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  مع ختام بطولة كأس العالم FIFA  قطر 2022، التي حظيت بإشادات دوليَّة من ُمختلف دول العالم، 
واعتبرتها الشخصيات الرياضيَّة ووسائل اإلعالم العالميَّة، أفضل نسخة كأس عالم منذ انطالقها قبل 92 عاًما، 

حيث إنَّ ذلك أعطى مذاًقا ُمختلًفا الحتفال قطر بعرسها الوطني، عن السنوات الماضية، خاصًة أنَّه أقيم وسط 
حضور مئات اآلالف من الجماهير القادمة من كافة أنحاء العالم.

حظي حفل اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي أقيم في استاد “لوسيل” وتوج خالله حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، منتخب األرجنتين لكرة القدم الفائز بالبطولة، 

باهتمام إعالمي واسع، حيث وعدت قطر وأوفت بوعدها بأن يكون مونديال قطر نسخة استثنائية وتاريخية يبقى 
أثرها وإرثها على مر التاريخ.

مونديال قطرمونديال قطر
فرحة ستبقى في الذاكرة للتاريخ 

مناسبات

2020
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»»كأسكأس  العالمالعالم  FIFAFIFA  قطرقطر  20222022« « 
.. .. نسخةنسخة  استثنائيةاستثنائية

السيد »جياني إنفانتينو« رئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، جّدد الشكر 

إلى دولة قطر على استضافة »كأس 
العالم FIFA قطر 2022«، مؤكداً أنها 

النسخة األفضل من كأس العالم على 
اإلطالق.

وقال إنفانتينو في تصريح لموقع 
الـ«فيفا«: »ما قاموا به ويقومون به 

للترحيب بالعالم في هذه الدولة 
الجميلة ُمذهل، إذ شعر الجميع أنه 

في بالده«. وأكد أن البطولة جمعت 
الكل سويًا، وللمرة األولى في التاريخ 

الحديث لكأس العالم، وبفضل 
الطبيعة المتقاربة للبطولة، تواجدت 

جماهير كل الفرق في مدينة واحدة.
وأضاف: »بالنسبة لكل الجماهير، 

سواء الذين كانوا هنا في قطر 
لمتابعة البطولة أو المباريات أو 

شاهدوها من بالدهم، أعتقد أن الجميع 
تبّنى كأس العالم بحق، وقد رأينا كيف 
توّحد كرة القدم العالم، إذ استمتعت 

الجماهير من 32 دولة في قطر وكل 
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أرجاء العالم بسالم وفرح«.
وأشار رئيس الـ«فيفا« إلى أن البطولة 

أظهرت إمكانية استخدام شعبية 
كرة القدم لترك أثر اجتماعي إيجابي، 
وذلك من خالل عدة حمالت توّجهت 
إلى جمهور عالمي يزيد على خمسة 

مليارات شخص. وقال: »استخدمنا 
قوة كرة القدم، خارج أرضية الملعب، 

وشعبية اللعبة لتسليط الضوء على 
التمييز، والترويج لالستدامة، وتشجيع 

األشخاص على ممارسة الرياضة، 
وضمان تمّتع األطفال بالحماية 

وحصولهم على التعليم«.. مبينًا أن 
كرة القدم أصبحت عالمية حقًا، منوهًا 

بأن الجماهير من 32 دولة استمتعت 
بـ«كأس العالم FIFA قطر 2022« 

بسالم.
كما توّجه إنفانتينو بالتهنئة إلى 

المنتخب األرجنتيني الفائز، وفرنسا 
وصيفة البطل، وكرواتيا صاحبة المركز 

مناسبات

2222
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الثالث، وإلى المغرب الذي أصبح أول 
دولة عربية وإفريقية تتأهل إلى نصف 
النهائي في تاريخ هذا الحدث الكروي.
كما نّوه إنفانتينو أنه وللمرة األولى 

في البطولة، تجاوزت دول من القارات 
الخمس مرحلة المجموعات.. وقال: 

»كان مستوى التنافس مرتفعًا بشكل 
كبير جداً، وللمرة األولى في التاريخ، 

بلغت منتخبات من كل قارات العالم 
األدوار اإلقصائية لكأس العالم، أي 

أننا نرى كيف أن كرة القدم أصبحت 
عالمية حقًا«.

وتواصلت اإلشادات الخليجية والعربية 
والعالمية بتنظيم دولة قطر نسخة 
استثنائية من بطولة »كأس العالم 

FIFA  قطر 2022«، وأجمعت على 
أن دولة قطر نظمت وأبدعت ونجحت 

في إقامة مونديال تاريخي غير مسبوق 
بكل الكلمات والمفردات وبكل لغات 

العالم.
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موضة

 في احتفاء غير مسبوق بالثقافة والموضة والموسيقى، جمع عرض “قطر فاشن يونايتيد” من “سي آر رانوي”، 
الذي قدمته مبادرة “قطر تُبدع” و”سي آر رانواي CR Runway” أكثر من 150 مصممًا من ست قارات و50 دولة حول 

العالم، ومشاركة عدد من ألمع الفنانين من العالم العربي والعالم. 
أقيم العرض الضخم في استاد راس أبو عبود )استاد 974( بحضور أكثر من 20 ألف متفرج، قبل يومين من موعد 

المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي يرتقبها العالم أجمع.

أضخم عرض أزياء في العالم
اختتام “ قطر فاشن يونايتيد” من “سي آر رانواي”
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ويأتي عرض األزياء “قطر فاشن يونايتيد” 
من “سي آر رانواي”، تنفيًذا لفكرة وتصّور 

سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن 
خليفة آل ثاني، بتقييم من الفرنسية 

كارين رويتفيلد، محررة أخبار الموضة 
واألزياء، ويخرجه فالديمير ريستوين 

رويتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “سي 
آر رانوي”. قّدم العرض مجموعة رائعة 
من اإلطالالت لمصممين متمرسين 

وناشئين. كما شاركت في العرض 21 
عالمة تجارية مقرها قطر، من مركز قطر 

لالبتكار وريادة األعمال في الموضة 
.)M7( والتصميم والتكنولوجيا
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موضة

وفي حديث على هامش العرض، 
قالت سعادة الشيخة المياسة بنت 

حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس 
أمناء متاحف قطر: “يأتي عرض أزياء 

“قطر فاشن يونايتيد” من “سي آر 
رانوي”، ليحتفي بالموسيقى والفن 
والعمارة في استاد 974 الفريد. فبعد 

سنوات من العمل الجاد، جمع هذا 
العرض الناس من جميع أنحاء العالم 

في داللة على القوة الحقيقية التي 

تتمتع بها الثقافة، فنجحت الموضة 
والموسيقى والفن والتراث وكرة 

القدم في جمع الناس معًا وتخطي 
جميع الحدود. وليس من وقت أفضل 
من هذه اللحظة لالحتفاء بالموضة 

وكرة القدم، فيما نقف على بُعد أيام 
قليلة من ختام منافسات بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022. فيعترينا 
الفخر جميعًا بكل ما نجحنا في 

تحقيقه، خاصة المصممين من قطر 

والمنطقة، الذين سترسم إبداعاتهم 
ومواهبهم معالم مستقبل الموضة 

في المنطقة كلها”.
وستعود جميع عائدات عرض األزياء، 

لصالح مؤسسة التعليم فوق الجميع، 
وهي منظمة غير ربحية تعمل على 

توفير فرص التعليم لألطفال والشباب 
األقل حظًا، وتمكين المرأة لتصبح 

عضواً فاعاًل في مجتمعها.

2626
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  حوار / حنان الغزواني  - تصوير / حسن مهدي
ذكية ومثقفة تتمتع بحضور بارز وإصرار وعزيمة ال تعرف االنكسار، ال تعرف المستحيل وطموحها ال حدود له.. 

أّم مميّزة، ناجحة في وظيفتها وفي نفس الوقت طالبة ماجستير ، اختارت البرنامج األول من نوعه في الشرق 
األوسط “ماجستير إدارة األعمال –المرأة في المناصب القيادية “ في سيتي يونيفرسيتي كوليدج بالشراكة مع 

جامعة أولستر. تبحث عن بوابة تدخلها الى مساحات اإلبداع واالكتشاف، كيف ال وهي التي تؤمن بالمقولة 
الشهيرة  “صوب نحو القمر. حتى لو أخطأت. فسيقع سهمك بين النجوم.” 

مسؤوليات االسرة والبيت والوظيفة  لم توقفها عن مواصلة رحلتها مع العلم والتفوق واإلصرار إنها رنا حسين 
التي تطمح لصناعة  مجدها بالعلم والمثابرة لتصبح نموذجًا للمرأة الناجحة مشيدة بالدور الكبير لتجربتها 

في جامعة سيتي يونيفرسيتي كوليدج بالشراكة مع جامعة أولستر في إثراء قدراتها العلمية و تطوير مهاراتها 
الحياتية و توجيهها بشكٍل مباشر نحو تحقيق أهدافها داعية كل من يسعى للنجاح ان يمتلك الطموح. وإلى 

التفاصيل .. 

طالبة الماجستير في سيتي يونيفرسيتي كوليدج بالشراكة مع جامعة أولستر

رنا حسين : الطموح مفتاح النجاح

غالف
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من هي رنا حسين؟

رنا طالبة وموظفة وسيدة أعمال وأم 
في نفس الوقت، أنا بطبعي طموحة، 
طموحي ال سقف وال حدود له. أسعى 
دائما للتفوق والنجاح وإبراز قدراتي من 

خالل بذل الجهد والمثابرة. 

ما هو شعورك اليوم كطالبة 
ماجستير؟ وكيف وجدت دعم 

الجامعة لك؟

لم أتخرج من الجامعة بعد، لكنني 
أتممت الفصل الدراسي األول وأدركت 
الفرق الكبير بين المعرفة التي كانت 

لدي قبل أن أبدأ دراسة برنامجي “المرأة 
في المناصب القيادية “والمعرفة 

التي حصلت عليها اآلن. كان للمعرفة 
الجديدة تأثير إيجابي كبير على 

مسيرتي المهنية. عالوة على ذلك، أنا 
أعتبره نجاحي الشخصي الذي يمنحني 
المزيد من السعادة والرضا والثقة في 

النفس.
الجامعة دعمتني بعدة طرق مختلفة، 

فهي تسعى لتمكين طالبها من 
المنافسة في عالم متغير تتزايد 

متطلباته العلمية بشتى الوسائل 
واألبحاث، ورش العمل والمناقشات 

حول قضايا حقيقية صقلت من 
شخصيتي على الصعيدين المهني 
والشخصي. وتجدر اإلشارة إلى جهد 

األساتذة والموظفين التربويين الجبار 
فيما يتعلق بجدولة الفصول الدراسية 

بطريقة تالئم الطلبة الموظفين، 
وكوني أعمل بدوام كامل، فإن إدارة 
الوقت كانت مسألة مهمة بالنسبة 

لي.

لماذا اخترت سيتي يونيفرسيتي 
كوليدج بالشراكة مع جامعة 

أولستر؟

لقد اخترت الدراسة في سيتي 
يونيفرسيتي كوليدج بالشراكة مع 

جامعة أولستر نظراً لمكانتها وسمعتها 
األكاديمية في دولة قطر ، وهي 

مؤسسة مرموقة للغاية تم تصنيفها 
ضمن أفضل 40 جامعة في المملكة 

المتحدة. واخترت ماجستير إدارة األعمال 
–المرأة في المناصب القيادية باعتبارها 
أول برنامج من نوعه في الشرق األوسط 

ويهدف إلى إعداد المرأة للمناصب 
القيادية والمشاركة في صنع القرار.

ماذا أضافت لك هذه التجربة على 
الصعيدين الشخصي والمهني؟

الدراسة في سيتي يونيفرسيتي 
كوليدج بالشراكة مع جامعة أولستر 

ساعدتني على تعزيز وصقل معرفتي 
بإدارة األعمال وتحسين مهاراتي 

العلمية. شخصًيا، يساعدني ذلك 
على أن أصبح شخصية قيادية مبتكرة 
تتجاوز كل العراقيل والتحديات بحلول 

علمية مدروسة. أما على الصعيد 
المهني ، فقد ساعدتني على فهم 
المزيد عن الهياكل التجارية وطرق 
انشاء مشاريع جديدة باإلضافة الى 
اعتماد استراتيجيات قصيرة وطويلة 

المدى إلنجاح المشاريع وبالتالي تحقيق 
االهداف المرجوة.

كيف تساهم سيتي يونيفرسيتي 
كوليدج بالشراكة مع جامعة أولستر 

في دعم األعمال في قطر؟

أؤمن بشدة أن زمالئي وجميع الطالب 
اآلخرين يستفيدون من البرامج المتبعة 
في سي يوسي ، حيث تقدم عدد من 

الخدمات والتي تشمل تنظيم ورش 
عمل ، وتقديم برامج تدريبية متخصصة 

، وأبحاث تمكننا من التعرف على 
المشاكل الفعلية التي تواجه رواد 

االعمال ، وكيفية إيجاد حلول عملية 
لها ، كذلك يمكن اجراء بحوث علمية 
عن تلك المشكالت مما يساهم في 

ربط البحث العلمي بالمجتمع. كل 
هذا سيساهم في تكوين جيل يواكب 
األهدف التنموية، جيل قادر على األداء 

غالف
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بشكل أفضل في منظومة العمل 
وفي مختلف المجاالت. 

