Sclavi من روما 

،  و عمل في تجارة التجزئة الفاخرة منذ 
عام 1985.

في البوتيك الجديد، سيجد العمالء 
مجموعات Roberto Coin األكثر تميًزا 

باإلضافة إلى مجموعة مختارة من 
القطع الفريدة من نوعها واإلصدارات 

المحدودة التي اختارها روبرتو كوين عن 
قصد كسفراء إلبداعات الدار في قطر. 

يتم تقديم جميع المجوهرات في 
عروض خاصة تذكر بمسرح البندقية.
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يسر دار أي دبليو سي شافهاوزن أن تعلن عن افتتاح بوتيك جديد لها في بالس فاندوم مول الفاخر في 
قطر بالشراكة مع مجموعة الماجد، يشكل هذا البوتيك أحدث إضافة إلى البوتيكات التي تركز على خدمة 

العمالء وراحتهم وهو يجلب إلى المنطقة إبداعًا عابرًا للزمن ومهارة تقنية عالية. 

أي دبليو سي شافهاوزن تفتتح بوتيكًا جديدًا في بالس فاندوم مول

ُيعد بالس فاندوم مول أحد أفضل 
وجهات التسوق في الدوحة ويقع 
في مدينة لوسيل، ويضم أكثر من 

580 منفًذا للبيع بالتجزئة تجتذب 
المتسوقين المحليين والدوليين 

وتجمع بين عالم من األزياء الفاخرة 
والترفيه. يقع بوتيك أي دبليو سي 

في الطابق األرضي، ويغطي مساحة 
تمتد على أكثر من 129 متًرا مربًعا، 

ويوفر شفافية كاملة مع نوافذ 

كبيرة ممتدة من األرض حتى السقف، 
مما يخلق جمالية جريئة من خالل 

التشطيبات الحصرية، والتركيبات 
الرائعة، وألوان البيج الناعمة، 

واللمسات الخشبية الداكنة. يمكن 
للمقيمين والسياح زيارة البوتيك 

واختبار عالم أي دبليو سي الجديد 
بالكامل.

يتم الترحيب بالعمالء على إيقاع 
حركة الساعة 52610 المصنعة في 

دار أي دبليو سي، والمتضمنة ألول 
مرحلة مزدوجة للقمر وعرض العام 

بـ4 أرقام. ُتشكل منحوتة حركة 
الساعة قطعة مركزية رائًعة في 

البوتيك، وتعرض الخبرة الميكانيكية 
االستثنائية للدار وبراعة التصنيع فيها 

على مر السنين. يوفر البوتيك مساحة 
واسعة للعمالء لمعاينة معلومات 

المنتج على شاشات LED كبيرة 
واستكشاف مجموعة واسعة من 
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المجموعات على األسطح الزجاجية 
األنيقة ذات الرخام الداكن والنقاء 

الكريستالي.
يمكن لخبراء وعشاق الساعات 

االطالع على الساعات الحصرية في 
منطقة الصالة - وهي مساحة 

خاصة مصممة مع مراعاة األجواء 
الهادئة حيث يقدم مستشارو أي 

دبليو سي تجربة شراء ال تنسى.
توجد أيضًا منطقة عرض مخصصة 

في ركن من أركان البوتيك، تروي 
تاريخ العالمة التجارية من خالل رحلة 

بصرية للساعات والمقتنيات والصور 
المعروضة بجانب الجدران. تستضيف 

المنطقة أيًضا ساعات حصرية من 
هواة جمع ساعات أي دبليو سي 

وعشاقها في نوافذ عرض مغطاة.
وفي هذا الصدد ، علق السيد مهدي 

راجان، مدير دار أي دبليو سي اإلقليمي 
للشرق األوسط والهند وأفريقيا، 

على افتتاح البوتيك الجديد بالقول: 
» َيعد البوتيك الجديد باستمرارية 

تقديم أجواء فاخرة لعمالئنا األوفياء 
في قطر. وكوننا جزًءا من بالس 

فاندوم مول، يمكننا ضمان تجربة 
عالمة تجارية شاملة لعمالئنا، مما 

يتيح لهم الغوص بشكل أعمق في 

عالم أي دبليو سي شافهاوزن بينما 
يستمتعون ببراعة خبرة الدار الحرفية«.

من جهته، قال السيد جميل الماجد، 
نائب رئيس مجموعة الماجد: »يسرنا أن 

نعلن عن افتتاح بوتيك أي دبليو سي في 

بالس فاندوم مول. تسعى هذه الدار 
العريقة جاهدة لتحقيق االلتزام بتوفير 

خدمة عمالء ممتازة في المنطقة 
ونحن متحمسون جدًا لالرتقاء بتعاوننا 

معها إلى آفاق جديدة«. 
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