إن هذه الجامعة هي جزء من القطاع 
الخاص، وتؤدي عمال رائعا من خالل 

توفير مجموعة من البرامج المطلوبة 
بشدة في سوق العمل، لضمان جودة 

التعليم العالية والمعايير لتكون 
مماثلة لمعايير جامعة أولستر، والتأكد 

دائًما من أن البرامج المتاحة تلبي 
احتياجات الدولة وتتاح ألولئك الذين 

يسعون للحصول على مؤهالت 
التعليم العالي.

ما هي أبرز التحديات التي واجهتك 
خالل رحلتك التعليمية؟ 

التحدي الوحيد الذي واجهته حتى 
اآلن هو إدارة الوقت حيث يتعين علي 

العمل والدراسة والعناية بأسرتي .

كموظفة وسيدة أعمال ، كيف 
ترين وضع المرأة القطرية ؟

تثبت المرأة القطرية دورها الفعال 
في المجتمع في مختلف القطاعات 
، فهي  شريك أساسي في التنمية 

ومسيرة التطوير والنهضة االقتصادية 
، كما أن االهتمام بتعليم المرأة خالل 

السنوات الماضية كان له األثر اإليجابي 
في توليها المناصب والقدرة على 

القيادة من المثير أن نذكر أن دور سمو 
الشيخة موزة الريادي في توفير التعليم 

الجيد وتمكين الشباب والتنمية البشرية 
من خالل مبادراتها على الصعيدين 

المحلي والدولي.

ماهي رسالتك للطلبة الذين 
يستعدون للدراسة في سيتي 

يونيفرسيتي كوليدج بالشراكة مع 
جامعة أولستر ؟

 رسالتي للطالب الذين يستعدون 
للدراسة في جامعة أولستر هي 

االستمرار وعدم التخلي عن أحالمهم. 
مع العمل الجاد لتحقيق أهدافهم 

بغض النظر عن التحديات أو 
الصعوبات. من األقوال األحب إلى قلبي 

وأؤمن بها لمواصلة شغفي بالنجاح : 
“ صوب نحو القمر. حتى لو أخطأت. 

فسيقع سهمك بين النجوم.”

ما هي تطلعاتك المستقبلية؟

 طموحي الشخصي هو إكمال 
الماجستير والدكتوراه واالنخراط في 

منظمات اجتماعية ، ألنني أرغب في 
إحداث تأثير إيجابي في المجتمع الذي 

أعيش فيه والمساهمة في التنمية 
االجتماعية واالقتصادية ورد الجميل 

لبلدي قطر.
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  حوار / حنان الغزواني 
سيتي يونيفرسيتي كوليدج 
بالشراكة مع جامعة أولستر 

)CUC( جامعة مبتكرة وعصرية 
وديناميكية ذات امتداد عالمي 
و لها آفاق كبيرة لتصبح واحدة 
من المؤسسات الرائدة لتطوير 
التعليم العالي والمهارات في 
قطر. تعتمد على اإلبداع وريادة 

األعمال والبحث العلمي إلحداث 
تغيير إيجابي في حياة الطالب، 
والمجتمع، والعالم . وفي هذا 

الصدد ، طورت شراكة استراتيجية 
مع جامعة أولستر لتقديم شهادات 

جامعية ودراسات عليا معتمدة 
من المملكة المتحدة في قطر 
لتساهم في رؤية قطر الوطنية 

2030. من خالل مساراتها المهنية 
والجامعية بدوام كامل وكذلك 

المهنيين العاملين بدوام جزئي. 
وحول البرامج التعليمة وتطوراتها 

وكل ما يتعلق بذلك كان 
لـ”جميلة “ هذا اللقاء مع الدكتور 

فارس قرشي ، العميد التنفيذي 
لسيتي يونيفرستي كوليدج 

بالشراكة مع جامعة أولستر  الذي 
أوضح من خالله العديد من النقاط 
التي جعلت الجامعة تحظى بثقة 

المجتمع القطري، بل كان حلم 
الفتيات والشباب، االنتساب إليها، 

واالنضمام إلى مقاعدها الدراسية، 
كونها أرست فلسفة جديدة 

متطورة ومرنةوإلى التفاصيل...

العميد التنفيذي لسيتي يونيفرسيتي كوليدج بالشراكة مع جامعة أولستر 

د. فارس قرشي: نسعى لتعزيز التنمية الوطنية ومواكبة سوق العمل

غالف
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لماذا يجب اختيار جامعة سيتي 
يونيفرسيتي كوليدج بالشراكة 

مع جامعة أولستر عن باقي 
المؤسسات الرائدة في تطوير 

التعليم العالي في قطر؟
من خالل شراكتها مع جامعة أولستر 
، تقدم الجامعة مجموعة من درجات 

التأسيس والدراسات العليا المعترف بها 
دولًيا والتي تم ترخيصها جميًعا من قبل 
وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر.

تقدم CUC برامج أكاديمية فريدة من 
نوعها، وتوفر كذلك تجربة تعليمية 

مرنة تناسب المهنيين واألفراد العاملين، 
فضاًل عن المميزات التي يتمتع بها 

الحرم الجامعي الحديث في ويست باي، 
والذي يقدم أفضل تجربة طالبية وأكثرها 

شمواًل مقارنًة بباقي الجامعات الخاصة 
في قطر.

ما هي التخصصات التي توفرها 
الجامعة في الوقت الحالي؟

لدينا خيارات للجميع. والعديد من 
البرامج التعليمية على النحو التالي:

MBA - ماجستير ادارة األعمال •
• ماجستير التعليم - إدارة التعليم

• برامج الدراسات العليا
• ماجستير ادارة االعمال - المرأة في 

المناصب القيادية
• ماجستير في التسويق

• برامج المرحلة الجامعية
• بكالوريوس في إدارة األعمال )مع 

مرتبة الشرف(
• بكالوريوس في إدارة األعمال مع 

الحوسبة )مع مرتبة الشرف(
• بكالوريوس العلوم في تحليالت 

األعمال )مع مرتبة الشرف(
• بكالوريوس العلوم في علوم 

الكمبيوتر )مع مرتبة الشرف(
• بكالوريوس الهندسة في الذكاء 

االصطناعي )مع مرتبة الشرف(
• الدبلوم الوطني العالي البريطاني

• الدبلوم العالي في األعمال
• الدبلوم العالي في الحوسبة مع 

األمن السيبراني
• الدبلوم العالي في الحوسبة مع 

هندسة الشبكات
)IFP( برامج التأسيس الدولية

• مسار األعمال والفنون والعلوم 
)BAHSS( اإلنسانية واالجتماعية

• مسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
)STE(

ما ذا عن معايير القبول المعتمدة 
للجامعة؟

نفتح باب التسجيل مرتين في السنة 
خالل سبتمبر ويناير، شروط القبول 

كالتالي : 
بالنسبة إلى المرحلة الجامعية )بما في 

ذلك التأسيس( - المدة من 3 إلى 4 
سنوات

• شهادة إتمام الثانوية العامة مع 
GCSE )5 * Grade C( أو

• ثالثة مستويات A الدرجة C أو أعلى
• شهادة البكالوريا الدولية )بحد أدنى 

24 نقطة، 12 نقطة على األقل(
• شهادة الثانوية العامة القطرية 

)الثانوية( بحد أدنى ٪50 في 5 مواد
• شهادة الثانوية /نظام أمريكي 

بمعدل تراكمي 2.0 بما في ذلك اجتياز 
5 مواد دراسية

• للدخول المباشر: IELTS درجة 6.0 
كحد أدنى أو ما ال يقل عن 5.5

 ELTS :للدخول عن طريق التأسيس •
ما ال يقل عن 5.0 نطاق أو ما ال يقل عن 

5.0
• الدراسات العليا - ماجستير وماجستير 
في إدارة األعمال - المدة سنتان )بدوام 

جزئي(
• درجة البكالوريوس مع 2.2 )المعدل 

التراكمي: 2.6( على األقل مع مرتبة 
الشرف أو ما يعادلها

• IELTS درجة 6.0 على أال تقل عن 5.5
• خبرة عملية ال تقل عن سنتين )ماجستير 

المقر الجديد دافع 
قوي للتوسع في 

برامجنا األكاديمية 
محليًا وإقليميًا
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إدارة األعمال النساء في القيادة(
• BTEC HND - المدة سنتان
• شهادة إتمام الثانوية العامة

• IELTS درجة 5.0 كحد أدنى
• واحد مما يلي - IFD ، مستوى واحد 
BTEC 3 مستوى ، IB ناجح( ، شهادة(

هل هناك منهجية تدريب خاصة 
تتبعها الجامعة؟ 

تطبق سي يوسي منهجية التعليم القائم 
على النتائج )OBE( إلى جانب التعلم من 
خالل منهجية العمل )LBDM.( وطريقتنا 
التعليمية تركز على الطالب وتتكيف مع 

احتياجات كل طالب  .

ما هي الخطوات التي تتبعها 
الجامعة من أجل تطوير الطلبة؟
لقد قمنا بتطوير خطة سنوية لتنمية 

الطالب. وهذا يشمل جميع مجاالت 
التطوير األكاديمي ، والتنمية الشخصية 

، واألنشطة الال صفية ، والعمل 
التطوعي ، والفعاليات الخيرية ، 

والتواصل االجتماعي. نهدف إلى توفير 
 CUC تجربة حياة رائعة أثناء الدراسة في

، وهو شيء سيتذكره الطالب طوال 
حياتهم بعد التخرج وترك الجامعة.

أخبرنا بالمزيد عن الشراكة مع 
جامعة أولستروما مدى أهميتها ؟

تقدم سيتي يونيفرسيتي كوليدج 
بالشراكة مع جامعة أولستر دورات وبرامج 

معتمدة من المملكة المتحدة داخل 
قطر و مرخصة من قبل وزارة التعليم 
والتعليم العالي. تتيح هذه الشراكة 

للطالب القطريين والمقيمين إكمال 
برامج تعليمية والحصول على مؤهالت 

معتمدة من المملكة المتحدة دون 
مغادرتهم بلد إقامتهم.

ما هي المرافق والميزات األساسية 
للحرم الجامعي الجديد في الخليج 

الغربي؟
 Excellence Tower West Bay يوفر

للطالب بيئة تعليمية ديناميكية للتطور 
واالستمتاع بوقتهم في الجامعة. في 

مركز االبتكار، يمكن للطالب التعاون مع 
بعضهم البعض للعمل على المشاريع 

والواجبات باستخدام أحدث التقنيات. 
بعد يوم طويل من الدروس ، يمكن 
للطالب االسترخاء في أحد المقاهي 

الفخمة واإلستمتاع بتجربة طعام فخمة  
أو حمامات السباحة الهادئة.

هل لديكم أي دورات خاصة 
بالموظفين؟ ما هو مستوى 

المرونة لتطوير مهارات الطلبة 
العاملين بدوام كامل؟

تدعم سيتي يونيفرسيتي كوليدج 
بالشراكة مع جامعة أولستر المهنيين 
الموظفين من خالل تقديم مؤهالت 

 BTEC مهنية على مستوى دبلوم
وأخرى أكاديمية. نقدم برامجنا في 

الفترات الصباحية والمسائية لتسهيل 
الدراسة على هذه الفئة. 

كيف تتعاملون مع التحول الرقمي 
السريع؟

طورت سيتي يونيفرسيتي كوليدج 
بالشراكة مع جامعة أولستر نظامها 

الرقمي لتعزيز الثقافة الرقمية واإلبداع 
الرقمي بين طالبنا وموظفينا. يشمل 

النظام البيئي الرقمي على مكتبة 
رقمية وفصول دراسية ذكية.

أين تريد CUC  بعد خمس سنوات 
من اآلن؟

بعد خمس سنوات من اآلن ، سيكون 
مقر سيتي يونيفرسيتي كوليدج 

بالشراكة مع جامعة أولستر في لوسيل. 
حرم جامعي على أحدث طراز يتسع 

لخمسة آالف طالب وطالبة. ستقدم 
CUC أكثر من 40 برنامًجا مختلًفا 

تغطي جميع المستويات من درجات 
البكالوريوس إلى الدكتوراه. ستكون 

الجامعة نشطة للغاية في البحث 
واالبتكار، معترفا بها محلًيا ودولًيا.

غالف
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ساعات

هوبلو تحتفل بافتتاح 
بوتيكها في بالس فاندوم مول الدوحة

 في أمسية مميزة احتفلت هوبلو وشركاؤها في مجموعة الماجد باالفتتاح الرسمي لبوتيك هوبلو الجديد في بالس 
فاندوم مول الدوحة، وقد تم ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهوبلو ريكاردو غوادالوبي، المدير اإلقليمي لهوبلو في 
أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي والشرق األوسط وإفريقيا دافيد تيديسكي، ونائب رئيس مجلس إدارة »مجوهرات 

الماجد« جميل الماجد، وعدد من أفراد عائلة الماجد المحترمين، و العمالء واألصدقاء والشخصيّات اإلعالميّة. 
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وفي حوار لـ جميلة أكد السيد ريكاردو 
غوادالوبي الرئيس التنفيذي لهوبلو 

أن بوتيك هوبلو الجديد في بالس 
فاندوم مول يجّسد هويّة الدار وفلسفة 

»فّن االنصهار« التي تعتزّ بها والتي 
تعكس إتقان شركة صناعة الساعات 

السويسريّة لعملّية الصهر بين الجانَبين 
التقليدي والعصري. وأضاف :» أنا سعيد 

جًدا بتعزيز حضورنا في هذه السوق 
المهّمة التي تضّم عدًدا من عمالئنا 

القّيمين ، بالتواجد في مول بالس 
فاندوم الذي يُعتَبر مركز التسّوق األرقى 

في الدوحة. نحن نتطّلع للترحيب 
بالعمالء والضيوف على حّد سواء في 

عنوان هوبلو الجديد حيث تنتظرهم 
تجربة راقية وخدمة متمّيزة.«
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ساعات
 ومن جهته قال السيد جميل الماجد 

نائب رئيس مجلس إدارة مجوهرات 
الماجد: » نحن فخورون بالشراكة 

الطويلة األمد والواعدة بين هوبلو 
ومجوهرات الماجد. هوبلو من العالمات 

التجاريّة المتمّيزة في مجال صناعة 
الساعات، نظًرا إلتقانها االنصهار 

المثالي بين االبتكارات غير التقليدية 
والبراعة الحرفّية. ويسرّنا أن نقّدم 

لعمالئنا تشكيلة متنّوعة من الساعات، 
من ضمنها موديالت محدودة اإلصدار، 

في هذا البوتيك.   
وفي هذه المناسبة حظي الضيوف 

بفرصة الكتشاف إصدارَين خاَصين 
بقطر من ساعات هوبلو، عن قرب. 

بيغ بانغ e إصدار قطر ساعة مّتصلة تّم 
الكشف عنها قبل بضعة أسابيع فقط، 

وهي تجّسد جميع رموز مجموعة بيغ 
بانغ الشهيرة، وُصّممت لألشخاص 

المهتّمين باألناقة، الذين يعيشون حياة 
نشطة. أّما الساعة المحدودة اإلصدار 

الثانية فهي كالسيك فيوجن أيروفيوجن 
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كرونوغراف أورلينسكي قطر، التي 
تُعّد من أكثر الساعات الُمستلهمة 

من أعمال الفّنان الفرنسي المعاصر 
الشهير، ريشار أورلينسكي، رواًجا.   
وبصفتها الميقاتي الرسمي في 

مباريات بطولة كأس العالم لكرة 
القدم التي تقام ألّول مرّة في الشرق 

األوسط، وتحديداً في قطر. تمضي 
الشركة السويسرية الرائدة في مجال 

صناعة الساعات قدمًا بمبادرة »هوبلو 
تحّب كرة القدم«، مرحبة بعشاق كرة 

القدم وابتكارات العالمة المرموقة في 
متاجرها في الدوحة.

وفي الختام قال ريكاردو غوادالوبي 
:»يشّكل العام 2022 عامًا حافاًل 

باإلنجازات بالنسبة إلى عالمة هوبلو 
في الدوحة، بما أنّنا نفتتح متجراً رئيسّيًا 

وكوننا الميقاتي الرسمي في مباريات 
بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر. 

ويسرّني تعزيز حضورنا في هذه السوق 
الهامة حيث لدينا قاعدة عمالء مهمة 

وقوية «.
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الديفا سميرة سعيد بعد مونديال قطر 20222022:
التنظيم القطري رائع ومباراة النهائي مسك الختام

  كتب: أشرف ياسين 
الديفا سميرة سعيد، شباب متجدد ونجاح مستمر، يزداد صوتها بمرور األيام حالوة، فما أن تسمعه حتى تطير في 

السماء مثلما طارت نجمة الطرب، مع ابنها شادي في استادات قطر، نشوى بتألق أبناء وطنها في مونديال 2022، 
فخورة بأسود األطلس، الفريق المغربي لكرة القدم الذي حقق الحلم المستحيل، ووصل لدور نصف النهائي، وظفر 

بالمركز الرابع، وهو أعلى إنجاز عربي وافريقي في تاريخ كأس العالم.. تربعت الديفا رايات الغناء الهادف ألكثر من 40 
عاما، متربعة على قمة هرم الطرب األصيل، والفن الهادف، وعن سعادتها بالمونديال، والفريق المغربي، والتنظيم 

القطري األروع، ونجاحها الغنائي كل هذه السنين، وحفاظها على رشاقتها وطلتها الساحرة، وابنها شادي تحكي في 
السطور القادمة.

نجوم
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تركت الغناء مؤقتا وصرت 
مشجعة في مونديال قطر 2022؟

نعم.. وهل هناك أغلى من فريق منتخب 
بلدي، المغربي، فلقد سافرت مع ابني 

شادي وأصبحنا مشجعين عاديين 
لمتابعة ومؤازرة الفريق الذي رفع رؤوس 

العرب واالفارقة في كل مكان، فلقد 
كانوا أبطااًل بحق، صنعوا الحلم لكل 

ابناء الوطن العربي وأكدوا للجميع أننا 
عندما نريد نستطيع النجاح. 

هل الفرحة التي جعلت صوتك 
يذهب أدراج الرياح في مباراة 

اسبانيا؟
نعم.. ومن شدة السعادة والتشجيع 

بهستيريا والدهشة الكبيرة والفرحة، فهو 
أول فريق عربي يصل لهذا الدور فقمت 

بالتحية بصوت عال، وانحبس صوتي 
لمدة يومين كاملين حتى عاد لطبيعته.

هل ترين أن العبي الفريق المغربي 
نجحوا في توحيد الشعوب العربية 

مجددا؟
نعم.. فكلنا وطن عربي واحد، وأثلج 

صدري عندما شاهدت كل المشجعين 
من كل الدول العربية يؤازرون ويؤيدون 

المنتخب المغربي وكأنهم يمثلون فريق 
بالدهم.

وما الفوائد التي ظفر بها 
المشجعون العرب من تفوق 

المنتخب المغربي؟
تعلموا الكثير جدا، وتأكدوا ان الروح 

القتالية والتخطيط الجديد مفتاح النجاح 
في الحياة، وليس في كرة القدم فقط، 
ناهيك عن بر الوالدين الذي يعد شفرة 

النجاح.

ألم تحزني لحصول الفريق على 
المركز الرابع؟

ال.. فهذا إنجاز في حد ذاته، وأنا فخورة 
بكوني مغربية وأنهم وحدوا القلوب 

العربية، وفعلوا كل شيء من أجل 
الوطن العربي وشبابه، وبإذن اهلل في 

المونديال القادم سيحققون انتصارات 
أقوى وأفضل أيضا، وال ننسى ان ما 

حققوه إنجاز تاريخي سيذكر عبر األجيال.

هل تابعت ختام كأس العالم بين 
االرجنتين وفرنسا؟

نعم.. ولقد كان مسك الختام، مباراة 

رائعة جدا ضربت مثاال لفن كرة القدم 
الحديثة والعالمية، ولقد سعدت 

باالنتصار الذي حققه فريق االرجنتين عن 
جدارة وفرصة قادمة لفريق فرنسا، وكان 

تنظيم المباراة أكثر من رائع.

ما رأيك في تنظيم قطر 
للمونديال؟

كان رائعا ودقيقا ومشرفا ورفع رأس 
العرب جميعا، بداية من المالعب 

العمالقة الرائعة وكذلك تنظيم دخول 
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فخورة بأسود 
األطلس صانعي 

األحالم وفخر العروبة 

الجماهير األكثر روعة والتي شجعت 
فرقها بكل روح رياضية وعظمة واحترام 

متبادل، فلم نر مشهدا واحدا غير حضاري 
ال في االستادات وال في التشجيع، ومرورا 

بالشاشات العمالقة في األماكن العامة 
المخصصة للجماهير التي ال يقل عددها 

عن الجماهير الحاضرة في المدرجات إن 
لم يكن أكثر بشكل مبهر وعجيب وبديع، 

بال شك نجحت قطر في تنظيم كأس 
العالم نجاحا مبهرا مذهال سيسجله 

التاريخ عبر األزمان وإلى األبد.

نجوم
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لهذه األسباب 
تربعت على عرش 

الغناء ألكثر من 
»40« عاما

هل الفرحة جعلتك تعيدين نشر 
أغنيتك عن الفريق المغربي التي 
طرحِتها عام 2017 على صفحتك 

باالنستجرام؟
نعم.. ليس هناك مناسبة أجمل وال 

أغلى من هذه المناسبة، المغرب تاريخه 
واضح ورأسه دائما مرفوعة، وشكرا مرة 

أخرى للفريق المغربي والرياضة التي 
وحدت القلوب. 

ما سر رشاقتك بصفة عامة؟
أعشق كرة القدم والتنس الذي أمارسه 

كلما أتيحت لي الفرصة، كما أنني 
لست أكولة أو أضعف أمام أي نوع من 

أنواع األكل فطبق سلطة واحد يكفيني 
ومشروب زنجبيل قادر على إسعادي، 

فنحن »نأكل لنعيش.. ال نعيش لنأكل« 
كما تقول الحكمة، كما أنني مثل كل 
النساء أهتم بجمالي وبنضارة بشرتي 

وأمارس رياضة االيروبكس والسباحة 
أيضا.

وماذا عن جمال إطاللتك المتجددة 
باستمرار؟

أشعر بالملل بسرعة، لذا أسعى 
دائما للتغيير وعمل نيو لوك من باب 

التجديد، وأتبع ما يناسبني وما يليق 
بي من خطوط الموضة، وال أقلد غيري 

فالبساطة والتفرد سر التميز والنجاح 
الدائم.

وما هو سر النجاح الطربي في 
مسيرة تتجاوز الـ 40 عاما؟

بال شك رحلتي الغنائية لم تكن سهلة، 
ولكني من البداية قررت ان أكون 

نجوم
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هذه أسرار رشاقتي 
وشادي حب عمري 

مختلفة ومتميزة وال أقلد غيري، وأختار 
موضوعاتي الفنية بجرأة ومواكبة 

األجيال الفنية بالتطوير والتجديد 
المستمر، وأغير وأطور من أدواتي 

الغنائية وأعشق المغامرات الفنية 
باستمرار، مع الحفاظ على الخط 

األساسي في الغناء الهادف، كما أنني 
في األصل مطربة بوب وينبغي ان أكون 
متجددة باستمرار، وهو ما فعلته بتغييري 

لألفكار واالشكال الموسيقية، لكل 
قاموس لغته الفنية والطربية.. ولذا آخر 
ألبوماتي تشمل أفكارا مختلفة وجريئة 

مثل محصلش حاجة وهوا هوا ويا 
لطيف ويامي وغيرها، وفعلت كل ذلك 

متسلحة بجمهوري الحبيبي الذي وثق 
بي فحاولت ان أكون أهال لتلك الثقة 

فلم أِحد يوما عن طريق الفن الجيد، ولم 
اقدم ولو أغنية واحدة من باب التواجد 
فقط، ولذا لم أندم يوما على أي أغنية 

قدمتها ألني كنت مؤمنة بها جدا.

بعد كل هذه السنوات أال تفكرين 
في التمثيل؟

برغم أنه كانت لي تجربة يتيمة من 
خالل »سأكتب على الرمال« منذ سنوات 

طويلة، إال أنني مثل السمكة التي إذا 
خرجت من بحر الغناء تفقد حياتها.

وما أحب أغانيك لقلب شادي؟
أغــان عديــدة، لكن أقربها إلــى قلبه أغنية 

»ماليــش غيرك« التــي قمت بغنائها 
لــه خصيصا بعد والدته مباشــرة، ابني 
الحبيــب هو األكســجين الذي أتنفس 

بــه، ولقــد ورث مني الهدوء وقوة 
المالحظة وحب الموســيقى والســفر 

واألناقة.

ما هي مشاريعك المستقبلية؟
ما زلت أدرس بعض األفكار الغنائية 

الختيار الجيد منها ألظل على العهد مع 
جمهوري الحبيب. 
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في ضوء خطتها التوسعية، افتتحت 
شركة الريان للسياحة والسفر مكتبها 

الفرعي الجديد في نادي اليخوت 
بمحطة ترام لوسيل.

لالحتفال بهذه المناسبة، أطلقت 
صفقات خاصة » باقات العطالت 

الفاخرة والطبيعة لموسم الشتاء 
وعطلة عيد الفطر المبارك ٢٠٢٣«، والتي 

تشمل اإلقامة في الفندق مع اإلفطار 
والجوالت / مشاهدة المعالم السياحية 

والمرشد السياحي والنقل من وإلى  
المطار، إلى الجبال الثلجية الخالبة 

ومنتجعات التزلج المغامرة والعديد 
من الجوالت األخرى التي ال تُنسى مثل 

إندونيسيا وأذربيجان وأرمينيا وتركيا 
وفنلندا وتايالند وجزر المالديف وجورجيا 

واإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية ووجهات رئيسية 

أخرى.
عالوة على ذلك، تقدم شركة الريان 

للسفر والسياحة حزًما خاصة من أنشطة 
الجوالت المحلية المليئة بالمرح للسياح 

الذين يزورون قطر خالل هذا الموسم. 
وتشمل الحزمة أنشطة مثل السفاري 

الصحراوي، والعشاء على متن مركب 
شراعي، وجولة تسوق، وجولة في 

المدينة، وطائرة هليكوبتر. ركوب، جولة 
يخت فاخر، جت سكي، رحلة يومية 

لألنشطة المائية إلى جزيرة السافلية، 
حديقة منتجع هيلتون سلوى بيتش 

المائية، منتجع شاطئ جزيرة البنانا في 
الدوحة وإقامة عطلة نهاية األسبوع في 

منتجعات شاطئية فاخرة.
قال ظهير يوسف، مدير عام  الريان 

 FIFA للسياحة والسفر: »لقد أدى حدث
2022، إلى زيادة السياحة الداخلية في 

دولة قطر«.
ريان للسفر والسياحة هي أحد أقسام 

األعمال في مجموعة الدرويش 
المتحدة القابضة التي تأسست في 

عام 1935 مع أكثر من 12000 موظف، 
برئاسة عائلة الدرويش، مع أعمال 

وعمليات متنوعة داخل قطر. 
والجدير ذكره أن ريان للسياحة والسفر 

تقدم افضل عروض السفر في دولة 
قطر .

الريان للسياحة والسفر 
تفتتح فرعا جديدا بنادي اليخوت -لوسيل

سياحة

Contact by Whatsapp 
+97455516780

+97455130633
+97455934881

ليالي / 5 أيام 
 

4

جورجيا
3،299
ريال قطري

إقامة لمدة 3 ليالي في

إقامة لمدة ليلة واحدة في

إفطار يومي

انتقا�ت العودة للمطار

جميع الجو�ت والتنقت

مرشد يتحدث ا�نجليزية / سائق

جولة في مدينة

زيارة

زيارة

تذكرة - تلفريك

سيارة دفع رباعي إلى

المساعدة في حا�ت الطوارئ على مدار 24 ساعة

الضرائب والرسوم المحلية

تتضمن باقة جورجيا:
Tbilisi

Gudauri

Tbilisi

 Mtskheta, Ananuri & Gudauri

Kazbegi & Dariali

Tbilisi (OW)

Gergeti

أفضل عروض السفر
باقات عطالت مذهلة إلسطنبول ، بلغراد

باكو ، يريفان ، دبي ، عمان ، باريس ،
لندن ، روما ، بوكيت ، بالي 

2023 أبريل 20-24
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احتضن استاذ لوسيل المباراة 
النهائية لكأس العالم قطر 2022 بين 
األرجنتين وفرنسا.  وخالل المباراة تابع 
بحماس مسافرو الرحلة TK15، الرحلة 

القادمة من إسطنبول والمتوجهة 
إلى بوينس أيريس، واحدة من أروع 

نهائيات كأس العالم في تاريخ 
البطولة على متن طائرة الخطوط 

الجوية التركية. 
قبل بدء المباراة، أعلن قائد الرحلة 

جيتين سياه: “ الركاب األعزاء ، 
يمكنكم مشاهدة المباراة النهائية 

لكأس العالم بين األرجنتين وفرنسا 
عبر نظام الترفيه المتوفر على متن 

الطائرة. أود أن أعبر عن سعادتي 
لتمكني من مشاركة هذه الخدمة 

المتميزة مع أفراد عائلة الخطوط 
الجوية التركية. أتمنى أن تستمتعوا 

بمباراة مشوقة مع العديد من األهداف. 
أتمنى لكم رحلة جوية سعيدة.«

انتهى الشوط األول من مباراة نهائي 
كأس العالم 2022 بتقدم األرجنتين 
على فرنسا بهدفين مقابل ال شيء، 

سجل ميسي الهدف األول في الدقيقة 
23 وسجل دي ماريا الهدف الثاني في 
مرمى المنتخب الفرنسي في الدقيقة 

   .36
وازدادت األجواء إثارة مع تقدم األرجنتين 

بهدفين مقابل ال شيء لفرنسا، 
خاصة في الشوط الثاني حيث سعت 

فرنسا للحاق باألرجنتين ومعادلة 
النتيجة. وسجل كيليان إمبابي هدفين 

أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقة 
80 والثاني في الدقيقة 81.  وفي 

الشوط اإلضافي، في الدقيقة 108 
تمكن ميسي من تسجيل هدف آخر، 

ولكن امبابي أنقد المنتخب الفرنسي 
بتحقيق هدف التعادل من ركلة جزاء 

في الدقيقة 118. 

وعند االنتقال إلى ركالت الجزاء، تمكن 
راقصو التانغو من تسجيل هدفين 

مقابل صفر من ركالت الترجيح والتتويج 
باللقب الثالث في بطولة كأس 

العالم لكرة القدم.  
وفي هذه األجواء الحماسية، أدخل 

الفوز فرحة كبيرة على قلوب 
المشجعين األرجنتينيين المسافرين 

على متن رحلة TK15 التابعة 
للخطوط الجوية التركية التي كانت 

تحلق فوق المحيط األطلسي.

في أجواء حماسية 
فرحة مشجعي التانغو جوًا على متن رحلة الخطوط التركية

سياحة
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  حوار / حنان الغزواني
يتمتّع بقدرة فريدة على استشعار 
التغيّرات المستقبليّة والصيحات 

الجديدة قبل حدوثها. منذ تولّيه 
منصب المدير العام التنفيذي 

 Valentino »لماركة »فالنتينو
اإليطالية الفاخرة في يونيو 2020، 

قام »ياكوبو فنتوريني« بتطبيق 
رؤية ونموذج تجارّي جديَدين للدار 

من أجل تعزيز إرث »فالنتينو« 
Valentino والنهوض به، وإعطاء 

دفعة جديدة للعالمة اإليطالية، 
إلعادة تحديد مكانها بين دور األزياء 

الفاخرة الرائدة كأكثر بيوت األزياء 
اإليطالية شهرة.

عمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس 
إدارة ميزون فالنتينو  السيد رشيد 

محمد رشيد والمدير اإلبداعي 
بييرباولو بيتشولي لتطوير وتنفيذ 

االستراتيجية.
 Valentino »تتواجد دار »فالنتينو
في 151 موقًعا من خالل شبكة 

توزيع قوية، ترّكز على تنفيذ 
خدمات البيع بالتجزئة والعمل مع 

شركاء البيع بالجملة مختارين.
لمعرفة المزيد عن فلسفة الدار 

ومشاريعها المستقبلية في 
السوق القطري والمنطقة، 

أجرت جميلة لقاًء مع »ياكوبو 
فنتوريني« المدير العام التنفيذي 

لدى »فالنتينو« Valentino، الذي 
شاركنا رؤيته واستراتيجيته إلدارة 

أكثر بيوت األزياء اإليطالية شهرًة، 
وإلى التفاصيل..

ValentinoValentino »المدير العام التنفيذي لـ »فالنتينو 
ياكوبو فنتوريني: إرث ماركتنا مصدر إلهام أساسي لنا

حوارحوار

Photographer Jody Rogac @Second Name Agency
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ما هي استراتيجيّتك لماركة 
»فالنتينو« Valentino الفاخرة ذات 

اإلرث المرموق الذي يمتّد على مدى 
أكثر من 40 عاًما؟

إنّها المرة الثالثة التي أعود فيها إلى 
دار »فالنتينو« Valentino حيث توّليُت 

مناصب مختلفة على مرّ السنين، 
وهي ماركة عزيزة على قلبي منذ بداية 

مسيرتي المهنية. أشعر بأّن قيم الدار 
قريبة مني ومن رحلتي الشخصية.

هذه الدار كانت حّبي األّول في عالم 
الموضة. عندما عدت إليها كمدير عام 

تنفيذي في يونيو 2020، كنت أرغب 
في إعادة الشركة إلى المكانة التي 

تنتمي إليها.وهذا يُشّكل مصدر قّوة لنا 
ويساعدنا على تعزيز رموز وإرث هذه الدار 

»فالنتينو« Valentino المرموقة.  
كلمة Maison في الفرنسّية تعني 

»الدار«، مما يضيف إحساًسا باالنتماء 
واأللفة، بينما كلمة Couture هي 

مرادف لالهتمام بأدّق التفاصيل، 
والحرفّية، والتفرّد، واألهم بالنسبة لي 
هو اإلبداع الموجود دائًما في صميم 
أعمالنا، باإلضافة إلى العالقة الوثيقة 

بين العرض األول والعميل، وهذا ما 

نسعى إلى نقله؛ لنجسد هذه القيم 
داخل المتجر وفي رحلة العميل، ويتّم 
مشاركتها مع الفريق، لتفسير العالقة 
والروابط القوية التي تعتبر من القيم 
المرادفة للدار، يمتد هذا  النهج إلى ما 

قبل البيع وبعده.
يركز نموذج األعمال الجديد للدار الذي 

قمت بتحديده مع المساهم والمدير 
اإلبداعي على الزمالء واألفراد والعمل 

الجماعي اإلبداع وتجربة العمالء 
والمسؤولية االجتماعية والبيئية.هذا 

هو مسار فالنتينو الجديد الذي ال يمكن 

تحقيقه بين عشية وضحاها والذي 
يتطلب أيًضا اتخاذ بعض القرارات 

الحاسمة.
أعتقد أن مستشاري عمالء فالنتينو 

ومديري الفريق وجميع األشخاص داخل 
المتجر يبنون عالقات قوية وقائمة على 

الثقة مع عمالئنا، سواء في المتجر أو 
على مواقع التجارة اإللكترونية أو من 

خالل الشبكات االجتماعية أو على موقع 
الويب. الشخصية اإلستراتيجية لخلق 

العالقة وتنميتها وصيانتها هي مستشار 
العمالء، بتنسيق من مدير الفريق، وهو 
الرقم الذي يحل محل مدير القسم في 

رحلة العميل التجريبية، دائًما بنهج يركز 
على العميل. يتم تنسيق مستشار 

العمالء من قبل مدير الفريق وليس 
مدير القسم . يجب تطوير جميع الفئات 

بما يسمح للعميل بالتعامل دائما  مع 
مستشار عمالء واحد.

ما هي خططكم الستهداف جيل 
األلفية؟

من المهم إنشاء عالقة وثيقة مع 
عمالئنا الشباب، ليشعروا بأّن الدار قريبة 

من حياتهم اليومّية، مما يخلق فرصة 

 40% من عمالئنا 
في منطقة الشرق 

األوسط هم من فئة 
الشباب 
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 السوق القطري 
مهم لماركتنا، لذلك 

افتتحنا الفرع الرابع 
للدار في »برنتان« 

-الدوحة

للحوار وتبادل القيم. وفيما يتعّلق 
بمنطقة الشرق األوسط، فإّن %40 من 

عمالئنا هم من فئة الشباب الذين تقّل 
أعمارهم عن 30 عاًما. والمفتاح هو 

الحفاظ على عودتهم. مهمتنا ليست 
فقط جعل منتجاتنا جذابة لفئة عمرية 

معينة بل جعلهم يفهمون عالمنا 
والقيم التي تُغلفه بالنسبة لي، من 
المهم خلق التعاطف والتواصل مع 

العمالء الشباب من خالل استخدام قّوة 
الوسائل الرقمية والمبتكرة. 

 لقد عّلمتنا الجائحة العالمّية الكثير 
حول كيفّية التواصل مع عمالئنا عن 

بعد، وخلقت فرصا لتجربة وسائل جديدة 
للتواصل. خالل تلك الفترة، أطلقنا 

 Chez »مشروع »شي ميزون فالنتينو
Maison Valentino، وهو تجربة رقمّية 

شاملة وتفاعلّية في المقر التاريخي 
للماركة، مع واجهة ثنائية األبعاد لقصر 
Palazzo Mignanel-  »باالزو مينيانيلي«

li في روما )من ابتكار الرسامة »جوانا 
أفيليز«(، حيث يمكن للعمالء اكتشاف 

إرث الماركة، ورؤية المدير اإلبداعي، 
ومصادر اإللهام، والكثير عن  التصاميم 

الراقية »كوتور«، وذلك من خالل النقر 
على نوافذ القصر. ويعتبر »شي ميزون 

 Chez Maison Valentino »فالنتينو
المشروع األّول الذي تّم إطالقه تزامنا 

مع بداية الجائحة العالمّية مع سلسلة 
من أحداث البث المباشر على الموقع 

اإللكترونّي وعلى تطبيق إنستغرام.
إّن قربنا من عمالئنا أينما تواجدوا رقميًا، 

ومحاولة االستماع إلى رغباتهم، يُسّهل 
علينا خلق حوارات ُمخّصصة مع الجميع. 

 ما هي استراتيجية
 »فالنتينو« Valentino للسوق 

القطري؟ وما مدى أهمية منطقة 
الشرق األوسط بالنسبة إلى الدار؟

يعتبر السوق القطري مهًما جًدا بالنسبة 
لنا، فهو سوق رئيسي يستقطب أعداداً 

هائلًة من العمالء الذين سافروا كاّفة 
أنحاء العالم والذين يتمّيزون بفهمهم 

العميق للرفاهية ويبحثون عن أعلى 
مستويات الخدمة.

 افتتحت دار »فالنتينو« Valentino مؤّخراً 
المتجر الرابع لها في »برنتان- الدوحة« - 
الدوحة، باإلضافة إلى المتاجر التي سبق 

افتتاحها في فيالجيو مول، قطر مول 
وبالس فندوم، ليصل عدد متاجر الدار في 

منطقة الشرق األوسط إلى 36 متجراً. 

من المهم اإلشارة إلى أن أكبر متاجر الدار 
وفق المفهوم الجديد تم افتتاحها في 

الشرق األوسط في جّدة أواخر سبتمبر 
باإلضافة إلى »برنتان- الدوحة«.

 ال شك أّن العميل القطري يُقّدر 
المنتجات الفاخرة ذات التصميم الفريد. 

كما أثبتت منطقة الشرق األوسط 
بشكل عام أنّها واحدة من أهم األسواق 

في العالم للمنتجات الفاخرة، وبالتالي، 
فإنّنا نخطط الفتتاح ثالثة متاجر أخرى في 
المنطقة بحلول عام 2023، في كل من 

الكويت والبحرين والرياض. وأنا أؤمن 
بإمكانيات سوق الشرق األوسط، وال 

سّيما السوق القطري، حيث لدينا قاعدة 
عمالء قوية )٪70 عمالء جدد 

و ٪30 عمالء مخلصون للعالمة التجارية( 
ونتطلع إلى التوسع أكثر وجذب المزيد 

من العمالء.

ما رأيك بسوق المنتجات الفاخرة 
في قطر؟ هل ثّمة طلب ُمعيّن 

على إحدى الصيحات في المنطقة 
على عكس األسواق األخرى؟

يحب عمالؤنا في الخليج التميز والقطع 
الفريدة ويقدرون أيًضا العالمات التجارية 

الفاخرة. لديهم حب للثقافة ويريدون 
التعرف على تاريخ الدار وتفاصيلها. هناك 
عدد من التصاميم التي تحظى بشعبية 

كبيرة في المنطقة بما في ذلك 
التصميمات غير العادية واالستثنائية 

والقطع المصنوعة حسب الطلب 
ومجموعات الكبسوالت الحصرية 

المصممة خصيًصا للمنطقة مثل 
 Worldwide Exclusive MIDDLE

 .EAST CAPSULE 2023

ما هي التحديات التي تواجه 
»فالنتينو« Valentino اليوم؟

ليست تحّديات بقدر ما هي فرص لتغيير 
نموذج العمل وبناء ثقافة جديدة 

للشركة قائمة على اإلبداع وتركز على 
اإلنسان. عندما انضممت إلى الشركة، 

كانت %55 من مبيعاتنا من بالتجزئة 
و%45 من البيع بالجملة، وهدفنا خالل 

السنوات الثالث المقبلة أن نحقق 
%80من مبيعاتنا عبر التجزئة و20% 

من البيع بالجملة؛ حّتى اآلن، %65 من 
مبيعاتنا تتم عبر التجزئة و%35 من البيع 
بالجملة. لقد تعاونا مع بعض الشركاء 

المختارين ألن البيع بالجملة ال يزال 
يشّكل جزًءا ال يتجزّأ من قنوات التوزيع 

لدينا.

حوار
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اإلستدامة جزء كبير 
من أعمالنا، ونركز 

حاليا على إعادة 
تدوير بقايا األقمشة

كيف أثّر العالم الرقمي على 
العالمة التجارية وعمالئها، ال سيما 

أن األغلبية اليوم تفّضل التسّوق 
عبر اإلنترنت؟

نخطط الفتتاح متاجر أينما تواجد عمالؤنا 
وليس العكس. فالتجارة اإللكترونّية 

مهمة ونحن نتقن العمل عن بعد، كما 
أثبتت مبيعاتنا عبر منّصتنا اإللكترونية 

التي ارتفعت بنسبة %10. نواكب 
النمو الرقمي من خالل إضافة عدد 

من الخدمات الجديدة والحصرية إلى 
منصاتنا، بما فيها خدمة مستشار 

التسوق الشخصي.

كيف تعالج »فالنتينو« موضوع 
االستدامة؟

االستدامة مسألة مهّمة بالنسبة لنا. 
وفي هذا الصدد، انضممنا إلى التزام 

»السالم األخضر« Greenpeace في العام 
2013، بهدف التوقف عن استخدام 
المواد الكيميائية الضارة باإلنسان 

والبيئة؛ كما وّقعنا على مشاريع تلتزم 
بالحّد من إزالة الغابات. قررنا أن تصبح 
مجموعاتنا خاليًة تمامًا من الفرو فقد 

تم استبعاد فرو األلبكا من مجموعة 
22 موسم )ربيع/ صيف(. كما أنشأنا 

قسمًا مسؤواًل عن اكتشاف مواد خام 
جديدة وبديلة وتقنيات مبتكرة أقّل أذيًة 

وخطورًة.
في مارس 2022، انضممنا إلى برنامج 
SAF )وقود الطيران المستدام( التابع 

للخطوط الجوية الفرنسية والخطوط 
الجوية الملكية الهولندية، من أجل 

تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
والمساهمة في لتحول األخضر للنقل 

الجوي والحفاظ على البيئة من خالل 
دعم الحلول المبتكرة. لقد تعاونا أيضا 

Karma Metrix Energy Ef-  مع موقع
ficient اإللكتروني، وهي شركة أبحاث 

وتسويق إيطالية تجمع ما بين االهتمام 
بالبيئة والتكنولوجيا الرقمية للمساعدة 
في تحديد مقدار توفير الطاقة لصفحات 
الويب /المواقع اإللكترونية. ويسمح هذا 

التعاون للدار أن تقّدر توفيرها للطاقة 

واتخاذ إجراءات تهدف إلى التخفيف من 
تأثيرها على البيئة من خالل تحديد مقدار 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة 
عن موقع فالنتينو اإللكتروني .

 كما أطلقنا حذاء »فالنتينو غارافاني 
Valentino Gara-  أوبن فور إيه تشانغ«

vani Open for a Change الرياضي )يناير 
)2022

أود أن أشير أيضا إلى حملة فالنتينو 
إلطفاء األضواء في أكتوبر الماضي، 

حيث تم  إطفاء األنوار في متاجر 
»فالنتينو« على نطاق عالمي يومًيا من 

الساعة 10 مساًء، وهو قرار يتماشى 
مع استراتيجية الدار المراعية للبيئة. إنها 

خطوة واسعة النطاق ستشمل حوالي 
95 متجًرا، ومن المتوقع  أن تساهم 

في  خفض االستهالك اليومي للطاقة 
بأكثر من 800 كيلوواط في الساعة، 

أي ما يعادل استهالك 13000 مصباح 
كهربائي في الساعة. وفي عام 2020 ، 

دعت »فالنتينو« أصدقاء الدار للمشاركة 
في حملة خيرية تحت عنوان »فالنتينو 
إيمباثي« Valentino Empathy، حيث 

تبرّعنا بمليون يورو للمستشفى 
 Lazzaro »اإليطالي »الزارو سباالنزاني

Spallanzani في روما لمحاربة الكوفيد 
- 19. هدفنا التالي هو إعادة تدوير بقايا 

األقمشة.

BOUTIQUE IMAGES: Courtesy of Valentino
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اكسوارات

متوفرة لدى برانتان- الدوحة
األلوان واألشكال الهندسية سمة دار DESTREEDESTREE  الفرنسية

  متابعة / حنان الغزواني
تتقن دار DESTREE  الفرنسية تقديم تصاميمها بطريقة فخمة . واليوم تتواجد ألول مرة في المنطقة في برنتان 
- الدوحة، لتعرض أحدث ابتكارات الدار من الحقائب واإلكسسوارات العصرية و المحبوكة باهتمام بالغ ومصنوعة 

بأناقة الفتة؛ مزيّنة بحرفية ومنسوجة باليد: من األزرار المعدنية الصغيرة إلى التصاميم الجلدية؛ باإلضافة إلى األشكال 
الهندسية التي تميز الدار.
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ستايل امرأة DESTREE فريد من 
نوعه ودقيق، يروي قصة شغف باأللوان 

وفق األسلوب الباريسي المتميز الذي 
يرسم معالم الجمال من خالل جماليته 

الرسومية. بين األشكال الهندسية 
الراقية والتصاميم النخبوية، ستحّول 

حقيبة DESTREE طلتك الكاجوال إلى 
عنوان الفخامة. وتفاصيلها التي تدمج 
بين العصرية والعقود القديمة، حاملة 

إرث الماركة الفرنسية.
تولي العالمة التجارية العالمية 

اهتماما بالغًا بالمواد النبيلة والحرفية 
األوروبية واأللوان القوية ، من الحقائب 

المتوسطة الحجم إلى الحقائب 
الصغيرة لتوفر تصاميم فخمة وألوان 

حيوية وقوية إلطاللة ملّونة.

تصاميم عصرية 
جمعت بين 

البساطة والرقّي 
واألناقة
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Dior »ديور«
تكشف النقاب عن سلسلة من متاجرها الدائمة والمؤّقتة في قلب الدوحة

باعتبارها استراحات مرهفة ومشمسة، 
ستفتتح الدار هذا الموسم في قلب 

الدوحة ثالثة عناوين حصريّة لالحتفال 
 Dior Cruise »بمجموعة »ديور كروز
للعام 2023، التي حلمت بها »ماريا 

غراتسيا كيوري«.
مرّحبًا بالزائرين لدى وصولهم، يتّم 

الكشف عن بوتيك غير مسبوق 
لـ«ديور« Dior داخل المبنى الشمالي 

لمطار حمد الدولي في قطر، والذي 
يستعرض أيًضا قطًعا من المجوهرات 

الفاخرة والمجموعات الرجالية التي 
تصّورها »كيم جونز« بشكل حصري.

وفي جزيرة المها في الدوحة، تّم 

تسوق
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 Dior »إنشاء متجر مؤقت فريد لــ«ديور
في نادي »ناموس« الشاطئي، حيث 

يمكن للزائرين اكتشاف حوض سباحة 
مهيب ذات األرضية المزيّنة بتوقيع 

.Dior
أّما المركز التجارّي الباريسي الرمزي 

»برينتان« Printemps، المتواجد للمرّة 
األولى في هذا الجزء من العالم، 

 Dior »فقد أصبح موطنًا لمتجر »ديور
االستثنائي. وفي هذا المركز التجاري 

الفخم، األكبر في الشرق األوسط، 
يُقّدم موقع »ديور« Dior هذا مجموعة 

مختارة من األكسسوارات، من اللوازم 
الجلدية واألحذية إلى المجوهرات 

والساعات.
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  تعشق التصميم وتنسيق المالبس واأللوان منذ الطفوله، خريجة هندسة، إال أن شغفها بعالم التصميم كان أكبر 
مما جعلها تتوجه للعمل في احدى أكبر شركات األزياء في قطر بعدما أتمت دراستها الجامعية، حيث تابعت العديد 

من الدورات من جامعات ومعاهد عالمية وبعدها أطلقت عملها الخاص في تصميم المالبس.

 infinitiinfiniti مجموعة
الخاصة باليوم الوطني للمصممة لميس غانم 

أزياء
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أزياء
تعمل لميس غانم جاهدة لتصبح 

تصاميم المليكة واحدة من أبرز 
العالمات التجارية القطرية، خاصة أن 

السوق القطري يشهد منافسة قوية في 
هذا المجال وغني بالمواهب المتميزة 

والعالمات التجارية الناجحة. 
في هذا العدد اخترنا لك سيدتي 

مجموعة infiniti الجديدة الخاصة 
باليوم الوطني، التي يطغى عليها 

اللون العنابي واألبيض والمستوحاة 
من شعار بطولة كأس العالم قطر 

.2022



61 احلياة جميلة.. معًا Jamila / December - January  2023

في هذه المجموعة ذات التصاميم األنيقة بتفاصيلها 
المبتكرة، بخامات راقية دمجت لميس بين تشكيلة متنوعة من 

األقمشة الخريفية والشتوية مع االهتمام بأدق التفاصيل وخاصة 
الشك والتطريز اليدوي. 

وتعليقًا على مجموعة infiniti قالت لميس:» تعمدت أن أصمم 
بدالت رسمية الى جانب الفساتين والجالبيات في مجموعة 

انفينيتي تأكيداً على اختيارات المرأة القطرية دائمًا متجددة وترغب 
بالتنويع مع حرصها على المزج بين األصالة والمعاصرة«.
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 Sara BattagliaSara Battaglia تتعاون مع Marina RinaldiMarina Rinaldi
في مجموعة Absolutely FlawlessAbsolutely Flawless  للخريف والشتاء

  المصّممة Sara Battaglia هي الشخصية الرئيسية الجديدة التي تقف 
وراء مجموعة Marina Rinaldi الجديدة والتي ترى أن في كل موسم تضفي 

العالمة تفاعاًل هائاًل مع بعض المواهب األكثر إثارة في مشهد الموضة 
العالمي.

أّسست المصّممة سارة عالمتها التجارية 
بعد أن تخرّجت من أكاديمية بريرا 

للفنون الجميلة في ميالنو، وحظيت 
بإعجاب الجمهور، حيث أطلقت 

مجموعة متطورة من الحقائب قبل 
مواصلة التوسع في تصميم األلبسة 

الجاهزة واألحذية التي تتميز بنفس 
األسلوب الفاخر والمتألق.

وعلى نفس المنوال، ابتكرت مجموعة 
Absolutely Flawless بالتعاون مع 

Marina Rinaldi، وهي مجموعة مختارة 
من القطع األساسية والتي تترجم إلى 
 Flawless الموضة السحر الخالد ألغنية

Go to the City  -لعام 2004 
التي قام بتأديتها الفنان جورج 

مايكل، والتي يُظهر مقطع 
الفيديو فيها طاقم عمل متنوع 

من حيث العرق والعمر وشكل 
الجسم والتي من خاللها 
تم التركيز على مواضيع 

الشمولية والتنوع 
والمفاهيم 

ستايل
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والقيم التي لطالما ألهمت المصّممة 
سارة باتاغليا.

تم تصميم معطف الريش ذي األلوان 
الجريئة بقّصة محكمة عند الخصر وتم 

تزيينه بكشاكش كبيرة، مما يضفي 
مزيجًا متناظراً من لمسات األناقة وسحر 

الرياضة. تعتبر البدلة المصنوعة من 
الالتكس ميزة مدهشة حيث تأتي مع 

جاكيت وتنورة ضيقة مع فتحتين. وتنورة 
أخرى مزينة بفرو صناعي مرح يبدأ عند 

الوركين إلى األسفل وتم تحويل الدنيم 
إلى سروال عالي الخصر متناغم مع 

ظالل »قوس قزح«، ومن القطع المميزة 
لدى المصّممة هي الجمبر المحبوك 

متعدد األلوان والمزين بزركشات إضافية 
وعقد مزينة.

توضح المصّممة قائلة: »أنا أعشق 
تصميم األحجام المختلفة والمتناظرة. 

وأعمل على تنسيقها باستخدام مواد 
غير متوقعة. هدفي هو االستمرار في 

االحتفاء بأنوثة وجمال المرأة.
تكتمل اإلطالالت بطبعات ماكسي 

مجردة باللونين األسود واألبيض أو 
الوردي واألبيض، والتي تظهر على 

الجزء العلوي األنيق المريح مع غطاء 
القلنسوة الكبير - على غرار رداء القرن 

الثامن عشر المقترن مع سروال واسع 
متناسق مع كاحلين مريحين. يظهر أيضًا 

نفس النمط على سترة طويلة إلى 
القدمين.

أما بالنسبة لإلكسسوارات، صممت 
سارة باتاغليا حقيبة دائرية ذات جوانب 

مطوية التي تعد ميزة تصميم أخرى 
من سماتها الخاصة، وزوجا من النظارات 

الشمسية ذا إطار أبيض سميك 
وعدسات وردية متباينة.

6363 احلياة احلياة جميلة..جميلة.. معًا معًا Jamila / December - January  2023Jamila / December - January  2023



64

  ترجمة/  حنان الغزواني
هل تبحثين عن روتين فعال للعناية بالبشرة، ولديك بعض التساؤالت حول المنتجات التي عليك استخدامها؟ أي 

منها مناسب لبشرتك؟ كيفية استخدامها؟ وما مدى فعاليتها؟ إليك أهم روتين للعناية بالبشرة والمعتمد من 
أطباء الجلدية للحصول على أفضل بشرة:

روتين العناية بالبشرة وفقا ألطباء الجلدية

خطوات للعناية بالبشرة
وفًقا آلشلي ماجفرن، دكتوراه ، طبيب 

األمراض الجلدية ومالك ومؤسس 

Manhattan Dermatology كاليفورنيا 
،لإلستفاذة القصوى من نظام العناية 

بالبشرة، اليِك ثالث خطوات احرصي 
على اتباعها: التطهير، المعالجة، 

الترطيب.

التطهير يعني غسل الوجه، والترطيب 
يعني ترطيب البشرة، ولكن ما الذي 

يتضمنه »العالج«؟  الهدف من أي 
روتين للعناية بالبشرة هو استهداف 
المشاكل التي قد تهدد البشرة. لذا، 
فالعالج يضم السيروم أو الكريمات 

المغذية مثل فيتامين سي والريتينول 
وأحماض ألفا هيدروكسي.. وغيرها.

االستمرارية
كل شيء يتطلب الوقت، وهذا ينطبق 

على روتين العناية بالبشرة حتى ولو 
استخدمت أفضل المنتجات، فهي 

ستتطلب وقًتا حتى تعمل، لذلك ال 
تتوقعي النتائج بين عشية وضحاها. إذا 
التزمت بروتين ثابت، فمن المحتمل أن 

تالحظي المفعول في غضون 6 إلى 12 
أسبوًعا - وغالبا يستغرق األمر ما ال يقل عن 

3 إلى 4 أشهر.

بشرة
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الروتين الصباحي للعناية بالبشرة

1. المنظف األنسب:
تنظيف الوجه هو الخطوة األولى 

للعناية بالبشرة، فهو يزيل الشوائب 
والزيوت الزائدة التي قد تسد المسام 

والجلد الباهت. قومي بذلك بلطف 
لكي ال تتسببي في كسر الحاجز 

الواقي للبشرة. إذا كانت بشرتك جافة 
أو حساسة، حاولي غسلها لياًل فقط 

واشطفي وجهك بالماء صباحًا.
أفضل منظفات البشرة هي تلك 

الخالية من الكبريت:
للبشرة الدهنية: عليك بالمنظف 	 

الرغوي أو الجل إلزالة األوساخ 
والزيوت الزائدة؛ يمكن أن تساعد 
بعض العناصر مثل النياسيناميد 

وحمض الساليسيليك في 
تنظيم الزيت الزائد وإزالته.

البشرة المعرضة لحب 	 
الشباب: منظف رغوي لطيف 

بمكونات مقاومة لحب الشباب 
مثل حمض الساليسيليك أو 

حمض الجليكوليك أو البنزويل 
بيروكسايد أو الكبريت.

للبشرة الجافة: ابحثي عن 	 
تركيبة كريمية أو بلسم يحتوي 

على مكونات مرطبة مثل 
السيراميد والجلسرين وحمض 

الهيالورونيك والزيوت النباتية.
للبشرة الحساسة: جربي ماء 	 

ميسيالر، فهو منظف لطيف 
على البشرة، يحتوي على جزيئات 

صغيرة تسمى المزيالت التي 
تحبس الشوائب وتزيلها دون ان 

تتسبب في جفاف بشرتك.

2 . التونر
التونر من مستحضرات العناية التي 

تهملها كثير من النساء، اعتقاًدا منهّن 
أن وظيفته تقتصر على التنظيف، 
ويمكن االستغناء عنه واالكتفاء 

بالغسول، والحقيقة أن التونر خطوة 
أساسية ، فهو يترك البشرة نظيفة 

وخالية من المواد الدهنية، يغلق المسام 
الواسعة، ويقضي على اإلفرازات الدهنية 
الزائدة، وينقي المسام من الشوائب، ما 

يقلل الحبوب والرؤوس السوداء،

إليك أفضل تونر  حسب طبيعة بشرتك:
للبشرة المعرضة لحب الشباب: ابحثي عن تونر يحتوي 	 

على أحماض الهيدروكسي، بما في ذلك حمض 
الساليسيليك وحمض الالكتيك، مما يزيد من معدل دوران 

الخاليا.
للبشرة الجافة أو الحساسة: ابحثي عن تونر مرطب خال 	 

من الكحول والجلسرين وحمض الهيالورونيك لتهدئة 
البشرة.

للبشرة المختلطة: ابحثي عن مقشرات لطيفة، ومعززات 	 
الترطيب ومضادات األكسدة مثل فيتامين سي وفيتامين 

إي والشاي األخضر، التي تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف 
الجلد.

للبشرة الدهنية: ابحثي عن تونر يتمتع بخواص مضادة 	 
للبكتيريا المسببة للحبوب، وينظف البشرة بعمق، وينظم 

إفراز الدهون، ما يقلل مظهر اللمعان غير الجذاب. 

3 . السيروم
يعالج السيروم ويحمي بشرتك من المشاكل بما في ذلك 

التجاعيد والبقع الداكنة.

للبشرة الداكنة ، قد يكون فرط التصبغات مشكلة شائعة، 	 

واستخدام سيروم فيتامين سي في الصباح قد يساعد 
في تخفيف البقع الداكنة، كما ننصح بسيروم حمض 

الهيالورونيك، الذي يرطب، ويكافح الجفاف والبهتان ويعزز 
 B3 أحد أشكال فيتامين  Niacinamide .من نضارة البشرة

الذي يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، ويعزز إنتاج 
الكوالجين ويهدئ االلتهاب.

الرتينويدات: تحفز تجديد الخاليا وزيادة إنتاج الكوالجين 	 
وتقلل من التجاعيد وفرط التصبغ )يفضل استخدامها لياًل(.

الببتيدات، المصنوعة من األحماض األمينية، هي اللبنات 	 
األساسية للكوالجين ويمكن أن تعزز إنتاجه لتنعيم 

الخطوط وزيادة تماسك البشرة.

4 . كريم العين
تختلف كريمات العين عن كريمات الوجه ألنها مصممة خصيًصا 

لمنطقة العين الحساسة، جلد الجفن هو أرق جزء من أجزاء 
الجسم وتظهر عليه عالمات الشيخوخة بشكل أسرع. لذلك. 
نوصي بإستخدام كريمات العين التي تحتوي على ببتيدات 

ومضادات األكسدة.
للهاالت السوداء، ابحثي عن النياسيناميد أو فيتامين سي. 	 

6666
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بشرة

لالنتفاخ، استخدمي تركيبة 	 
تحتوي على مادة الكافيين. 

للتجاعيد والترهالت، ابحثي عن 	 
تركيبات تحتوي على الببتيدات 

والريتينول. 
»فيتامين K قد يخفف من الهاالت 	 

السوداء تحت العين وحمض 
الهيالورونيك مع الترطيب.

5 . كريم مرطب
تحافظ مرطبات الوجه على نعومة 
بشرتك كما تقوي حاجزها الوقائي. 

يوصي أطباء الجلد باستخدام الكريمات 
المرطبة لجميع أنواع البشرة، على مدار 

السنة، ألن الترطيب ضروري للحفاظ 
على بشرة شابة وصحية.. لذلك ابحثي 
عن مرطبات غنية بالسيراميد أو حمض 

الهيالورونيك، للحفاظ على توازن 
مستويات الرطوبة في الجلد. 

إليك طرق اختيار الكريم المرطب 
المناسب لبشرتك:

للبشرة الجافة: كريم غني 	 
بالمطريات والسيراميد.

للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب 	 
الشباب: ابحثي عن المستحضرات 
الخفيفة أو التركيبات التي تحتوي 

على الهالم والتي تحمل عالمة 
»غير كوميدوغينيك« أو »خالية 

من الزيوت«.
للبشرة الحساسة: ابحثي 	 

عن التركيبات التي ال تسبب 
الحساسية وخالية من المهيجات  

مثل العطور والكحول.

كريم واٍق من الشمس
الواقي من الشمس هو أهم 

خطوة في روتين العناية بالبشرة، 
الشمس هي السبب األول لشيخوخة 

البشرة المبكرة. وضررها أكثر من 
مستحضرات التجميل.

اختاري واقًيا من الشمس بعامل حماية 
من الشمس 30 أو أكثر - وتذكري إعادة 

استخدامه كل ساعتين.
هناك نوعان رئيسيان من مستحضرات 

الوقاية من الشمس:
واقيات الشمس الكيميائية:  	 

مصنوعة من مكونات كيميائية 
مثل أفوبينزون وهوموساالت، 

والتي تمتص األشعة فوق 
البنفسجية التي تالمس الجلد.

واقيات الشمس الفيزيائية 	 
)المعروفة أيًضا باسم واقيات 

الشمس المعدنية( : تحتوي على 
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مكونات معدنية مثل أكسيد 
الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، 

والتي تعكس ضوء األشعة فوق 
البنفسجية على الجلد.

تتضمن بعض تركيبات عامل الحماية 
من الشمس )SPF( مكونات كيميائية 

وفيزيائية. إذا كانت بشرتك حساسة، 
يوصي أطباء الجلد باستخدام واقيات 

الشمس المعدنية وأكسيد الزنك النقي 
للبشرة الحساسة؛ أما صاحبات البشرة 

الدهنية، عليهن بتركيبات جل خالية من 
الزيوت ال تسبب انسداد المسام. 

روتين للعناية بالبشرة الليلي:
الليل هو الوقت المثالي لحصول 
بشرتك على أكبر عدد ممكن من 

العناصر المغذية والمكونات النشطة، 
ألن بشرتك تتجدد وتصلح نفسها أثناء 

النوم، كما يقول الدكتور ماجفرن )ومن 
هنا جاء مصطلح »نوم الجمال«(. 

اتبعي نفس الخطوات األساسية الثالث 
المذكورة سابقًا : التنظيف والمعالجة 

والترطيب - ولكن في الليل، سيبدو 
الروتين مختلًفا بعض الشيء.

1. التنظيف:
قومي بإزالة المكياج. ابدئي بمزيل 

المكياج إلزالة أي مستحضرات تجميل. ثم 
غسول الوجه كما في الصباح.

2. التونر:
 تجنبي المستحضرات التي تحتوي على 

عطور ثقيلة.

3. السيروم: 
الليل هو الوقت المثالي الستخدام 

المنتجات التي تحتوي على مكونات 
تعمل على التخلص من خاليا الجلد 

الميتة أو تحفيز تجدد الخاليا أثناء النوم، 
مثل أحماض ألفا هيدروكسي، حمض 
الجليكوليك أو الريتينول. تساعد على 

تفتيح البشرة وتقليل المسام. 

4.كريم العين
ليس عليك استخدام الكثير، ولكن إذا 

بدأت في تدريب بشرتك على تحمل 
المزيد من المنتجات النشطة حول 

العين، فستالحظين الفرق.

5.كريم الليل
أفضل األوقات للترطيب بعد االستحمام 

وقبل النوم، بإمكانك استخدام المرطب 

النهاري الذي ال يحتوي على عامل حماية 
من الشمس في الليل، إال أن استخدام 
تركيبة خاصة بالليل سيكون لها فوائد 
تستهدف مكافحة الشيخوخة، وإصالح 

الضرر الناتج عن النهار. بينما تركز 
المرطبات العادية على تحسين حاجز 

الرطوبة الطبيعي للبشرة فقط.

6.زيت الوجه
يمنح البشرة الرطوبة التي تحتاجها عن 
طريق تقوية الطبقة الواقية للبشرة، ما 

يُساهم في حبس الرطوبة داخلها.

بشرة
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بانتظارك مغامرة عائلية من العمر 
على الساحل الغربي لتايالند بين أحضان منتجع أفاني + خاو الك

تبعد منطقة خاو الك مسافة ساعة ونصف شمال مدينة فوكيت، وتعّد الوجهة األفضل للسفر مع األطفال، سواء 
كانوا صغارًا أم مراهقين. وفي هذا الصدد، يقّدم منتجع أفاني+ خاو الك الراقي واألحدث في المنطقة أفخم 

المساكن وأكثرها تنّوعًا، فضاًل عن تجارب طعام شهيّة وأنشطة مسلّية لجميع أفراد العائلة، بدءًا من المسابح 
األربعة والمنتزه المائي الممتع، وصواًل إلى نادي أفاني كيدز لألطفال الذين يتجاوز عمرهم السنة الواحدة، 

والمدرسة الرائعة لتعلّم التزلّج على المياه، وغيرها من المرافق واألنشطة التي تضمن أن يمضي كّل فرد من 
أفراد العائلة أجمل األوقات.

سياحة
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واحة آمنة للمغامرات 
سيشعر األطفال بحريّة كاملة 

في منتجع أفاني+ خاو الك، حيث 
سيستمتعون بركوب الدراجات 

الهوائية على المسارات القريبة وببناء 
القالع الرملية على الشاطئ. ويقّدم 
نادي أفاني كيدز برنامجًا يوميًا مجانيًا 
لألطفال بإشراف متخّصصين، وذلك 
في منطقتين منفصلتين، إحداهما 

لألطفال الصغار من عمر السنة 
الواحدة حّتى 4 سنوات، واألخرى 

لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 
و12 سنة، ويشمل البرنامج أروع األلعاب 
في الداخل في الهواء الطلق، وصفوفًا 

لتعليم تمارين اآليروبيك والفنون 
والحرف اليدوية. 

كذلك، سيحظون بساعات طويلة من 
المرح يوميًا في مسبح األطفال الذي 

يحتضن مزالج مائية. فهذا المنتجع 
الذي يمتّد على 24 فّدانًا من الحدائق 

االستوائية الغّناء، يتيح للعائالت فرصة 
االنفصال عن العالم العصري، فيتعرّف 
األطفال على طيور البّط والدجاج التي 

تجوبه، ويقطفون الخضار والفواكه 
واألعشاب من حديقة المحاصيل 

الزراعية الخاصة بالمنتجع. 

لوح التزلّج ينتظرك
تشّكل خاو الك المنطقة األمثل لتعّلم 

التزّلج، للصغار والكبار، إذ تعّد أمواجها 
هادئة ومناسبة للمبتدئين، وباألخّص 

بين مايو وأكتوبر على شاطئ باكارانغ 
الذي يعّد مرتعًا أساسيًا يذيع صيته 

كوجهة مميزة للتزّلج في تايالند، بحيث 
يعّج بالمتزّلجين أثناء الفصل المطير. 

تَسّجل في مدرسة تعّلم التزّلج، ثّم 
استأجر لوحًا وانطلق لتخوض غمار 
األمواج. بعدها، توّجه إلى استراحة 

ميموريز الشاطئية لتسترخي وتستعيد 
طاقتك بعد مغامرة تزّلج حماسية. 

ُخض غمار األزرق الواسع 
يمنحك التجذيف على قوارب الخيزران 
فرصة من العمر لتستكشف الممرات 

المائية الغّناء والزواحف المحلّية. 
يُطلق الخبراء المحليون هذه القوارب 

لتنساب على صفحة المياه الرقراقة 
والتيارات المائية السريعة والقصيرة، 

ويقف الخبير عند مقّدمة القارب ليترّقب 
الحيوانات الصغيرة التي تختبئ في 
ُظّلة األشجار، كما يبحث عن مناطق 
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هادئة من المياه الباردة ليسبح 
المغامرون فيها.

أّما بالنسبة لعّشاق غوص السكوبا، 
فيمكنهم بلوغ جزر سيميالن القريبة 

بالقارب بسهولة. يبدأ موسم الغوص 
من أواخر أكتوبر حّتى أوائل مايو، وتزخر 

هذه الجزر الغرانيتية الجميلة بمواقع 
متنّوعة للغوص، حيث تتجّول سالحف 
لجأة صقرية المنقار وأسماك أنقليس 

الموراي وأسماك قرش األحياد المرجانية 
والحّبار وأسراب كبيرة من سمك 

النّهاش األصفر. 
عالوة على ذلك، تّتصف شواطئ جزر 
أندمان بكونها أروع المالذات البحرية 

في العالم، إذ تزهو بالتكوينات 
الصخرية المذهلة وظواهر الكارست 

التي تنتظرك الستكشافها. انتقل 
من جزيرة إلى أخرى على متن القارب 
السريع لتزور جزيرتَي فانغ نا باي وفي 

في، وأمِض نهارك مسترخيًا تحت 
أشّعة الشمس الدافئة، أو اختبر تجارب 

الغوص باستخدام أنبوب التنّفس. 

سياحة
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َمرافق األطفال والمراهقين 
والراشدين 

تزخر صالة أفاني فيت الرياضية بعناصر 
تحّفزك على التمّتع بجسم صّحي 

وعقل سليم، إذ تضّم ماكينات 
متطّورة لتمارين اآليروبيك والتمارين 

الالهوائية، فضاًل عن األثقال وجدار 
تسّلق داخلي. يحظى المراهقون 

بمنطقتهم الخاّصة في نادي أفاني 
كيدز في الطابق العلوي بعيداً عن 

األطفال. وهناك، سيستمتعون بألعاب 
الفيديو والبالي ستايشن ويمضون 

أمسيات كاريوكي مسّلية. عالوة 
على ذلك، ستتسنى لهم فرصة 

تعّلم المالكمة التايالندية على يد 
خبير المواي تاي داخل حلبة مالكمة 

مطابقة للحلبة الحقيقية، وسيلعبون 
التنس ويصقلون مهاراتهم على جدار 
التسّلق في الهواء الطلق، لينطلقوا 

بعدها إلى المرتفعات ويتسّلقوا 
األجراف الكلسية وينزلوا عنها. كذلك، 
تعّد حديقة التزّلج على اللوح مناسبة 

للمتزّلجين من المستوى المبتدئ 
والمتوّسط، وتشمل مسارات من 

اإلسمنت الناعم، ومنحدرات وقضبان 
معدنية ومنحنيات ومنّصات. من جهة 

أخرى، يمكنك أن تنطلق إلى مركز 
الرياضات المائية على الشاطئ، والذي 

يزّودك بألواح التجذيف وقوفًا وقوارب 
الكاياك ومعّدات التزّلج الشراعي. 

المساكن المالئمة للعائالت 
يقّدم المنتجع باقة واسعة من 

المساكن المالئمة للعائالت، بما في 
ذلك 327 جناحًا وغرفة فسيحة، منها 
غرف البريمير واألجنحة المزّودة بثالث 

غرف نوم واألجنحة الشاطئية بغرفَتي 
نوم والمزّودة بمسبح، وغيرها الكثير. 
كما أّن األجنحة تضّم مطبخًا صغيراً 

يناسب العائالت التي تفّضل أن تطهو 
الطعام بنفسها. 

يشّكل منتجع أفاني+ خاو الك الموقع 
المثالي لتمضية الوقت برفقة أفراد 

أسرتك، حيث بإمكانك االستفادة 
من جلسات يوغا عائلية خاصة 

على الشاطئ، والتلذذ باألطباق 
والمشروبات من قائمة السبا بجوار 

المسبح، فيما يستطيع األطفال 
الخضوع لجلسات تقشير الجسم 

برائحة الفواكه والمساجات المريحة. 
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حوار

  حوار /  حنان الغزواني
تم افتتاح مطعم يديي، المفهوم الجديد لمطعم الشيف التركي الشهير إسات أكيليديز في لو رويال ميريديان 

الدوحة، الفندق األنيق في قلب لوسيل. وينقل المطعم عشاق الطعام في قطر إلى أجواء مناطق األناضول السبع، 
وذلك بتقديم مجموعة متنوعة من المأكوالت التركية الشهية.

قاد الشيف إيسات خالل مسيرته المهنية فرق الطهي في فعاليات رفيعة المستوى لكبار الشخصيات، مثل تقديم 
الطعام لمبادرة االستثمار المستقبلي لمجموعة العشرين، وحفل عشاء لقمة منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 

والطهي لـ 56 رئيس دولة، كما نال العديد من الجوائز أبرزها جائزة الشيف التنفيذي للعام في مجموعة ماريوت 
الفاخرة في الشرق األوسط في عام 2019. 

ولمعرفة المزيد عن هذه الوجهة الجديدة التي تتغنى بالثقافة التركية والعالمية بنكهات األناضول وتوقيع الشيف 
إسات أكيليديز كان لنا معه الحوار التالي:

رحلة الكتشاف أطعمة تركيا الشهيرة مع الشيف إيسات أكيليديز 
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حدثنا عن دورك في فندق لو رويال 
ميريديان الدوحة ؟

بصفتــي مديــر الطهي في فندق لو 
رويال ميريديان الدوحة، ســوف أقوم 

باإلشــراف على افتتاح إجمالي 18 
مطعًمــا بمــا فــي ذلك التركي » يديي«، 

حرصــت علــى تصميم قائمة طعام 
ترتقــي بمكانة المطبــخ التركي الغني 

تحت شــعار »تــذوق النكهات الجديدة، 
واســتمتع بالتجربــة«، لتجربة روح الحياة 

الســعيدة والطعام الشــعبي اللذيذ 
المســتلهم مــن مناطق األناضول 

الســبع؛ مرمــرة وبحر إيجه، والبحر 
المتوســط والبحر األســود، ووسط وشرق 

األناضول، وجنوب شــرق األناضول، ثم 
لدينــا المطعــم اإليطالي بمفهومه 

المبتكــر مــن قبل الشــيف الحاصل على 
نجمــة ميشــالن ديفيد مايرز. ومطعم 
فرنســي يركز على اســتحضار نكهات 

المطبخ الفرنســي الكالســيكي وابتكار 
توليفة اســتثنائية ســتنال إعجاب 

أصحــاب الذوق الرفيع في قطر، ســيتم 
افتتــاح المطعم فــي نوفمبر ليقدم 

لــرواده تجربة طعام مختلفــة تتخللها 

عروض ترفيهية طوال األســبوع.

-يضم الفندق العديد من 
المطاعم العالمية. أيها األقرب 

إلى قلبك؟
كوني تركيا قد أميل أكثر إلى المطعم 
التركي الذي يحظى بمكانة خاصة جًدا 

بالنسبة لي، ومن خالل مطعمنا الجديد 
»يديي« أطمح إلى االرتقاء بهذا المطبخ 

إلى مكانته في صدارة المطابخ الرائدة 
عالميا، ذات الجذور المتوغلة في التقاليد 

والفنون العريقة، بالثقافة التركية، إذ 
أنني أالحظ ولألسف وبحكم تجربتي في 

دول الخليج من السعودية، عمان اإلمارات، 
قطر .. أنه يتم التعامل مع المطبخ 

التركي غالبًا على أنه للوجبات السريعة، 
الشاورما، الكباب، ولهذا تم ابتكار جميع 

األطباق في يديي باستخدام مكونات 
محلية طازجة تم إعدادها بعناية، ليقدم 

لرواده طعًما أصيًلا لثقافة الطعام الغنية 
في تركيا، والنكهات الرائعة. التي تجسد 

7 مناطق أناضولية مختلفة. 

ما هي األطباق التي يتميز بها 
مطعم »يديي«؟

نوفر قائمة منتقاة من أشهى أطعمة 
األناضول والطعام الشعبي، مثل 

المقبالت التركية والخبز التركي والباستا 
)مانتي وإريشت( واألطعمة التركية 

الشعبية والمشاوي على الفحم وأطباق 
األناضول الرئيسية والحلويات. وتعد 

الكومرو من المأكوالت المفضلة 
بالنسبة لي وهي شطيرة تقليدية 

شهيرة من إزمير في منطقة بحر 
إيجة، مصنوعة من خبز طري مغطى 
بالسمسم ونقانق سجق بقري وجبن 

قشقوان مشوي وتوابل. تشمل القائمة 
أيًضا كباب أضنة وفطيرة المشروم، 

والمانتي الُمعد بطريقتين رائعتين. أما 
عشاق الحلويات فسيستمتعون بحلوى 

الشيف اللذيذة بالزعفران، والتي تُقدم 
مع الفستق وآيس كريم الفانيليا. كما 

أننا سنطلق برانش كل يوم جمعة .
تم تصميم المطعم بشكل رائع، 

بمفهوم المطبخ المفتوح ومنطقة 
الطعام الواسعة التي تستوعب 

المجموعات والفعاليات الكبيرة. وتم 
تعزيز الديكور األنيق المستوحى من 
الطراز العثماني بعناصر زخرفية مثل 

أباريق الشاي الطويلة والمزهريات 
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حوار
الزجاجية العتيقة ومصابيح الفسيفساء 

الملونة، التي اخترتها من البازار الكبير في 
اسطنبول واألسواق المحلية في مناطق 

أخرى. ويوفر المطعم تراس واسعة.

ماهى صفات الشيف الناجح؟
إنه أسلوب حياة يجب أن تتعايش معه، 

فأنا ال أعتبر الطبخ مهنة بل أسلوب حياة ال 
يخلو من الشغف، أستمتع بالطبخ وابتكار 

نكهات تزداد دفئا بتجمعات األصدقاء 
واألحباب فضال عن االهتمام بالناس 

وإسعادهم بتلبية ما يفوق توقعاتهم 
دومًا.

ماذا عن طريقتك في ابتكار أطباق 
جديدة؟ 

أنا والفريق نعتمد كثيرا على التذوق 
ألكثر من مرة حتى نصل إلى المطلوب، 

فقبل الوصول إلى قائمة الطعام 
النهائية هناك مئات التغييرات والتجارب، 

فريقنا يعمل دائمًا على إبداع حلول 
تحقق التوازن بين روعة المذاق وسهولة 
االستخدام والقيمة الغذائية مع الحفاظ 

على معايير الجودة العالية.

7676
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من أين تستمد إلهامك؟
حبي وشغفي لفن الطهي هو المصدر 

الرئيسي والسبب األساسي الذي أستمد 
منه إلهامي. الناس من حولي تشكل 

مصدر إلهام لي كذلك فضال عن السفر 
والقراءة.

ما هي نصيحتك للشيفات 
لمساعدتهم على البقاء في 

المقدمة ؟
الحفاظ على التوازن في عملية اتخاذ القرار  
واالعتماد على مهاراتهم القيادية لتحقيق 

أفضل النتائج ومن ثم تقليل الضغط 
العصبي إلى أدنى حد. على سبيل 

المثال، عليك باختيار وتفويض الشخص 
المناسب للمهمة.. فبهذه الطريقة 

ستحقق أفضل النتائج في مدة زمنية أقل، 
وبمجهود وضغط أقل.
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Ali Bin Ali - Fashion
Ali Bin Ali - Fashion

يواصل عالم الموضة الخاص 
بالمصمم العالمي إيلي 

صعب انتشاره وذلك من خالل 
افتتاح بوتيك جديد في دولة 

قطر بالتعاون مع علي بن علي 
فاشن. ويقع المتجر الجديد في 

شارع 21 هاي ستريت، الحي 
الثقافي كتارا، الدوحة - محور 

الموضة في قطر - مقابل 
المدخل الرئيسي لغاليري 

الفاييت الدوحة. وتأتي هذه 
الخطوة االستراتيجية في 

وقت أصبحت فيه المنطقة 
ككل، ودولة قطر على وجه 

الخصوص، وجهة سياحية 
رئيسية.

 علي بن علي فاشن تفتتح بوتيك ايلي صعب في شارع
 2121 هاي ستريت، الحي الثقافي كتارا، الدوحة

وقال إيلي صعب جونيور، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة إيلي صعب، معلًقا 

على هذا الحدث »ال شك أن افتتاح بوتيك 
في الدوحة يعزز من تأثيرنا اإلقليمي 

ومهمتنا لتلبية احتياجات عمالئنا 
سرعان ما أصبحت دولة قطر محطة 
عالمية وموقًعا أساسًيا لألزياء، وهذا 

هو السبب الذي دفعنا إلى عقد شراكة 
استراتيجية مع شركة علي بن علي 

فاشن الرائدة والتي تعتبر مرجعية لعالم 
األزياء الفاخرة في البالد، والتي تربطنا 
بها عالقة طويلة األمد، وذلك من أجل 

تحسين انتشارنا مع استمرارنا في توسيع 
عالم إيلي صعب.«

يعرض المتجر ذو التصميم األنيق 
والبديع مجموعة من تصميمات 
»«ELIE SAAB Maison مع إبراز 

اللمسات الجمالية والبصمة التي 
تتركها العالمة التجارية. يتم الترحيب 

بالزوار داخل البوتيك بين مجموعة من 
األعمدة الفخمة المصممة على الطراز 

الروماني داخل مساحة داخلية واسعة 
تبلغ 340 متًرا مربًعا معاله بالخشب 

الدافئ والرخام الفخم، كما تتميز صالة 
العرض الجديدة بوجود مجموعات من 

المالبس الجاهزة ومنطقة مخصصة 
لألطفال وصالون خاص بمالبس الزفاف 

وجناح لكبار الشخصيات وذلك لتلبية 
احتياجات عمالئنا المتنوعين.

وفيما يتعلق بهذا التعاون الجديد، قال 
السيد كيفين جيرارد بندر، المدير العام  

لعلي بن علي فاشن: “نحن فخورون بأن 
العالمة التجارية إيلي صعب أصبحت 

جزًءا من علي بن علي فاشن. يتيح لنا 
هذا التعاون مرة أخرى دعم رؤيتنا لجلب 

أفضل األزياء العالمية إلى دولة قطر. أنا 
على يقين من أن كًلا من إيلي صعب 

و علي بن علي فاشن سيقدمان مًعا 
تصميمات جذابة إلرضاء الذوق الرفيع 

لعمالئنا.«

7878
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في يوم 18 ديسمبر 2022 وخالل 
االحتفاالت باليوم الوطني لدولة 
قطر، قام الفنان والممثل الشهير 
بوراك أوزجيفيت بزيارة ثانية ودية 

لشارع 21 هاي ستريت المرموق في 
الحي الثقافي كتارا بالدوحة. وقد 

حظي النجم التركي بترحيب حار من 
ممثلي شارع 21 هاي ستريت واحتشاد 

مئات المعجبين الذين كانوا في 
انتظار وصوله بفارغ الصبر. وخالل 

هذه الزيارة، قام بوراك بجولة حصرية 
في المتجر الباريسي الشهير غاليري 

الفاييت الدوحة ومنافذ وماركات عالمية 
أخرى في مجال الموضة والتجميل 
ومستحضرات التجميل والعالمات 

التجارية الفاخرة والراقية جًدا والمنتجات 
العصرية.

عبر النجم الشهير عن إعجابه الشديد 
بمتجر غاليري الفاييت الدوحة، منوًها 

إلى أن هذا الصرح هو أحد المراكز 
التجارية الحديثة في مدينة الدوحة 

التي توفر حراًكا ال مثيل له. وقال النجم 

الشهير “إن شارع 21 هاي ستريت 
بالحي الثقافي كتارا هو مكان مثالي 

جًدا للزيارة؛ إنه المكان الذي تجتمع فيه 
تجارة التجزئة الحديثة مع ثقافة دولة 
قطر والمعايير التي تتبناها”، وأضاف 

بوراك قائًلا “أنا معجب جًدا باألسلوب 
الخاص الذي ينتهجه متجر غاليري 
الفاييت في شارع 21 هاي ستريت 

لتقديم تجربة تسوق خيالية وعرض 
عالمات تجارية جديدة وحصرية ال يمكن 

العثور عليها في أي مكان آخر في 
قطر”.

وقد القت التصميمات والطراز 
المعماري الجذاب إعجاب الممثل 

الشهير بما في ذلك نافورة المياه 
الساحرة واإلضاءة األنيقة المستوحاة 

من كرة القدم والشوارع الرائعة 
المكيفة. وقد ُدعي بوراك إلى القيام 

بجولة في المطاعم الفخمة مثل 
 ”Café Pouchkine“ كافيه بوشكين

ودياليتس Delights 974”،  974”، كما 
تم الترحيب به في وقت الحق لتناول 

 ”Wahaj“ العشاء في مطعم وهج
الراقي واستمتع بالعروض الحية لفنون 

الطهي الجميلة.
وقد حظيت الزيارة بتغطية إعالمية 
كبيرة من خالل منصة بوراك على 

انستغرام “Instagram” التي حققت 
22.5 مليون متابع من آسيا وأوروبا 
والشرق األوسط وأميركا الجنوبية. 

وعلى نفس المنوال، نُقلت الزيارة على 
منصات التواصل االجتماعي األخرى 

الخاصة به.
كان شارع 21 هاي ستريت المرموق 

الواقع في الحي الثقافي كتارا بمدينة 
الدوحة أحد أهم المناطق الجاذبة 

للزوار في دولة قطر خالل كأس العالم 
2022 وإحدى وجهات التسوق الرئيسية 

التي يقصدها عشاق المكان طوال 
الوقت. يستضيف شارع 21 هاي 

ستريت العديد من االحتفاالت الرائعة 
والفعاليات واألنشطة الثقافية على 

مدار العام جاذًبا حشوًدا كبيرة إلى 
المنطقة.

النجم التركي بوراك أوزجيفيت
في زيارة لشارع 21 هاي ستريت، الحي الثقافي كتارا، الدوحة



مبادرات قدمتها العديد من الدول، التي تعتبر في 
مصاف البلدان المتقدمة، وأصبحت تروج لهذه 

الشعارات وتطالب بها منذ بداية األلفية...
البداية كانت حقوق اإلنسان Human’s Rights ومن 

ثم حقوق المرأة وتحريرها   women’s Rights مروراً 
 Global واالحتباس الحراري globalisation بالعولمة

warming بعدها اختلقوا مفهوم االبتكار واإلبداع 
Innovation & creativity  لنصل اليوم إلى  المدونين 
bloggers أو المؤثرين عبر وسائل التواصل االجتماعي   

influencers الذين أصبحوا شركاء أساسيين في 
نجاح رؤية وتحقيق أرباح المؤسسات والشركات وجلب 

المستثمرين والعمالء.. 
هناك أبجديات إدارة األعمال وكمقياس لألداء، يستخدم 

 Retain of investment  العائد الناتج عن االستثمار
ROI!!!!! دفعت كم مقابل ماذا؟ 

»العائد على االستثمار« موضوع اقتصادي بحت يحتاج 
شرحا منفصال..لنرجع إلى موضوعنا..

من هم الشباب؟ أساس نهضة األمم والشعوب، في 
ظل عدم وجود تعريف دولي متفق عليه عالميًا للفئة 

العمرية للشباب..
في اَي سن يمكن تصنيفهم هل بعد الـ38 / 45 / 50 / 

60 أم أن هذه الفئة ليس لها دور أو بصمة؟ 
 الشباب هل هم الخريجون الجدد في العشرينيات.. 

لماذا؟ وبدايات الثالثينات!.. أين؟

هل ضحكت تلك الدول على العقول ليكون اصحاب 
المشورة وصناع القرار ذوي الخبرات المتواضعة الذين ال 

تتعدى خبراتهم الخمس أو ست سنوات؟
دعونا نقف ونكشف عن أعمار الجنراالت والبرلمانيين 

وأعضاء مجلس النواب وصناع القرار في دولهم!؟ 
من؟ ما هي أعمار الرؤساء التنفيذيين  للمؤسسات 

العمالقة والتي تتصيد سوق البورصة؟ من هم صناع  
القرار لديهم؟

 أين ذوو الخبرة وأصحاب التضحيات ومن قدموا 
السياسات والمبادرات والمشاريع الجبارة والتضحيات 
بالوقت والحياة االجتماعية والصبر والوقوف في وجه 

المدفع لصنع التغيير أين هم؟ ألم نعد بحاجة إليهم؟ 
لخبراتهم؟

هل أصبحوا على دكات االحتياط؟!  
أصبحت جميع الخطابات والشعارات والمبادرات في 

مختلف المحافل والمؤتمرات تتمحور حول معادلة 
الشباب التي ال تفارق ألسنة وعقول الجميع.

ماذا عن المؤسسين من رجال ونساء وعمالقة التطوير 
والتأسيس هل أصبحوا هوامش ال تذكر ؟

من هم المدعوون في الصفوف األمامية؟
وكأن الرجال والسيدات شيء لم يكن! 

من أصبح اآلن في المقدمة؟
نحتاج لوقفة إلعادة النظر.

وسالمتكم

الشباب
المحرك األساسي

لنهضة األمم... 
هل العمر يعتبر نقطة التحول؟

د.بثينة حسن فرج األنصاري
خبيرة التنمية البشرية والتخطيط
االستراتيجي وتطوير المؤسسات






